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Apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo 
pertvarką neturėjo ką diskutuoti Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Sausio pabaigoje vykusiame Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje buvo kalbama apie sveikatos priežiūros įstaigų tin-
klo pertvarką. 

Ką apie ją žino ir mano, opozicijos nariai norėjo išgirsti iš 
Anykščių ligoninės direktoriaus Daliaus Vaigino.

„Žinome tiek, kiek informa-
cijos yra viešojoje erdvėje. Mes 
esame tik viena iš Anykščių rajo-
no sveikatos įstaigų sudedamųjų 
dalių, kur nukreipti pertvarkos 
dalykai. Ligoninė, aišku, nusi-
teikusi kuo ilgiau ir kuo daugiau 
išsaugoti paslaugų, kad gyven-
tojams jos būtų prieinamesnės 
tiek stacionaro, tiek ambulato-
rinės. Žinia, kad kuo mažiau 
planuojama palikti stacionarinių 

paslaugų ir teikti ambulatorines 
paslaugas. Teisės aktų projektai 
yra visiems prieinami. Vyriausy-
bė yra juos parengusi ir teikusi 
Seimui, ir, turbūt yra grįžę atgal 
tikslinimui, tobulinimui, tai toje 
vietoje, matyt, komentuoti galė-
tų kiekvienas Anykščių rajono 
tarybos narys. Kriterijų, pagal 
kuriuos liks vienos ar kitos pa-
slaugos, dar nėra mums žinoma. 

Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas sakė, kad 
apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką nieko 
naujo nežino.

Koncertas. 2022 m.  vasario 
11 d., 17 val. Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
įvyks koncertas, skirtas akor-
deonistui prof. Kaziui Stonkui 
atminti. Koncertuos buvę prof. 
K. Stonkaus studentai. Progra-
moje skambės J. S. Bacho, D. 
Scarlatti, G. Verdi, J. Juozapai-
čio, V. Semionovo ir kitų kom-
pozitorių kūriniai. Koncertas 
nemokamas.

Vizitas. Šią savaitę Anykš-
čiuose lankysis latviai. Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obe-
levičius trečiadienį susitiks su 
Maduonos meru, o ketvirtadienį 
Latvijos Respublikos regionų 
plėtros centrų asociacijos na-
riais ir Latvijos aplinkos apsau-
gos ir regionų plėtros ministras 
Anykščių menų inkubatoriuje 
susitiks su rajono vadovais. Pa-
sak Anykščių rajono mero pava-
duotojo Dainiaus Žiogelio, at-
vyks net 15-kos Latvijos miestų 
merai.

Mirtis. Vasario 5 dieną apie 
22.40 val. Andrioniškyje rastas 
moters (g. 1967 m.) kūnas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Biudžetas. Penktadienį 
Anykščių rajono taryba rinksis 
į nuotolinį  jungtinį  komitetų 
posėdį, kuriame apatars 2022 
metų Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžeto projektą. Biudžetą 
Anykščių rajono tarybos posėdy-
je numatyta patvirtinti šį mėnesį.

Parodos. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka susi-
tarė su Anykščių meno mokykla, 
kad kas du mėnesius bibliotekoje 
bus keičiamos Anykščių meno 
mokyklos absolventų darbų par-
odos.

„Anykštos“ laikraštis prenumeruojamas visoje Lietuvoje
Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti vi-

soje šalyje. Viliamės, jog ši informacija yra gera žinia buvu-
siems anykštėnams. Dabar nesvarbu Jūs gyvenate Birštone 
ar Gargžduose, „Anykšta“ Jums gali būti pristatyta į pašto 
dėžutes jos išleidimo dieną, antradieniais ir šeštadieniais, 
kaip ir Anykščių rajono gyventojams.

UAB „Anykštos redakcija“ 
direktorė - vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė kalbėjo, 

jog nesitiki, kad atsiradus gali-
mybei prenumeruoti „Anykštą“ 
visoje šalyje pajusime pastebimą 

tiražo augimą, bet visuomet sma-
giau, kai plečiasi rinka, o ne kai ji 
traukiasi. „Nedrįstu prognozuoti 
kiek naujų skaitytojų sulauksi-
me, bet galimybė pradžiuginti 
buvusius anykštėnus atveriama. 
Manau, ne vienam vyresniam 
žmogui patiktų, jog išvažiavus 
žiemoti pas vaikus į Vilnių ar 
Kauną, jie tebeturėtų galimybę 
skaityti rajoninį laikraštį. Lieka 
nors toks ryšys su savo kraštu. 
Juo labiau, kad vyresniam žmo-
gui sunkiau susirasti ir nelabai 
patogu skaityti žinias internete“,  
- kalbėjo „Anykštos“ vyriausioji 
redaktorė. Ji mano, kad „Anykš-
ta“ gali būti įdomi po Lietuvą 
išsibarsčiusiems buvusiems 
anykštėnams, nes popierinės 
„Anykštos“ turinys gerokai ski-
riasi nuo anyksta.lt turinio.

„Anykštos“ prenumeratos 
kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Primename, kad visoje Lietu-
voje prenumeruojamas ir mūsų 
redakcijos leidžiamas žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“.   

Portale anyksta.lt paskelbus 
žinią apie mūsų laikraščio pre-
numeratą visoje šalyje sulaukė 
ir gražių, ir piktų komentarų. 

„Buvau metęs skaityti popie-
rinę spaudą. Bet vėl užsikabi-
nau. Perku „Iliustruotą istoriją“. 
Pernai pradėjau pirkti ir „Lietry-
tį“ bei „Anykštą“. Užsikabinau. 
Man smagu…“ parašė  - Ne sen-
joras.

O Vida pasidžiaugė: „Kaip 
fainai! Labai gera žinia. Gyvenu 
Vilniuje, noriu skaityti apie savo 
žmones. Atkreipiau dėmesį, kad 
,,Anykšta“ daug geresnė negu 
anyksta.lt“.

Piktieji, aišku, tikino, kad ne-
skaito jie „Anykštos“, ir portalo 
anyksta.lt, žinoma, neskaito. Tik 
komentuoja... 

Laikraštis „Anykšta“ leidžia-
mas 74-uosius metus. Per tą 
laiką kartu išgyvenome ne vieną 
krizę. Bėgant metams mes pasi-
keitėme, pasikeitėte ir Jūs. Ta-
čiau, jeigu perskaitėte šias eilu-
tes, reiškia mes tebesame kartu.

 -AnYkŠTA

„Anykštą“ nuo šiol į savo pašto dėžutes gali gauti visų Lie-
tuvos savivaldybių gyventojai.

Šiandien 
olimpiadoje 
startuos 
anykštėnai

Globos namai Troškūnuose - 
išmintingas sprendimas

Padeda išgyventi 
žiemą

Rimondas BUKELIS, 
Troškūnų ambulatorijos šei-
mos gydytojas: 

„Ligoninė lovų neužpildo, 
pastatas pustuštis stovi ir 
tik nuostolius 
neša.“



  
KONKREČIAI

spektras

2022 m. vasario 8 d.

Šiandien olimpiadoje startuos anykštėnai Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, vasario 4-ąją atidarytos Pekino olimpinės žie-
mos žaidynės. Atidaryme Lietuvos vėliavą nešė šokėjų ant 
ledo pora  Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala. 

Iš keturių olimpiadoje kovosiančių anykštėnų atidarymo 
šventėje dalyvavo tik kalnų slidininkė Gabija Šinkūnaitė. O 
biatloninkai Vytautas Strolia ir Linas Banys bei slidininkė 
Eglė Savickaitė vietoje šventinio šurmulio pasirinko ramų 
pasiruošimą būsimiems startams.

Visas minėtas trejetas šian-
dien, vasario 8-ąją dalyvaus 
pirmosiose varžybose  - 10 val. 
E.Savickaitė startuos sprinto 
kvalifikacijoje. Šios rungties 
finalas numatytas 12 val. 30 
min. 

10 val. 30 min. prasidės bi-
atlono 20 km individualios 
lenktynės, kuriose dalyvaus 
visas Lietuvos vyrų biatlonin-
kų ketvertas.

G.Šinkūnaitė kovos vasario 
9 dieną. Pirmasis nusileidimas  
- 04 val. 15 min., antrasis 07 
val. 45 min.   

E.Savickaitė Pekino olim-
pinėse žaidynėse dar startuos 
vasario 10 ir 16 dienomis. O 
biatloninkų lauks dar keturios 
varžybos - vasario 12-ąją, 13-
ąją, 15-ąją, 18-ąją dienomis.

Pekino olimpines žaidynes 

transliuoja TV3 grupės televi-
zijos.  

Ko gero atidžiausiai reikė-
tų stebėti pirmąsias biatlono 
varžybas - 20 km individua-
lios lenktynės yra laikomos 
pagrindine rinktinės lyderio 
V.Strolios rungtimi. Šioje 
rungtyje gerai sukritus kortoms  
(Vytautui šaudant taikliai, o 
varžovams pro šalį) anykštė-
ną galime išvysti ir pirmajame 
dešimtuke. 

Iš viso Lietuvos olimpinėje 
rinktinėje - 13 sportininkų. Tai 
rekordinis Lietuvos olimpiečių 
skaičius žiemos olimpinėse 
žaidynėse. O keturi olimpiado-
je startuojantys anykštėnai - ne 
tik rekordas, bet ir sunkiai atei-
tyje pagerinamas rezultatas. Iki 
šiol, per visą olimpiadų istoriją 
turėjome keturis anykštėnus 

Kalnų slidininkė Gabija Šinkūnaitė vienintelė iš anykštė-
nų olimpiečių dalyvavo Pekino olimpinių žaidynių atida-
rymo ceremonijoje.

nuotr. iš Gabijos Šinkūnaitės „Facebook“-o.
olimpiečius - krepšininką Ser-
gejų Jovaišą, plaukiką Giedrių 
Titenį, sunkiatletį Arną Šidiškį 

bei V.Strolią, kuriam Pekino 
olimpinės žaidynės jau trečio-
sios.  

Svajoja apie parduotuvę arčiau namų Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto Ažupiečių mikrorajone gyvenantys vy-
resniojo amžiaus gyventojai skundžiasi, kad šioje miesto 
dalyje jiems trūksta parduotuvės.

„Norime paklausti – kokiai 
respublikai priklauso Ažupys? 
Nebežinome mes, ar čia Balta-
rusija, ar čia Kinija. Gyvename 
čia virš 50 metų ir šioje vieto-
vėje nėra jokios parduotuvės. 
Ir nuo mažiausio iki didžiausio 
daiktelio mes turime temptis 
iš miesto. Ir kaip išspręsti šį 
klausimą? Buvo laikinai atida-
rytas prekybos centras „Norfa“, 
tai tada taip visi apsidžiaugė-
me, sakėme, kad ant senatvės 
mums čia palengvėjimas. Bet 
tas gerumas truko neilgai. Ži-
note, piktumas ima. Prie auto-
busų stoties atstatė namus, ku-
rie nežinia kam reikalingi, bet 
kad rajono valdžia pasirūpintų 
žmonių gerove – niekas apie 
mus nepagalvoja. Pažiūrėki-
te, kiek Ramybės mikrorajone 
parduotuvių ir dar žada statyti. 
Apie miesto centrą jau nekalbu, 
centras yra centras. Visi esame 
be sveikatos jau, nevairuojan-
tys, kaip yra sunku prieš tą kal-
ną pirkinius neštis. Mes su vyru 
jau beveik baigiame po aštuo-
niasdešimt metų ir mums labai 
sunku. Mūsų kaimynai taip pat 
yra seneliai ir visi mes tą pro-
blemą sprendžiame – pakalba-
me, padejuojame ir tuo viskas 
užsibaigia“, - kalbėjo į redak-
ciją paskambinusi skaitytoja 
Elena, viešai nepanorusi skelbti 

savo pavardės (pavardė redak-
cijai žinoma, - red.pastaba).

Pasak Elenos, parduotuvė jų 
gyvenamoje vietoje būtų aktu-
ali Žvejų, Vienuolio, Šviesos ir 
aplinkinių gatvių gyventojams.

Anykščių miesto Ažupiečių 
seniūnaitijos seniūnaitis Al-
vydas Taleišis svarstė, kad į 
Ažupiečių mikrorajoną galėtų 
užsukti autoparduotuvė.

„Jaunesni žmonės važiuoja 
apsipirkti į prekybos centrus, 
tačiau vyresniojo amžiaus žmo-
nėms „autolafkė“ būtų naudin-
gas dalykas. Pakaktų, kad kartą 
per savaitę autoparduotuvė už-
suktų į sutartą vietą“, - kalbėjo 
seniūnaitis.

A.Taleišis kalbėjo, kad grei-
čiausiai parduotuvės Ažupiečių 
mikrorajone nėra dėl to, kad su-
menkusi anykštėnų perkamoji 
galia.

„Ir dabar kalbama, kad 
Anykščiuose atsidarys dar vie-
na „Maxima“, „Lidl“, bet man 
atrodo, kad čia daugiau tik kal-
bos“, - svarstė Ažupiečių seniū-
naitijos seniūnaitis.

Iš „Anykštos“ išgirdusi, kad 
Ažupiečių mikrorajono gyven-
tojai skundžiasi, kad jiems šia-
me krašte trūksta parduotuvės, 
Anykščių rajono tarybos narė, 
konservatorė, Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo vadovė 

Rita Kripaitienė reagavo: „Tai-
gi pastatys „Lidl‘ą“ ir turės“.

Pasiteiravus, galbūt jau ži-
nanti, kada „Lidl“ parduotu-
vė Anykščiuose atvers duris, 
R.Kripaitienė juokėsi.

„Aš tik girdžiu viena ausimi, 
kad ten kažkas sklypą yra nu-
matęs ar tai „Lidl‘ui“ ar kaž-
kam“, - sakė ji.

Anykščių rajono vartoto-
jų kooperatyvo vadovė patarė 
Ažupiečių gyventojams lanky-
tis arčiausiai jų esančioje par-
duotuvėje Gedimino gatvėje.

Pasidomėjus, ar autoparduo-
tuvė galėtų aptarnauti ir dalį 
Anykščių miesto gyventojų, 
Anykščių rajono vartotojų koo-
peratyvo vadovė R.Kripaitienė 
sakė, kad „ne“.

„Mieste tikrai ne. Yra nesą-
monė. Esame kažkada mieste 

leidę, atvažiuodavo...Na, ne, tai 
yra nesąmonė. Yra labai ribotas 
autoparduotuvės asortimentas, 
kurį kaime žmogui nuveža į 
kiemą. Čia atidirbta iš metų į 
metus. Ir tai...Tą autoparduo-
tuvę dar per vasarą gal laikysiu 
ir vėliau labai abejoju ar palik-
siu“, - sakė R.Kripaitienė.

Atsisakyti autoparduotuvės, 
pasak R.Kripaitienės, skatina 
prasta rajono demografinė situ-
acija.

„Labai išmiršta žmonės.Vai-
kai turbūt senesnius žmones žie-
mai išsiveža pas save. Ištuštėja 
tos sodybos“, - pastebėjo ji.

Priminsime, kad Anykščių 
rajono savivaldybė prekybos 
centro statyboms yra numačiusi 
žemės sklypą Troškūnų gatvėje, 
priešais Anykščių priešgaisrinę 
gelbėjimo tarnybą.

Anykščių rajono tarybos narė, konservatorė Rita Kripai-
tienė ragina Ažupiečių gyventojus palaukti, kol šiame mi-
krorajone išdygs „Lidl“ parduotuvė.

Skandalas. Izraelio vidaus 
šnipinėjimo skandalas pirmadie-
nį dar labiau išsiplėtė, ministrui 
pirmininkui Naftaliui Bennettui 
pažadėjus, jog vyriausybė rea-
guos į naujus pranešimus, kad 
policija neteisėtai naudodama 
kenkėjišką programą „Pegasus“ 
įsilaužė į dešimčių žinomų vei-
kėjų telefonus. Naujausiame 
verslo dienraščio „Calcalist“ 
sensacingame pranešime teigia-
ma, kad „Pegasus“ buvo nau-
dojama prieš buvusio premjero 
Benjamino Netanyahu sūnų, 
aktyvistus, aukšto rango vyriau-
sybės pareigūnus, verslininkus 
ir kitus asmenis. Anksčiau „Cal-
calist“ teigė, kad prieštaringai 
vertinamą kenkėjišką programą, 
galinčią telefoną paversti kišeni-
niu šnipinėjimo įrenginiu, poli-
cija naudojo prieš protestus ren-
gusius B. Netanyahu oponentus. 
„Pegasus“ yra izraeliečių įmo-
nės NSO sukurta kenkėjiška 
programinė įranga, atsidūrusi 
prieš kelis mėnesius prasidėju-
sio tarptautinio skandalo centre. 
Pasipiktinimas kilo paaiškėjus, 
kad šis produktas buvo naudo-
jamas šnipinėjant įvairių šalių 
aktyvistus, politikus, žurnalistus 
ir net valstybių vadovus.

Ligos. Lietuvoje per savai-
tę sergančiųjų gripu skaičius 
sumažėjo, tačiau ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis (ŪVKTI) – išaugo, 
pirmadienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras. 
Centro duomenimis, Lietuvoje 
per praėjusią savaitę bendras 
sergamumo gripu ir ŪVKTI ro-
diklis siekė 94,5 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų, ankstesniąją savaitę 
– 93 atvejus 10 tūkst. gyvento-
jų. Praėjusią savaitę daugiausia 
sergančiųjų buvo užregistruota 
Šiaulių apskrityje, mažiausia – 
Vilniaus apskrityje. Lietuvoje 
penktą šių metų savaitę diagno-
zuoti 77 gripo atvejai, ketvirtą 
šių metų savaitę gripas buvo nu-
statytas 94 asmenims.

Lavina. Mažiausiai 19 žmonių 
žuvo pirmadienį kirsdami atokią 
Afganistaną ir Pakistaną ski-
riančią kalnų perėją, nuslinkus 
lavinai, pranešė vienas Talibano 
pareigūnas. Daugybė afganista-
niečių kasdien neteisėtai eina į 
Pakistaną, kirsdami menkai sau-
gomą kalnų sieną ir ieškodami 
ten darbo arba norėdami įsigyti 
būtiniausių produktų perparda-
vimui. Rytinės Kunaro provin-
cijos informacijos departamento 
vadovas Najibullah Hassanas 
Abdalas naujienų agentūrai AFP 
nurodė, kad gelbėtojai vis dar 
ieško žmonių griūties vietoje. 
„Jau ištraukta 19 kūnų“, – sakė 
jis. 2015 metais per virtinę tokių 
nelaimių visoje šalyje žuvo dau-
giau nei 250 žmonių.

-Bns



DIRBU SAU 2022 m. vasario 8 d.

komentarai

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.

Ir parduoda, ir dalija patarimus Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, 16-uoju numeriu pažymėtame Gegužės gatvės pastate, prieš metus atsidarė  
mažajai bendrijai „Ragilė“ priklausanti  parduotuvė, kurioje prekiaujama sodui, daržui 
ir ūkiui skirtomis prekėmis. Šios mažosios bendrijos direktorė Rugilė Jonaitytė pasakojo, 
kad visuomet svajojo dirbti sau, todėl imtis nuosavo verslo neatbaidė net užgriuvusi pan-
demija.

Mažosios bendrijos „Ragi-
lė“ direktorė Rugilė Jonaitytė 
„Anykštai“ pasakojo, kad nuo-
mojamose patalpose parduotuvė 
Gegužės gatvėje veikia dar tik 
metus.

„Visada buvo noras turėti savo 
verslą, dirbti sau. Taip aplinky-
bės susiklostė, kad nusprendžiau 
pabandyti. Tiesa, verslo pradžiai 
buvo labai sudėtingas laikotar-
pis, rizikavau, nes parduotuvė 
atsidarė kovo mėnesį, tuo metu, 
kai buvo panaikinti visi dėl ko-
ronaviruso pandemijos nustatyti 
ribojimai ir vėl buvo leista dirb-
ti. Rizikinga, juk niekas nežino-
jo, kaip bus toliau – galbūt po 
mėnesio ir vėl viskas galėjo būti 
uždaryta“, - verslo starto pradžią 
prisiminė R.Jonaitytė.

Pašnekovė sakė, kad anksčiau 
vadovaujamo darbo jai neteko 
dirbti, tačiau prekyba sodo, dar-
žo prekėmis – jai artima sritis.

„Galima sakyti, kad mano 
specialybė yra kažkiek orien-
tuota į tą pusę. Esu baigusi 
Aleksandro Stulginskio univer-
sitetą, studijavau Agronomijos 
fakultete. Ir šiaip mane domina 
sodas bei daržas“, - prisipažino 
R.Jonaitytė.

Jaunoji verslininkė pasakojo, 
kad mažojoje bendrijoje „Ragi-
lė“ be jos dirba vienas darbuoto-

jas – parduotuvės pardavėjas.
Dauguma prekybininkų savo 

parduotuvėms ieško vietos kuo 
arčiau Anykščių miesto centro. 
Mažosios bendrijos „Ragilė“ 
direktorė R.Jonaitytė pastebėjo, 
kad atidaryti parduotuvę nuoša-
liau miesto centro – trūkumas, 
tačiau neretai  – ir  privalumas.

„Mes, pavyzdžiui, prekiauja-
me pašarais, trąšomis, kurios yra 
supakuotos į maišus po 40 -50 
kilogramų. Tokiu atveju labai 
svarbu, kad pirkėjui būtų pato-
gu privažiuoti prie parduotuvės, 
kad jis prekes galėtų susikrauti 
į savo automobilį. Miesto cen-
tre tokią vietą parduotuvei būtų 
rasti sudėtinga. Žinoma, kuomet 
parduotuvė veikia miesto centre, 
ji yra labiau matoma, žinoma“, - 
kalbėjo verslininkė.

R.Jonaitytė pasakojo, kad 
į Gegužės gatvėje veikiančią 
sodo, daržo ir ūkio prekes siū-
lančią parduotuvę užsuka so-
dininkai, daržininkai, taip pat 
ūkininkai. 

„Pastebėjau, kad parduotuvėje 
lankosi vyresnio amžiaus žmo-
nės. Jaunų ūkininkų Anykščių 
rajone nėra daug, nors užsuka ir 
jaunų žmonių, kurie rajone turi 
nusipirkę sodybas, turi sodus“, - 
pastebėjo ji.

Nors Anykščiai ir orientuo-

jasi į kurorto statusą, mažosios 
bendrijos „Ragilė“ direktorė 
R.Jonaitytė pastebėjo, kad rajo-
nas yra žemdirbiškas kraštas.

„Anykščių rajone dirba daug 
smulkiųjų ūkininkų, kurie užsi-
ima augalininkyste, gyvulinin-
kyste. 

Jiems reikalingos ne tik mūsų 
parduodamos prekės, bet ir kon-
sultacijos. Patariame, kokius 
produktus naudoti, ir panašiai“, 
- sakė ji.

Pasiteiravus, kaip prekybą 
sodo, daržo ir ūkio prekėmis pa-
veikė koronaviruso pandemija, 
R.Jonaitytė pastebėjo, kad šiuo 
laikotarpiu žmonės labiau taupo 
ir perka tik būtiniausias prekes.

„Žmonės pandemijos pradžio-
je jautėsi nesaugiai. Dabar dau-
gelis jau įpratę prie visų tų taisy-
klių. O ir mums patiems nuolat 
teko stebėti taisykles – ar galime 
dirbti, kaip reikia dirbti. Tai ap-
sunkino mus, kaip jauną verslą, 
o pandemija tai dar padvigubi-
no“, - kalbėjo R.Jonaitytė.

Mažosios bendrijos „Ragilė“ 
direktorė R.Jonaitytė sakė, kad 
turi minčių prekybą sodo, daržo 
bei ūkio prekėmis perkelti ir į 
internetinę erdvę.

„Galvoju apie elektroninę par-
duotuvę. Tai tikrai yra planuose. 
Ties tuo dabar dirbu. Bandyti 

tai reikia, kai dabar visas vers-
las keliasi į internetą. Tačiau ne 
visiems to reikia. Yra nemažai 
žmonių, kurie prekę nori apžiū-
rėti „gyvai“, ypač vyresnio am-
žiaus žmonės“, - sakė ji.

Pasidomėjus, ar mažoji ben-
drija „Ragilė“ verslo pradžiai 
kreipėsi paramos  į Anykščių 
rajono savivaldybę, R.Jonaitytė 
kalbėjo: „Mačiau, kad buvo sa-
vivaldybės kvietimas smulkiam 
ir vidutiniam verslui teikti pa-
raiškas dėl paramos. Paskaičiau, 

kokios paramos sąlygos, ir nu-
sprendžiau, kad į jas „pataikyti“ 
mano verslui būtų sunku.“

Žvelgdama į tolesnę verslo 
perspektyvą, R.Jonaitytė dėstė, 
kad nedidelių parduotuvių pri-
valumas – ryšys su pirkėju, ga-
limybė įsiklausyti į jo poreikius, 
patarti.

„Dideliame prekybos centre 
niekada negausi patarimo, kon-
sultacijos, tai gali gauti mažose 
parduotuvėlėse“, - pastebėjo pa-
šnekovė.

Mažosios bendrijos „Ragilė“ direktorė Rugilė Jonaitytė  
prisipažino, kad atidaryti parduotuvę per patį pandemijos 
įkarštį buvo didelis iššūkis.

Globos namai Troškūnuose - išmintingas sprendimas
Anykščių rajono ligoninė atsisako buvusios Troškūnų ligoninės pastato. Šiame pastate 

dabar veikia ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus padalinys. Troškūnų li-
goninės pastatas bus perduotas Anykščių socialinės globos namams ir jame bus įkurtas 
globos namų filialas. 

Anykščių ligoninė iki šiol slaugos paslaugą teikė ir Troškūnuose, ir Anykščiuose. Anykš-
čių rajono ligoninės direktoriaus Dalio Vaigino teigimu Anykščių filiale yra 40 slaugos lovų 
ir jų skaičius bus didinamas pagal poreikį. O seneliams vietų Anykščių rajone esančiuose 
Svėdasų senelių globos namuose nebeužtenka, tad būsimas Troškūnų filialas turėtų išpręsti 
šią problemą. Pertvarka turėtų būti atlikta iki šių metų liepos 1 dienos.

Pašnekovų klausėme nuomonės apie Troškūnų ligoninės pastato perdavimą Anykščių so-
cialinės globos namams.

Nei tau, nei 
man...

Rimondas BUKELIS, Troš-
kūnų ambulatorijos šeimos 
gydytojas: 

„Labai geras, teisingas spren-
dimas. Ligoninė lovų neužpil-
do, pastatas pustuštis stovi ir 
tik nuostolius neša. O renovuo-
tą, sutvarkytą pastatą reikia iš-
saugoti, todėl labai puiku, kad 
jis turės šeimininkus. Pritariu 
sprendimui. Šaunuoliai! Ar 
teisingai buvo padaryta, prieš 
kelerius metus perduodant 
Troškūnų slaugos ligoninę iš 
pirminio sveikatos centro pa-
valdumo Anykščių ligoninei? 
Ne. Planas buvo neteisingas. 
Šiuo sprendimu mums (PSPC 
- red.past.) kelnės buvo numau-

tos, o paskui ir ligoninės direk-
toriui Daliui Vaiginui pačiam 
kelnės nukrito. Išėjo labai lietu-
viškai - nei tau, nei man.“

Tik į gera

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių  socialinės gerovės 
centro konsultantas: 

„Manau, kad tokia pertvarka 
yra neblogas variantas. Buvo 
susiformavęs stereotipas, kad  į 
Troškūnų ligoninę žmonės va-
žiuoja numirti. Ir kokius jie ten 
judesius bedarė, vis tiek liko 
ankstesnis įvaizdis. Troškūnuo-
se įkūrus globos namų filialą 
atsiras naujų darbo vietų. Na, 
net jeigu naujų darbo vietų ir 
neatsiras, tai bent senosios bus 
išaugotos. Bet kuriuo atveju -  
Troškūnuose bus daugiau dina-
mikos, gal paslaugų lygis kils. 
Ir nuo Dalio Vaigino galvos 
skausmą nuimsim. Nežinau, ar 
čia tikrai Venetos Veršulytės 
projektas, bet manau, kad jos. 
O Veneta socialinėje sferoje 
turi neblogą numatymą.“   

Troškūniečiai 
džiaugiasi

Rimantas SEREIČIKAS, 
Troškūnų seniūnas:

„Mano supratimu priimtas 
sprendimas yra pats geriau-
sias iš visų įmanomų varian-
tų. Iš troškūniečių negirdėjau 
nei vienos kritinės nuomonės. 
Atvirkščiai, kai kas pagalvoja, 
kad ir jiems gali tekti pasinau-
doti globos namų paslaugomis 
ir tokios perspektyvos nebijo. 
Troškūnuose turime labai gerą  
pavyzdį, privačius globos na-
mus „Prieglobstis“, kur įsikū-
rė žmonės turintys socialinių 
problemų. Apie būsimą spren-
dimą girdžiu tik teigiamus 
atsiliepimus. Džiugina, jog 
bus išsaugotos darbo vietos, o 
galbūt ir naujų darbo vietų bus 
sukurta.“  

-AnYkŠTA
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„Darbas su vaikais man 
buvo viskas“ sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Lietuviškų elementorių autorius, logopedas ekspertas, 
knygų apie vaikus autorius, visą savo gyvenimą pašventęs 
vaikams. Tai – Juozas DANILAVIČIUS. 

Sulaukęs 93-ejų metų amžiaus, vyras teigė kasdien vairuo-
jantis automobilį, dirbantis kompiuteriu ir, kaip pats sako, vis 
dar negalintis pabėgti nuo rašymo, nes tai – jo gyvenimas…  

Mokytoju norėjo būti 
visada

J. Danilavičius mokytoju dir-
bo bemaž 60 metų. Gimė ir už-
augo Alytaus rajone, o vos bai-
gęs Alytaus gimnaziją ir įstojęs 
studijuoti mokytojų seminari-
joje, jaunas vyras tapo to paties 
rajono Einoronių pradinės mo-
kyklos vedėju.

„Kad būsiu mokytoju, tai ti-
krai žinojau. Man ir tėtė yra 
sakęs: „Juozuk, tu matematiką 
aiškini labai gerai!“. Bet juo 
tapau labai atsitiktinai. 1947 
metų sausio10 dieną buvau 
paskirtas Einoronių pradinės 
mokyklos vedėju. Nuo to pra-
ėjo 55 metai“, – prisiminė J. 
Danilavičius, – „Tuo metu ne-
akivaizdžiai studijavau moky-
tojų seminarijoj Kaune. Vieną 
dieną jos direktorius man pa-
sakė: „Juozuk, neturi pažymos, 
kad gali mokytis, mes privalom 
tave pašalinti iš seminarijos“. 
Aš atsisveikinau ir išėjau. Pas-
kui, tas pats buvęs mokytojų se-
minarijos direktorius tapo švie-
timo skyriaus vedėju. Sutiko jis 
mane, pasikalbėjom, pakvietė 
eiti kartu. Savo kabinete padė-
jo baltą popieriaus lapą ir sako: 
„Rašyk pareiškimą: „Prašau 
mane skirti Einoronių pradinės 
mokyklos vedėju“. Ir aš iki ge-
gužės mėnesio pirmos dienos 
ten dirbau“. 

Kiek vėliau, J. Danilavičiaus 
teigimu, tasai direktorius apsi-
žiūrėjo, kad jaunojo mokytojo 
tėvas lageryje, o brolis – miš-
ke. „Išsikvietė valsčiaus švieti-
mo skyriaus vedėją ir sako jie 
man: „Kol ne vėlu, tai nerk“. Ir 
aš nėriau. Rugsėjo mėnesį pra-
dėjau dirbti Mažylio pradinėje 

mokykloje Trakų rajone. Ten 
mane labai gerbė, mokytojauti 
sekėsi. Neturėjau diplomo, bet 
vaikai mane labai mylėjo“, – 
apie savo, kaip mokytojo, kelio 
pradžią pasakojo pašnekovas. 

Dirbo su kurčiaisiais

Kiek vėliau J. Danilavičius 
buvo pakviestas tarnauti ka-
riuomenėje. „Būdamas kariuo-
menėj radau labai gerų globėjų, 
jie mane išleido mokytis. Tad 
tarnavau trejus metus kariuo-
menėje ir kartu mokiausi vaka-
riniame institute Maskvoj, kur 
gavau pedagogo diplomą. Po 
kariuomenės sugrįžau į Lietuvą 
ir vėl dirbau mokytoju“, – kal-
bėjo J. Danilavičius. 

Paklaustas, ar nekilo mintis 
likti Maskvoje – juk ten turėjo 
būti geresnės galimybės, sąly-
gos dirbti, J. Danilavičius net 
sušuko: „O Jėzau, ne! Man Lie-
tuvoj ir darbas buvo surastas. 
Jei taip šiandien neturėčiau iš 
ten bilieto, pėsčias pareičiau!“, 
– nė už ką anuomet Rusijoje ne-
norėjo likti jaunas mokytojas, 
neliktų svečioje šalyje ir dabar.

Grįžęs į Lietuvą L. Danilavi-
čius mokytojauti buvo paskir-
tas Prienų rajone, o po metų at-
sidūrė Žemaitijoje: tapo Rusnės 
(Šilutės r.) kurčiųjų mokyklos 
pedagogu.

„Šešerius ar septynerius me-
tus dirbau kurčiųjų mokykloj. 
Ten vaikus mokiau tarti gar-
sus, skaityti, kalbėti. Bet vėlgi 
– neturėjau logopedo diplomo. 
Įstojau į Šiaulių institutą ir ga-
vau tą diplomą. Dirbti sekėsi. 
Prisimenu tokį atvejį, kai at-
važiavo į mokyklą kurčiųjų 
ministras ir pasiprašė užeiti į 

kieno nors pamoką. Užėjo į 
mano. Mes tuomet dešimtoje 
klasėje nagrinėjome Antano 
Baranausko „Anykščių šilelį“. 
Ir tie kurtieji vaikai deklama-
vo „Anykščių šilelį“! Ministras 
sako: „Jie girdi turbūt?“. Sakau 
– patikrinkit“, – apie ypatingus 
sugebėjimus mokyti pasakojo 
J. Danilavičius.

Akademikas, skaitęs vaikus

„Dalyvaudavau mokslinėse 
konferencijose su savo prane-
šimais. Tai mane 1974 metais 
išrinko Tarybų sąjungos Peda-
gogikos mokslų akademijos 
moksliniu korespondentu. Kai 
buvau išrinktas, prezidentas, 
sakydamas kalbą, taip pasakė: 
„Šitoj pusėj sėdi akademikai, 
kurie skaito knygas. O šitoj pu-
sėj – akademikai, kurie skaito 
vaikus“. Ir aš sėdėjau toj pusėj, 
kurioje skaito vaikus. Tada pra-
sidėjo mano klestėjimas. Išlei-
dau dvylika skirtingų elemento-
rių“, – su vienu svarbiausių savo 
gyvenimo darbų skaitytojus su-
pažindino J. Danilavičius: „Dar 
besimokydamas mokytojų se-
minarijoj sukūriau elementorių. 
Parodžiau savo dėstytojams ir 
jie man pasakė, kad jis vaikams 
tinka bei patarė užmegzti santy-
kius su leidykla“. 

Įnešė daug naujovių

Prieš 53-ejus metus J. Dani-
lavičius tuometinės Lietuvos 
Švietimo ministerijos buvo pa-
tvirtintas elementorių autoriumi. 
Jis išleido elementorių, skaitymo 
pradžiamokslių įvairaus amžiaus 
vaikams bei vaikams, turintiems 
raidos sutrikimų. Elementoriai 
yra perkami ir šiandien, jų leidi-
mai nuolat kartojami.

„1969 metais buvau patvirtin-
tas elementorių autorium. Ke-
turiasdešimt vienerius metus su 
„Šviesos“ leidykla bendradar-
biavom, labai draugiški buvom. 
Aš jiems buvau labai pelningas. 
Lietuvišką elementorių, po 20 
000 egzempliorių, tiekdavo lie-
tuvių mokykloms Amerikoje: 
tiek jų sekmadieninė lietuvių 
mokyklų asociacija nupirko“, – 
prisiminė autorius.  

Paklaustas, ar elementorius 
paruošdavo vienas, J. Danila-
vičius sakė, kad tam reikdavo 
nemažos komandos, tačiau ran-
kraštis paruoštas būdavo jo vie-
no paties. 

„Įnešiau daug naujovių. Da-
bar mane peikia, kad aš tų nau-
jovių neužpatentavau, nes kas 
po manęs rašys elementorius, 
jau turės labai gerą pavyzdį. Aš 
pirmas įvedžiau, kad pas mus 

paukšteliai ir žvėreliai kalba. 
Rašau: „Kas čia braška? Šake-
lė“, „O kas čia bėga? Vilkas. 
Geras. Blogas“. Visi elemento-
riai žodžius dalina į skiemenis. 
Aš pirmas tuos skiemenis pradė-
jau žymėti skirtingom spalvom. 
Taip žodžio aš nesuardau, jis 
lieka vientisas, bet vaikas skaito 
skiemenimis ir taip skaityti yra 
daug paprasčiau. Įnešiau nau-
jovių visoje Lietuvoje. Kaunie-
čių „Šviesos“ leidykla nebūtų 
manęs „laikiusi“ keturiasdešimt 
metų: buvo tikrai talentingų au-
torių, o jie pasirinko mane – mo-
kytoją iš Aulelių“, – pasakojo J. 
Danilavičius.

„Rašyti aš turėjau labai geras 
sąlygas. Kai mane paskyrė au-
toriumi, ministerija skyrė ko-
mandiruotę. Nuvažiavęs į bibli-
oteką Maskvoj, su savo kamera 
nufotografavau šimtą užsienio 
elementorių. Kiekvieną puslapį. 
Paskui gulėdavau ant sofos ir 
peržiūrėdavau. Sėmiausi idėjų 
iš ten, nes vienam žmogui viską 
sumąstyt, sugalvot, neįmano-
ma. Ir mano elementorius kai 
išėjo, be paramos nieko nebūtų 
buvę. Buvo toks mokyklų tyri-
mų institutas, jo rektorius mane 
labai globojo, buvo daug gerų 
žmonių, kurie prie jo prisidėjo“, 
– apie didžiulį savo indėlį Lietu-
vos švietimui pasakojo autorius.

Svarbiausia – gerbti vaiką

J. Danilavičius sakė, kad visą 
gyvenimą darbas su vaikais jam 
buvo labai svarbus, su kiekvienu 
vaiku jis stengdavosi atrasti ben-
drą kalbą, o ypač mylėjo tuos, 
kurie buvo skriaudžiami kitų ar 
gamtos neapdovanoti. Gal todėl 
mokytojas, 1978 metais atsi-
dūręs mūsų krašte, Auleliuose, 
dirbo šio kaimo mokykloje, iki 
pat pensijos – ir vaikų globos na-
muose logopedu.

„Daug dirbau, buvau darbštus. 
Negėriau, nerūkiau, kortom nelo-
šiau, nežvejojau. Darbas su vai-
kais man buvo viskas. Pamenu, 
viena penktokė nemokėjo skai-
tyt. Atėjo pas mane verkdama. 
Aš ją pirmiausia pralinksminau, 
paskui pirmą dieną susipažinom 
su šešiom raidėm, perskaitėm 
dešimt žodžių. Kokios emocijos 
buvo! Reikia, kad mokiniai visų 
pirma savimi pasitikėtų. Moky-
tojo profesijoj svarbiausia detalė 
yra gerbti vaiką. Ir labiausiai tą 
vaiką, kurį visi stumdo“, – šiltai 
apie darbą su mažaisiais pasako-
jo pašnekovas ir prisiminė vieną 
kolegę: „Aš esu labai patenkin-
tas viena mokytoja, kuri sutiko 
mokyti dauno sindromą turintį 
vaiką. Ji, sutikusi tą vaikelį, ap-
kabino ir pabučiavo. Ir nusipirko 

šitą vaiką!“.
J. Danilavičius taip pat patarė 

tėvams neskubėti išleisti savo 
atžalų į mokyklą: ankstyvas am-
žius vaikui gali padaryti meškos 
paslaugą. „Kartais gabūs vaikai 
nueina į mokyklą penkerių metų, 
ne šešerių. Moka skaityti, rašyti, 
skaičiuoti. Bet jie patiria psicho-
loginį smurtą. Su juo daug kas 
nenori šnekėti, bendrauti. Ypač 
mergaitės. Kur ten – trylikametė 
su vienuolikamete draugaus. Ir 
toks amžiaus skirtumas klasėje 
iššaukia daug problemų. Patariu 
neskubėti išleisti vaiką į moky-
klą. Amžiaus branda yra būtina 
bendravime. Mano dukra irgi į 
mokyklą išėjo penkerių metų, 
tai ji sako, kad tik trečiam kurse 
universitete pasijuto gerbiama. 
Vaikų gyvenimas, ypač – paau-
glių – yra labai sudėtingas. Savo 
knygoje „Atsargiai, paauglystė“ 
nagrinėju temą, kad šituo laiko-
tarpiu antrą kartą gimsta žmogus. 
O kartais žmogus išlieka paau-
gliu visą gyvenimą. Mano gimi-
naitis gyvena su septinta žmona 
ir džiaugiasi, kad jam labai gerai. 
Aš jam sakau – vaikeli, tu esi pa-
auglys! Paauglys pabučiuos mer-
gaitę ir paliks, o reikia rūpintis, 
kad ir kitam būtų gerai“, – kalbė-
jo J. Danilavičius.

Negali nerašyti

J. Danilavičius yra parašęs ne 
tik elementorių ir skaitymo pra-
džiamokslių. Jo bibliografijoje 
yra ir knygų, skirtų nagrinėti 
įvairaus amžiaus vaikų lavini-
mo, kitoms problemoms. Kny-
gos „Atsargiai, paauglystė!“, 
„Atsargiai – vaikas“,  – tai J. 
Danilavičiaus darbai. Be to, jis 
dar yra parašęs ir knygą „Mik-
čiojimas įveikiamas“, kurią 
ruošė taip pat labai atsakingai.

„Apvažiavau labai daug lo-
gopedinių kabinetų – ir Ukrai-
noj, ir Rusijoj, Baltarusijoj, 
Lenkijoj. Mačiau, kaip dirba 
logopedai su mikčiojančiais. 
Su tokiais vaikais ir Lietuvoje 
dirbau truputį: tam neskyriau 
labai didelio dėmesio, bet teko 
dalyvauti konferencijose. Galė-
jau visą dėmesį skirti mokslui. 

Telefonas – priemonė 
mokytis kalbų

J. Danilavičius, atvirkščiai 
nei daug jo kolegų pedagogų, 
neskuba peikti naujųjų techno-
logijų ir mano, kad jos – tai tik 
dar vienas puikus būdas moky-
tis.

„Kai kurie uždraudžia vai-
kams kompiuteriu, telefonu 
naudotis. Atsiminkim, kad 
mums draudė knygas skaityti, 
bet mes skaitėm. Po paklode, 
su prožektorium. Mums sakė, 
kad „vaikeli, iš knygos duonos 
nevalgysi“. Knygas irgi reikėjo 
atimti? 

Buvęs mokytojas ekspertas Juozas Danilavičius prie lietu-
viškų elementorių.   nuotr. iš redakcijos archyvo.
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Apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką neturėjo ką diskutuoti

Kiek turi būti atlikta opera-
cijų ar kokie turėtų būti paci-
entų srautai – tai buvo tik pro-
jektiniai dalykai, o patvirtintų 
dar neturime“, - abstrakčiai 
apie Anykščių ligoninės ateitį 
po sveikatos priežiūros įstai-
gų tinklo pertvarkos kalbėjo 
Anykščių ligoninės direktorius 
D.Vaiginas.

Anykščių ligoninės direk-
toriaus D.Vaigino pasisakymą 
papildė Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

„Tuos raštus, kuriuos mes 
siuntėme į Sveikatos ministeri-
ją, mes į juos atsakymų negavo-
me. Mūsų norai ligoninėje buvo 
išsaugoti kuo daugiau paslaugų, 
pavyzdžiui, Chirurginį skyrių. 
Ministerija tuos visus pageida-
vimus iš savivaldybių sudėliojo 
į krūvą, bet tai, ką Sveikatos ap-
saugos ministerija teikė Vyriau-
sybei, nėra nieko naujo. Visą 
šitą reikalą po svarstymo Vy-
riausybėje, ji grąžino Sveikatos 
apsaugos ministerijai ir bus prie 
svarstymo grįžtama kovo pa-
baigoje. Ir tada, jei Vyriausybė 

priims vieną ar kitą sprendimą, 
mes galėsime svarstyti. Dabar 
neturime apie ką diskutuoti“, - 
sakė S.Obelevičius.

Nuo visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio są-
rašas „Anykščių krašto labui“ 
išrinktas Audronius Gališanka 
teiravosi, kokia Anykščių ligo-
ninės direktoriaus vizija apie 
įstaigą penkiems metams į prie-
kį.

„Kokie bus priimti teisės ak-
tai, nustatyti kriterijai, tada ir 
susidėlios mūsų perspektyvos. 
Gal nesikartos tokie dalykai 

buvę, kai 2017 metais baigiantis 
darbo dienai pasikviečia meras 
ir administracijos direktorius, 
dabar jie abu Tarybos nariai 
(ligoninės direktorius kalbė-
jo apie A.Gališanką ir Kęstutį 
Tubį, red.pastaba) ir pasako, 
kad per naktį reikia parengti 
Akušerijos skyriaus uždarymo 
projektą. Dabar, matyt, taip ne-
vyksta. Yra tam skiriamas lai-
kas ir informavimas apie pase-
kmes darbuotojams“, - kalbėjo 
D.Vaiginas.

Sveikatos apsaugos minis-
terija yra parengusi sveikatos 

priežiūros įstaigų pertvarkos 
planą. Jei jis būtų  įgyvendin-
tas, Anykščių ligoninėje gali 
nebelikti dalies būtiniausių 
paslaugų, taip pat ligoninei 
gali tekti jungtis su kažkuria 
didesnio miesto ligonine. Tarp 
ministerijos siekių taip pat yra 
noras sujungti Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrą 
ir Anykščių ligoninę. Šiuo metu 
sveikatos priežiūros įstaigų 
pertvarkos planas tobulinamas, 
todėl dalies minimų siekių gali 
nebelikti, taip pat gali atsirasti 
ir naujų.

Žydrūnui 
KEPELINSKUI

Leiskite nors keliais 
užuojautos žodžiais pa-
lengvinti Jūsų skausmą, 
mirus tėveliui.

Kavarsko medžiotojų 
būrelis

užjaučia

„Darbas su vaikais man 
buvo viskas“

Ačiū, kad iš manęs neatėmė 
– užaugau galinga asmenybė“, 
– kalbėjo J. Danilavičius ir pri-
dūrė, kad vaikas, besinaudoda-
mas telefonu, gali net užsienio 
kalbų išmokti.

Be žmonos slegia vienatvė

J. Danilavičius su žmona Sta-
se, taip pat pedagoge logopede, 
užaugino penkis vaikus, nors jo 
kraujas teka tik dviejų dukrų – 
Audronės ir Lauros – venomis. 

„Pragyvenau su pirma žmona 
22 metus, taip ir nesusilaukėm 
vaikų. Bet baigiau tris universi-
tetus“, – pasakojo pašnekovas, 
– „Su antra žmona 44 metus 
išgyvenau. Ji man pagimdė 
nuostabias dvi dukras. Nuosta-
būs mano anūkai. Žmoną labai 
mylėjau, užtat mano vienatvė 
tokia sunki, baisi kartais. Žmo-
na buvo viskas. Ir virėjas, ir 
kepėjas, ir krovėjas. Aš buvau 
toks parazitas. Ji buvo moky-
toja, labai talentingas žmogus, 
jautusi labai didelę meilę vai-
kams. Prisimenu įvykį: autobu-
sų stotyje klykė vaikas.  Žmona 
ėjo pro stotį, o berniukas priėjo 
prie jos ir pasakė: „Būk tu mano 
mamytė“. Ji parsivedė namo tą 
vaiką, surado jo tėvus. Žmona 
turėjo tokią didžiulę vaikų trau-
ką! Dabar mano dukra Audronė 
tokią trauką turi. Ji dėstytoja. 
Dar jauna, o jau docentė, dakta-
rė, priklauso pasaulinei lektorių 
asociacijai. Aš labai patenkintas 
savo dukra. Kita dukra taip pat 
didžiuojuosi, ji gyvena ir dirba 
Londone, yra baigusi politikos 
mokslus“, – gražių žodžių savo 
šeimai negailėjo pedagogas. 

Gimęs po laiminga 
žvaigžde

J. Danilavičius kalbėjo, kad 
ne viskas jo gyvenime buvo ro-

žėmis klota: „Mano gyvenimas 
turėjo ir daug blogų patirčių, bet 
galiu pasakyti, kad gimiau po 
laiminga žvaigžde. Dirbau my-
limą darbą. Mūsų giminė buvo 
gerbiama. Ir dėdė mokytojas 
buvo, senelis – daraktorius. Bu-
vom „priaugę“ prie mokyklos. 
Kas galėjo pagalvoti, kad tiek 
metų dirbsiu mokytoju! Aš dar 
už vairo sėdu, nors man 93 me-
tai! Būtinai kasdien važinėju, 
kad kojos atminties nepamestų. 
Ir prie kompiuterio sėdžiu, nors 
jis manęs ne visada klauso“, – 
juokėsi J. Danilavičius.

2010-aisiais J. Danilavičius 
buvo apdovanotas Teresės Mi-
keliūnaitės Anykščių kultūros 
premija, o 2018 metais Lietu-
vos Respublikos 100-mečio 
proga jam įteiktas Anykščių ra-
jono savivaldybės „Šimtmečio 
anykštėno“ atminimo ženklas. 

Su tėte – skaityti

Apie vaikystę, kuri praėjo mo-
kytojų šeimoje, šiltai atsiliepė J. 
Danilavičiaus pirmagimė Audro-
nė Nakrošienė. Moteris yra ISM 
Vadybos ir ekonomikos universi-
teto Vadovų verslo administravi-
mo magistrantūros (MBA) studi-
jų direktorė, docentė, socialinių 
mokslų daktarė, dėstytoja bei 
lyderystės ekspertė.

„Tėtė tikrai nebuvo tas stan-
dartinis, eilinis tėtė. Jam aš bu-
vau pirmagimė. Kai aš gimiau, 
tėtei buvo 50 metų. Jis jau buvo 
išleidęs savo pirmąjį elemen-
torių ir aš tikriausiai buvau tas 
vaikas, į kurį jis norėjo sudė-
ti viską – ir ką jis žino, ir ką 
moka. Metukų aš jau mokėjau 
kalbėti, o trejų su puse pradėjau 
skaityti. Jis buvo labai susikon-
centravęs į mano ugdymą, rašė 
dienoraštį nuo pat mano gimi-
mo, kaip aš augu, tobulėju, ko-
kius skiemenis, žodžius tariu. 
Mano vaikystė nebuvo ta tikra 
vaikystė, kai vaikas su tėvais 

daug žaidžia, dūksta. Mano lai-
kas, ypatingai su tėte, būdavo 
kitoks nei kitų vaikų: atsimenu, 
kaip jis mane, už rankos paė-
męs, vesdavosi skaityti. Ir man 
tai buvo tikras malonumas, 
laiko praleidimas kartu su juo 
skaitant knygutes“, – leidosi į 
prisiminimus moteris. 

„Kitas dalykas, kurį labai 
gerai atsimenu, kad jis, nuo 
pat gimimo, nuo trejų metukų, 
mane laikė suaugusiu žmo-
gumi. Aš niekada nesijaučiau 
vaiku, gerąja prasme. Jis mane 
vertindavo kaip suaugusį žmo-
gų, klausdavo mano nuomonės. 
Ir žinoma, ta besąlygiška, bega-
linė meilė, kurią jaučiau: mūsų 
ryšys labai stiprus. Pamenu, kai 
grįždavau iš mokyklos, labai 
daug kalbėdavomės apie tai, kas 
vyksta mokykloje – jam rūpėjo 
tiek mokyklinis, tiek užklasinis 
mano gyvenimas. Tas pats buvo 
ir universitete. Aš buvau ir į 
tiksliuosius, ir į humanitarinius 
mokslus linkusi. Bet tėtė turbūt 
buvo savo svajonės neįgyven-
dinęs kaip matematiko, nes jis 
buvo ir labai stiprus matema-
tikas, pasirinkęs humanitarinę 
kryptį. Jis matė, kad aš taip pat 
labiau krypstu į humanitarinį 
lauką. Tai jis buvo tas autori-
tetas, kuris vis dėlto pakreipė 
mane į inžineriją ir taip aš pa-
sirinkau inžinerijos, tiksliųjų 
mokslų studijas, tačiau, padir-
busi šioje srityje, ją vis tik iš-
keičiau į socialinius mokslus“, 
– pasakojo A. Nakrošienė. 

Moteris sakė, kad šeimoje 
pagarba žmogui, įsiklausymas 
buvo labai svarbu. „Pavyzdžiui, 
jis man nedraudė valgyti saldai-
nių. Bet aš valgiau saldainius su 
priekiniais dantimis, tam, kad 
nesugestų galiniai. Aš juos la-
bai retai valgydavau, arba pasi-
slėpus. Jis to lyg nedraudė, bet 
buvo taip vertybiškai įtikinęs, 
kad tai yra nesveika. Jis, ne-
drausdamas, mokėjo iškomu-

nikuoti, kodėl tai yra svarbu. 
Tėtė taip mokėdavo įdiegti tas 
vertybes ir taip išauklėti, kad aš 
galvodavau: o kaip man tai per-
duoti savo vaikams?“, – sakė 
dvi atžalas auginanti A. Nakro-
šienė.

Paklausta, ar prašydavo tėtės 
patarimų augindama savo vai-
kus, garsiojo pedagogo dukra 
atsakė neabejodama: „Pamenu, 
kai gimė man vaikai ir būdavo 
kažkoks klausimas – tai visada 
skambindavau tėtei paklausti. 
Ir jo patarimai būdavo labai 
geri, įžvalgūs“. 

J. Danilavičiaus vaikai, be 
abejo, mokėsi iš jo parašytų 
elementorių.

„Man pačiai buvo labai bran-
gus jo pirmasis elementorius, 
iš kurio mokiausi. Net dabar 
atsimenu tuos paveikslėlius. O 
mano vaikai mokėsi iš jo nau-
jų elementorių, jiems taip pat 
buvo smagu, kad tai senelis 
parašė. Jis buvo ir atskirų kny-
gučių pridėjęs, mano vaikams 
iš kartono padaręs raides, kitų 
įvairiausių priemonių. Taip pat 
buvo labai graži jo piešinių 

knygutė su gyvūnais, nupiešta 
jo ranka. Tą skaitymo kultūrą 
jis mums labai smarkiai įdie-
gė“, – apie mokytoją ekspertą, 
elementorių autorių, rašytoją 
kalbėjo jo pirmagimė Audronė 
Nakrošienė. 

Visą tekstą skaitykite naujienų 
portale anyksta.lt

Juozas Danilavičius su dukterimi Audrone Nakrošiene ir 
žmona Stase, kuri į Amžinybę iškeliavo prieš trejus metus.

nuotr. iš Audronės nAkROŠienĖs albumo.
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AVINAS. Išsiskirs jūsų ir 
svarbaus jums žmogaus nuo-
monės. Santykiai su partneriu 
bus įtempti ir atrodys vedantys 
aklavietėn, tad konflikto iš-
vengti tikrai nepavyks. Turėsite 
daug progų tiek uždirbti, tiek 
išleisti pinigus.

JAUTIS. Klausykite savo intu-
icijos - šią savaitę ji jūsų neapvils. 
Pagaliau turėtų stabilizuotis jūsų 
finansinė padėtis. Išnaudokite 
kiekvieną galimybę plėsti savo 
verslą ar profesinės veiklos ribas 
- šią savaitę jų tikrai bus.

DVYNIAI. Jei nesėdėsi-
te namuose savaitės pradžio-
je užmegsite naujų ir įdomių 
pažinčių. Savaitgalį verčiau 
praleiskite glaudžiame šeimos 
būrelyje.

VĖŽYS. Neignoruokite seno 
bičiulio ar giminaičio patarimo. 
Pasistenkite su niekuo nesusi-
pykti. Į savaitės pabaigą jūsų 
pečius veikiausiai užgrius per 
didelis darbų krūvis, vėluosite 
ir nervinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pa-
žintinės kelionės ar kokio 
mokomojo seminaro - įgytos 

žinios atneštų daug naudos. Bū-
kite ypač budrus - kai kas gali 
pamėginti pavogti jūsų idėjas ar 
darbo vaisius. 

MERGELĖ. Kažkas bandys 
jus apgauti. Savaitės viduryje bus 
sunku susikalbėti su šeimos na-
riais. Pasistenkite įsiklausyti į jų 
argumentus ir suprasti jų požiūrį. 

SVARSTYKLĖS. Teks pri-
imti svarbų sprendimą, liečiantį 
asmeninius santykius. Savaitės 
viduryje būsite ypač imlus nau-
jovėms. Labai tinkamas metas 
mokymuisi, studijoms. Tikriau-
siai turėsite netikėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis 
savaitės dienomis galite turėti 
problemų dėl žmogaus, gyve-
nančio su jumis. Jei įmanoma, 
nepalikite šios savaitės darbų 
kitai savaitei, užbaikite juos iki 
penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pir-
momis savaitės dienomis pa-
trauksite svarbių žmonių dėme-
sį. Sulauksite apdovanojimo už 
senus gerus darbus, kuriuos jau 
būsite beveik pamiršęs. 

OŽIARAGIS. Draugai gali 
būti ne visiškai atviri su jumis. 
Jus pagaus varžymosi dvasia. 

Būsite pasirengęs priimti bet 
kokį iššūkį. Protingai vis viena 
nesielgsite, tai bent pasistenkite 
būti atsargus. 

VANDENIS. Ši savaitė žada 
jums būti turtinga įvykių, paį-
vairinančių kasdienybę. Gyve-
nimas tekės įprasta vaga, tačiau 
iš tiesų bus labai įdomus. 

ŽUVYS. Nepasigailėsite 
pirmomis savaitės dienomis 
visas jėgas skyręs profesinei 
veiklai. Savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. 
Jei galite, praleiskite laiką kur 
nors kitur.

Ar atlaikysime kainų šuolį?
Lietuvos gyventojai kraupsta nuo kainų šuolio, teigiama, kad kainos dar didės iki rude-

nio, tad savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme – kaip visa tai išgyvensime? Gal 
jau vykstate apsipirkti į Lenkiją? O gal vis rečiau lankotės parduotuvėse, kavinėse? Kokią 
prognozuojate Lietuvos ekonimikos ateitį artimiausiais metais, kokios pagalbos tikitės iš 
šalies valdžios?

Pesimistas: „Jei gyvenčiau 
arčiau Lenkijos, tai ten kas an-
trą dieną važiuočiau apsipirkti 
ir įsipilti degalų. Juk ten žymiai 
pigiau nei mūsų „gerovės vals-
tybėje“. Tiktai gaila, kad nuo 
Anykščių iki Lenkijos toloka. 
Tiesiog stebina ir piktina, kaip 
mūsų valdžia taip nekenčia savo 
tautos, net piršto nepajudina dėl 
savo žmonių gerovės. Viskas 
visur pas mus taip brangu, o at-
piginti niekas nesistengia, PVM 
sumažinti irgi nenori. Pinigai iš 
Lietuvos iškeliauja Lenkijon, 

papildo tos šalies biudžetą, o 
pas mus ramiai į tai žiūrima. Ir 
ta pati giesmelė skamba, kad 
ekonomika pas mus auga, gy-
venimas gerėja.“

Teip: „Čia pasaka be galo, 
daug zmoniu apeina lt kainas 
vaziuodami kitur apsipirkti, 
daug juodu pinigu darboviete-
se, na korupcija kur tik paziu-
resi, taigi ka daro valdzia, kad 
surinktu pinigus kuriu nebesu-
renka, kelia kainas. Kai kelia 
kainas zmones dar labiau viska 

daro korumpuociau, tada vals-
tybe (irgi korumpuota kai kiau-
les subine) vel kelia kainas. Cia 
kaip pasaka be galo. Ir nieka tu 
cia paprastas zmagelis nepada-
rysi…“

Svedasu Jadze: „Valdžia 
meluoja ir neraudonuoja. Gal 
kaki pusmeti trimatava, kad 
pensijas padidins apie 50 eurų. 
Gal kakem ponam iš sava tar-
pa ir padydina. Ašej gavau tik 
10 eurų daugiau, mana sasie-
dai irgi panašias atsiprašant 

padidintas pensijas gava. Kaip 
rajkia išgyvint, jejgu kasdien 
maista prekes brangsta ir mo-
kesčiai už elektrą ir kitus daly-
kus auga nebe dienom ale va-
landom. Mum kaima žmanėm 
jakiu kampensaciju užu malkas 
nemoka, ape lengvatas tik mes-
čenim kalba, katrie šildas na 
katiliniu. Da gerai, kad kapai 
kol kas nemakami, ale ir grabu, 
ir dabkasiu paslaugu kainas irgi 
išauga.“

X – man: „O kur gi dėsies 
neatlaikęs, ne pirma kartą ir ne 
paskutinį viskas brangsta, tik ne 

kiekvieną kartą taip skaudžiai. 
Neatlaikys tik Seimo valdantie-
ji, kuriems kainų šuolis tai ei-
linė vinis į jų politinės ateities 
grabą.“

Nulis į kavines: „Tik į Len-
kija apsipirkt ! Organizuojames 
ir varom, dar ir kaimynams 
nuperkam ko reikia, sutaupom 
nemažai .“

Ei, aukštaičiai!: „Negi čia 
pirmas kartas po euro įvedimo, 
kai Lietuvoje kainos kyla? Re-
voliucijos nebus!“

tautos balsas Duokit šviesos!
Anykščiuose labai gražiai ir 

šviesiai žiba gatvė prie stoties. 
Tiek daug šviečiančių stulpų, 
kad net darosi pikta dėl ne-
teisingumo - gyvenu kaime ir 
pas mus nė viena lemputė ga-
tvėje nešviečia, o prie stoties 
– keliasdešimt ar šimtai. Mes, 

gyvenantys kaime, esam blo-
gesni žmonės už miestiečius, 
kad mums apšvietimo nerei-
kia? Vis sako – nėra pinigų, 
bet pinigų šviečiantiems stul-
pams atsirado.

skaitytoja iš skiemonių 
seniūnijos.

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

arba el .paštu anyksta@anyksta. l t  

Biatlonas. Praėjusį savaitgalį 
Cėsyje (Latvija) vyko Baltijos 
biatlono taurės III etapo varžy-
bos, kuriose Lietuvos koman-
dos sudėtyje dalyvavo ir šeši 
anykštėnai. Geriausiai pasirodė 
Viktorija Kapancova, kuri 6 km 
sprinto rungtyje finišavo antra, 
o 10 km individualioje rung-
tyje buvo ketvirta. Berniukų 
varžybose Mikas Vildžiūnas 6 
km sprinte finišavo šeštas, o 7,5 
km individualioje rungtyje užė-
mė trečią vietą. Šioje rungtyje 
Juozas Augustinavičius buvo 
dvyliktas.

Krepšinis I. Šeštadienį  
Anykščių „KKSC–Elmis“ ko-
manda (11/4) įsirašė 11–ąją per-
galę RKL čempionate, šeštadienį 
rezultatu 77:74 palaužusi sosti-
nės „VKM–Vilmos“ komandą 
(8/8). „KKSC–Elmis“ statistika: 
Ž. Žiukas ir T. Jodelis po 18, B. 
Steponėnas 15, D. Radžiūnas 
(12 atk. kam., 6 blok.). Penkta-
dienį gausių žiūrovų palaikomas 
Anykščių klubas namuose 88:57 
sutriuškino Švenčionėlių „Ridą“. 
„KKSC–Elmis“ statistika: T. Jo-
delis 24, G. Žiukas 13, Ž. Žiukas 
(10 rez. perd., 9 atk. kam.) 11. 

Krepšinis  II. Sekmadienį 

„Nykščio namų“ arenoje prasi-
dėjo Anykščių rajono krepšinio 
lygos atkrentamosios varžybos. 
Ketvirtfinalio etape ekipos tarpu-
savyje susitiks du kartus ir pate-
kimą į pusfinalį nulems bendras 
geresnis taškų santykis. Rezul-
tatai: „Cosmos“ (E. Sriubas 24) 
– „Veteranas“ (R. Ridikas ir D. 
Strumbris po 12) 87:59, „Kera-
mikos ABC“ (T. Laurinavičius 
22) – „Sporto centras“ (M. Ju-
dickas 13) 84:42, „Svėdasai“ (A. 
Kvietkauskas 19) – „Draugai“ 
(S. Butkys 36, V. Peleckas 20) 
64:90, „Traupis“ (Š. Šiopinis 31, 
A. Narbutas 23) – „Šilo klinika“ 
(A. Andriejauskas 31) 79:61.
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Vyr. redaktorė

parduoda

siūlo darbą

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-641) 55554.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

autOmObiliŲ 
sUpIrkIMAs.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Lietuvos – Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ darbui gamykloje, 
esančioje DUBINGIŲ mst., Molėtų raj., skubiai ieško:

GamybOs OPeratOriaus (-ės)
Darbo aprašymas:
Sausųjų statybinių mišinių gamyba;
Pagamintos produkcijos sandėliavimas;
Kitų darbo funkcijų vykdymas.
reikalavimai kandidatui:
Sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas;
Mokėjimas dirbti autokrautuvu ir/arba traktoriumi - didelis privalumas.
bendrovė siūlo:
Visas socialines garantijas, stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 650 

Eur iki 1000 Eur į rankas), priedus už gerus darbo rezultatus, visas būtinas 
darbo priemones.
Atvykstantiems iš kitų miestų kompensuoja atvykimą į darbą ir iš darbo.
Visus norinčius dirbti kviečiame skambinti telefonu +370 610 04741 arba 

atvykti į gamyklą ateities g. 10, Ciūniškių km., Dubingių sen., molėtų raj.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

2. brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

siŪlO Darbą šeimOs GyDytOJui
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu, darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.

UAB ,,TerAGYDA‘‘. tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
el.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

MARIAUS STEPONAVIČIAUS 
ŪKIO VIŠTAITĖS !

JŪSŲ UŽSAKYMUS PRISTATYSIME 
Į NAMUS

Priimami   užsakymai  M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunoms, 
vakcinuotoms 4– 4,5 mėn. įvairių spalvų 
DOMINANTE veislės, baltoms Leghornų 
veislės dedeklėms vištaitėms įsigyti – 
pristatome paukštyno kaina 7,50– 8 Eur. 
PRISTATOME NEMOKAMAI. 

Tel. užsakymams (8-612) 17831   .

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Beržo ir lapuočio briketus. 
Atveža.

Tel. (8-656) 30184.

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.

kita

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviška, svilinta, kaina 
2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Turi veršienos, avie-
nos, ėrienos. Pateikia kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Traktorius iš Vokietijos: MTZ-
82 UK (1994 m., 6 200 Eur), 
MTZ-82 (su krautuvu, 4 650 
Eur), vienašę savivartę prieka-
bą (1 500 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

įvairūs 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

Valo kaminus. Santechnikos, 
elektros darbai. Atlieka įvairius 
griovimo darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-656) 24531.

Informuojame sklypo (kadastro Nr. 3434/0003:0318) esančio Pavirinčių k., 
Kurklių sen., Anykščių raj.  savininkės M.K. paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, 
kad MSK ,,Miško žemė“ matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-373)  šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj. Nr. 658-2), esančio Pavirinčių k. 
Kurklių sen., Anykščių raj. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės  informa-
cijos, prašom kreiptis  MSK ,,Miško žemė“ adresu  J.Biliūno 22-3, Anykščiai, el. 
paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-686) 30422.

Ieškomi virėjai Leliūnuose, 
Anykščių r. Darbas 5 darbo 
dienas per savaitę, savaitga-
liai laisvi. Darbo užmokestis 
nuo 950 Eur. 

Daugiau informacijos telefo-
nu (8-616) 33505.

Reikalingi miško ūkio darbi-
ninkai, atlikti jaunuolyno ug-
dymą. Turėti savo automobilį, 
krūmapjovę, pjūklą ar kardą. 
Už 1 ha moka 160 Eur.

Tel. (8-617) 47203.

Skerdyklai Panevėžio r. 
(Vaivaduose) reikalingi skerdi-
kai. Atlyginimas 1650 Eur (ne-
atskaičius mokesčių). 

Tel.: (8-656) 91913, 
(8-656) 91915.

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

4 mėn. amžiaus šuniu-
kus. Anykščių r. - Juostininkai. 

Tel. (8-678) 72541.

dovanoja
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mėnulis
vasario 8- 11 d.d. - priešpilnis.

Apolonija, Marijus, Joviltas, 
Algė, Erikas, Polė, Erika.

Skolastika, Girvydas, Vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, Skolė.

Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

Aldona, Jeronimas, Dromantas, 
Daugvilė, Saliamonas, 
Honorata Salys.

šiandien

vasario 9 d.

vardadieniai

vasario 10 d. 

vasario 11 d. 

Mokytoja klausia vaikų, 
kaip jų šeimoje kovojama su 
krize. Petriukas kelia ranką ir 
sako:

- Mes su tėčiu nusprendėme 
atsisakyti mamos.

- Kaip tai? - klausia moky-
toja.

- Tai, kad aš jau didelis, man 
pieno nebereikia, tėtis jau per 
senas, o laikyti vien dėl kai-
myno neapsimoka!

***
- Ėėė, tu, kvaily, ateini čia!
- O jūs žinot, kad aš jūsų 

naujas viršininkas?
- Tai aišku! Aš tik norėjau 

paprašyt, kad nuo šiol mane 
taip kviestumėt!

***
Šokiuose dviejų merginų 

pokalbis. Viena sako:
- Žiūrėk, kokie gražūs nauji 

juodi to vaikino baltiniai...
Kita:
- Tai kad ne nauji juodi, o 

seni balti.

***
Jonukas klausia tėčio:
- Tėti, kodėl vieni žmonės 

sako „taip”, o kiti „jo”?
Tėtis jam atsako:
- Na, išsilavinę žmonės sako 

„taip”, o neišsilavinę - „jo”.
- Tėti, o mes išsilavinę žmo-

nės?
- Jo.

Padeda išgyventi žiemą jonas jUneViČiUs

Nors žiemos dabar nespeiguotos, tačiau mažieji paukšteliai, laukus ir miškus nuklojus 
sniegui, prieglobsčio ieško prie sodybų ir labai džiaugiasi, jeigu juos kas palesina. 

Ten genys. Zylė spaudžia stabdžius.

Vienas iš jų - fotomeninin-
kas, muziejininkas, garbaus 
amžiaus sulaukęs, atokioje so-
dyboje  Niūronyse gyvenantis 
Aloyzas Janušis. Paukštelius 
žiemą globoja ir Anykščių ra-
jono meras, gamtininkas Sigu-
tis Obelevičius bei šių eilučių 
autorius. Ornitologų ir minėtų 
gamtos mylėtojų nuomone, 
paukščių lesinimas teikia ne 
tik grožėjimąsi sparnuočių ap-
darais, gyvenimo būdu, tačiau 
ir įpareigoja turėti žinių ir at-
sakomybės, kad nepakenktum 
gyvajai gamtai.

Tautodailininkės, garsios 
audėjos Dalios ir A. Janu-
šio sodybą supa šimtamečiai 
medžiai, prie jos prasideda 
miškas, tad paukščių, pasak 
sodybos šeimininkų,  gausu 
visais metų laikais. „Paukšte-
lius pradedu lesinti, kai bai-
giasi paukščių migracija, kai 
iškrinta sniegas. Tačiau kai 
pradedu, tai jais rūpinuosi iki 
pavasario. Kasdien, - sakė A. 
Janušis, pastebėdamas, kad le-
sykla prie lango, tad jis gali ne 
tik sparnuočius stebėti, bet ir 
fotografuoti. – Lesykloje dau-
giausia lankosi zylės, manau, 
kad jos sodybos teritorijoje ir 
gyvena. Tarp jų pasitaiko ir re-
tesnių – ilgauodegių, kuoduo-

tųjų, didesnių ir mažesnių, ta-
čiau visos jos labai spalvingos. 
Atskrenda sniegenų, žaliukių, 
nuolat lankosi geniai. Paukšte-
liai visą dieną lesykloje randa 
saulėgrąžų, kurių per žiemą 
prireikia kelių maišų. Dar pa-
kabinu taukų ar nesūdytų la-
šinių, šiuos patiekalus ypač 
mėgsta zylės ir geniai“. Sody-
bos šeimininkas džiaugėsi, kad 
saulėgrąžų gali įsigyti interne-
tu, o jas atveža kurjeris, tad per 
pandemiją nereikia važiuoti jų 
ieškoti į turgų. Taigi, A. Janu-
šis laikosi pagrindinių ornito-
logų rekomendacijų, paukščius 
pradeda lesinti, kai jiems to ti-
krai reikia, pradėjęs šio proce-
so nenutraukia iki pavasario ir 
paukščiams nesiūlo atsitiktinių 
sūdytų ar saldintų produktų. 
Dėl paukščių lesinimo, beje, 
vieningos nuomonės neturi net 
ornitologai, tačiau, jų nuomo-
ne, padėti mažiesiems sparnuo-
čiams žiemą reikia, tačiau jie  
nerekomenduoja šerti vandens 
paukščių. Įvairiausių lesyklė-
lių galima pačiam sumeistrauti, 
įsigyti turguose, parduotuvėse, 
tam gali tikti ir plastikinis bu-
telis nuo vandens su išpjauto-
mis skylėmis, o pašarui tinka 
jau minėtos saulėgrąžos, avižų 
dribsniai, neapdoroti grūdai, 

virti ryžiai,  duona, tik balta, na 
ir nesūdyti lašiniai, taukai.

Apie paukščių lesinimą gam-
tininkas S. Obelevičius teigia 
girdėjęs įvairiausių nuomo-
nių, tačiau pats įsitikinęs, kad 
mažiesiems sparnuočiams iš-
gyventi žiemą reikia padėti, 
tačiau reikia paisyti ornitolo-
gų rekomendacijų ir tai daryti 
atsakingai. „Pradedu lesinti, 
kai matau, kad paukšteliams 
to jau reikia, o pradėjęs lesinti 
tai darau iki pavasario, - sakė 
S. Obelevičius. - Lesinu saulė-
grąžomis, batonu. Daugiausia 
lankosi zylių ir žvirblių, bet 
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žvirbliai nemoka išgliaudyti 
saulėgrąžų, tad jiems patinka 
batonas. Kodėl zylės deda daug 
kiaušinių? Todėl, kad jų me-
džiagų apykaita greita, žiemą 
jų daug žūva. Radę lesyklėlėje 
maisto, jos čia pradės lankytis 
nuolat, o neradusios gali žūti, - 
sakė  gamtininkas. - Jei manai, 
kad negalėsi paukštelių lesinti 
reguliariai, tai geriau ir nepra-
dėti. Lesyklėles Traupyje turi 
įsirengę nemažai žmonių, tad 
saulėgrąžas į parduotuvę pre-
kybininkai vos spėja vežti“,- 
šypsojosi  S. Obelevičius.  

Lesinu paukštelius ir aš. Nuo-
latinės lesyklėlės lankytojos 
- zylės, kuriom be saulėgrąžų 
pasiūlau ir moliūgų sėklų. Nu-
sineša į eglę ir puikiausia išsi-
lukštena. Jeigu į lesyklą padedu 
vieną kitą batono riekę, kaip 
mat prisistato kėkštai ir su  rie-
ke skrenda atgal į mišką. Kar-
tais užklysta ir vienas kitas man 
nepažįstamas paukštis.

Ryškiaplunksnis kėkštas.


