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Įžiebimui pinigų pritrūko, bet atsirado 
naujam apšvietimui

Betoninis kryžius šalia Kavarsko dar šiemet bus apšviestas.

Neblėsta mintis įžiebti 
šviesą ant Liudiškių pilia-
kalnio stovinčio paminklo 
„Laimės žiburys“ viršūnėje, 
tačiau šiam sumanymui įgy-
vendinti nerandama pinigų. 
Tačiau esama ir gerų žinių:  
Kavarsko seniūnijos Pum-
pučių kaime bus apšviestas 
20 metrų aukščio betoninis 
kryžius.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Paviljonas. Anykščių rajono 
taryba Anykščių menų centrui 
perdavė naudoti kupolo formos 
paviljoną su metaliniu rėmu ir 
PVC danga. Kaip informuota 
Anykščių rajono taryba, per-
duotas turtas bus naudojamas 
rengiamiems edukaciniams 
užsiėmimams ir įvairiems kul-
tūriniams projektams įgyven-
dinti. Anykščių rajono tarybos 
nariams pasidomėjus, kas tai 
per paviljonas, jiems buvo pa-
aiškinta, kad anksčiau jis kurį 
laiką stovėjo šalia Anykščių li-
goninės. Priminsime, kad, pra-
sidėjus koronaviruso pandemi-
jos bumui, minimas paviljonas 
buvo skirtas pacientų laukimo 
gauti medicinos pagalbą rei-
kmėms, padidėjus jų skaičiui 
ir pritrūkus vietos juos priimti 
ligoninės patalpose.

Seminaras. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė rugsėjo 
7 dieną, trečiadienį, dalyvaus 
Lietuvos kariuomenės akademi-
niame seminare, skelbia Anykš-
čių rajono savivaldybė. Semi-
naras vyks  rengiantis Lietuvos 
kariuomenės pratyboms „Perkū-
no bastionas 2022“.

Vizitas. Pirmadienį Troškū-
nuose viešėjo Čekijos Respu-
blikos ambasadorius. Su am-
basadoriumi susitiko Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius. Susitikimas vyko vėlyvą 
vakarą, 19 valandą.Troškūnuo-
se tą vakarą  koncertavo stygi-
nių kvartetas iš Čekijos.

Kandidatūra. Į Kultūros mi-
nisterijos formuojamą Regioninę 
kultūros tarybą siūloma deleguo-
ti Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėją Kristiną 
Jakubauskaitę-Veršelienę.

Anykščių „žalieji“ 
įsivertins 
galimybes, 
„darbiečiai“ 
ieško jauno 
kandidato 

Ukrainiečiai 
stabilizavo rajono 
mokinių skaičių

Anykščių 
turizmo ir verslo 
informacijos 
centras teiks 
valymo 
paslaugas

Kodėl Anykščių baseinas 
„Bangenis“ tapo nemokus?

Egidijus ŠILAIKA, rajono 
savivaldybės Tarybos narys, 
pedagogas, sportininkas:

„...Dabar tai padaryti paban-
dėme, bet ar neteks pinigų grą-
žinti – kitas klausimas. “

Pradėtas naminių gyvūnų kapinių įrengimas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose planuojamų įrengti naminių gyvūnų laidojimo vietų aptvėrimo ir sutvarky-
mo darbus atliks UAB „Anykščių komunalinis ūkis“. Su bendrove Anykščių rajono savi-
valdybė pasirašė kiek daugiau nei 7 tūkst. Eur sutartį.

Naminių gyvūnų laidojimo 
vieta numatyta Gegužės gatvė-
je, ji bus įrengta kiek daugiau 
nei 1 tūkst.500 kv.m plote.

Prieš pradėdama darbus, 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ turės parengti supapras-
tintą projektą bei iš atitinkamų 
institucijų gauti leidimus. Iš 
teritorijos numatoma pašalinti 
menkaverčius krūmus, nupjauti 
žolę, išlyginti žemę.

Naminių gyvūnų laidojimo 
vieta bus aptverta 1,5 m aukš-
čio vieline tvora, įrengti var-
teliai. Šalia jos planuojama 
įrengti automobilių stovėjimo 
aikštelę, kurioje tilptų iki ketu-
rių automobilių.

Planuojama, kad visus šiuos 
darbus komunalininkai atliks 
iki šių metų pabaigos.

Anykštėnai savo augintinius galės laidoti civilizuotai.  Bns foto/irmanto Gelūno nuotr.
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Anykščių turizmo ir verslo informacijos 
centras teiks valymo paslaugas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras teiks 
patalpų ir lauko valymo bei priežiūros paslaugas. Liepos 
mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba patvirtino šių 
paslaugų įkainius.

Patalpų ir lauko valymo prie-
žiūros paslaugas  Anykščių tu-
rizmo informacijos centras nu-
matęs teikti Anykščiuose, Tilto 
gatvės komplekso teritorijoje 
bei įveiklintose patalpose. Pa-
vyzdžiui, už 1 kv.m patalpos 
valymą penkis kartus per savai-
tę bus imamas 7 Eur mokestis, 
vienkartinis patalpų valymas 
kainuos 27 Eur.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė „Anykštai“ 
paaiškino, kodėl įstaigai reikėjo 
pasitvirtinti valymo paslaugos 
įkainius.

„Anykščių bendruomeninio 
ir socialinio verslo bei paslau-
gų klasterio nariai kai kuriuose 
įveiklintuose Tilto  gatvės kom-
plekso pastatuose, pavyzdžiui, 
klėtelėje, keisis. Vieną valandą 

ten bus vienas klasterio narys, 
kitą valandą – kitas. Dabar klau-
simas, kas tas patalpas sutvar-
kys? Kiekvienas klasterio narys, 
ar kitas, kas naudosis tomis pa-
talpomis, tikrai neatsineš šluo-
tos, vandens ir nenuvalys stiklų, 
neišplaus grindų bei nepasirū-
pins tualetiniu popieriumi. Tai 
yra natūralu, buitiška, todėl mes 
ir aptarnausime tą kompleksą“,- 
kalbėjo R.Gudonienė.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R.Gudonienė kalbėjo, kad va-
lymo paslaugos bus pasiūlytos 
tiems Tilto gatvės komplekso 
rezidentams, kurie čia turės nuo-
latines savo patalpas.

„Planuojame, kad Tilto gatvės 
komplekse bus apie 14 reziden-
tų. Ar jie visi turės kur pasidėti 
14 šluotų ir 14 kibirų? Tai yra 

žemiškas procesas“, - sakė ji.
Beje, pasak R.Gudonienės, 

buvo minčių Tilto gatvės kom-
plekso valymo paslaugas per-
leisti kuriai nors privačiai firmai, 
tačiau vėliau tokio sumanymo 
atsisakyta.

„Firmą užsakyti yra beprotiš-
kai brangus malonumas. Aš ap-
klausiau ne vieną tokių paslaugų 
teikėją ir išsiaiškinau, kad firma 
pagal pageidavimą atlikti va-
lymo paslaugas atvyksta vieną 
arba du kartus per savaitę. Jie at-
lieka grindų ir paviršių valymą, 
bet į jų kainą neįskaičiuotas sti-
klų valymas. Jūs tik įsivaizduo-
kit, buvusio tiro pastatas, pasta-
tas Muziejaus gatvėje - jie yra 
vien tik iš stiklų.O be to, Anykš-
čiuose net nėra valymo paslau-
gas teikiančių firmų, jos atvyks-
ta iš Vilniaus, Kauno ir sąnaudos 
išauga“, - dėstė R.Gudonienė.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centre dirba dvi 
valytojos. Įstaigos direktorė 
R.Gudonienė sakė, kad valytojų 

darbo krūvis - milžiniškas.
„Taip, Anykščių turizmo ir 

verslo informacijos centras turi 
dvi valytojas. Viena valytoja 
dirba pramogų ir sporto centre 
„Kalita“. Ten yra ne tik pasta-
tas, bet ir hektarai aplinkos, ku-
rią mes turime prižiūrėti. Tai ta 
valytoja, kuri dirba ant Kalitos 
kalno, jokiais būdais nesuspėtų 
ateiti dirbti ir į Tilto gatvės kom-
pleksą. Įsivaizduokite, per dieną 
ant Kalitos kalno atvyksta nuo 
vieno iki keturių autobusų su tu-
ristais. Ir jie išlipa iš tų autobusų 
su kavos puodeliais, su picų pa-
dėklais. Ir, jei picų padėklas nu-
skrido žemyn nuo Kalitos kalno, 
valytojai tas šiukšlės reikia eiti 
surinkti nuo viso kalno. Šeš-
tadienių ir sekmadienių rytais 
mes surenkame po 10 -11 maišų 
šiukšlių. O įsivaizduokite, kokie 
srautai žmonių apsilanko tuale-
tuose. Šimtai. Todėl tualetą rei-
kia valyti kas valandą, nes kitaip 
būtų baisu nuo to, kas ten dėtų-
si“, - pasakojo R.Gudonienė.

Paramos gavėjų maisto produktais skaičius išlieka stabilus
Nepasiturintiems šalies gyventojams rugpjūtį pradėta da-

lyti ketvirtoji šiais metais parama maisto produktais.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ieva Gražytė „Anykštą“ 
informavo, kad rugpjūčio mė-
nesį paramą maisto produktais 
ir higienos priemonėmis gavo 2 
tūkst.423 Anykščių rajono gy-
ventojai. 

Birželio mėnesį tokią  para-
mą gavo 2 tūkst.449 Anykščių 

rajono gyventojai.
Rugpjūčio mėnesio dalijimo 

metu sunkiau besiverčiančius 
gyventojus pasiekė paramos 
krepšelis, kurį sudarys 8 skirtin-
gi maisto produktai: kiaulienos 
konservai, vištienos konservai, 
rapsų aliejus, avižiniai sausai-
niai su šokolado gabaliukais, 
greito paruošimo avižų košė su 

džiovintomis uogomis, konser-
vuota raugintų agurkų sriuba, 
konservuotos keptos pupelės 
pomidorų padaže ir saldintas 
sutirštintas pienas. Maisto pro-
duktų krepšelį taip pat papildė 
muilas.

Paramos dalijimą organizuo-
ja Anykščių rajono savivaldybė 
ir Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija.

Pagalbą maisto produktais 
ir higienos prekėmis gali gauti 

tie gyventojai, kurių vidutinės 
mėnesio pajamos vienam šei-
mos nariui šiuo metu neviršija 
220,50 eurų per mėnesį. Esant 
objektyvioms priežastims, sa-
vivaldybių administracijos nu-
statyta tvarka, parama gali būti 
skiriama, kai pajamos viršija 
nurodytą sumą per mėnesį. Iš-
imties atvejus ir jiems taikomus 
dydžius nustato kiekviena savi-
valdybė individualiai.

-AnYkŠTA

Avarija. Rugsėjo 3 dieną apie 
09.39 val. Skiemonyse neblai-
vus (nustatytas 2.03 prom. girtu-
mas) ir neturintis teisės vairuoti 
vyras (g. 1980 m.), vairuodamas 
VOLKSWAGEN automobilį, iš 
šalutinio kelio išsuko į magistra-
linį kelią ir susidūrė su sunkias-

voriu vilkiku VOLVO, kurį vai-
ravo blaivus vyras (g. 1990 m.). 
Eismo įvykio metu apgadintos 
transporto priemonės. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Paieška. Rugsėjo 2 dieną 
apie 14 val. Anykščių seniū-
nijos Ažuožerių kaime išėjo ir 
dingo be žinios jaunuolis (g. 
2006 m.). Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl asmens paieškos.
Smurtas. Rugpjūčio 31 dieną 

apie 21val. Anykščių seniūnijo-
je vyras sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1983 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Rugsėjo 3 dieną 
apie 21.31 val.Kavarsko seniū-
nijoje neblaivus (nustatytas 2,21 
prom. girtumas) vyras (g. 1991 

m.) smurtavo prieš neblaivų (nu-
statytas 2.69 prom. girtumas) vyrą 
(g. 1972 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Smurtavęs vyras sulaiky-
tas ir užsarytas į areštinę.

Gaisras. Rugsėjo 3 dieną 
ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad Kurkliuose dega žolė. Žolė 
išdegė 15 a. plote. Gaisras buvo 
užgesintas.

Pagalba. Vyriausybei ke-
tinant kitąmet toliau mokėti 
kompensacijas už energijos 
išteklius, Lietuvos banko va-
dovas sako, kad jos turėtų būti 
tikslingos – skiriamos labiausiai 
pažeidžiamiems gyventojams 
bei neskatinančios daugiau 
vartoti energijos, pagamintos 
iš iškastinio kuro. Gediminas 
Šimkus taip pat užsimena, kad 
reikia diskutuoti ir apie nekil-
nojamojo turto bei aplinkosau-
gos mokesčius. G. Šimkus taip 
pat teigė, kad parama neturėtų 
skatinti dar didesnio energijos 
vartojimo, ji turėtų būti skiria-
ma atsižvelgiant į suvartojimą 
ir, pavyzdžiui, šeimos narių 
skaičių. 

Pareigos. Lietuvos amba-
sadore prie Šventojo Sosto 
paskirta buvusi Bažnytinio 
paveldo muziejaus vadovė Si-
gita Maslauskaitė-Mažylienė. 
Prezidentas Gitanas Nausėda 
dekretą dėl šio paskyrimo pasi-
rašė praėjusią savaitę. S. Mas-
lauskaitė-Mažylienė naujas 
pareigas pradės eiti rugsėjo 19 
dieną. Naujoji ambasadorė nėra 
karjeros diplomatė. Ji Vilniaus 
dailės akademijoje studijavo 
tapybą, vėliau Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete Romoje 
– bažnytinį paveldą, yraVilniaus 
arkivyskupijos menotyrininkė, 
nuo 2009 metų iki paskyrimo į 
Vatikaną vadovavo Bažnytinio 
paveldo muziejui Vilniuje. 

Parama. Europos Sąjunga 
pirmadienį pasirašė susitarimą 
su karo draskoma Ukraina dėl 
papildomos 500 mln. eurų ver-
tės paramos, kurią šį kartą pla-
nuojama išskirti būsto, švietimo 
ir žemės ūkio sektoriams. Eu-
ropos Komisija paskelbė apie 
šį paketą, Briuselyje prasidėjus 
ES ir Ukrainos asociacijos tary-
bos susitikimui. Jame dalyvauja 
aušto rango Bendrijos pareigū-
nai ir Ukrainos ministras pirmi-
ninkas Denysas Šmyhalis. Be 
naujausios paramos, kuri yra 
balandį pradėtos didesnės para-
mos programos dalis, Ukraina 
taip pat galės teikti paraiškas 
ES skaitmeninės ekonomikos 
fondui dėl paramos aukštųjų 
technologijų mokymų ir pra-
monės plėtrai.

Ginklai. Ginklų atsargos 
Europos Sąjungoje senka, nes 
valstybės narės toliau siunčia 
ginklus ir šaudmenis Ukrainai, 
perspėjo Bendrijos užsienio po-
litikos vadovas ir paragino blo-
ko šalis geriau koordinuoti savo 
išlaidas karinei įrangai. Praėju-
sią savaitę Čekijoje susitikę ES 
šalių gynybos ministrai aptarė 
būdus, kaip geriau sutelkti ka-
rinę įrangą ir išteklius, taip pat 
pirkti šaudmenis ir ginkluotę.

-Bns

Anykščių „žalieji“ įsivertins galimybes, 
„darbiečiai“ ieško jauno kandidato 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Mažiau nei prieš metus įkurto Lietuvos žaliųjų partijos 
Anykščių skyriaus lyderis Ainius Strazdas „Anykštai“ sakė, 
jog dar nežino, ar  skyrius sudarys kandidatų į Anykščių 
rajono tarybą sąrašą ir ar partijos atstovas dalyvaus tiesio-
giniuose rajono mero rinkimuose. 

„Į rinkimus eisime tik tokiu 
atveju, jeigu mūsų partijos pro-
grama galės duoti naudos Anykš-
čių rajonui“,-  „Anykštai“ kalbė-
jo jaunas politikas A.Strazdas. 
Kitaip tariant, „žalieji“ ketina 
įsivertinti savo galimybes savival-
dos rinkimuose ir tik tada priimti 
sprendimą, ar verta gaišti laiką ir 

energiją.
Paklaustas, ar nesvarsto sudary-

ti koalicinio sąrašo, pvz., su Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Anykščių skyriumi, A.Strazdas 
sakė: „Lietuvos valstiečiai ir ža-
lieji su mūsų partija siejami tik 
pavadinimo. Jų politika toli gražu 
nėra žalioji, greičiau - rudoji.“

Darbo partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas Ričardas 
Sargūnas „Anykštai“ sakė, kad 
„darbiečiai“ turės ir atskirą kan-
didatų į rajono tarybą sąrašą, ir 
savo kandidatą į merus. „Reikia 
duoti žmonėms augti“, - paklaus-
tas, ar partijos kandidatu į merus 
nebus jis pats, „Anykštai“ sakė 
R.Sargūnas. Tiesa, kategoriškai 
savo kandidatūros jis neatmetė, 
tikindamas, kad dabar esąs „kū-
rybinėse kančiose“. Kokį jaunąjį 
„darbietį“  partija ketina auginti, 
R.Sargūnas neįvardijo.

Anykščių rajone veikia 7 par-
tijų skyriai. Apie savo kandi-
datus jau pranešė „valstiečiai“ 
(Kęstutis Tubis), demokratai 
(Sonata Veršelienė) ir social-
demokratai (Dainius Žiogelis). 
Mažai abejonių, jog konserva-
toriai savo kandidatu į merus 
kels dabartinį rajono vadovą 
Sigutį Obelevičių, o liberalai 
rimčiausiai svarsto rajono ta-
rybos nario Mindaugo Sargūno 
kandidatūrą. 

Savivaldos rinkimai vyks 
ankstyvą 2023 metų pavasarį.
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komentarai Kodėl Anykščių baseinas „Bangenis“ tapo nemokus?
Paskutinio rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu 

viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“, kuri valdo Anykščių ba-
seiną, direktorė Sonata Veršelienė informavo, kad įstaigą 
ištiko didelė finansinė krizė, dėl to tiek anykštėnų, tiek ir 
svečių pamėgtas baseinas gali net bankrutuoti.

Kaip manote, kas atsitiko, kad Anykščių baseinas atsidū-
rė ties nemokumo riba? Ar tai  krizės padariniai, ar vady-
bos problemos?

Tikisi baseiną 
išgelbėti 

Egidijus ŠILAIKA, rajono 
savivaldybės Tarybos narys, 
pedagogas, sportininkas:

„Kiek žinau, dabar yra priim-
tas sprendimas dėl finansinio 
audito. Bet yra ir kiti niuansai 
– manau, kad ši situacija dau-
giausia yra nulemta  kovido 
krizės, o dabar dar prisidėjo ir 
energetinė krizė... Visi šie daly-
kai susidėjo. O kiek dar per visą 
laikotarpį ko buvo, nežinia. 

Manau, kad tai yra didžiulė 

finansinė našta miestui – viską 
išlaikyti. Objektas yra labai rei-
kalingas žmonėms, bet kai to-
kios krizės ištinka, sunku kažką 
ir suplanuoti – nežinai, kokia 
bus šildymo ir elektros kaina, 
kaip išgyvensi, ko galima atsi-
sakyti, be abejo, svarbūs ir kiti 
vadybiniai dalykai. Dabar di-
džiausias galvosūkis – kaip įs-
taigą išlaikyti, kad ji gyvuotų. 

Kažkaip stengsimės padėti, 
bet nėra taip paprasta skirti fi-
nansavimą, nes baseinas nėra 
viešoji įstaiga. Todėl čia atsiran-
da visokių procedūrų, kaip tuos 
pinigus jam pervesti, gausa, 
kad galėtum padėti ir pagelbėti. 
Dabar tai padaryti pabandėme, 
bet ar neteks pinigų grąžinti – 
kitas klausimas. 

Gelbėti baseiną tikrai rei-
kia – tiek metų jis veikia, tiek 
investuota, sutvarkyta. Ma-
nau, nė vienas negalvoja, kad 
jį reikia uždaryti, o visi suka 
galvas, kaip išlaikyti. Didžiau-

sias galvosūkis, kiek savivalda 
jam gali padėti ir kaip. Tikimės 
surasti galimybių, daryti kažko-
kius žingsnius, kad išgelbėtume 
baseiną.“

Krizė atėjo labai 
netikėtai

Lukas PAKELTIS, rajono 
savivaldybės Tarybos narys, 
verslininkas:

„Finansinis auditas, kuris tu-
rėjo būti atliktas, atsakys į dau-
gumą klausimų: kas galėjo būti 
daroma geriau, ar viskas buvo 
padaryta tinkamai? Susidės visi 
taškai ant „i“. Prieš dvejus me-
tus kalbėjome apie pandemijos 
iššūkius, bet bent jau aš negir-
dėjau, kad kažkas būtų sakęs, 
jog po to šioje įstaigoje liko 
daug skolų.

Man pačiam buvo staigmena 
toks greitas situacijos pokytis, 
nes dar gegužės mėnesį nebuvo 

nė menkiausio signalo, kad gre-
sia tokie apokaliptiniai scenari-
jai. Viena vertus, yra keista, kad 
direktorė to nenumatė, kita ver-
tus, – yra ir objektyvių dalykų, 
kurių nenumatysi, - tai elektros 
ir dujų  kainų šuolis. O jos kyla 
taip, kad laukia sunkmetis. Su 
tuo labiausiai ir siečiau krizę. 

Šiuo metu, kiek žinome, trū-
kumas yra 70-80 tūkst. eurų, 
o savivaldybė tik „tam kartui“ 
skyrė 70 000 eurų, todėl labai 
sunku pasakyti, kaip su basei-
nu bus žiemą. Mano nuomone, 
žmonių srautas neturėtų didėti, 
kai jiems patiems sąskaitos už 
komunalinius patarnavimus 
didžiulės. Žmonės yra linkę la-
biau taupyti. Todėl, mano aki-
mis, didesnė ar mažesnė krizė 
tikrai ateina. 

Savivaldybė dotuoti nuostolį, 
manau, nebus pajėgi, nes, pa-
sak direktorės, minusas šią die-
ną yra apie 40 tūkst. eurų per 
mėnesį. Žiemą - ar jis didės, ar 
mažės, negalime pasakyti.“

Vienos tabletės 
neužteks

Giedrutis KLIMKEVI-
ČIUS, rajono savivaldybės 
Tarybos narys, gydytojas:

„Manau, kad čia susidėjo 

įvairūs dalykai: ir pandemija, 
ir kylančios energetikos kainos. 
Mano nuomone, viskas turėjo 
įtakos. Baseino lankomumas, 
ypač pandemijos metu, buvo 
ribojamas, o tai pajamoms irgi 
turėjo įtakos.

Čia, manau, vienareikšmiško 
atsakymo nėra ir nebus taip, kad 
duosi vieną tabletę ir įstaiga pa-
sveiks. Dėl to taip intensyviai ir 
ieškoma sprendimų – dirba ir 
savivaldybė, ir administracija. 
Visi ieško būdų, kaip padėti, 
kaip išlaikyti šį mūsų baseiną, 
nes jis tikrai yra reikalingas. 
Tarp žmonių gal ir atsiranda 
įvairių nuomonių, bet didžioji 
dauguma nori kažkokiais bū-
dais padėti, kad ta paslauga ir 
pats baseinas išsilaikytų.

Mano nuomonė yra tokia pat 
–  įvairiomis priemonėmis reik-
tų stengtis baseiną išlaikyti ir 
neleisti jam bankrutuoti.“ 

-AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybė 
dėl betoninio kryžiaus apšvieti-
mo įrengimo paslaugos pasirašė 
sutartį su UAB „Anykščių ko-

munalinis ūkis“. Sutarties vertė 
– 3 tūkst.990 eurų.

Įžiebti šviesą ant  Liudiškių 
piliakalnio stovinčio „Laimės ži-
burio“ paminklo mintį brandina 
Pasaulio anykštėnų bendrija.

Anykščių rajono savivaldybei 
šiemet Pasaulio anykštėnų ben-
drija buvo pateikusi projektą, ku-
riame buvo rašoma, kad „Laimės 
žiburį“ galėtų „įžiebti“  šviesų 
dailininko Arvydo Buinausko 
kuriamos šviesos instaliacijos. 
Šis šviesų dailininkas šviesos 
instaliacijomis šiemet papuošė 
Anykščių Šv.Mato bažnyčią.

Apskaičiuota, kad „Laimės ži-
burio“ „įžiebimas“ kainuotų kelis 
tūkstančius eurų, tačiau savivaldy-
bė Pasaulio anykštėnų bendrijos 
projektui skyrė ne visą prašomą 
sumą, tad tokio sumanymo dėl to 
greičiausiai ir atsisakyta.

Prieš keletą metų tarp vietos po-
litikų buvo kilusios diskusijos, ar 
reikia ant „Laimės žiburio“ įrengti 
šviečiantį žiburį, tačiau prie kon-
krečių veiksmų nepasistūmėta.

Beje, portale anyksta.lt pavie-
šinta žinia apie „Laimės žiburį“ 
atvėrė ir senas žaizdas – komen-
tatoriai atkreipė dėmesį, kad šis 
paminklas yra labai apleistas.

„Sovietmečiu ten degė žiburys, 
sovietmečiu buvo apšviestas ta-
kas ir laiptai, o dabar daug metų 
visa ta apšvietimo infrastruktūra 
sunaikinta ir niekas žmoniškai 

rašytojo kapo neprižiūri – vėjas 
prineša į arką pro metalo virbų 
vartus lapų, antkapio marmuras 
pasidengęs dulkėmis, šiukšėmis 
– ne kapas humanistui, o tarsi 
nežinomo, niekam nerūpimo 
žmogaus apleistas kapas. O kur 
testamento (valios – red. past.) 
įvykdymas: „Tu, Julyte, mano 
kapą žolynėliais apkaišysi, tarpu 
rožių ir lelijų man kryželį pa-
statysi“. Monsinjorui Albertui 
Talačkai pritariant, Vytauto Bal-
čiūno iniciatyva ir Juozo Ratauto 
rūpesčiu istorinis kryžius po res-
tauravimo, atkūrus iš Zakopanės 
pervežimo metu numuštą kryž-
mą, prie kapo atstatytas, kapas 
su kryžiumi monsinjoro pašven-
tintas, bet nei žolynėlių, nei rožių 
nei lelijų, nors dabar, kai tiek mo-
bilių būdų papuošti kapą, niekas 
nedaroma. Sutemus žmonės ima 
prožektorių ir eina ten su baime. 
Ką veikia Jono Biliūno gimna-
zija, muziejus? Ar ne jų vardinis 
priesakas prižiūrėti kapą, kad prie 
kryžiaus žydėtų gėlės, kad jis būtų 
„žolynėliais apkaišytas“, kad kai 
natūraliai žydi rožės ir lelijos, jų 
žiedai puoštų didžiojo humanisto 
kapą.Visiškas valdžios ir žmonių 

abejingumas, visiška apleistis. 
Kažkoks valdžios kurtumas, kaž-
kokia mąstymo amnezija. Užge-
susio žiburio miestas, sumiškėjęs 
kalnas, užžėlęs gražiausias Lietu-
vos kūrėjui sukurtas kapo kalnas. 
Gal atsiras bent pora žmonių, 
kurie įkurtų rašytojo kapo prie-
žiūros grupę, kuri savo iniciaty-
va išvalytų arką, uždegtų žvakę, 
kurią galėtų paaukoti ir prekybos 
centrai, pasodintų mobiliuose 
induose gėlių, jas atnaujintų???“ 
- klausė vienas portalo anyksta.lt 
skaitytojas.

„Ne komercinė elektros lem-
pučių instaliacija „Laimės žibu-
rį“ turi įžiebti akyse viso pasaulio 
pasivadinusiems ir čia, vietoje, 
gyvenantiems anykštėnams, o ti-
kėjimas ir pasiryžimas dirbti savo 
tėvynei, miestui, žmonėms…“ - 
pastebėjo kitas komentatorius.

Tuo metu vienam portalo 
anyksta.lt skaitytojui pasirodė, 
kad „įžiebti“ šviesą ant „Laimės 
žiburio“ paminklo tuo metu, kai 
elektros kainos kyla kaip ant mie-
lių, būtų neteisingas sprendimas.

„Išprotėjot, kai kilovatvalandė 
biržoj vakar kainavo 4 eurus“, - 
rašė komentatorius.

Įžiebimui pinigų pritrūko, bet atsirado 
naujam apšvietimui

„Laimės žiburio“ paminklą skaitytojai ragina pirmiausia ne ap-
šviesti, o sutvarkyti, nes jis yra apleistas.
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Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  (8-381) 5-94-
58 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

(Tęsinys- specialiai iš Zaporižės. Reportažų pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26).

eladoradas BuTRiMAs

„Iki branduolinės katastrofos yra tik žingsnis“

„Tai, ką dabar Zaporižės atominėje elektrinėje, kuri yra didžiausia Europoje ir šešta pagal 
galingumą pasaulyje,  išdarinėja okupantai, turi kelti nerimą visai  žmonijai“, - pareiškė minė-
tą elektrinę statęs Energodaro gyventojas Vitalijus.

Vyriškis paprašė neminėti jo pavardės, mat maskolių okupuotame Energodare liko gyventi 
jo žmona, o Zaporižės AE vieno skyriaus vadovu liko dirbti metais jaunesnis jo brolis.

Iki karo Vitalijus su žmona 
gyveno Kamenkos kaime, esan-
čiame Energodaro prieigose. Pen-
kiasdešimt tūkstančių gyventojų 
turintis Energodaras yra savotiš-
kas  Lietuvos Visagino atitikmuo.

Visaginas buvo įkurtas tam, 
kad jame galėtų gyventi Igna-
linos atominę elektrinę statę ir 
aptarnavę specialistai. Lygiai dėl 
tokių pat priežasčių stepių dyky-
nėje prieš penkiasdešimt metų 
iškilo Energodaras.

Šio miesto gyventojams vis 
dėlto buvo lemta aptarnauti ne 
vieną, o dvi elektrines - Zapori-
žės hidroelektrinę ir Zaporižės 
AE. Nors abi elektrinės iškilo 
Energodaro pašonėje, joms kaž-
kodėl buvo suteiktas už 120 kilo-
metrų esančios regiono sostinės 
Zaporižės vardas. 

Prieš statant hidroelektrinę 
buvo užtvenkta Dnipro upė, o 
užtvankos vanduo vėliau buvo 
pradėtas naudoti atominės elek-
trinės reaktoriams aušinti. 

„Zaporižės AE, turinti šešis 
reaktorius, yra keleriopai galin-
gesnė nei Černobylio AE, ku-
rioje įvykusi avarija sukrėtė visą 
pasaulį; Zaporižės AE reaktoriai 
yra kitokio tipo, modernesni ir 
saugesni, tačiau tai, ką dabar joje 
išdarinėja okupantai, visiems 
specialistams kelia šiurpą“, - pa-
reiškė Vitalijus. 

„Nors nesu fizikas ar chemi-
kas, tačiau apie elektrines išma-
nau daug, nes mano visas gyve-
nimas yra susijęs su jų statymu ir 
remontu; vadovaudamas suvirin-
tojų-montuotojų brigadai, tokius 
darbus vykdžiau 74 valstybėse“,  
- pasakojo Vitalijus.

Vyriškis teigia, jog niekas 
Energodare netikėjo, kad mies-

to šturmo metu rusų tankai ims 
šaudyti į elektrinę, juolab  kad  
Energodarą gynė nedidelis karių 
būrys.  Vitalijaus pasakojimu, 
vasario 24 dieną Rusijos kariams 
įsiveržus į Ukrainą ir artėjant link 
Energodaro, miesto gyventojai 
nuskubėjo padėti kariams kasti 
gynybinius apkasus.

Visą savaitę kovos vyko mies-
to prieigose, bet elektrinei jokios 
grėsmės nebuvo. Bet kovo ke-
tvirtąją maskoliai ėmė pulti Ener-
godarą, ir vienas tanko sviedinys 
pataikė į elektrinės administraci-
nį pastatą,  kuriame kilo gaisras. 

„Mes tik vėliau sužinojome, 
kad, nuspėjant rusų šturmą, spe-
cialiai buvo sustabdyti du iš šešių 
elektrinės energoblokų; kadan-
gi prieš tai planiniam remontui 
buvo sustabdyti dar du, tad veikė 
vos du energoblokai, bet vis vien 
pavojus buvo rimtas, nes gaisras 
galėjo išplisti“, - pasakojo Vitali-
jus.

Vyriškio teigimu, persigandę 
dėl gaisro, jį gesinti puolė patys 
okupantai, numetę visus ginklus. 
Tai esą sukėlė kuriozinę situaci-
ją, nes patalpų valytoja, radusi 
viename koridoriuje išmėtytus 
ginklus, visus juos sunešė į san-
dėliuką, o okupantai pagalvojo, 
kad juos kažkas pavogė.

„Situacija Energodare nėra 
gera, dalis žmonių su šeimomis 
paspruko prieš įsiveržiant oku-
pantams, ir AE trūksta darbuoto-
jų; okupantai vežasi talkininkus 
iš Krymo, tačiau jie neturi rei-
kiamos kvalifikacijos, nemoka 
ukrainiečių kalbos, be to, elektri-
nėje dirba keliasdešimt tūkstan-
čių žmonių, o tiek neįmanoma 
privežti“, - teigia Vitalijus.

Vyriškio tvirtinimu, okupantai 

pradžioje bandė priversti visus  
AE  darbuotojus pasirašyti, kad 
pereina dirbti į Maskvos energe-
tikos įmonę „Rosatom“, gąsdin-
dami, kad priešingu atveju išmes 
iš darbo. Ukrainiečiams masiškai 
atsisakant tuos dokumentus pasi-
rašyti, Kremlius paliko juos ra-
mybėje, nes išsigando, kad nebus 
kam AE dirbti.

Baimė dėl galimos avarijos ir 
sprogimo elektrinėje visgi neiš-
nyko, mat Ukrainos karinės pajė-
gos perėjo į puolimą ir ėmė artėti 
link Energodaro. Tai matydami 
okupantai savo karinę techniką 
ėmė vežti į elektrinės teritori-
ją, tuo esą norėdami pagąsdinti 
ukrainiečius, kad šie jų nepultų, 
jei nenori sukelti atominės katas-
trofos.

Nerimą dėl nesaugios situa-
cijos Zaporižės AE šią savaitę 
išsakė ir Tarptautinė atominės 
energijos agentūra TATENA.  
Agentūra paviešino, jog Maskva 
neduoda leidimo jos inspekto-
riams atvykti į elektrinę, be to, 
įtariama, kad įmonės teritorijoje 
yra dislokuojami ginklai ir vyks-
ta konfliktai tarp darbuotojų bei 
Rusijos karių.

Vitalijaus teigimu, okupantai  
darosi nervingi, nes  Energodare 
bei jo apylinkėse stiprėja partiza-
ninis ukrainiečių judėjimas. Par-
tizanai iškabino afišas, kad žudys 
okupantus ir baus jiems talkinan-
čius asmenis.

Tai nėra tušti grasinimai, nes 
jau buvo nušauti keli gatvėse pa-
truliuojantys kariškiai, o neseniai 
buvo susprogdintos trys kovinės 
rusų mašinos, stovėjusios prie 
viešbučio, kuriame gyvena oku-
pantai. 

Sužlugo ir maskolių reklamuo-

ta rusiškų pasų teikimo šventė, 
nes juos gauti panoro vos kelias-
dešimt žmonių. Pajuoka esą tapo 
ir gegužės devintosios paradas, 
nes jam surengti autobusais buvo 
suvežti žmonės iš Krymo, o prie  
jų prisijungė vos keli šimtai vie-
tos pensininkų.

„Maskoliams ramybės Energo-
dare bei visame Zaporižės regio-
ne nebus, bet  visgi neramu dėl 
to, kad AE neįvyktų sprogimas; 
reaktorių aušinimui reikalingas 
ne tik vanduo, bet ir elektra, kuri 
yra tiekiama iš hidroelektrinės, o 
jei ši bus pažeista per sprogimus, 
tai išves iš rikiuotės ir visą au-
šinimo sistemą“,  - postringavo 
Vitalijus.

Vitalijus iki karo gyveno Ka-
menkos kaime, tačiau įsiveržus 
maskoliams spruko  į  Zaporižę, 
o vėliau į Dniprą. „Nemaniau 
bėgti, tačiau vieną dieną, kai 
garaže tvarkiau mašiną, į namus 
užsukę  apie mane ėmė klausinėti 
rusų policininkai, taigi supratau, 
kad galiu būti suimtas.“

Sprendimą bėgti paskatino ir 
žinojimas, kad vieną kaimyną 
okupantai išsivežė tardymui ir šis 
daugiau nebegrįžo, o kitas kai-
mynas, buvęs kariškis, nesidavė  
suimamas ir, ėmęs atsišaudyti, 
buvo nukautas.

Vitalijus apgailestavo, kad ne-
didelė dalis Energodaro gyvento-
jų ėmė tarnauti okupantams, tapo 
tautiečių išdavikais ir padeda 
maskoliams sudaryti nepatikimų 
žmonių sąrašus. Tokius suėmę, 
okupantai pradžioje išveždavo 
juos apklausai į Krymą, tačiau 
dabar juos tardo čia atgabenti 
policininkai ir saugumiečiai iš 
Rusijos.

Vykdamas į už 120 kilometrų  
esančią regiono sostinę  Zapori-
žę, Vitalijus privalėjo kirsti net 
36 okupantų kontrolės punktus. 
Kad juos visus sėkmingai perva-
žiuotų, vyriškis kyšiams išleido 
apie pusantro tūkstančio eurų. 

Kyšius duoti esą šantažavo 
rusų kareiviai, ėmę priekabiauti 
prie dokumentų, gąsdinę nepra-
leisti arba tiesiogiai klausdami, 
ką jie gausią už leidimą kirsti 
kontrolės punkto ribą. 

Zaporižėje Vitalijus išbuvo tik 
savaitę, nes žmona nerimavo dėl 
dažno miesto apšaudymo ir mal-
davo vykti toliau. Vyriškis Dni-
pre, nutolusiame 215 kilometrų 
nuo Zaporižės, laikinai įsidar-
bino taksistu, bet nervinasi, kad 
dėl menko klientų kiekio mažai 
uždirba. 

Pikta jam ir dėl gendančio der-
liaus namų ūkyje, mat su žmona 
augino plantaciją pomidorų ir 
agurkų, o maskoliams uždraudus 
juos vežti parduoti į Ukrainos 
rinką, derlių tenka mesti lauk.

„Jei žmona būtų paklausiusi 
manęs ir pripirkusi paršiukų, tai 
pomidorus ir agurkus būtų ga-
lėjusi sušerti, o dabar teks viską 
išmesti, nes Energodare yra dar-
žovių perteklius“, - apgailestavo 
vyriškis.

„Aš turiu tris pasus, mat, jei 
dirbi kai kuriose šalyse, tai vė-
liau su tokia paso žyma nebūsi 
įleistas į kaimynines valstybes ar 
JAV; pernai per vieną Lietuvos 
firmą dirbau tris mėnesius JAV, o 
šiemet ji mane turėjo išsiųsti me-
tams, tačiau karas sužlugdė išvy-
ką“, - apgailestavo Vitalijus.

Vyriškis prasitarė, jog mintys 
apie galimą incidentą  Zaporižės 
AE jam kelia didžiulį nerimą dar 
ir dėl to, kad Černobylio katas-
trofos likvidavime dalyvavęs jo 
dėdė susirgo ir po metų pasimi-
rė.

Tragedija Černobylyje įvyko 
prieš 36 metus, ją likviduodami 
susirgo nemažai lietuvių. So-
vietinėje armijoje tarnavę arba 
skubiai vėl į ją pašaukti lietuvių 
vyrai buvo verčiami gesinti gais-
rą bei statyti apsaugos kupolą, o 
tai juos pasmerkė gauti didžiulį 
kiekį pavojingos radiacijos. 

Zaporižės AE. (iš interneto) 

Zaporižės atominę elektrinę statęs Vitalijus baiminasi, kad mas-
koliai gali sukelti joje  katastrofą.
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Užkrečiamosios ligos suvaldomos tik skiepijantis

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pasidalijo vai-
kų skiepijimo pagal profilaktinių skiepų kalendorių statis-
tika – ji rodo per pastarąjį dešimtmetį vis mažėjančias vak-
cinavimo apimtis. Tai įvertinę medikai įspėja visuomenę 
– atsisakymas ar atidėjimas profilaktiškai skiepyti vaikus 
gali grąžinti sunkius užkrečiamųjų ligų atvejus, lemti sudė-
tingas komplikacijas ir pačius skaudžiausius padarinius.  

Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro profe-
sorė Aurelija Žvirblienė sako, kad dabar daugelis negeba 
įvertinti realios užkrečiamųjų ligų grėsmės, nes aplink ne-
bemato sunkių atvejų ir mano, kad rizikos nebėra. Tačiau 
svarbu suprasti, kad, mažėjant skiepijimosi rodikliams, pa-
vojingų ligų grėsmė ir tikimybė joms vėl išplisti tik didėja. 

Specialistai tvirtina, kad atsisakymas ar atidėjimas profilaktiškai 
skiepyti vaikus gali grąžinti sunkius užkrečiamųjų ligų atvejus. 

(nuotr. freepik.com)

Vakcina padeda išvengti 
užsikrėtimo
Anot A. Žvirblienės, pagrin-

dinis skiepijimo privalumas 
yra tai, kad paskiepytas asmuo 
daugeliu atvejų infekcine liga 
net nesuserga. 

Ji sako, kad kai kurios infek-
cinės ligos yra itin grėsmingos 
ir pavojingos, nes jos vystosi 
žaibišku greičiu: „Pavyzdžiui, 
meningokokinė infekcija yra su-
kelta bakterijos ir atrodytų, kad 
nuo bakterinių ligų mes jau turi-
me ginklą – antibiotikus. Tačiau 
bėda yra ta, kad, kai prasideda 
sunki meningokokinės infek-
cijos forma, gydytojai tiesiog 
nebespėja išgelbėti ligonių. O 
jei žmogus yra paskiepytas – jis 
neturi rizikos ja susirgti.“ 

Taip pat šiais laikais antibio-
tikais gali būti gydoma difteri-
ja, bet šios bakterijos sukėlėjas 
išskiria toksinus, kurie itin stai-
giai paveikia žmogaus organiz-
mą ir gali sukelti didelę grėsmę 
žmogaus gyvybei. 

„Nors bakterinės infekcijos 
gali būti valdomos antibioti-
kais, jei pavyksta sukurti skie-
pą – jis užkerta kelią, kad liga 
net nepradėtų vystytis“, – teigia 

VU profesorė, pridurdama, kad 
vakcinos yra sukurtos tiek nuo 
virusinių, tiek nuo bakterinių 
ligų. Ji atkreipia dėmesį: „Nuo 
daugelio virusinių ligų efekty-
vių vaistų nėra, todėl skiepai 
lieka vienintele alternatyva.“ 

Grėsmingos ligos nedingo 
Imunologė A. Žvirblienė 

akcentuoja užkrečiamųjų ligų 
pavojų tiek suaugusiojo, tiek 
vaiko sveikatai: „Klaidinga ma-
nyti, kad pavojingos infekcinės 
ligos dingo vien dėl medicinos 
pažangos, nes aplink nebema-
tome konkrečių ligų protrūkių. 
Jų grėsmė sumažėjo dėl to, kad 
didelė visuomenės dalis paskie-
pyta. Jei visuomenė masiškai 
nepripažintų skiepų, galime vėl 
turėti tokių baisių atvejų, kurių 
buvo anksčiau.“ 

Itin užkrečiama virusinė 
tymų infekcija buvo ir iki šiol 
yra viena dažniausių mirčių 
priežasčių, lyginant su kito-
mis vakcinomis kontroliuo-
jamomis ligomis. Profesorė 
įspėja – žmonėms, kurie su-
serga tymais, o ypač vaikams, 
kyla grėsmė gyvybei ir liga 
gali būti itin sunkios formos, 

o vakcinos nuo to apsaugo la-
bai efektyviai. 

Kita itin grėsminga infekci-
ja yra raudonukė. Didžiausią 
riziką ji kelia nėščioms mote-
rims: raudonuke susirgus nėš-
čiajai kyla didelis apsigimimų 
pavojus. Tam, kad šia virusine 
infekcija neužsikrėstų moterys 
nėštumo metu, nuo raudonu-
kės yra vakcinuojami vaikai, o 
imunitetas šiai ligai išlieka vi-
sam gyvenimui. 

Nors daugelį metų Europoje, 
taip pat ir Lietuvoje, nebematyti 
poliomielito atvejų, iki pat XX 
amžiaus vidurio šią ligą visi ži-
nojo kaip vieną baisiausių. „Šis 
virusas sukelia nervų galūnių 
pažeidimus, dėl kurių žmonės 
lieka neįgalūs“, – poliomielito 
padarinius sveikatai įvardija A. 
Žvirblienė. 

Taip pat imunologė pasakoja, 
kad, pasitelkiant vakcinas, buvo 
likviduota pavojinga virusinė 
liga – raupai. Natūralūs raupų 
židiniai išnyko dėl pasaulinės 
vakcinacijos, kuri buvo atlieka-
ma iki pat 1980 metų. 

„Dabar turime beždžionių 
raupus, kurie yra giminingi 
žmonių raupams. Tačiau pa-
skiepytieji nuo įprastų raupų 
turi tam tikrą imunitetą ir bež-
džionių raupams. Be to, pasta-
rieji ne tokie pavojingi“, – tei-
gia A. Žvirblienė. 

Raupai kėlė didelę grėsmę, 
mirštamumas nuo jų siekė apie 
30 procentų. Dažniausia šios 
ligos pasekmė – randai, kurie 
gali būti ant viso kūno, tačiau 
giliausi – veido srityje. Kitos 
komplikacijos: encefalitas, 
osteomielitas, persileidimai, 
vyrų nevaisingumas, aklumas. 
Raupų išnaikinimas skiepais 
laikomas didžiausiu medicinos 
laimėjimu. 

Svarbu suprasti – protrūkių 
rizika išlieka 
Jei visuomenėje atsirastų dar 

daugiau asmenų, atsisakančių 
skiepytis, tikimybė grįžti užkre-
čiamosioms ligoms, kurios jau 
yra pamirštos, taptų vis didesnė. 

Kaip teigia A. Žvirblienė, 
nors poliomielito viruso pas 
mus nėra, jis vis dar cirkuliuo-
ja tokiose pasaulio šalyse kaip 
Afganistanas ar kai kuriose 
Afrikos šalyse. „Į šias šalis iš 
kitų pasaulio kraštų važiuoja 
kariškiai, taip pat dalis žmonių 
ten keliauja kaip turistai. Todėl, 
įvertinant tai, rizika užsikrėsti 
ir parsigabenti virusą pas mus – 

visada buvo, yra ir bus.“ 
Profesorė sako, kad dabar su 

užkrečiamųjų ligų pavieniais 
atvejais daugiausia susiduria 
medikai, o visuomenė to nema-
to, todėl atsiranda puiki terpė 
skleisti prieš vakcinas nukreip-
tas spekuliacijas, nepasitikėji-
mą mokslu. 

„Reikia prisiminti, kad kai tik 
sukūrė vakciną nuo poliomieli-
to, žmonės laukdavo eilėse, kad 
tik ją gautų, nes ypač vaikai 
sirgdavo sunkiai ir likdavo ne-
įgalūs. Taip pat mes pamiršome 
sunkius raupų, tymų, difterijos 
ar to paties kokliušo atvejus, 
kai vaikai tiesiog nuo šių ligų 
dusdavo, todėl dalis žmonių 
nebeįvertina grėsmės. 

A. Žvirblienė įspėja: „Net 
šiuolaikinė medicina yra be-
jėgė prieš klastingas užkrečia-
mąsias ligas, todėl svarbu ap-
sisaugoti ir pasiskiepyti. Kitu 
atveju gali tekti susidurti su 
labai rimtomis pasekmėmis.“ 

(nuotr. iš asmeninio archyvo)
Nebežinome, kaip atrodo li-

gos, nuo kurių galime apsisau-
goti pasiskiepiję. Ir pamiršome 
tai, kad anksčiau liga nieko 
nesirinkdavo – nesvarbu, ar tu 
esi turtingas, ar ne – apsaugos 
neturėjo niekas ir visi to bijo-
jo“, – teigia profesorė. 

Nepageidaujami pojūčiai – 
normalu 
Nors suaugusiųjų ir vaikų sa-

vijauta po vakcinos kartais būna 
bloga, tokia organizmo reakcija 
į skiepą yra visiškai normali. 

Kai kurie vakcinaciją pa-
kelia lengvai, o kiti kovoja su 
gana aukšta temperatūra, jaučia 
skausmą dūrio vietoje. Tokie 
poveikiai, pasak imunologės, 
yra visiškai normali organiz-
mo reakcija į skiepą: „Įvairūs 
simptomai, kuriuos jaučiame 
po skiepo, yra organizmo imu-
ninis atsakas į vakciną. Net ser-
gant infekcine liga, nebūtinai 
mūsų savijautą veikia pats ligos 
sukėlėjas – tai neretai būna or-

ganizmo imuninio atsako reak-
cija, kurią mes jaučiame kaip 
pakilusią temperatūrą, bendrą 
silpnumą, galvos skausmą ir ki-
tus simptomus.“ 

Imuninio atsako metu susida-
ro daug įvairių aktyviųjų ląste-
lių ir medžiagų, kurios veikia 
visą mūsų organizmą. Tačiau 
visa tai – labai individualu: vie-
nas asmuo gali nepajusti net pa-
ties menkiausio skausmo dūrio 
vietoje, o kitam gali tekti kovoti 
su aukšta temperatūra ar kitais 
nemaloniais pojūčiais. 

VU profesorė įspėja – po vak-
cinos pasirodę simptomai pra-
eina per 2–3 dienas, o sergant 
pačia infekcija organizmas su ja 
kovoja ilgiau ir skausmingiau. 
Dėl to simptomai po skiepo yra 
nesulyginami su ta rizika, kurią 
gali sukelti pati infekcinė liga. 

Ragina apsaugoti savo 
vaikus
A. Žvirblienė tvirtina, kad 

vakcina yra vienintelis efekty-
vus būdas apsaugoti savo vaiką 
nuo ligos, kuri gali būti labai 
sunki ir sukelti itin skaudžias 
komplikacijas ar net baigtis 
mirtimi. „Net šiuolaikinė me-
dicina yra bejėgė prieš tokias 
klastingas infekcines ligas, kaip 
difterija, stabligė ar invazinė 
meningokokinė liga, – sako ji. 
– Manau, kad kiekvienam tėvui 
yra svarbi vaiko sveikata, todėl 
tokiu medicinos laimėjimu ver-
tėtų pasinaudoti.“ 

Primenama, kad Lietuvoje 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) lėšomis vai-
kai yra nemokamai skiepijami 
nuo 14-os užkrečiamųjų ligų 
pagal Lietuvos vaikų profilak-
tinių skiepijimų kalendorių: 
tuberkuliozės, difterijos, sta-
bligės, kokliušo, poliomielito, 
hepatito B, pneumokokinės, 
meningokokinės, haemophilus 
influenzae B tipo infekcijų, nuo 
tymų, epideminio parotito, rau-
donukės, žmogaus papilomos 
viruso, rotavirusinės infekcijos.

Jei dėl tam tikrų priežasčių 
vaiką pavėlavote paskiepyti, 
vertėtų kreiptis į šeimos gydy-
toją ir vaikas bus skiepijamas 
pagal individualų skiepijimų 
kalendorių.

užsak. nr. 784

Mus pamiršo
Pasigėrėdami žiūrėjome per 

televizorių rodomą filmą apie 
Troškūnus. Koks gražus mūsų 
miestelis. Kokia graži Troškū-
nų bažnyčia, į kurią trumpam 
užbėgame pasimelsti. Labai 
džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad didelė Pupkių giminė gar-
sina Troškūnus. 

Ale mūsų, romų tautybės pi-
liečių, yra daugiau, a apie mus 
ni žodžia. Išskirtini Troškū-
nai tuom, kad mes pamilome 
šį kraštą, nuolat atnaujiname 
Troškūnus.

Mūsų tarpe yra ir verslinin-
kų, ir sąžiningų bedarbių, ku-
rie, jeigu seniūnas paprašo, nu-

Pamiršo mus. Būtume Lie-
pai pavaražinę už dyką, pasakę 
visą teisybę.

Biški esam nusivylę, ale ne-

pykstam, mes draugiški esam.
Margarita ir sofija, 

troškūnietės

rauna aplink elektros stulpus 
augančia piktžoles. Jei reikia, 
visada padeda.

Kur Jūs gražiau pamatysite 
miestelio aikštėje, ant suoliuko 
romantiškai besėdintį, žavų, sti-
priai saulėje įdegusį, garbano-
tą, švelnų dūmą beskleidžiantį 
romą. Na, negerai, kad rūko, o 
kas čia dabar nerūko – ir mote-
rys, ir protingi žmonės rūko.

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-618) 25835, 
(8-671) 76995 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

(Kalba netaisyta – red. past.)
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„Tele2“ pasiūlymai studentams: geriausios kainos 
studijoms reikalingiems įrenginiams

Studentams ruduo – po-
kyčių metas, tad dabar ge-
riausias laikas atsinaujinti 
mokymuisi reikalingus įren-
ginius. Mobiliojo ryšio ope-
ratorius „Tele2“ paruošė 
daugybę studentams skirtų 
pasiūlymų, kurie leis sutau-
pyti. Daugiau informacijos 
galite rasti internetiniame 
puslapyje www.tele2.lt.

„iPhone“ telefonai – 
vos su 1 Eur pradine įmoka
Studentams, norintiems išsi-

skirti stilingu telefonu, puikiu pa-
sirinkimu gali tapti „iPhone 12“ 
(128 GB). Jis pasižymi geriausia 
visų laikų „iPhone“ telefonuose 
esančia kamerų sistema. Abi ga-
linės ir asmenukių kameros pa-
laiko naktinį, „Deep Fusion“ ir 
„Smart HDR 3“ režimus. Itin pa-
žangus algoritmas leis užfiksuoti 
detalias nuotraukas net ir prasto 
apšvietimo sąlygomis. 

Šį telefoną „Tele2“ interneti-
niame puslapyje su 24 mėn. su-

tartimi įsigyti galima vos už 1 Eur 
pradinę įmoką (mėnesinė įmoka 
32,83 Eur/mėn.). Šis pasiūlymas 
galioja kartu užsisakant „Tele2“ 
pokalbių planą. Be to, įsigiję šį 
„iPhone“ modelį vos už 1 ct taip 
pat gaus ir belaidį „Magsafe“ 
įkroviklį.  

Ieškantiems galingo ir talpia 
baterija pasižyminčio telefono 
verta užmesti akį į „iPhone SE 
3rd Gen“ (128 GB). Šio telefono 
lustas itin galingas – toks pat yra 
naudojamas ir „iPhone 13“ serijos 
įrenginiuose, tad jo galios pakaks 
įvairioms su studijomis susiju-
sioms užduotims atlikti. Taip pat 
šis modelis pasižymi ir itin talpia 
baterija, o jei norėsite jį įkrauti, 
akumuliatorius 50 proc. įkrovą 
pasieks vos per pusvalandį. 

„Tele2“ internetiniame puslapy-
je šį telefoną su 24 mėn. sutartimi 
dabar galima įsigyti vos už 1 Eur 
pradinę įmoką (mėnesinė įmoka 
23,25 Eur/mėn.). Šis pasiūlymas 
galioja kartu užsisakant „Tele2“ 
pokalbių planą.

Nešiojamieji kompiuteriai – 

paskaitoms ir pramogoms
Nepamainomas pagalbininkas 

studijuojant – nešiojamasis kom-
piuteris. „Dell Latitude 3410“ yra 
itin lengvas ir sveria vos 1,65 kg. 
Tai reiškia, kad šį įrenginį pato-
giai galėsite neštis į paskaitas, o 
integruota „ExpressCharge“ funk-
cija pasirūpins itin greitu baterijos 
įkrovimu, tad kompiuteriu galėsi-
te naudotis visos dienos metu.

Šį nešiojamąjį kompiuterį „Te-
le2“ internetinėje svetainėje su 24 
mėn. sutartimi įsigyti galite vos 
už 1 Eur pradinę įmoką (mėnesinė 
įmoka – 22,45 Eur/mėn.). Šis pa-
siūlymas galioja kartu įsigyjant 50 
GB „Laisvo interneto“ planą (mė-
nesinė kaina – 6,90 Eur/mėn.). 

Studentams, mėgstantiems 
kompiuterinius žaidimus, „Tele2“ 
taip pat turi pasiūlymą. Žaidimų 
kompiuteris „Lenovo IdeaPad 
Gaming 3“ tiesiog sukurtas tam, 
kad padėtų skinti pergales aka-
deminiame ir žaidimų pasaulyje. 
Kompiuteryje esantis „AMD Ry-
zen 5 5600H“ procesorius užti-
krins sklandų kompiuterio darbą 
net ir atliekant keletą užduočių 

vienu metu. 
Dabar šį nešiojamąjį kompiute-

rį „Tele2“ internetinėje svetainėje 
su 24 mėn. sutartimi įsigyti galite 
vos už 1 Eur pradinę įmoką (mė-
nesinė įmoka – 34,91 Eur/mėn.). 
Šis pasiūlymas galioja kartu įsi-
gyjant 50 GB „Laisvo interneto“ 
planą (mėnesinė kaina – 6,90 
Eur/mėn.). Taip pat, kartu su šiuo 
kompiuteriu įsigyti galite ir „Le-
novo L24e-30, 23.8“ monitorių. 
Perkant rinkinį iškart, sutaupysite 
net 80 Eur. 

„Laisvas internetas“ – 
sklandžioms paskaitoms, 
kad ir kur būtumėte
Studijuojant interneto gali pri-

reikti bet kur – namuose, univer-
sitete, bibliotekoje. Jei norite vi-
suomet su savimi turėti patikimą 
internetą, verta atkreipti dėmesį į 
„Laisvo interneto“ pasiūlymus. 

Dabar mobiliojo ryšio operato-
rius „Tele2“ studentams parengė 
išskirtinį pasiūlymą – naujiems 
klientams pasirašius 12 mėn. 500 
GB „Laisvo interneto“ sutartį, 
mėnesinė įmoka sieks vos 12,90 
Eur/mėn. (įprasta kaina – 19,90 
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas galioja 
tik klientams, turintiems student 
o pažymėjimą. Modemo kaina į 
pasiūlymą neįskaičiuota ir prasi-
deda nuo 2,5 Eur/mėn. 

užsak. nr. 785

savaitgalio diskusija

(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. 

Ar kaime įmanoma tapti sėkmingu verslininku?
Savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo apie 

verslą kaime.
Kaip manote, ar pelningas verslas yra įmanomas kaime? 

Kokie verslo pavyzdžiai Anykščių rajono kaimuose jums 
atrodo užkrečiantys? Apie kokį verslą kaime pasvajojate, 
tačiau abejojate, kad jis būtų sėkmingas? Galbūt tai galė-
tų būti nauja parduotuvė, vaškinių žvakių fabrikėlis, o gal 
varškės sūrių gaminimo linija?

Apynys:„Vienu laiku kai-
muose gera verslo niša buvo 
alaus barai. Užsidarė ir tie, vie-
nas po kito. Nebėr kam bokalus 
kilnot, alus brangus.“

Sodietis:„Tikrai alaus barai 
kaimuose klestėjo. Dabar jie 
išnyko, nes nebeliko ir pijokų, 
ir alus smarkiai pabrango. Ne-
liko ir normalių kavinių, kur 
pavalgyti būtų galima. O ir kas 
eitų į tas kavines, kai kosminės 

kainos visur. Nebent gali kai-
muose išsilaikyti automobilių 
remonto dirbtuvės, ir tai, jei ten 
dirbs geri, sąžiningi meistrai ir 
jei kainos bus normalios.“

Vaikų fabrikas: „Kaime rei-
kia steigti ’’vaikų gamybos fa-
brikus’’. Vienas toks jau įsteig-
tas prie Mušiejaus ežero ! Ten 
veža vaikus iš visos šalies ’’per-
programuoti’’.. Verslas pavykęs, 
nes kai kas teigia, kad ’’fabriko’’ 

savininkai turi ’’apsaugos sto-
gą’’ net iš LR Seimo ?“

Svedasu Jadze:„Durnas 
klausymas. Kake verslai gali 
buti kaime kai tie kaimai jau 
baigia sužlugti. Neliko kaimi 
makyklų, medpunktų, daug kur 
uždaryti kulturas namai, bible-
tekos, autabusai jau kai kur re-
tenybe. Baigia gyvuliu fermas 
sužlugt, ukininkai del mažu 
piena kainu nebelaika karviu. 
Tai kake gali buti verslai, kai 
lika kaimi keles bobelas ar se-
niai pirdylas.“

Senjorė:„Geriausias verslas 
kaime – privačios parduotuvės, 
mat kooperatyvas daug kur sa-
vas uždarė, o auto parduotuvės 
ne visur atvažiuoja. Bet kai ku-
rie tokie sodžiaus verslininkai 
labai piktnaudžiauja: užkelia 

kainas, pardavinėja pasenusius 
produktus, kada nori krautuvę 
uždaro, kada nori atidaro arba 
be priežasties po kelias dienas 
nedirba iš viso. Niekas tokių 
privačių kromelių nekontro-
liuoja.“

Žinovas ne Juozas:„Kaimų 
privačių parduotuvių savinin-
kai ir savininkės turėt labiau 
rūpintis pirkėjų aptarnavimo 
kultūra, prekių asortimentu, o 
ne tik kainų didinimu ir pletkų 
nešiojimu. Parduotuvės tampa 
gandų surinkimo ir platinimo 

vieta. Toks tad ir verslas kai-
muose. Reikėtų, kad tokias 
parduotuves dažniau aplankytų 
inspektoriai iš Mokesčių ins-
pekcijos, sanitarijos, maisto ir 
veterinarinės tarnybos. Daug 
kas ten akis bado.“

Taigi:„Kaime dabar nebe bul-
ves ar burokus augina, o verslą 
daro žemę užstatydami bokš-
tais su malūnų sparnais vėjui 
gaudyti arba stiklinėmis plokš-
tėmis pievas užsodina. Vat ir 
verslas…“

Pradėtas naminių gyvūnų kapinių įrengimas
(Atkelta iš 1 psl.)

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad naminių 
gyvūnų laidojimo vieta  įren-
giama apleistoje teritorijoje.

„Neturiu jokių duomenų apie 
tai, kad iki šiol anykštėnai šio-
je teritorijoje būtų laidoję savo 
naminius gyvūnus“, - sakė 
K.Šapoka.

K.Šapoka šią vasarą pasako-
jo, kad planuojamoje naminių 
gyvūnų laidojimo vietoje Ge-
gužės gatvėje vyksta darbai: 

šalinami menkaverčiai krūmai, 
pjaunama žolė.

„Paruošime šios teritorijos 
paviršių ir tada pradėsime kitus 
naminių gyvūnų laidojimo vie-
tos įrengimo darbus. Šiuo metu 
yra šiokių tokių problemų dėl 
paviršiaus paruošimo“, - sakė 
direktorius.

Pasiteiravus, ar UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ turi am-
bicijų tapti naminių gyvūnų 
laidojimo vietos administrato-
re, K.Šapoka sakė, kad to dar 
nežinantis.

„Dabar dalyvavome viešaja-

me pirkime įrengti naminių gy-
vūnų laidojimo vietą, ir viskas. 
O ar pretenduotume tapti tos 
vietos administratoriumi, – ne-
žinau. Anksti apie tai dar kalbė-
ti“, - aiškino K.Šapoka.

Beje, K.Šapoka sakė nepaste-
bėjęs, kad nugaišusius savo au-
gintinius žmonės išmestų į ko-
munalinių atliekų konteinerius.

„Nebuvo tokių atvejų. Nors 
sunku pasakyti, kaip yra iš tie-
sų. Mišrių komunalinių atliekų 
ant linijos mes nerūšiuojame. 
Kas vežama į Utenos sąvarty-
ną, iš tikrųjų mes nežinome“, 

- kalbėjo UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorius 
K.Šapoka.

Liepos pradžioje Anykščių 
rajono savivaldybė taip pat pra-
tęsė sutartį su Utenos gyvūnų 
mylėtojų draugija, kuri ir toliau 
rūpinsis beglobių gyvūnų gau-
dymu, transportavimu į gyvūnų 
globos namus, jų karantinavi-
mu. Iki kitų metų birželio pa-
baigos sudarytos sutarties vertė 
– 9 tūkst.800 Eur. Už šiuos pi-
nigus gyvūnų globos namuose 
numatyta priglausti iki 70 be-
globių kačių ar šunų.

Priminsime, kad Anykščių 
rajono savivaldybė, paraleliai 
su naminių gyvūnų laidojimo 
vietos įrengimu, taip pat kalbė-
jo ir apie gyvūnų globos namų 
įrengimą Anykščiuose. Juos 
buvo planuota atidaryti Gegu-
žės gatvėje, buvusio savivaldy-
bės archyvo patalpose. 

Šiam tikslui Anykščių rajo-
no taryba buvo numačiusi 46 
tūkst. Eur sumą, tačiau šį pava-
sarį minėtus pinigus anykštėnų 
išrinktieji nusprendė panaudoti 
kaip humanitarinę pagalbą karo 
krečiamai Ukrainai.
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prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 5,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei  vė-
luosime, prašome palaukti. 

Tel. (8-632) 40215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.
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AVINAS. Artėja dideli poky-
čiai. Pats laikas pačiam sau įvar-
dinti savo norus ir įvertinti gali-
mybes. Jei imsitės rimtų darbų, 
pasistenkite susirasti bendramin-
čių ar padėjėjų - vienam nesiseks. 

JAUTIS. Panašu, kad turi-
te reikalų su jėgomis, kurių iki 
galo nesuprantate. Galite nuken-
tėti tiek likdamas nuošaly, tiek 
veldamasis į patį įvykių sūkurį.

DVYNIAI. Nors ir dedatės 
esąs nepavargstantis ir neįveikia-
mas, jau savaitės pradžioje jums 
gali žūtbūt prireikti bent trumpo 
atokvėpio ar nedidelės pagalbos.

VĖŽYS. Nemenkų papildo-
mų pastangų gali pareikalauti 
vien siekis, kad ši savaitė ne-

būtų prastesnė už praėjusią. 
Stenkitės tramdyti savo įgimtą 
egoizmą. 

LIŪTAS. Šią savaitę jūsų 
trūkumai - jūsų privalumų tę-
sinys. Būkite ypač atsargus im-
damasis naujų projektų.  

MERGELĖ. Net pati keis-
čiausia idėja šią savaitę nesun-
kiai gali virsti kūnu - reikės tik 
šiek tiek pastangų ir sėkmės.

SVARSTYKLĖS. Didelius 
darbus, jei tik jie gali palaukti, 
verčiau atidėkite. Tai nereiškia, 
kad sėkmė jus paliko, tiesiog 
venkite statyti ant kortos iš tie-
sų jums svarbius dalykus.

SKORPIONAS. Ilgalaikiai 
planai ir rožinės svajonės gali 
palaukti - šią savaitę turėsite 
gyventi čia ir dabar. Kelkite sau 

konkrečius ir greitai įgyvendi-
namus uždavinius.

ŠAULYS. Netikėta kelionė ar 
išvyka turėtų būti maloni ir nau-
dinga. Turėsite progą pažvelgti 
iš šalies ir į save, ir į kitus. 

OŽIARAGIS. Išskleidęs vi-
sas bures, jūsų laivas skrieja tie-
siai į numatytą uostą, bet tikslus 
atvykimo laikas vis dar nežino-
mas. Aišku viena: bus šventė, 
daug draugų ir linksmybių...

VANDENIS. Esate kupinas 
jėgų bei energijos, tad nešvais-
tykite jos smulkmenoms. Atėjo 
laikas darbams, kurių seniai troš-
kote, bet vis nedrįsote imtis.

ŽUVYS. Savo problemas 
šią savaitę spręsite itin lengvai. 
Daugiau rūpesčių galite turėti 
dėl svetimų bėdų.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:282 paveldėtojus, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1617) 2022.09.13 12:00 val. vykdys žemės sklypų kad. nr. 3454/0002:280 ir 
3454/0002:231 esančių Gylių k., Anykščių sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu 
Ūmėdžių 96-32, Vilnius, el.paštu: info@topogeodezija.lt arba tel. (8-600) 35390.

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.

KAMINŲ VALYMAS;
Krosnių valymas;
Pečių valymas;

Dūmų ir smalkių detektorių 
montavimas;

Lietvamzdžių valymas;
Smulkūs remonto darbai.

+370 677 66350
ToMAS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
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

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

Tel. (8-609) 92144.

Butą ar sodybą poilsiui 
Anykščių r. 

Tel. (8-679) 63833.

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

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Uosines, ąžuolines medienos 
atraižas pakais ir supjautas. 
Atveža. 

Tel. (8-609) 91007.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Medų ir bičių duonelę. 
Tel. (8-615) 97688.

Paslaugos

Meistras gamina laiptus, du-
ris, visų tipų baldus su drožy-
bos elementais iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Dažo namus, stogus (skar-
dinius, šiferinius). Dengia 
stogus, lydo rulonine danga. 
Montuoja  lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3454/0001:419), esančio  Kuniškių 

k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., bendrasavininko turto paveldėtojus, kad UAB 
,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (kadastro Nr.3454/0001:299), esančio Kuniškių 
k., Anykščių sen., Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos 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.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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.  

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.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestu-
vių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036. El.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

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

Tel. (8-656) 24531.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.
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oras
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mėnulis
rugsėjo 6-9 d.d. - priešpilnis.

Klodoaldas, Pulcherija, Bartė 
Regina, Bartas, Palmira, 
Klodas, Palmyra, Falmira.

Adrijonas, Liaugaudas, 
Marija, Daumantė, 
Klementina.

Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

šiandien

rugsėjo 7 d. 

vardadieniai

rugsėjo 8 d. 

rugsėjo 9 d. 

Ukrainiečiai stabilizavo rajono 
mokinių skaičių

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Rugsėjo 1-ąją į Anykščių Antano Baranausko pagrindinę mokyklą atėjo 47 pabėgėlių iš 
Ukrainos vaikai. Praėjusius mokslo metus šioje mokykloje baigė apie 60 mokinių. 

Vasarą vienos ukrainiečių šeimos iš Anykščių išvažiavo, kitos atvažiavo. Tačiau tas pus-
šimtis ukrainiečių stabilizavo Anykščių rajono mokyklų mokinių skaičių.

Palyginti su 2021-ųjų Rugsė-
jo 1-ąja, kai ukrainiečių Anykš-
čiuose dar nebuvo, šių metų 
Rugsėjo 1-ąją mokinių skaičius 
mūsų rajone net išaugo nuo 

1893 iki 1906. Keli ukrainiečiai 
mokosi kaimo mokyklose, o di-
džioji jų dalis - A.Baranausko 
pagrindinėje. Šios mokyklos 
bendras mokinių skaičius padi-

dėjo nuo  381 iki 433 mokinių. 
Į Antano Vienuolio progimna-
ziją šiemet atėjo 499 mokiniai 
(2021 m. Rugsėjo 1-ąją -  494), 
į Jono Biliūno gimnaziją  - 441 

(446), į Kavarsko pagrindinę 
mokyklą daugiafunkcį centrą  
- 138 (128), į Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnaziją - 191 (185), 
į Svėdasų Juozo Tumo Vaiž-
ganto gimnaziją  139 (138). 
Mokinių skaičius Kavarsko ir 
Troškūnų mokyklose padidėjo 
dėl to, kad jas pradėjo lankyti 
likviduotų Traupio ir Viešintų 
mokyklų vaikai.

 A.Baranausko pagrindinėje 
mokykloje dirba ir ukrainie-
tė mokytoja Olena Gorinova. 
Šios mokyklos direktorė Dalia 
Kugienė „Anykštai“ sakė, kad 
ukrainiečiai mokykloje priima-
mi šiltai. Pabėgėlių vaikai mo-
kosi nuo 2 iki 9 klasės. Nėra tik 
pirmokų ir dešimtokų. 

Į paralelines klases jie skirsto-
mi maždaug po lygiai, stengia-
masi, kad kiekvienoje klasėje 
būtų po kelis vaikus iš Ukrai-
nos, nes jiems taip jaukiau. Su 
mokytojais ukrainiečiai ben-
drauja rusiškai ir angliškai, su 
mokiniais - angliškai. Jaunieji 
lietuviai rusų kalbos nemoka, o 
angliškai bando šnekėti jau nuo 
pirmųjų klasių, tad ukrainiečių 
buvimas Anykščiuose mūsų 
vaikams padeda lavinti užsie-
nio kalbos įgūdžius.

Anykščių Antano Baranausko mokykloje mokosi 47 ukrainiečiai.

Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje dirba ir ukrainietė 
mokytoja Olena Gorinova.

Skambutis į namus. Atsilie-
pia tarnas:

- Klausau jūsų, sere.
- Perduokite mano žmonai, 

kad aš dar užtruksiu klube.
- Bet jūsų žmona jau miega.
- Vis vien, aš noriu, kad jūs 

perduotumėte.
Ragelyje girdisi nueinančio ir 

ateinančio tarno žingsniai:
- Aš perdaviau, bet vyras atsi-

liepęs jūsų balsu pasakė, kad aš 
nešdinčiaus.

- Dabar padarykite, ką aš 
jums liepsiu. Paimkite šautuvą 
ir nušaukite tą vyrą.

Po kiek laiko:
- Aš viską padariau, kaip jūs 

man ir liepėte, tik tas vyras iš-
šoko pro langą ir nubėgo sodu.

- Bet mes neturime sodo!
- Tada jūs sumaišėte telefono 

numerį.

***
Dvi blondinės barasi:
- Tu kvaiša!
- Ne, čia tu kvaiša!
- Ne, tu!
- Tu pati kvaiša!
Prie jų prieina brunetė, pasi-

klauso, pasiklauso ir taria:
- Nusiraminkite, jūs abi esate 

teisios...

***
Gėlių pardavėjas šaukia:
- Nupirkite rožių savo myli-

mai moteriai!
Pro šalį einanti dama atkerta:
- Kaip ir visada, apie žmonas 

niekas negalvoja.

Rugsėjo 1-ąją į mokyklą mamos atlydėjo savo vaikus.

Ukrainos pabėgėlių palaikymas vis dar juntams mokyklų koridoriuose.             jono juneViČiAus nuotr.


