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Pasveikinkite per „Anykštą“ 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje, tel. (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Susitikimas. Rugsėjo 21 
d. 15 val. Angelų muziejuje-
Sakralinio meno centre vyks 
susitikimas su fotomenininku 
Sauliumi Paukščiu, kuris pri-
statys XIX a. Van Dyke Brown 
fotografinę technologiją ir pa-
demonstruos, kaip šis procesas 
vyksta.

MUZIKA PRIE ŠVEN-
TOSIOS. Rugsėjo 24-ąją, kai 
Anykščiuose švytės Turizmo 
nakties žiburiai, Tilto gatvės 
komplekse ant Šventosios 
kranto nuo 19 val. vėl skambės 
muzika. Muziejaus kvietimu tą 
„Muzikinių sugrįžimų“ vakarą 
svečiuosis solistė Raimonda 
Tallat-Kelpšaitė (mecosopra-
nas) su vyru, pianistu Gyčiu Ci-
nausku ir klarnetininkas Edvar-
das Kuleševičius. 

Koncertas. Rugsėjo 24 d. (šeš-
tadienį), 20.00 val. Angelų muzie-
juje-Sakralinio meno centre vyks 
Petro Vyšniausko ir Aleksandros 
Žvirblytės koncertas „PROVO-
KACIJOS“. Bilieto kaina 4 Eur.

Konkursas I. Praeitą savaitę 
įvyko konkursas socialinio dar-
bo organizatoriaus pareigoms 
Debeikių seniūnijoje užimti. 
Dalyvavo trys pretendentai.

Konkursas II. Praėjusią sa-
vaitę įvyko konkursai Anykščių 
rajono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pava-
duotojo ir Svėdasų seniūnijos 
seniūno pavaduotojo pareigoms 
užimti. Šie konkursai vyko cen-
tralizuotai Valstybės tarnybos 
departamente. Kiek konkursuo-
se buvo dalyvių, savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė informa-
cijos pateikti negali. 

Miesto pėsčiųjų perėjos – nesaugios
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi buvęs Anykščių rajono valdytojas Algimantas Dačiulis, no-

rėdamas išreikšti susirūpinimą anykštėnų, ypač pensinio amžiaus, saugumu miesto gatvėse. 
A. Dačiulis teigė, kad visai neseniai J. Biliūno gatvėje, eidama per pėsčiųjų perėją, buvo 

partrenkta ir sužalota buvusi jo bendradarbė, o į įvykį nei policija, nei rajono savivaldybė 
nesureagavo.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šioje J. Biliūno gatvės perėjoje, kuri šiuo metu kaip tik yra tvarkoma, buvo partrenkta ir sužalota 
garbaus amžiaus anykštėnė.

Buvęs Anykščių rajono val-
dytojas Algimantas Dačiu-
lis mano, kad Anykščiuose 
pėstiesiems nėra saugu, o į 
skaudžius eismo įvykius nėra 
reaguojama.

Tilto gatvės komplekse – pirmieji 
gyvybės ženklai Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 16 dieną, penkta-
dienį, Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras 
pasirašė sutartis su Anykš-
čių socialinio ir bendruo-
meninio verslo bei paslaugų 
klasterio nariais, kurie įvei-
klins Anykščiuose esančio 
už 2,5 mln. atnaujinto Tilto 
gatvės komplekso pastatus.

Už borto liko keturi pre-
tendentai norėję įsikurti Til-
to gatvėje.

Vilkai pusmetį stovinčiuose tuščiuose Tilto gatvės komplekso pastatuose atrodo kaip simbolis.
Vidmanto Šmigelsko nuotr.
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temidės svarstyklės

Srautas. Kariuomenės analiti-
kai pastebi augantį dezinforma-
cijos srautą, viena pagrindinių 
tokių pranešimų temų – Lietu-
vos siūlymas nutraukti turistinių 
vizų išdavimą Rusijos pilie-
čiams, Europos Sąjungos gyny-
bos ministrų sprendimai.Kaip 
pirmadienį informavo Lietuvos 
kariuomenė, rugpjūtį iš viso 
nustatyti 505 unikalūs, neigia-
mos informacinės veiklos bruo-
žų turintys atvejai, liepą buvo 
identifikuoti 463 tokie atvejai. 
Kariuomenės analitikų teigimu, 
priešiškų šaltinių skleidžiama 
propaganda rugpjūtį išskirtinį 
dėmesį skyrė Lietuvos–Rusijos 
santykių temai, dominavo vie-
na – tariamo Lietuvos antirusiš-
kumo, rusofobijos ir priešiškų 
veiksmų Rusijos atžvilgiu nara-
tyvo linija.

Lėšos. Ukrainiečių ugdymui, 
taip pat kompensacijoms už 
jų apgyvendinimą paskirstyta 
per 320 tūkst. eurų. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija 
šią savaitę įsakymu lėšas sky-
rė savivaldybėms ir valstybi-
nėms mokykloms. 240 tūkst. 
eurų paskirstyta savivaldybėms 
ukrainiečių ugdymui ir pavėžė-
jimui į mokyklas, didžioji dalis 
lėšų atiteko didmiesčiams, ku-
riuose prisiglaudę daugiausiai 
karo pabėgėlių. Valstybinėms 
mokykloms taip pat paskirstyti 
dar beveik 83 tūkst. eurų, lėšos 
skirtos kompensuoti Ukrainos 
karo pabėgėlių apgyvendinimo 
išlaidoms kovą-gegužę.

Pratybos. NATO priešakinių 
pajėgų batalionas pradeda praty-
bas „Rising Stallion“, pirmadie-
nį pranešė Lietuvos kariuomenė. 
Jos teigimu, antradienį pratybų 
dalyviai ir daugiau kaip 240 vie-
netų karinės technikos iš Ruklos 
Jonavos rajone judės į moky-
mų vietą – Generolo Silvestro 
Žukausko Pabradės poligoną 
Švenčionių rajone. „Technikos 
kolonos bus lydimos Lietuvos 
kariuomenės Karo policijos. 
Eismo dalyvių bei miestų ir 
miestelių gyventojų maloniai 
prašome būti dėmesingiems ir 
kantriems“, – nurodoma prane-
šime. Pratybos „Rising Stallion“ 
organizuojamos siekiant tin-
kamai pasiruošti artėjančioms 
vienoms didžiausių kasmetinių 
Lietuvos kariuomenės tarptauti-
nių mokymų „Geležinis vilkas“.

Migrantai. Lietuvos pareigū-
nai pasienyje su Baltarusija per 
praėjusią parą apgręžė 85 netei-
sėtai į šalį bandžiusius patekti 
migrantus, pirmadienį pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba. Latvijos pasieniečiai se-
kmadienį apgręžė 16 atvykėlių, 
Lenkijos pareigūnai į šalį šešta-
dienį neįleido 44 migrantų.

-BNs

Smurtas. Rugsėjo 16 dieną 
apie 20 val. Kavarsko seniūnijoje 
vyras (g. 1988 m.) sukėlė fizinį 
skausmą moteriai (g. 1972 m.). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Keliautojas. Rugsėjo 17 dieną 

apie 19.36 val. kelyje Kavarskas-
Traupis-Levaniškiai neblaivus 
(nustatytas 1.73 prom. girtumas) 
vyras (g. 1995 m.), neturintis tei-

sės vairuoti transporto priemo-
nes, vairavo VOLKSWAGEN 
automobilį. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Gautas vyro (g. 1993 
m.) pareiškimas, kad rugsėjo 15 

dieną apie 21.00 val. Svėdasų 
seniūnijoje pagrobta jam pri-
klausanti rankinė, kurioje buvo 
mobiliojo ryšio telefonas ir kiti 
daiktai. Žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Parduotuvė įsikurs bibliotekos pastate
Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

UAB „Utenos prekyba“ Troškūnuose veikiančią maisto 
prekių parduotuvę ruošiasi perkelti į kitas patalpas. Ben-
drovė  prekybą tęs  Vilniaus gatvėje numatytame rekons-
truoti buvusios Troškūnų bibliotekos pastate.

Buvusios bibliotekos pastatą, 
kuris pastatytas 1910 metais, 
numatyta rekonstruoti, atlie-
kant pirmojo aukšto patalpų 
perplanavimą, išardant vidaus 
pertvaras ir pakeičiant kons-

trukcijas naujomis. Planuoja-
ma, kad prekybos salės plotas 
sieks 127 kv. m.

Taip pat numatyta suprojektuo-
ti priestatą, kuriame bus įrengtos 
pagalbinės patalpos.

Atskiros automobilių aikštelės 
parduotuvės klientams statytojas 
įrengti neplanuoja. Kaip teigia-
ma, pirkėjai savo automobilius 
galės parkuoti priešais parduotu-
vę ar miesto viešosiose erdvėse.

Troškūnų biblioteka numaty-
tame rekonstruoti pastate veikė 
nuo 1960 iki 2020 metų, po to 
buvo perkelta į seniūnijos admi-
nistracijos pastatą.

Troškūnuose iš viso veikia 
penkios maisto prekių parduo-
tuvės.

UAB „Utenos prekyba“ 
Anykščių rajone turi 8 parduo-
tuves: dvi Anykščiuose (viena 
iš jų - ne maisto parduotuvė), 
po vieną Kavarske, Kurkliuose, 
Naujuosiuose Elmininkuose, 
Svėdasuose, Troškūnuose ir Vie-
šintose.

Anykštėnė užsiaugino arbūzų Vidmantas ŠmigelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose, Stoties gatvėje, gyvenanti Angelė Balčiūnienė šiemet užsiaugino arbūzų. 
Moteris ankstyvą pavasarį kambaryje išdėliotuose vazonėliuose sudaigino sėklas. Vėliau 
arbūzų daigus persodino į lysves. Pavasarį ir rudenį nakčiai augalus pridengdavo.

Iš kiekvieno daigo užsimezgė 
po kelis arbūzus, tiesa, ne visi 
iš jų užaugo iki įprastinių, par-
duotuvėse parduodamų arbūzų 
gabaritų. Tačiau anykštėniški 
A.Balčiūnienės arbūzai netgi 
saldesni nei atvežtiniai. Įsitiki-
nome. 

Sodininkė A. Balčiūniene 
puoselėja ne tik daržą ir didžiu-
lį šiltnamį, bet drauge ir savo 
gyvenamojo namo aplinką. 
Kelių arų moters sklypas apso-
dintas gelėmis, dekoratyviniais 
augalais. Sodininkė „Anykštai“ 
sakė, kad ji ypač mėgsta spy-
gliuočius, kurie žiemą savo ža-
luma praturtina bežiedę kiemo 
tuštumą. 

Kone kasmet A. Balčiūnie-
nės darželyje žydi vis kitos 
pluoštinės jukos. Apie puikius 
anykštėnės augalus ne kartą 
rašė „Anykšta“. Šią vasarą į Anykštėnė Angelė Balčiūnienė savo darže šiemet užsiaugino arbūzų.

A.Balčiūnienės sodybą dėmesį 
atkreipė ir šalies žiniasklaida 
- reportažą apie ją rodė „Lietu-
vos ryto“ televizija. 

A. Balčiūnienė Stoties gatvė-
je įsikūrė 1983-iaisiais, taigi be-
veik prieš keturiasdešimt metų. 
Per tą laiką užaugo jos sodinti 
medžiai ir namo aplinka tapo 
išskirtinė, traukianti dėmesį.

Anykščiuose užaugintas ar-
būzas kur kas saldesnis nei 
iš prekybos tinklų.

Savivaldybės specialistės britams 
surengė ekskursiją

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 7 – 8 dienomis Anykščiuose viešėjo URBACT 
programos tinklo-projekto „Sveiki miestai: nuo planavimo 
iki veiksmo“ Anykščių rajono savivaldybės partneriai iš Di-
džiosios Britanijos Bradfordo miesto. 

Apie iš anksto neskelbtą vizitą Anykščių rajono savival-
dybė pranešimą išplatino tik praėjus aštuonioms dienoms 
po britų ekskursijos po rajoną.

Kaip skelbiama, partnerių 
iš Didžiosios Britanijos vizito 
tikslas buvo „užtikrinti tikslin-
gą projekto įgyvendinimą, susi-
pažinti su vietos bendruomene 
ir verslo atstovais, pasidalyti 
gerąja patirtimi ir iššūkiais.“

Britai aplankė glampingą 
„Teka teka“, Šventosios upės 
kairiojo kranto taką, Tilto ga-
tvės kompleksą, užtvankos tiltą, 

lankėsi Anykščių menų inkuba-
toriuje-menų studijoje. Svečiai 
taip pat pareiškė norą dalyvauti 
miško maudynėse. Jas svečiams 
surengė miško maudynių gidė 
Monika Peldavičiūtė.

Svečiams iš Didžiosios Brita-
nijos gerai praleisti laiką Anykš-
čiuose padėjo  juos lydėjusios 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė bei Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Jolanta Jucevičienė.

Projekte „Sveiki miestai“ 
Anykščių rajono savivaldybė 
dalyvauja nuo 2019 metų, to-
dėl panašiose ekskursijose už 
Europos Sąjungos projektų lė-
šas galimybę dalyvauti turi ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai. Projekto partneriai 
yra   Pärnu (Estija), Farkado-
na (Graikija), Falerna (Itali-
ja), Planning Authority Malta 
(Malta), Alphen aan den Rijn 
(Olandija), Loulé (Portugalija), 
Bradford (Didžioji Britanija). 
Bene visas partnerių šalis jau 
yra aplankiusios dažniausiai į 

susitikimus su jais  vykstančios 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
bei Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė J. Jucevičienė.

Priminsime, kad dalyvauda-
ma „Sveikų miestų“ projekte 
Anykščių rajono savivaldybė 
šalia restorano „BasiBasi“ yra 
pastačiusi medinius gultus, ku-
riuos sumeistravo menininkas 
Žilvinas Pranas Smalskas, taip 
pat ant pėsčiųjų tilto per Šven-
tosios upę įrengti suoleliai.

Bendras URBACT „Svei-
ki miestai“ projekto biudžetas 
siekia 150 tūkst. Eur, Anykščių 
rajono savivaldybė prie jo yra 
prisidėjusi 1 tūkst.170 Eur.
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komentarai Ar Covid-19 vėl privers užsidaryti namuose?
Koronavirusas gyventojams vis dar neleidžia atsikvėpti – vėl 

įsisukęs į mokyklas, kai kurias klases privertė užverti duris. 
Klausiame anykštėnų – ar nebijote, kad dėl Covid-19 vėl 

teks užsidaryti namuose? Kaip saugotės nuo šio viruso?

Didieji pavojai – 
praeityje 

Audronius GALIŠANKA, 
pedagogas, rajono savivaldy-
bės tarybos narys:

„Saugojamės, kaip ir visada, 
– plaunu rankas, dezinfekuoju. 
Manau, kad tas didysis pavo-
jus praėjo. Dabar daugiau pa-
vienių atvejų, bet kad bus vėl 
viskas uždaryta, nemanau. Esu 
optimistas, kad didieji pavojai 
praeityje.  

Nesu šios srities specialistas, 
bet manu, kad dabar virusas 
plinta, kaip ir gripas, – rudenį, 
pavasarį. Gal tai susiję ir su 
kvėpavimo takų ligomis: žmo-
gus peršąla, tuomet pasireiškia 
ir ši liga.“

Kam rizikuoti, 
jei gali gyventi?

Leonas ALESIONKA, gy-
dytojas, buvęs Anykščių rajo-
no meras:

„Aš asmeniškai tikrai nepa-
stebėjau, kad viruso atvejų būtų 
padaugėję, nes mano aplinkoje 
jis nepratrūko ir neišplito. Tu-
riu galvoje paskutinę Omikron 
atmainą. Orientuojuosi į tą in-
formaciją, kurią pateikiate jūs, 
respublikinė žiniasklaida ar 
Sveikatos ministerija. 

Ankstesnės viruso formos 
praktiškai nebepavojingos, nes 
suveikė skiepai, jie padarė savo 
darbą ir tos ankstesnės viruso 
formos, kurios nužudė milijo-
nus žmonių, atsitraukė. 

Tačiau visą laiką sėdėti užda-
rytiems ir niekur nekišti nosies 
labai sunku. Galų gale, pasipylė 
ir viešbučių bankrotai, ir turiz-
mo bankrotai, ir aviacijos fir-
mos bankrutavo, nes viskas už-
sidarė. Žmonės labai nori bent 
kiek laisviau judėti, keliauti. 

Kad yra uždaromos klasės – 
nieko nepadarysi. Virusas yra 
virusas, o vasarą pakankamai 
laisvai pagyvenome – ir rengi-
niai, ir festivaliai, ir koncertai, 
ir turizmas, keliavimai. Tokia 
kaina. 

Pasitikėti tik savo imunine 
sistema ir manyti, kad ji yra 
tokia stebuklinga, kad pati su-
sitvarkys, yra nerimta. Nese-
niai atsirado skiepai ir nuo šios, 
dabar plintančios, Omikron 
formos, ir jie viską sutvarkys 
galutinai. 

Tai, kad Lietuva jau nupirko 
vakcinų nuo šios atmainos, yra 
labai gerai – tereikia nustoti iš-
sidirbinėti, būti „antivakseriais“ 
ir problema išsispręs. Tikėki-
mės, kad naujų labai pavojingų 
atmainų neatsiras. 

Man nebuvo sunku užsidė-
ti kaukę einant į parduotuvę ar 
vaistinę ar dezinfekuoti rankas, 
o kadangi esu senas žmogus, iš 
manęs turisto ar keliautojo ne-
bėra, daugiau namuose „klebe-
tuoju“, mažesnė rizika ir užsi-

krėsti. Štai vaistininkės ir dabar 
su kaukėmis būna, nes pas jas 
sirguliuojančių žmonių srautas 
yra didelis, tad kodėl jos turi ri-
zikuoti savo gyvybe? Ji saugosi.

Dabar prasideda skiepai ir 
nuo sezoninio gripo. Kadaise, 
kai dar dirbau gydytoju Anykš-
čiuose ir atsirado skiepai nuo 
gripo, iš karto, be jokios abe-
jonės, kasmet pradėjau nuo jo 
skiepytis. Šitiek žmonių atei-
davo į mano kabinetą – kam 
rizikuoti? 

Ir paprastas gripas iš rikiuo-
tės išveda inkstus, ir širdies 
miokardas ištinka, kiek mirčių 
nuo jo būdavo. Kam rizikuoti ir 
pačiam lįsti į kapą, jei gali gy-
venti?“

Moksleiviai kol 
kas sveiki

Regina DRŪSIENĖ, Jono 
Biliūno gimnazijos direktorė:

„Pas mus, mokykloje, bent 

mano žiniomis, sergančių 
nėra ir mes kaip galima labiau 
stengsimės neužsidaryti. Mūsų 
vaikai yra dideli, dauguma pa-
siskiepiję, matyt, pragyvensime 
be nuotolinio mokymo. 

Pernai irgi visus metus dirbo-
me kontaktiniu būdu. Į nuotoli-
nį mokymą išeitume tuomet, jei 
atvejų mokykloje labai padau-
gėtų, tačiau kai yra tik pavieniai 
atvejai, tam turime hibridines 
klases. 

Tai yra labai patogu – mūsų 
vaikai bet kokios ligos atveju, 
informavę mokytoją, kad gali 
dirbti iš namų, jungiasi nuotoli-
niu būdu ir dalyvauja pamoko-
se. Kiekviename kabinete turi-
me tokią galimybę, nuotolinis 
ugdymas yra oficialus, įteisin-
tas ir mes tai galime daryti. 

Žinoma, tokiu atveju mo-
kytojui darbo yra daugiau, bet 
tai – ne masinis dalykas. O jei 
vaikas tikrai prastai jaučiasi, 
patys prašome, kad nesijungtų, 
sveiktų. 

Pradinukai, matyt, daugiau 
serga, nes yra neskiepyti, ma-
nyčiau, kad skiepai padeda. 

Mes mokykloje dezinfekuo-
jame rankas, kabinetai yra de-
zinfekuojami, vėdinami, bet 
kaukių nei mokytojai, nei mo-
kiniai dar nesidedame, kol kas 
nėra poreikio.“ 

-ANYkŠTA

Tilto gatvės komplekse – pirmieji gyvybės ženklai

(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip rugpjūčio viduryje 
„Anykštą“ informavo Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė Renata Gudo-
nienė, Tilto gatvės kompleksą 
įveiklinti pretendavo Anykščių 
menininkų asociacija (pirmi-
ninkas Žilvinas Pranas Smals-
kas), Simona Izmailovaitė, VšĮ 
„Šeimos idėjų centras“ (direk-
torė Aušra Baltrūnienė),VšĮ 
„Bokartas“(administracijos va-
dovas Kęstutis Vasiliūnas),VšĮ 

„Širdžių metas“ (direktorė 
Giedrė Leitonė),VšĮ „Sielos 
sala“ (direktorė Indrė Šiliaus-
kaitė), Anykščių Antano Ba-
ranausko ir Antano Vienuo-
lio – Žukausko memorialinis 
muziejus, ūkininkas Ramūnas 
Daugelavičius, Indrė Vaičiūnė, 
MB „Atlantų slėnis“ ( direk-
torė Indrė Šiliauskaitė), MB 
„Rinkodaros guru“ (direktorė 
Kristina Beinorytė), Lina Ti-
mukaitė, Morta Tursė, Anykš-
čių naujų vėjų bendruomenė 
(pirmininkė - Anykščių rajo-

no tarybos narė, liberalė Irma 
Smalskienė).

Atrankos komisija, kuri 
sprendė, kas reziduos Tilto ga-
tvės komplekso pastatuose, nu-
tarė nepatenkinti VšĮ „Bokar-
tas“, M.Tursės, S.Izmailovaitės 
ir I.Vaičiūnės paraiškų. Pasak 
R.Gudonienės, konkurse VšĮ 
„Bokartas“ paraiška  surinko per 
mažą balsų skaičių, M.Tursės 
S. Izmailovaitės bei I.Vaičiūnės  
paraiškos neatitiko Pretendentų 
į Anykščių bendruomeninio ir 
socialinio verslo bei paslaugų 
klasterio narius atrankos aprašo 
reikalavimų.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R.Gudonienė sakė, kad dalis 
Tilto gatvės komplekso įvei-
klintojų trimis patalpomis tar-
pusavyje dalysis.

Atrinktieji Tilto gatvės kom-
plekso įveiklintojai į patalpas 
gali kraustytis jau nuo rugsėjo 
19 dienos, pirmadienio.

Vienas pirmųjų Tilto gatvės 
kompleksą suskubo įveiklinti 
Anykščių menininkų asociaci-
jos pirmininkas Ž.P.Smalskas. 
Asociacijai skirtoje stoginėje 
pastatytos dvi menininko su-
kurtos medinės vilkų skulptū-
ros.

Priminsime, kad už Tilto ga-
tvės komplekse suteiktas patal-

pas klasterio nariai nemokės, 
jiems teks susimokėti tik už 
komunalinius patarnavimus. 
Maksimalus laikas, kuruo klas-
terio narys galės naudotis jam 
suteiktomis patalpomis, – 3 
metai.

Tilto gatvės kompleksą admi-
nistruos Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras. 
Komplekso rezidentams cen-
tras pasiruošęs teikti ir moka-
mas lauko bei patalpų valymo 
paslaugas.

Beje, vienas Tilto gatvės 
komplekse esančio restorano 
pastatas į Anykščių turizmo ir 
verslo centro administravimo 

lauką nepateko. R.Gudonienė 
sakė, kad restorano pasta-
tą administruoti pasiliko pati 
Anykščių rajono savivaldybė.
Kaip jau skelbėme, restorano 
pastato nuomos konkursą lai-
mėjo Vilniuje registruota MB 
„Verslo valdymo paslaugos“. 
Ši mažoji bendrija Anykščiuo-
se valdo  prieš ketverius metus 
šalia kairiojo Šventosios upės 
tako  atidarytą restoraną „Basi-
Basi“, kuris priklauso atlikėjai 
Justei Arlauskaitei – Jazzu.

Tilto gatvės komplekso  įvei-
klinimo procesai užtruko de-
šimt mėnesių – iki tol jame 
esantys pastatai stovėjo tušti.

Anykščių menininkų asoci-
acijos pirmininkas Žilvinas 
Pranas Smalskas Tilto ga-
tvės komplekse „apgyven-
dino“ dviejų medinių vilkų 
skulptūras.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direkto-
rė Renata Gudonienė sakė, 
kad dalis įveiklintojų trimis 
patalpomis tarpusavyje da-
lysis.

Mediniai vilkai kol kas vieninteliai šių namukų rezidentai.
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Kalbų apie baseino bankrotą 
net nenori girdėti Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Po to, kai viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė 
Sonata Veršelienė informavo Anykščių rajono savivaldybę 
ir Anykščių rajono tarybą apie sudėtingą finansinę įstaigos 
situaciją, pradėtas įstaigos finansinis auditas.

Tuo metu baseinas „Bangenis“, kaip įprasta, rugsėjo pra-
džioje pradėjęs naująjį sezoną jau planuoja nuo spalio 1 
dienos didinti baseino teikiamų paslaugų kainas.

Po to, kai viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“ direktorė 
S.Veršelienė rugpjūtį vykusia-
me Anykščių rajono tarybos 
posėdyje viešai prabilo apie 
iškilusią įstaigos nemokumo 
grėsmę, Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius kalbėjo, 
kad viešosios įstaigos „Sveika-
tos oazė“ laukia restruktūriza-
cija arba bankrotas.

„Apie viešojoje erdvėje eska-
luojamą bankroto perspektyvą 
aš turiu savo požiūrį ir manau, 
kad šiuo žodžiu besišvaistantys 
elgiasi labai neatsakingai, nes 
mūsų lankytojams tai sukėlė 
labai daug neigiamų emocijų ir 
dvejonių dėl perspektyvos, nors 
mano darbo praktikoje yra buvę 
ir sudėtingesnių situacijų“, - 
„Anykštai“ sakė viešosios įstai-
gos „Sveikatos oazė“ direktorė 
S.Veršelienė.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas Lukas Pakeltis  
rugpjūtį vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje prisipa-
žino, kad jam buvo staigmena, 
jog viešoji įstaiga „Sveikatos 
oazė“ susidūrė su nemokumo 
problema, nors dar gegužės 
mėnesį, kai Anykščių rajono ta-
rybai  buvo pateikta 2021 metų 
veiklos ataskaita, apie tai nebu-
vo jokių signalų. 

Pasiteiravus, kodėl apie 
„Sveikatos oazė“ problemas 
informacija į viešumą iškilo tik 
dabar S.Veršelienė dėstė: „Ge-
gužės mėnesį Taryboje tvirti-
nome veiklos ataskaitą už 2021 
metus balandžio mėnesį. Atas-
kaitos skiltyje „Vadovo žodis“ 
yra apibūdinta įstaigos situaci-

ja, visa kita informacija matyti 
finansinių ataskaitų rinkinyje. 
Dokumentuose yra įvertintos 
paskutinių dvejų metų COVID 
– 19 pandemijos pasekmės ir 
kitos su pandemija susijusios 
aplinkybės. Primenu, kad dėl 
per pandemijos laikotarpį ne-
vykdytos komercinės veiklos 
įstaiga neteko beveik 70 proc. 
pajamų, todėl neturėjo galimy-
bės sukaupti finansinių resursų, 
daryti investicijų paslaugoms 
atnaujinti ar naujoms diegti. 
Nepaisant visko, mūsų įstaigos 
2022 metų ketvirčio ir pusme-
čio veiklos finansinis rezultatas 
buvo teigiamas. O faktai tokie, 
kad nuo 2021 metų rudens iki 
šių metų rugsėjo mėnesio 4,5 
karto išaugo dujų sąskaitos, 3,5 
karto – elektros. 

Pavasarį teikdami ataskaitas 
rajono Tarybai, mes negalėjome 
nuspėti, kokios sąskaitos bus už 
dujų ir elektros energiją vasaros 
laikotarpiu. Tik gavę gegužės–
birželio mėnesio sąskaitas, pa-
matėme, kad įstaiga gali tapti 
nemoki per artimiausius tris 
mėnesius, kitaip sakant, – iki 
naujojo sezono. Privalome in-
formuoti dalininką, Anykščių 
rajono savivaldybę,  apie to-
lesnį poveikį. Tai padarėme jau  
liepos mėnesio pradžioje. Krei-
pėmės raštu į rajono Tarybą.“

S.Veršelienė sakė, kad 2020 
metais kovo mėnesį prasidėjusi 
pandemija, ir paskelbti riboji-
mai prognozavo panašių objek-
tų, tokių kaip baseinai,  finansi-
nį sunkmetį.

 Direktorė tikino, kad apie tai 
ji bandė kalbėtis su Anykščių 

rajono savivaldybės vadovais, 
bet pasijuto ignoruojama:„Tiek, 
kiek buvo įmanoma, informa-
vome apie esamą situaciją ra-
jono vadovus, kalbėjome apie 
pasekmes, inicijavome raštišką 
kreipimąsi į LR ministrę pir-
mininkę, Sveikatos apsaugos, 
Švietimo, mokslo ir sporto, 
Ekonomikos ir inovacijų mi-
nistrus prašydami keisti tvarkos 
aprašus, kad galėtume preten-
duoti į subsidijas nuo COVID-
19 nukentėjusioms įmonės. 
Savivaldybės vadovai žinojo 
apie sustabdytą mūsų įstaigos 
veiklą, nevykdomas komerci-
nes paslaugas, kitus ribojimus. 
Ribojimai buvo taikomi visoje 
Lietuvoje, Anykščiai nebuvo 
išimtis. Bendravimo iš rajono 
vadovų pusės buvo labai mažai, 
jautėmės ignoruojami“.  

Pasiteiravus, ar finansinę kri-
zę baseine galėjo lemti ne tik 
COVID-19 pandemija, brangs-
tantys energijos resursai, bet 
ir tam tikros vadybos klaidos,  
„Sveikatos oazė“ direktorė 
S.Veršelienė sakė, kad praėjus 
beveik trejiems metams apie tai 
galima tik spėlioti.

„Nuo pirmos darbo dienos 
baseine nenuleidome rankų, 
dirbome taip, kaip mokėjome, 
visada žiūrėjome ir planavome 
į priekį, norėjome baseinui tik 
sėkmės. Objektas vystėsi, ne-
manau, kad yra žmonių, kurie, 
prisiminę, kaip baseinas atrodė 
prieš trylika metų, ir matydami 
jį dabar, nemato skirtumo“, - 
sakė S.Veršelienė.

„Anykšta“ pasidomėjo, kaip 
pandemijos metu, kai baseinas 
negalėjo teikti paslaugų, buvo 
organizuojamas darbas.   

„Darbuotojai buvo išleidžia-
mi į prastovas, vieni buvo vi-
siškose prastovose, kiti dalinė-
se, ir taip dvejus metus vyko 
rotacija. Visiems darbuotojams, 
išskyrus tuos, kurie dirbo pagal 
užimtumo rėmimo programą, 
buvo paskelbtos prastovos, už 
jas gautos Užimtumo tarnybos 
rėmimo subsidijos. Pandemijos 
metu darbuotojams, būnantiems 
dalinėje ar visiškoje prastovoje, 
darbo užmokesčiai buvo moka-
mi pagal tuo metu galiojančią 
Vyriausybės tvarką ir atskirus 
direktoriaus įsakymus. Įstaigos 
vadovas ekstremaliosios situa-
cijos metu taip pat dirbo labai 
įvairiai, buvo ir prastovose, 
gavo subsidijas. Atlyginimas 
įstaigos vadovui buvo moka-
mas pagal mero potvarkiu nu-
statytą darbo užmokestį“, - aiš-
kino S.Veršelienė.

Pasak direktorės, 2022 metų 
pusmečio veiklos rezultatas 
viešojoje įstaigoje buvo teigia-

abonementus, o įstaiga vykdys 
numatytas programas.

„Mokymo plaukti programos 
ir sportinio meistriškumo tre-
niruotės buvo, yra ir bus tęsia-
mos. Per 2022 metus savival-
dybė mokinių mokymui plaukti 
nupirko pamokų už 15 tūkst. 
500 Eur. Sportinio meistrišku-
mo treniruotes perka Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centras, 
jų įsigyta už 63 tūkst. 332 Eur. 

Tam, kad toliau galėtume 
vykdyti veiklą, atlikome ba-
seino „Bangenis“ profilaktikos 
darbus, investavome ir iki galo 
suremontavome lietuvišką pir-
tį, baseino patalpose atlikome 
einamąjį remontą“, - sakė ji.

 „Gelbėjimą reikia pradėti, 
keičiant požiūrį į patį baseiną. 
Reikia pripažinti, kad dalinin-
kai, šiuo atveju Anykščių rajo-
no savivaldybė, tam ir steigia 
viešąsias įstaigas, kad šios ir 
tenkintų viešuosius interesus, 
ir vykdytų ūkinę-komercinę 
veiklą. Juk tokio pobūdžio vie-
šosios įstaigos teikia paslaugas, 
kurių nesiima verslas. Jeigu 
yra dalininkas, jis turi bendra-
darbiauti, tartis, rekomenduoti, 
numatyti investicijas.“

 „Sveikatos oazė“  dirba 20 
darbuotojų. Rugsėjo mėnesį ba-
seine pradės dirbti dar du dar-
buotojai -  sporto salės treneris 
ir plaukimo instruktorius. 

„Sveikatos oazė“ darbuotojų 
mėnesio darbo užmokestis, ne-
atskaičius mokesčių : direkto-
riaus mėnesio darbo užmokestis 
yra 2081,50 Eur, finansininko – 
1612 Eur, personalo vadovo – 
1365 Eur, vadybininko – 1365 
Eur, plaukimo instruktoriaus 
– 1155 Eur, ūkio dalies admi-
nistratoriaus – 1050 Eur, sporto 
salės trenerio – 1050 Eur, admi-
nistratoriaus - 945 Eur, inžinie-
riaus-elektriko - 893 Eur, gel-
bėtojo-instruktoriaus - 893 Eur, 
ūkio dalies darbuotojo – 840 
Eur, buhalterio - 788 Eur, valy-
tojo - 788 Eur, plaukimo moky-
tojo - 9,02 Eur už valandą.

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelie-
nė mano, kad sudėtingos finansinės situacijos metu vartoti žodį 
„bankrotas“ yra neatsakinga.

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
imtynininkai išbandė jėgas 
svarbiose varžybose – Panevė-
žyje buvo surengtos Lietuvos 
U–13 ir U–17 žaidynės. Sė-
kmingai pasirodę anykštėnai 
iškovojo net keturis medalius. 
Mangirdas Braždžiūnas užėmė 
antrąją vietą, Naglis Repečka, 
Kajus Kupčinskas ir Erikas 
Velėnius džiaugėsi bronzos 
medaliais.

Futbolas. Šeštadienį įspūdin-
gą pergalę Sekmadienio futbolo 
lygos B divizione iškovojo FK 
„Anykščiai“ komanda. Anykš-
tėnai savų sirgalių akivaizdoje 
4:1 sutriuškino Vilniaus „Vil-
ties“ antrąją ekipą. Nugalėto-
jams po įvartį pelnė J. Petucho-
vas, R. Prušinskas, M. Pesliakas 
ir L. Streikus. „Anykščių“ ko-

manda šoktelėjo į pirmąją SFL 
lygos B diviziono lentelės vietą, 
tačiau yra sužaidusi vienomis 
rungtynėmis daugiau už „Tė-
vynės Sąjungą“. Artimiausias 
namų rungtynes „geltonai žali“ 
žais rugsėjo 18 dieną, kai susi-
kaus su principiniais varžovais 
iš Ukmergės.  Rungtynės tarp 
FK „Anykščiai“ ir „Ukmer-
gė B“ ekipų vyks centriniame 
miesto stadione, susitikimas 
prasidės 15.30 val. Kviečiame 
atvykti!

Bėgimas. Spalio 8 dieną vyko 
tradicinis pagarbos partizanams 
bėgimas „Algimanto apygardos 
partizanų kovų takais“ . Startas 
- 12 val. prie buvusio Algiman-
to apygardos štabo bunkerio 
(Anykščių rajonas, Šimonių 
giria, prie Priegodo ežero). Bė-
gikai galės išmėginti jėgas 1,5 
ir 7,7 km distancijose.

mas.
Ji pateikė ir lyginamąją skir-

tingų laikotarpių analizę: šiuo 
metu (nuo rugsėjo 1 d. iki rug-
sėjo 12 d.) baseino „Bangenis“ 
pajamos per 11 dienų yra 13 
tūkst. 500 Eur, pagrindinės vei-
klos išlaidos yra apie 16 tūkst. 
Eur (be darbo užmokesčių). 
Palyginti su 2019 metais,  pa-
jamos tuomet už pirmas pen-
kiolika dienų buvo 6 tūkst. 80 
Eur., pagrindinės veiklos išlai-
dos - apie 4 tūkst. Eur (be darbo 
užmokesčių). 

Anykščių rajono taryba vie-
šajai įstaigai „Sveikatos oazė“ 
skyrė 70 tūkst. Eur dalininko 
įnašą. Direktorė S.Veršelienė 
paaiškino, kokioms rei-
kmėms buvo panaudotos šios 
lėšos:„Kapitalo lėšas mes pa-
naudojome sumokėdami darbo 
užmokestį už birželio, liepos, 
rugpjūčio mėnesius bei pagrin-
dines veiklos sąnaudas“.

Pasiteiravus, ar  dėl finansi-
nės įstaigos krizės planuojama 
kreiptis į Anykščių rajono ta-
rybą dėl baseino „Bangenis“ 
teikiamų paslaugų didinimo, 
S.Veršelienė sakė, kad toks 
žingsnis jau padarytas:„Šį klau-
simą aptarėme su rajono meru, 
pasiūlėme kainų variacijas, me-
ras tam pritarė, teikiame pasiū-
lymą rajono Tarybai. Planuo-
jame, kad vienkartiniai bilietai 
didės ne daugiau kaip 2 Eur. 
Mūsų nuomone, kainos didėji-
mas neturėtų gulti ant lankytojų 
pečių. Didžiausias pokytis bus 
baseino takelių kainodaroje. 
Planuojame, kad, pritarus rajo-
no Tarybai, kainos turėtų keistis 
nuo  spalio 1 dienos“.

Nors „Sveikatos oazė“ ir išti-
ko finansinė krizė, S.Veršelienė 
tikino, kad lankytojai perka 

sprintas



KOMENTARAI 2022 m. rugsėjo 20 d.SITUACIJA

Anykštėno kortelė telkia bendruomenę
„Anykštėno kortelė – tai dovana miestui, kurią sugalvo-

jo Anykščių savivaldybė“, – taip projektą pristato jo ku-
ratorė Rasa. Kiekvienas žmogus, kurio gyvenamoji vieta 
Anykščiai arba Anykščių rajonas, gali užsisakyti Anykštė-
no kortelę, kuri yra vardinė – pagaminta specialiai jam.

Kortelė suteikia pasiūlymus 
ir nuolaidas įvairioms mieste 
esančioms prekėms, paslau-
goms, renginiams ir kt.. Pa-
sak Rasos, šiuo metu daugiau 
nei 1000 anykštėnų naudojasi 
Anykštėno kortele ir žino, kur 
įsigyti kavos su nuolaida, kur 
pigiau pavalgyti, kuriuose mu-
ziejuose jiems bus taikomos 
nuolaidos.

Dar viena nauda, kurią su-

teikia Anykštėno kortelė – 
bendruomenės jausmas. Juk ji 
telkia ne tik miesto ir rajono 
gyventojus, tačiau ir vietinius 
verslus. Pastarieji didžiuojasi 
esantys Anykščių dalimi ir ga-
lintys savo prekes ar paslaugas 
vietiniams gyventojams pasiū-
lyti pigiau. „Taip pat verslams 
tai – nemokama reklama. Juk 
pareklamuojame juos Anykščių 
TVIC socialiniuose tinkluose 

bei puslapyje“, – pastebi pro-
jekto kuratorė Rasa. Anykštė-
no kortelės nuolaidos itin pasi-
teisina ir miesto mugių metu, 
nes prekybininkų, teikiančių 
nuolaidas turintiems kortelę, 
palapinės būna pažymėtos iš-
skirtiniu ženklu.

Visą prie programos prisi-
jungusių verslų sąrašą ir tai-
komas nuolaidas galima rasti 
čia:

https://www.infoanyksciai.
lt/paslaugu-tiekejai/

Daugiau informacijos, kaip 
užsisakyti kortelę: https://
www.infoanyksciai.lt/kortele/

Užsak. nr. 824

(Atkelta iš 1psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jas, Saugaus eismo komisijos 
pirmininkas Ramūnas Blazarė-
nas sakė, kad miesto gatvės yra 
pakankamai saugios ir pėstieji 
turėtų labiau saugotis patys.

Buvusi bendradarbė 
nebevaikščios… 

A. Dačiulis redakcijai perskai-
tė savo paties laišką, kuris, anot 
jo autoriaus, neturėjo tikslo nu-
keliauti nei į rajono savivaldybę, 
nei į kitas institucijas. „Tiesiog 
norėjau pasidalyti mintimis“, – 
sakė anykštėnų saugumu susirū-
pinęs vyras ir perskaitė, ką pa-
rašęs: „Laikausi tradicijos mūsų 
bendradarbius, sulaukusius de-
vintojo savo gyvenimo dešim-
tmečio, pasveikinti gimtadienio 
ar švenčių proga. Rugpjūčio 
mėnesio 7 dieną pasveikinau in-
žinierę žemėtvarkininkę Nijolę 
su 89-uoju gimtadieniu. Prisimi-
nėme buvusius bendradarbius, 
kitais metais sulauksiančius 90-
ies metų jubiliejaus. Ir staiga su-
žinau, kad autoavarijoje, įvyku-
sioje J. Biliūno gatvėje, perėjoje, 
nukentėjo Nijolė. Paskambinau 
į ligoninės Chirurgijos skyrių, 
bet skyriaus seselė nuramino, 
kad nukentėjusioji po truputį at-
sigauna, ir perdavė jai telefoną. 
Visuomet trykštanti energija ir 
optimizmu, šį kartą Nijolė buvo 
santūresnė: sužalojimai sunkūs, 
kitaip sakant, be perspektyvos 
vaikščioti. 

Šiuo rašiniu noriu atkreipti 
dėmesį į sunkių nelaimingų at-
sitikimų J. Biliūno gatvėje isto-
riją. Gal prieš tris dešimtmečius 
perėjoje prie Vienuolio moky-
klos buvo sunkiai sužalota šios 
mokyklos pradinių klasių moky-
toja, kiek vėliau, A.Baranausko 
aikštės perėjoje nukentėjo tos 
pačios mokyklos buvusi anglų 
kalbos mokytoja. Noriu atkreipti 
valdžios pareigūnų dėmesį, kad 
nukenčia ne stikliuko mėgėjai, o 
buvę inteligentai, dirbę atsakin-

gose pareigose, šviesuomenės 
atstovai. 

Amžius daro savo. Silpsta sen-
jorų orientacija, pastabumas, bet 
mažėja ir jų poreikiai: pagrindi-
nės judėjimo kryptys – poliklini-
ka, vaistinė, parduotuvė ir suo-
lelis prie daugiabučio laiptinės 
durų. Deja, J.Biliūno gatvėje nu-
tinkančiuose autoįvykiuose nu-
kenčia ne vien senjorai. Anykštė-
nai niekada neužmirš tragedijos, 
kada ant tilto per Šventąją rugsė-
jo 1-ąją žuvo dvi pirmos klasės 
moksleivės, o prie miesto stadi-
ono žuvo jaunuolis. 

Aš nesigilinu į teisinę autoį-
vykių pusę, bet žmonės, sužaloti 
pagrindinėje miesto gatvėje, nėra 
normalu. Ir dar. Įvyko autoavari-
ja, nukentėjo žmogus. Nesimato 
jokio valdžios institucijų susi-
rūpinimo. Aš beveik kiekvieną 
dieną važiuoju J.Biliūno gatve 
ir tik du kartus per visą vasarą 
mačiau „trikojį“ prie miesto sta-
diono ir Šeimyniškėlių gatvėje, 
o kai važiuoju leistinu greičiu, 
paskui mane susidaro ilga auto-
mobilių vilkstinė.

Anykštėnų viltis – kurorto 
statusas vyresnio amžiaus lan-
kytojams. Ar sugebėsime juos 
apsaugoti nuo gatvėse tykančių 
pavojų?“

A. Dačiulis pridūrė, kad pen-
sininkams Anykščiuose yra la-
bai nesaugu – ypač J. Biliūno 
gatvėje. 

„Mano buvusi darbuotoja Ni-
jolė J.Biliūno gatvėje, pėsčiųjų 
perėjoje,  nukentėjo sunkiai, 
labai smarkiai sulaužyta kairė 
koja, chirurgui sunkiai sekėsi 
ją atstatyti, dėjo metalinį vamz-
dį, bet vaikščioti ji nebegalės. 
Moteris yra inžinierė žemėtvar-
kininkė, o ne koks benamis. 
Sudėliojau tai, kad Anykščiuose 
žūsta ne stikliuko mėgėjai, ku-
rie neturi orientacijos, o buvę 
inteligentai, dirbę atsakingose 
pareigose. Amžius daro savo – 
senjorams nebėra to pastabumo, 
greitos orientacijos. Didžiausia 
bėda ta, kad yra nesilaikoma 
saugaus greičio, o kontrolės 
visiškai nėra, – pastabomis da-

lijosi vyras. - Negana, kad įvy-
ko avarija, - niekas neatkreipė į 
tai dėmesio. Tegu žmogus būna 
senyvas, senjoras. Bet tai yra 
žmogus. Įsivaizduoju taip, kad 
jau kitą dieną toje vietoje turėtų 
būti pristatyta „trikojų“ ar kitokių 
priemonių imamasi. Dabar – tylu 
ir ramu. Jei Anykščiai bus kuror-
tas, jis bus pagyvenusių žmonių 
kurortas. Jei bus šitaip nesaugu, 
kas gi važiuos į tą kurortą?“

A. Dačiulis siūlė, kad kelių 
eismo taisyklių nesilaikančius 
vairuotojus galėtų pristabdyti 
minėtieji greičio matuokliai „tri-
kojai“ ar bent jų muliažai, kurie 
vairuotojus pagąsdintų. 

„Būtų galima padaryti kalne-
lius, sumažinti leistiną greitį. J. 
Biliūno ir A. Vienuolio gatvės 
yra tranzitinės, labai apkrautos. 
Ir kartais senyvas žmogus gal 
ir nebesulaukia, kada visi pra-
važiuos. Bet juk prie perėjos 
pėstiesiems pirmenybė, ne sun-
kvežimiams. Skaudžiausia, kad 
po įvykių jokių atgarsių nėra, 
nejaugi tai niekam nerūpi?“ – 
svarstė buvęs rajono valdytojas.

Pėsčiųjų perėjos yra saugios

Saugaus eismo komisijos 
pirmininkas R. Blazarėnas, pa-
klaustas, ar gauna skundų, kad 
miesto pėsčiųjų perėjos nesau-
gios, teigė, kad jis tokių nusis-
kundimų ar pastabų nėra sulau-
kęs.

„Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad skyriaus vedėju dirbu pusę 
metų, tuo pačiu metu  – ir Sau-
gaus eismo komisijos pirminin-
ku, tai per šį laikotarpį nebuvo 
jokių prašymų ar nusiskundi-
mų. Galbūt ir vasaros metu tai 
nebuvo labai aktualu, – kalbėjo 
R. Blazarėnas. – Mano nuomo-
ne, dabar Anykščiuose nebėra 
ko pėsčiųjų perėjomis skųstis – 
yra įrengti ir papildomi perėjų 
apšvietimai, situacija yra page-
rėjusi. Dėl pačių autoįvykių – 

manau, kad dažniausiai pėstieji 
neįvertina atstumo. Neįmanoma 
automobilio sustabdyti per vieną 
akimirką. Dažniausiai pėstieji 
galvoja, kad perėjoje jie visada 
teisūs, tačiau prieš žengdamas 
turi kelis kartus įsitikinti, kad 
tave pamatė, kad automobilis lė-
tina greitį. Pats esu ne kartą su-
sidūręs su situacija, kai, atrodo, 
žmogus eina šaligatviu ir staiga, 
net neapsidairęs, staigiai žengia 
į perėją. Visuomet prie perėjos 
stengiuosi saugotis neprogno-
zuojamų pėsčiųjų.“ 

R. Blazarėnas teigė abejojan-
tis, jog A. Dačiulio paminėtas 
autoįvykis yra dėl netinkamai 
įrengtų ar neapšviestų pėsčiųjų 
perėjų. 

„Manau, kad perėjų Anykš-
čiuose yra pakankamai ir jos 
įrengtos tinkamai ,– yra ir sau-
gos salelės, perėjos apšviestos. 
Pagrindinėje gatvėje eismas iš 
tiesų nemažas, tai yra magis-
tralinis kelias. Tačiau patarčiau 
vis dėlto daugiau saugotis pės-
tiesiems, nesvarbu, kad perėjoje 
yra jų pirmenybė. Įvykus susi-
dūrimui, bet kokiu atveju au-
tomobilis nukentės mažiau nei 
pėstysis – šioje vietoje jis yra 
silpnoji grandis ir, žengiant į ga-
tvę, reikia kelis kartus įsitikinti, 
kad žmogus yra praleidžiamas. 
Ypač reikia saugotis esant prie-
temai. Pats važiuodamas tokiu 
metu jaučiu įtampą dėl pėsčiųjų. 
Jie dažnai nejaučia savisaugos, 
nesegi atšvaitų. Atėjus tamsia-
jam sezonui, visiems patarčiau 
pasitikrinti, ar turi atšvaitą,  pri-
sisegti prie striukių, turėti kiše-
nėje, o prietemoje išsiimti, mo-
terys ant rankinių juos nešioja. 
Tai labai padeda vairuotojams 
laiku pamatyti pėsčiąjį“, – kal-
bėjo Saugaus eismo komisijos 
pirmininkas.

Išklausęs A. Dačiulio pasiū-
lymus, kad galbūt vairuotojus 
pristabdytų ir netikri greičio 
matuokliai, R. Blazarėnas su-

abejojo: „Muliažais vairuotojų 
nebeišgąsdinsi. Tačiau nepasa-
kyčiau, kad ir policija neatlieka 
savo darbo: paskutinėmis die-
nomis nežymėtų automobilių 
Anykščiuose sukiojasi ne vie-
nas. Sudrausminimo priemonių 
yra. Tačiau pastebiu, kad bendra 
vairavimo kultūra kiekvienais 
metais gerėja – kur yra leistinas 
90 km/h greitis, daugmaž tokiu 
greičiu dauguma ir važiuoja. 
Nebėra taip, kad, jei važiuo-
ji 100 km/h greičiu, kelyje esi 
kliuvinys.“ 

Perėjas tvarko Kelių 
direkcija

Paklaustas, kas vertina, ar ti-
krai nesaugu vienoje ar kitoje 
perėjoje, ir kas tai turi įvertinti, 
R. Blazarėnas paaiškino: „Ver-
tinimas vyksta tada, kai toje 
vietoje įvyksta keli eismo įvy-
kiai per tam tikrą laiko tarpą. 
Kai atsiranda vadinamoji „juo-
doji dėmė“ kelyje, tuomet daž-
niausiai Kelių direkcija vertina 
saugumą, žiūri, kokių saugumo 
priemonių imtis, – galbūt įrengti 
kalniuką, kad vairuotojai suma-
žintų greitį, ar šviesoforą. Jei 
yra žmonių kreipimasis, tuomet 
mes, Saugaus eismo komisija, jį 
svarstome ir prašymą persiun-
čiame Kelių direkcijai, iš kurios 
gauname atsakymą.“ 

Pasak R. Blazarėno, viena to-
kių perėjų, kuri turėtų būti pada-
ryta saugesnė, – tai perėja, esanti 
prie A. Baranausko a. 1 pastato: 
„Mūsų pačių pageidavimas Ke-
lių direkcijos prašyti ten įrengti 
reguliuojamąją pėsčiųjų perėją. 
Atsakymą savivaldybė jau gavo, 
kad naujos perėjos projektavi-
mas yra įtrauktas į planus. Tai 
bus daroma iš Kelių direkcijos 
lėšų. Pagrindiniai „kamščiai“ 
toje perėjoje būna per miesto 
šventę, Obuolines – kol kas ten 
švenčių metu mums pagelbėja 
policija.“ 

Miesto pėsčiųjų perėjos – nesaugios

Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo, 
Saugaus eismo komisijos pirmininko Ramūno Blazarėno nuo-
mone, mieste pėsčiųjų perėjos yra saugios.
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savaitgalio diskusija Ar reikalinga Anykščiuose labdaros valgykla?

Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų

Daugeliui dabar sunkiau 
nei įprastai, tačiau ne visi 
tai geba pripažinti garsiai 
ar juolab kreiptis pagalbos į 
specialistus. 

Nors šiais laikais viešumo-
je vis dažniau pabrėžiama 
psichikos sveikatos svarba ir 
šalyje prieinamos pagalbos 
gausa – žmonės vis dar ne-
drįsta kalbėti apie savo emo-
cijas ir renkasi lengvesnį ke-
lią, stengdamiesi tai pamiršti, 
atidėti ar nesureikšminti. 

Psichologė Sonata Micku-
vienė akcentuoja – kreipima-
sis pagalbos yra ne silpnybės, 
o stiprybės ir sąmoningumo 
ženklas. Jos teigimu, tik sti-
prios asmenybės nebijo susi-
durti su tikruoju „aš“, nesi-
gėdija, kalbėdami apie savo 
psichikos problemas, kurių 
turi kiekvienas asmuo, ir 
pasiryžta imtis veiksmų dėl 
savo psichinės ir emocinės 
gerovės, turinčios milžinišką 
įtaką gyvenimo kokybei. 

Pastarieji įvykiai daro įtaką
Anot psichologės S. Mickuvie-

nės, normali psichikos sveikata 
– tai gebėjimas būti savimi tarp 
kitų, pakankamai pastovi emocinė 
būsena, leidžianti džiaugtis gyve-
nimu, natūraliai išgyventi nesė-
kmes, liūdesį ir kitas emocijas. 

„Didžiausios problemos iškyla 
tuomet, kai žmogus nebepriima 
savo savasties, pradeda lygiuotis 
į kitus, nuvertina savo stiprybes, 

siekia tobulumo, kritikuoja ar 
baudžia save už sunkumus ir ne-
sėkmes“, – aiškina ji.  

Didelę įtaką psichinei ir emocinei 
gerovei daro išoriniai veiksniai. 

Psichologė teigia, kad dėl pan-
demijos visuomenėje atsirado so-
cialinis nerimas – kai žmonės kone 
visuomet būna ir dirba namie, o 
išėjimas iš jų jiems kelia stresą: 
„Namie viskas būna itin patogu, to-
dėl galiausiai juose „užsisėdima“ ir 
pradedama bijoti bendrauti su kitais 
žmonėmis.“ 

Be viso to, šiuo metu vykstantis 
karas Ukrainoje taip pat daro nei-
giamą įtaką psichikos sveikatai: 
„Žmonės patiria stresą, nerimą, bijo 
dėl savo ateities ir dėl finansinio 
stabilumo. Viskas brangsta ir nėra 
aišku, kas bus ateityje, ar jiems pa-
vyks sėkmingai išmokėti paskolas, 
išleisti vaikus į studijas ir pragyven-
ti. Šiuo metu su tokiais psichologi-
niais išbandymais susiduria dauge-
lis“, – sako psichologė. 

Kreipimasis pagalbos – 
pagirtinas žingsnis 
S. Mickuvienės teigimu, visuo-

menėje vis dar gaji stigma, kai dėl 
fizinės sveikatos kreiptis į gydyto-
jus yra įprasta, o kreiptis psichinės 
ir emocinės pagalbos žmonės atidė-
lioja, manydami, kad viskas praeis 
savaime ir tokia pagalba jiems yra 
nereikalinga.  

Psichologė pabrėžia – kreipima-
sis pagalbos yra ne silpnybės, o sti-
prybės požymis: „Sprendimas ieš-
koti pagalbos, nebijojimas susidurti 
su savo emocijomis ir tikruoju „aš“ 
yra stiprios asmenybės bruožas.“ 

Anot jos, žmones kreiptis į spe-
cialistus dažnai paskatina artimieji, 

draugai. Neretai net ir pats kūnas 
pradeda rodyti tam tikrus signalus, 
tokius kaip psichosomatiniai skaus-
mai: „Labai dažnai susiduriame su 
tuo, kad žmogus jaučia skausmą, 
tačiau medikai negali rasti to skaus-
mo priežasties, todėl pasiūlo apsi-
lankyti pas psichologą.“ 

Be to, psichologė pastebi, kad 
į ją dažniausiai kreipiasi 25–35 
metų sulaukę asmenys.  

„Tokio amžiaus žmonės turi so-
cialinius tinklus, domisi aktualijo-
mis, tendencijomis ir visapusišku 
asmenybės augimu ir tobulėjimu, 
todėl manau, kad visa tai turi didelį 
poveikį žmogaus sąmoningumui 
ir norui stiprinti savo psichikos 
sveikatą“, – pažymi specialistė, 
pridurdama, kad psichologinės 
pagalbos ieško ir vyresni žmonės, 
tačiau jos praktikoje tokių klientų 
– gerokai mažiau. 

Kaip galime padėti sau? 
Kartais šiuolaikinis žmogus, 

daug skaitantis ir besidomintis 
psichologija, streso akimirką nie-
kaip negeba nusiraminti ir negali 
prisiminti perskaitytų patarimų, 
kurie jam padėtų. 

Tam, kad gebėtumėme padė-
ti sau, psichologė rekomenduoja 
naudoti nesudėtingą ir paprastą 
pratimą, vadinamą „Stabtelėjimu“. 

„Kai jaučiate, jog kūną užval-
do nerimas, neigiamos mintys ar 
emocijos, pradeda drebėti rankos, 
pasistenkite stabtelti bent porai 
akimirkų. Atkreipkite dėmesį į tai, 
kas vyksta jumyse, kokius kūno 
pokyčius jaučiate, pastebėkite 
savo emocijas ir mintis. O tuomet 
susiaurinkite dėmesio lauką ir pa-
stebėkite tik savo kvėpavimą, visa 
kita paliekant už dėmesio ribų. Ke-
letą akimirkų susikoncentruokite 
į natūralų kvėpavimą ir pamažu 
pereikite prie atpalaiduojančio 
kvėpavimo, kai įkvepiate per nosį 
ir įkvėpus per burną sakote žodį 
„Ramu“, stengiantis kiek įmano-
ma labiau atpalaiduoti savo kūną. 
Tuomet pasitelkę vaizduotę įkvėp-
kite viską, kas yra gero, pavyz-
džiui, gerumą, meilę ar rūpestį, ir 
iškvėpkite visą negatyvą: nerimą, 
kaltę, gėdą, liūdesį, pyktį.“ 

Pasak specialistės, ši praktika 
yra itin efektyvi ir padeda žmo-
nėms priimti gyvenimiškas situa-
cijas, susitvarkyti su kylančiomis 
mintimis ir emocijomis. 

Be to, ji primena, kad fizinis ak-
tyvumas, sveika ir subalansuota 
mityba, kofeino kiekio reguliavi-
mas, alkoholio atsisakymas, tinka-
mas miego ir poilsio režimas taip 
pat padeda išlaikyti ir stiprinti gerą 
psichinę ir emocinę sveikatą. 

Prieinamos pagalbos 
galimybės – įvairios 
Jei matote, kad jūsų psichinė ir 

emocinė būsena negerėja, tačiau 
vis dar nedrįstate kreiptis pagal-
bos – rekomenduojama pirmąjį 
žingsnį žengti, paskambinant 
psichologinės pagalbos telefono 
linija ir anonimiškai pasikalbant 
su konsultantu apie tai, kas jums 
kelia nerimą, stresą ar kitus ne 
itin malonius pojūčius. Toks po-
kalbis gali būti itin svarbus ir pa-
drąsinantis jus žengti tolimesnius 
žingsnius emocinės gerovės link. 

Pagrindinė emocinės paramos 
linija – 1809. Visą pagalbos li-
nijų sąrašą galima rasti „Pagalba 
sau“ interneto svetainėje www.
pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/.

„Pagalba sau“ interneto svetai-
nėje bei mobiliojoje programėlėje 
taip pat gausu informacijos apie 
psichologinius sutrikimus, savęs 
ir savo emocijų pažinimą, galima 
atlikti geros savijautos testą, pa-
galbos žemėlapyje rasti visas ša-
lies psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigas, susipažinti su rekomen-
dacijomis gyventojams, specia-
listams ir organizacijoms ar tei-
siniais apribojimais sergantiems 
psichikos sveikatos sutrikimais. 

Taip pat svarbu žinoti, kad kie-
kvienas pilietis, užsiregistravęs 
psichikos sveikatos centruose 
arba visuomenės sveikatos biure, 

gali gauti nemokamas psicholo-
go konsultacijas ir tam nėra rei-
kalingas gydytojo siuntimas. 

Jeigu reikalinga pagalba dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų, 
galima kreiptis į psichiatrą psi-
chikos sveikatos centre, kur bus 
įvertinta psichikos būklė bei ski-
riamas reikiamas gydymas.

Patiriantiems artimo žmogaus 
smurtą nemokamą ir konfidenci-
alią pagalbą siūlo specializuotos 
kompleksinės pagalbos centrai 
(SKPC) (www.specializuotospa-
galboscentras.lt/kontaktai/).  

Išgyvenantiems krizę ar esant 
ūmiai būklei, kai gresia pavojus 
sveikatai ar gyvybei ir reikalinga 
skubi pagalba, reikėtų skambinti 
112. Tuomet asmuo bus pristatytas 
į priėmimo-skubios pagalbos sky-
rių ir jam suteikta būtinoji pagalba.

Rekomendacijos savipagalbos 
įgūdžiams lavinti
Norintiems sužinoti daugiau 

apie savipagalbą, sąmoningumą ir 
psichikos sveikatą, patariama par-
sisiųsti ir naudotis šiomis interne-
tinėmis programėlėmis – „Ramu“ 
bei „Pauzė“. 

„Ramu“ yra pirmoji Lietuvoje 
nemokama interaktyvi programė-
lė, skirta panikos atakas patirian-
tiems žmonėms. Joje galima su-
žinoti, kaip greičiau ir efektyviau 
sustabdyti panikos ataką, suprasti, 
kaip susiformuoja panikos ataka ir 
kaip tai susiję su kūnu ir psichika, 
mokytis naujų nusiraminimo bei 
atsipalaidavimo įgūdžių. 

Programėlėje „Pauzė“ galima 
rasti daug naudingos informacijos 
apie sąmoningumą ir jo poveikį 
gyvenimo kokybei, gebėjimą su-
sikoncentruoti, atsipalaiduoti ir su-
prasti bei priimti savo emocijas. 

Piliečiai raginami pasinaudoti 
visomis psichikos sveikatos ge-
rinimo galimybėmis, nedelsti ir 
kreiptis pagalbos. 

Svarbiausia suprasti, kad kartais 
net ir vienas pokalbis gali padėti 
pasijusti geriau, sužadinti pasiti-
kėjimą, viltį, paskatinti spręsti pro-
blemas ar tiesiog priminti, kad jūs 
niekada nesate vienas. 

Užsak. Nr. 823 

Kad ir kokia tamsi atrodytų naktis – rytas visada ateina. 
Nuotr. iš freepik.com

Psichologė S. Mickuvienė pa-
žymi: „Kreipimasis pagalbos 
– ne silpnybė, o stiprybė.“ 

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Jau daugelį metų į viešumą iškeliama mintis, kad Anykš-
čiuose būtų reikalinga labdaros valgykla. Tokioms kalboms 
yra ir rimtų argumentų – paskutiniais duomenimis, Anykščių 
rajone registruoti 1 tūkst. 576 bedarbiai, kompensacijas už šil-
dymą gauna daugiau nei 2 tūkst. rajono gyventojų, paramą 
maisto produktais atsiima beveik 2 tūkst. 500 gyventojų. 

Kaip manote, ar Anykščiuose reikalinga labdaros valgykla? 
Kurioje miesto vietoje ji galėtų būti atidaryta? Ar gyventojai 
išdrįstų ateiti į labdaros valgyklą? O gal priešingai – atsiras-
tų piktnaudžiaujančių galimybe pavalgyti už dyka?

Juozas ne Juozas:„Tokia val-
gykla tikrai reikalinga, bet ne tik 
Anykščiuose, bet ir miesteliuose. 
Visur pilna skurstančių ir badau-
jančių. Bet jeigu tai bus tik viena-

dienė reklaminė akcija, tik poka-
zucha, tai geriau net neprasidėti su 
labdaros valgyklomis. Tai turi būti 
kasdieninė veikla, nes kasdien 
žmonės nori valgyti, ne tik per 

kažkokias vienadienes akcijas.“
Dėdė:„Tai gal jau laikas pa-

tiems susitelkt į labdaringos maiti-
nimo organizacijos būrį, pakviesti 
patyrusius pensininkus (juozą, 
marijoną, elvyrą, jadzę) vadovauti 
šitai maitinimo organizacijai, pri-
jungti į veiklas aktyvią Anykščių 
jaunimo organizaciją savanoriš-
kai veiklai, kurie turėdami ir po-
litinių organizacijų paramą galėtų 
įsitraukti ir į paramos lėšų rinki-
mą ir maisto pristatymą skurstan-
tiems, vienišiems ar negalintiems 
savarankiškai pasiekti maitinimo 
vietos, kur būtų dalinama sriuba ir 
šilta košė.“

Julija:„Kuo čia dėti Anykščiai? 
Ir vėl viskas miesčionims. Jiems 
ir kompensacijos už šildymą, ir 
kitokios privilegijos. O kaimo 
žmonėms kodėl už malkas nėra 
jokių kompensacijų, nors parda-
vėjai už malkas kosmines kainas 
užkelia. Kodėl niekas apie labda-
ringas valgyklas kaimo vietovėse 
nekalba? Aišku, kad tokios val-
gyklos reikalingos, juk gerovės 
valstybėje gyvenant skurstančių 
ne metais ar mėnesiais, bet jau sa-
vaitėm daugėja.“

Svedasu Jadze:„Je kolgi vėl 
tik ape Anykščius kalbama? Lab-
daras valgykla rejkalinga ne tik 

rajona centra gyventajam, bet ir 
mestelių žmanėm. Gal apklausas 
arganizatarius žurnalistas mysli-
ja, kad tiktai Anykščiuos žmones 
nori valgyti, je mestelių ir kaimų 
gyvyntajai grynu oru buna sotus? 
Butinai rajkia takių valgyklų vi-
sur - ir Svedasys, ir Debejkes, ir 
Kavarcki, ir Surdegi. Visur. Neugi 
valdžia nemata kaip gyvena pa-
prasti žmones, ne valdinykai, ba-
jsui net pamyslyt.“

Vietinė:„Anykščiai karališkas 
miestas, o prie Karaliaus bau-
džiauninkų nebuvo ir nėra - visi 
laisvi ir gali užsidirbti, jeigu svei-
kata leidžia.“
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VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 22 d. (ketvirtadienį) 

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.

AVINAS. Netikėta žinia gali 
pakeisti visos dienos planus. 
Laukite nekviestų svečių. Ak-
tyvi visuomeninė veikla antro-
je savaitės pusėje gali baigtis 
audringu meilės romanu. 

JAUTIS. Aplinkinių bambė-
jimas tenetrukdo jums užsiim-
ti tuo, ką mokate ir mėgstate. 
Meniškos prigimties žmonės 
galėtų drąsiau imtis eksperi-
mentų.

DVYNIAI. Savaitės pra-
džioje galite susirasti naują 
draugą ar verslo partnerį. Teks 
sunkiai padirbėti, užtat rezul-
tatai bus to verti. Pasistenkite 
nieko neimti giliai į širdį. 

VĖŽYS. Neapgalvotas už-
sispyrimas gali padaryti jums 
meškos paslaugą. Neįvarykite 
savęs į kampą pats.

LIŪTAS. Dirbkite ypač ati-
džiai, nes lengvai galite būti 
apkaltintas nebūtomis nuodė-
mėmis ar klaidomis. Raskite 
laiko sportui ar kokiai kitokiai 
fizinei veiklai.  

MERGELĖ. Kad išsaugotu-
mėte taiką, teks eiti į kompro-
misą, o gal net pačiam siekti 
jo. Savaitgalį užsiimkite tuo, 
kas jums iš tiesų įdomu.

SVARSTYKLĖS. Užsiim-
kite naujo verslo projektais ar 
nekilnojamojo turto reikalais. 
Pasistenkite būti komunikabi-
lus ir draugiškas. Kuo daugiau 
naujų pažįstamų įgysite šiomis 
dienomis, tuo geriau.

SKORPIONAS. Finansinės 
investicijos tikriausiai bus sė-
kmingos. Visi pokyčiai bus tik 
į naudą. Jei nebūsite pernelyg 
drovus, ketvirtadienį ar penk-
tadienį galite užmegzti naują 

jaudinantį meilės ryšį. 
ŠAULYS. Savaitės viduryje 

tikriausiai laukia kelionė. Ati-
džiai saugokite savo bagažą. 
Tikriausiai sutiksite labai įdo-
mių žmonių. Šalin drovumą ir 
uždarumą - turite būti atviras 
naujoms idėjoms. 

OŽIARAGIS. Jums pavyks 
savo požiūrio teisingumu įti-
kinti aplinkinius, bet visą dar-
bą idėjos išpildymui turėsite 
nuveikti pats. Iš veiklos galite 
tikėtis neblogo pelno.

VANDENIS. Negaiškite lai-
ko pernelyg ilgai galvodamas 
apie svetimas klaidas ir proble-
mas - neliks laiko savosioms.

ŽUVYS. Įgytos žinios labai 
pravers ateityje. Skirkite pa-
kankamai laiko profesiniam 
tobulėjimui. Neinvestuokite 
nei laiko, nei pinigų į svetimus 
projektus. 

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 ar sodybą poilsiui 
Anykščių r. 

Tel. (8-679) 63833.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Paslaugos

Atnaujina minkštus baldus: sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičia gobeleną, odą. Gamina 
čiužinius. Pasiima baldus.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėja-
lentes, lydo ritinine danga, 
montuoja lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-633) 61372.

Fasadų šiltinimas, apdaila. 
Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Skardinimo 
darbai. Šiltina pamatus, atlieka 
pamatų apdailą.

Tel. (8-676) 52289.

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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.

Kuras

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

Medžio pjuvenų granules 6 
mm, medžio pjuvenų briketus, 
po 1 t. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Andrioniškio lentpjūvė - pjau-
tą, džiovintą, obliuotą statybi-
nę medieną. Atlieka medienos 
pjovimo paslaugas. Nebrangiai 
parduoda sausas, kūrenimui 
tinkamas pjuvenas. 

Tel. (8-687) 38239.

Teleloto. Žaidimas nr. 1380  Žaidimo data: 2022-09-18 Skaičiai: 14 26 66 61 11 27 15 62 37 01 24 
54 46 69 06 40 63 50 49 10 39 36 55 43 72 30 09 47 41 56 51 71 28 65 05 53 42 33 74 07  (Teleloto+ pir-
mieji 12 kamuoliukų, keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 35 45 25 60 12 02 48 34 75 52 73 64 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 25264.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 
17.00€ 564 Užbraukus eilutę 3.00€ 8958 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 26948 Papildomi prizai Bilietas 
Prizas 005*989 100 Eur TOPO centras kuponas 003*054 Kavos aparatas MASTER COFFEE 027*942 
Kavos aparatas MASTER COFFEE 0008496 Motoroleris Honda PCX125 00**070 Nešiojama kolonelė 
JBL GO3 004*778 Pakvietimas į TV studiją 006*975 Pakvietimas į TV studiją 014*938 Pakvietimas į TV 
studiją 008*108 Telefonas Samsung Galaxy A13 0208778 Toyota Yaris Cross 0273316 Toyota Yaris Cross 
0078503 Toyota Yaris Cross 01**258 Vaisių džiovyklė Zyle ZY110FD

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-656) 24531.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:129), esančio Anykščių r. 

sav., Viešintų sen., Navikų k., savininką L. Š., kad VšĮ  Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnyba matininkė Justina Nefaitė-Klečkauskė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2169) 2022-09-30 11:00 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3452/0001:124), 
esančio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Navikų k. ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į VšĮ  Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r.,  
el. paštu justina.nefaite-kleckauske@lzukt.lt; arba telefonu (8-681) 41863.
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anekdotas

oras

+6

+15

mėnulis
rugsėjo 20-23 d.d. - delčia.

Matas, Mantvilas, Viskintė.

Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 
Virmantė.

Linas, Teklė, Galintas, Linė, 
Galintė, Lina.

Fausta, Kolumba, 
Vainoras, Tautgirdė, 
Eustachijus, Vainora.

šiandien

rugsėjo 21 d. 

vardadieniai

rugsėjo 22 d. 

rugsėjo 23 d. 

Naujasis rusas perka butą.
- Ar tylus kvartalas?
- Taip. Štai, kad ir buvęs šio 

buto šeimininkas. Jį nušovė, o 
niekas negirdėjo.

***
Ant ežero kranto dailininkas 

tapo peizažą. Turistai (tėvas ir 
sūnus) kurį laiką stebi jo darbą, 
paskui tėvas sako:

- Matai, sūneli, kiek peckio-
nės, jeigu neturi fotoaparato.

***
Grįžta vyras namo. Žmona, iš 

tolo pamačiusi, pradeda rėkti:
- Kodėl tau ant veido lūpda-

žis???
Vyras prieina arčiau ir sako:
- Čia kraujas. Išlipau iš tro-

leibuso ir kažkas trenkė su 
plytgaliu per galvą, apiplėšė ir 
pabėgo...

- Na, žiūrėk tu man... Šįsyk 
tau pasisekė...

***
Psichiatrijos ligoninė. Lau-

ke vaikšto du ligoniai, vienas 
sako:

– Lipam į medį.
– Gerai, – atsako kitas.
Tupi jie medyje, staiga vienas 

iškrito. Kitas klausia:
– Kaip čia nukritai?
– Prinokau.

***
Jei vyro veidas išteptas majo-

nezu ir aplipęs daržovėmis - va-
dinas, jis girtas.

O jei moters veidas išteptas 
mišraine - tai tik kosmetinė 
kaukė.

Anykščių siaurojo geležinkelio 
stotis... Minske Vidmantas ŠmigelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Minskietis Jurijus Paninas baigia pastatyti Anykščių siaurojo geležinkelio stoties maketą. Stoties pastato, vandens bokš-
to ir hidrokolonėlės maketas jau paruoštas. Vyksta krovinių sandėlio, lokomotyvų ir vagonų kūrimo procesas. Kurdamas 
Anykščių Siauruko stoties modelius, J.Paninas naudojasi paveikslėliais ir nuotraukomis iš Google žemėlapių. 

Darbe naudojamas kompiuterinis trimatis modeliavimas, 3D spausdinimas, pjovimas lazeriu.

J.Paninas niekada nėra buvęs 
Anykščiuose ir gyvai nėra ma-
tęs mūsų Siauruko. „Norėjau 
atvažiuoti, bet sutrukdė koro-
navirusas. Apie jūsų Siauruką 
žinau labai seniai, nes visą gy-
venimą domiuosi geležinkelių 
istorija. Labai gerai išmanau 
apie šilumvežius TU 2 ir TU 7, 
vagonus PV-40, jais jaunystėje 
važinėjausi, kai buvau Minsko 
vaikų linijos geležinkelietis. Ten 
buvo ir lenkiškų vagonų Zaw, 
kurių yra ir „Aukštaitijos siaura-
jame geležinkelyje“. Beje, jūsų 
Siaurukas anksčiau 50 kilome-
trų įvažiuodavo į Baltarusijos 
teritoriją, bėgiai baigdavosi prie 
Naručio ežero, ten buvo galuti-
nė stotis. Baltarusijoje siaurojo 
geležinkelio bėgių neliko, tik 
geležinkelio pylimas. Aš labai 
džiaugiuosi, kad Anykščių gy-
ventojai išsaugojo bėgius ir su-
kūrė tokį puikų muziejinį gele-

žinkelį“, – „Anykštai“ pasakojo 
minskietis.

Baltarusis užsiima geležinke-
lių modeliavimu, restauravimu 
ir istorinių daiktų, susijusių su 
geležinkeliu, kolekcionavimu. 
2000 metais Jurijus pirmą kartą 
dalyvavo geležinkelių maketų 
parodoje, tuo pat metu pradėjo 
kolekcionuoti senus geležin-
kelio žibintus. 2004–2007 ir 
2014–2019 metais J.Paninas 
vadovavo geležinkelių mo-
deliavimo būreliui vaikams 
Minsko vaikų geležinkelyje. 
Deja, šį darbą teko palikti, nes 
administracija nesutiko įsigy-
ti šiuolaikinės įrangos darbui. 
Jurijaus teigimu, jaunimą reikia 
mokyti dirbti su šiuolaikinėmis 
technologijomis, modeliuojant 
trimačio projektavimo būdu, 
vėliau detalės iškarpomos la-
zeriu, spausdinamos 3D spaus-
dintuvu,  būtina išmokti dirbti 

su elektros grandinėmis, elek-
tronika ir t.t..

2014 m. Kalėdoms Jurijus 
kartu su bažnyčios šventiku ir 
parapijiečiais sukūrė geležinke-
lio maketą, kuris tapo ir prakar-
tėlės dalimi. 2014 ir 2015 metais 
kalėdiniu laikotarpiu maketas 
buvo pastatytas prie bažnyčios 
altoriaus, o nuo 2016 metų jis 
nuolat yra laikomas vienos 

Minsko bažnyčių rūsyje.
Minskietį internete atrado ir 

„Anykštai“ apie jį papasakojo 
dabar Anykščiuose gyvenanti 
Ramunė Malikėnaitė. Ji pati turi 
originalų pomėgį - kolekcio-
nuoja namų, pažymėtų septintu 
numeriu, nuotraukas. Taigi, kai 
lankosi naujame mieste, turi 
konkretų tikslą - surasti septinto 
numerio namus. 

Anykščių siaurojo geležinkelio stoties maketą minskietis 
J.Paninas sukūrė naudodamasis nuotraukomis iš Google žemė-
lapių.       

Anykščių geležinkelio stoties vandentiekio bokštas.

Jurijus Paninas su triukšmo nekeliančiu laikrodžiu, kurį jis su-
kūrė specialiai „Marijos radijui“. 

3 D spausdintuvu atkurtas Zaw vagonas - paskutinis Jurijaus 
Panino darbas.


