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Konkursas. Penktadienį turėtų vykti Anykščių savivaldybės
administracijos Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo konkursas. Konkurse ketina dalyvauti du pretendentai.
Po to, kai iš darbo išėjo buvęs
Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas
Alfredas Bulotas, šiam skyriui
tiesiogiai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka.

Anykščiuose
jaučiamas
psichologų
stygius

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Pacientų ligoninės pertvarkos
nedžiugina
VYGANTAS ŠLIŽYS, verslininkas: „Visą laiką linksmiau
gyventi, kai kažkas plečiasi,
vystosi, atsiranda kažkas naujo.“
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Rubikiuose per gaisrą žuvo žmogus
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rubikiuose sudegė medinis namas. Po gaisro name rastas jo šeimininko kūnas. Žuvusiam vyrui dar
nebuvo 60 metų. Manoma, kad gaisras kilo nuo neužgesintos cigaretės. Šią versiją patvirtina faktas, kad, regis, gaisro židinys buvo
šalia žuvusiojo lovos - labiausiai išdegė patalpa, kurioje rastas vyro kūnas.

Atsisveikinimas. Ketvirtadienį rajono meras Kęstutis Tubis
dalyvaus Kinijos Respublikos
ambasadoriaus Wei Ruixing atsisveikinimo priėmime Vilniuje.
Diskusija. Trečiadienį rajono
meras Kęstutis Tubis susitiks su
Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaitė Vilniuje ir
dalyvaus diskusijoje apie galimą
savivaldybių indėlį sprendžiant
emigracijos problemas. Pernai
iš rajono į užsienį emigravo 536
gyventojai, 2016 m. – 373.
Verslas. Šovinių gamyba užsiimanti UAB „Zala Arms“ planuoja atidaryti naują šovinių
gamyklą. Bendrovės direktorius
Valdas Žala „Anykštai“ sakė,
kad šovinių gamyklą ruošiamasi
atidaryti Kurkliuose. Dar vienas
naujas bendrovės projektas –
naujai kuriamas Medžioklės ir
pramogų centras. Pasak V.Žalos,
toks centras bus vienintelis tokio pobūdžio centras Baltijos
šalyse.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams šis namas Rubikiuose jau degė atvira liepsna.

Užgesinus ugnį, šiame kambaryje rastas
sudegusio vyro kūnas. Rubikiečiai kalba,
kad žuvęs vyras turėjo įprotį rūkyti lovoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Robertas Aleksiejūnas

Prie Medžių lajų tako įrengs „beždžionių tiltą“

robertas.a@anyksta.lt

„Tiltas turėtų atsirasti šiais
metais. Pradėjome viešąjį pirkimą. Procedūros dar nebaigtos.
Laukiame rangovų pasiūlymų.
Pagal viską, galėtume šį mėnesį pasirašyti sutartį, jeigu nebus
kažkokių netikėtumų, skundų,
teisminių dalykų“, - „Anykštai“
sakė Anykščių regioninio parko
direkcijos direktorius Kęstutis
Šerepka, pasak kurio, kabančio
tilto per Šventosios upę statybos
būtų pradėtos iš karto, pasirašius
su rangovu sutartį.
Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K. Šerepka
teigia, kad naujasis tiltas per
Šventosios upę bus reikšmingas
statinys.
„Mūsų noras, tikslas, uždavinys – nutiesti mažąjį dviračių žiedą. Kad lankytojas iki Anykščių
galėtų atvažiuoti dviračiu, persikelti per upę ir kita puse grįžti.
Tai būtų skirta ir miesto gyventojams, ir tiems, kurie lanko
Anykščius“, - sakė K.Šerepka.

Paklaustas, kiek mokesčių mokėtojams kainuos kabančio tilto
per Šventosios upę statybos, K.
Šerepka kalbėjo: „Na, kažkiek
tai kainuos. Kiekvienas projektas
kainuoja. Pusė dviračių – pėsčiųjų tako mes jau turime, savivaldybė pernai išasfaltavo kelią,
einantį per Anykščių šilelį. Statome tiltą ir mūsų planuose yra
nutiesti vieną kilometrą asfaltuoto kelio per valstybinį mišką.
Toliau likusi dalis iki Anykščių...
Yra parengtas specialusis planas
ir savivaldybė artimiausiu metu
žada pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.
Kokia bus suma, kol kas sunku
įsivaizduoti. O tiltas ir dviračių
tako kilometras kažkur maždaug
po 150 000 Eur kainuos, iš viso
300 000 Eur“.
Viešojo pirkimo sąlygose yra
numatyta, kad kabančio tilto per
Šventosios upę darbai turėtų būti
atlikti per pusmetį, ne vėliau kaip
iki lapkričio 30 dienos.

Šiais metais Anykščių šilelyje, šalia Medžių lajų tako, per Šventosios upę bus pradėtas statyti kabantis tiltas.

Slidininkams. Vilniaus Liepkalnio slidinėjimo trasos administratoriai skelbia, kad šiandien
nuo 9 valandos ryto pradės veikti slidinėjimo trasa. Tuo tarpu
Kalitos kalno sniego gamybos
patrankos vakar dar nebuvo
įjungtos - mat kol kas neprognozuojamas ilgalaikis atšalimas.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Šiuo metu populiariausias „beždžionių tiltas“ per Šventosios
upę – Mikieriuose.
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Anykščių miškininkai
gal ir nenukentės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vienintelis pastebimas urėdijų reformos rezultatas Anykščiuose - iš darbo išėjęs urėdas Sigitas Kinderis. Nuo gruodžio laikinuoju Anykščių miškų urėdijos vadovu dirba Giedrius Pipiras.
Iki sausio 8 dienos miškų urėdijos veikė kaip atskiri juridiniai
vienetai, o sausio 8-ąją užregistruota nauja įmonė Valstybinių
miškų urėdija.
Lietuvos miškų generalinio
urėdo pavaduotojas Andrius
Vancevičius, beje, pats po reformos besitraukiantis iš urėdijos,
„Anykštai“ sakė, kad pertvarkos
procesai užtruks, o Anykščių
miškininkams dėl darbo vietų nereikėtų nuogąstauti. Jo nuomone,
turėtų būti laikomasi anksčiau
pateikto struktūros pakeitimo
plano, pagal kurį Anykščių urėdija ir Utenos urėdija turėtų būti sujungtos į vieną Valstybinių miškų
urėdijos padalinį.
A.Vansevičius dėstė, jog įmanomi trys šio jungimo variantai Utenos urėdijos prijungimas prie
Anykščių urėdijos, antras kelias
- abiejų urėdijų sujungimas, trečiasis variantas - naujo padalinio

formavimas. Generalinio urėdo
pavaduotojas sakė esąs teisininkas ir kaip teisininkas žinąs, jog
pirmasis kelias yra pats paprasčiausias, todėl jis ir turėtų būti
pasirinktas. Jungiant Utenos urėdiją prie Anykščių urėdijos visi
padalinio specialistai įsikurtų
Anykščiuose ir anykštėnai turėtų
privalumą išsaugant darbo vietą
- į jungtinį padalinį būtų perkelti
tik tie uteniškiai, kurių pozicijos
Anykščiuose nėra užimtos.
Ankščiau aiškinta, kad naujų
padalinių vadovai bus skiriami
po konkursų. Šiuose konkursuose galės dalyvauti ir buvę urėdai.
Taigi, S.Kinderiui kelias atgal į
valstybinę miškų sistemą nėra
uždarytas.

Iš 42 Lietuvos urėdijų po reorganizacijos liks 26 teritoriniai padaliniai. Pagal dabartinį planą Anykščių urėdijos pastate įsikurs
jungtinis Anykščių ir Utenos padalinys.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Svėdasuose šimtmečio renginiai
prasidėjo paroda

Raimondas GUOBIS

Sekmadienį, po Trijų karalių iškilmės bažnyčioje, Svėdasų
meno galerijoje atverta mano fotografijų paroda „Svajonių Lietuvos ženklai“. Dvi dešimtys fotografijų, kuriose užfiksuoti 1918
- 1940 metų nepriklausomos respublikos metus menantys vaizdai
Anykščių krašte, savo ekspozicinį kelią pradėjus miestelyje prie
Alaušo, per metus turėtų apkeliauti visas rajono bibliotekas.

Iš kairės: parodos autorius Raimondas Guobis, bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė, Lendrina Meškauskaitė ir Petrutė Puzelienė.

Parodą lydinčią knygą - albumą studijuojant...

Į kultūrinę istorinę valandėlę
susirinko kelios dešimtys piliečių
- vietinių ir išeivių svėdasiškių bei
butėniečių, anykštėnų. Šimtmečio dvasioje prisimintos būdingos
Anykščių kraštui ir visai Lietuvai
tarpukario įdomybės.
Tarsi savaime vaizdai susiskaidė į kelias temas - tauta, laisvė,
tikėjimas, pilietiškumas, pažanga...
Fotografijose kovas už laisvę, Nepriklausomybės sukaktis menantys
paminklai, net medžiai, skulptūros,
bažnytinės vėliavos, tarpukariu
statytos bažnyčios bei koplyčios,
kaip tautos tvirtovės visai Lietuvai
pažanga ir viltimi švietusios mokyklos, kurių svarbą primena prieš
pat 1940 metų okupaciją pastatyti

mūriniai namai signataro Stepono
Kairio tėviškėje Užunvėžiuose.
Teisingą ūkininkavimą, darbštumą, pažangą ir ekonominį nepriklausomumą, orumą, gebėjimą
verstis be parazituojančių tarpininkų pieninės. Prisiminimas laikų,
kai lietuviškas sviestas užkariavo
svarbiausias Vakarų Europos rinkas ir skynėsi kelią į dar platesnį
pasaulį - kokia dinamika sminga į
dangų Svėdasų pieno perdirbimo
bendrovės „Laimė“ kaminas - dominantė. Neįprastų, egzotiškų formų malūnas pastatytas 1931 metais
Skiemonyse ir tapęs miestelio simboliu. Valsčiaus rūmai sumūryti iš
raudonų plytų Anykščiuose, modernus ūkininko Jono Juzėno tvar-

tas Butėnuose - jis už savo statinį
pelnė žemės ūkio rūmų premiją, o
kuomet aukštieji valdininkai paprašė parodyti planus, jis pirštu
bakstelėjo sau į viršugalvį: „Štai
čia mano planas“. Modernūs namai statomi net kaimuose - o koks
mokytojo Antano Pliupelio namų
tuose pačiuose Butėnuose grožis,
koks nuostabus prakutusių ūkininkų, verslininkų, tarnautojų namų
kvartalas Debeikiuose.
Tiltai, kurie jungią tą svajingą,
„smetoninės“ Lietuvos pasaulį ir
mūsų laikus. Tarpukario dinamiką,
tvirtybę įkūnijantis iš plieno sijų
sukniedytas geležinkelio tiltas per
Šventąją Anykščiuose bei gelžbetoninis, karališkas, modernus

Temidės svarstyklės

(g. 1969 m.), įvažiavo į krūmus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę.

Vaižganto gatvėje, rado praviras
balkono duris ir spintelės stalčiuje
pasigedo savo auksinių papuošalų
bei sidabrinio koljė. Padaryta 1
630 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Vairuotojas“.
Sekmadienį apie 17.08 va. Troškūnuose,
Miško gatvėje, automobilis „Citroen”, vairuojamas neturinčio
teisės vairuoti, neblaivaus (nustatytas 2,29 prom. girtumas) vyro

Turtas. Sekmadienį apie 14
val., moteris (g. 1975 m.), grįžusi į
savo namus Svėdasuose, J. Tumo-

Puota. Šeštadienį apie 19.47

lengvumas Žaliosios tilto arkose.
Tiltai, kurie mus sujungia su praeitimi, bei suvokimas, kad ir mes
esame tiltai jungiantys visų amžių
Lietuvos krantus, kuriuo mūsų
valstybės traukinys rieda pirmyn
ir, jei mes nebūsime tvirti tiltai,
mūsų svajonių Lietuva nugarmės
į prarają.
Parodą lydi platus aprašas - fotografijų, piešinių bei aprašų ta
pačia tema knyga, kurią lankytojai
gali vartyti, gali į ją ką nors įrašyti
ar nupiešti.
Parodą remia UAB „Alauša“
- jos generalinis direktorius Algimantas Čaplinskas bei laikraštis
„Anykšta“ ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka.
val., namuose Troškūnuose išgertuvių metu neblaivus (nustatytas
1,03 prom. girtumas) vyras (g.
1958 m.) smurtavo prieš neblaivią
(nustatytas 1,58 prom. girtumas)
sugyventinę (g. 1966 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

spektras
Viešina. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
interneto svetainėje www.kgbveikla.
lt baigus viešinti agentų archyvinių
asmens bylų registracijos žurnalą,
centras pabrėžia, kad paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB
dokumentų, turi būti vertinamas
kritiškai. Viešinti KGB dokumentus centrą įpareigojo Seimas 2010
metais. Žurnalo viešinimas pradėtas
2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m.
sausio 5-ąją. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra
ir nebus slaptas dokumentas, jis bus
laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve, sakoma Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro pranešime.
Įtarimas. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcijos narys Vytautas
Juozapaitis kreipėsi į Seimo Etikos
ir procedūrų komisiją dėl Kultūros komiteto pirmininko Ramūno
Karbauskio vadovavimo posėdžiui.
Parlamentaras atkreipia dėmesį į
2017 m. gruodžio 13-osios komiteto
posėdį. „Seimo narys R. Karbauskis
aktyviai dalyvavo diskusijoje (jai
pirmininkavo), kurios metu be jokio
faktinio pagrindo viešai kritikavo
Lietuvos kultūros tarybos veiklą,
kuri yra biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos ir kurios paskirtis
- pagal kompetenciją įgyvendinti
valstybės politiką kultūros ministrui
pavestose valdymo srityse. Manau,
kad posėdžio metu R. Karbauskis,
naudodamasis savo posėdžio pirmininko tarnybine padėtimi, galimai
darė įtaką neigiamai pasisakydamas
apie Lietuvos kultūros tarybos veiklą“, - pažymi parlamentaras.
Keliai. Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos
seniūnas Andrius Palionis inicijavo
Kelių įstatymo pakeitimo projektą,
kuriuo siūloma, kad kelių ir statinių
projektavimas, tiesimas ir taisymas
(remontas) būtų atliekamas prioritetine tvarka, jei prie to finansiškai prisideda patys gyventojai ar juridiniai
asmenys. Kartu su Seimo nariais Rimantu Sinkevičiumi ir Artūru Skardžiumi įregistravęs įstatymo projektą parlamentaras A. Palionis sako,
kad įstatymo pakeitimas paskatintų
gyventojus prisidėti prie infrastruktūros gerinimo.
Perima. Pirmadienį Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje
Šiauliuose vyks NATO oro policijos
misijos Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Ceremonijos metu iš Junginių Amerikos Valstijų karinių oro
pajėgų, keturis mėnesius vykdžiusių
NATO oro policijos misiją Baltijos
valstybėse, perims Danijos kontingentas, patruliuosiantis keturiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“.
Naikintuvai į Šiaulius atvyko jau
penktadienį.
Sprogimas. Švedijos sostinėje
Stokholme vienas žmogus buvo
sunkiai sužeistas, kai pakėlė nežinomą daiktą netoli Vorbiu metro stoties
Hudingės rajone. Tai žiniasklaidai
pranešė policijos atstovai. Pasak
pareigūnų, pranešimas apie incidentą buvo gautas po 12 valandos
vietos laiku. Nukentėjęs vyras nugabentas į ligoninę. Incidento vieta
atitverta. Kaip papasakojo policijos
atstovai Švedijos naujienų agentūrai
TT, nukentėjusiajam yra 60 metų.
Sprogimo metu kartu su juo buvo 45
metų moteris.
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spektras
Elektra. Ketverius metus iš eilės Lietuvoje nuosekliai mažėjusi
elektros energijos kaina toliau leidosi žemyn. 2017 m. antrąjį pusmetį galutinė elektros energijos
kaina Lietuvos gyventojams siekė
11,2 cento už kilovatvalandę (ct/
kWh), kai tuo tarpu Latvijoje siekė 13,9 ct/kWh, o Estijoje - 12,4
ct/kWh.Verslas už elektros energiją taip pat mažiausiai mokėjo
Lietuvoje, kur elektra kainavo
8,8 ct/kWh. Ši suma yra net 40,1
proc. Mažesnė, palyginti su Latvija (14,7 ct/kWh) ir 21,4 proc.
mažesnė nei Estijoje, kur elektros energijos kaina siekia 11,2 ct/
kWh. Tokius duomenis pateikia
Nacionalinė Lietuvos energetikos
asociacija (NLEA) 2017 m. antrojo pusmečio Baltijos šalių energetikos rinkų apžvalgoje.
Statistika. Praėjusį savaitgalį, sausio 5-7 dienomis, Lietuvos
keliuose įvyko 36 eismo įvykiai,
kuriuose žuvo trys žmonės, 38
žmonės buvo sužeisti. Avaringiausias buvo praėjęs penktadienis, sausio 5-oji. Tą dieną įvyko
23 eismo įvykiai, kuriuose buvo
sužeisti 23 žmonės. Tragiško eismo įvykio sostinėje metu maršrutiniu autobusu buvo partrenkta ir
žuvo pėsčioji. Šeštadienį, sausio
6-ąją, įvyko mažiau eismo įvykių
- 4, juose buvo sužeisti 3 žmonės.
Vieno eismo įvykio Raseinių rajone metu, nuvažiavus nuo kelio
ir atsitrenkus į medį, žuvo automobilio vairuotojas. Sekmadienį, sausio 7-ąją, įvyko 11 eismo
įvykių, sužeista 12 eismo dalyvių.
Vieno įvykio Vilniuje metu buvo
partrenktas ir žuvo pėsčiasis. Per
tris savaitgalio paras policijoje
užregistruota 113 eismo įvykių,
kuriuose žmonės sužeisti nebuvo,
3 tokius eismo įvykius sukėlė neblaivūs vairuotojai.
Žaidynės. Vienas didžiausių
Ispanijos triatlonininko Alberto
Casillaso Garcios troškimų - ne
tik įgyti Lietuvos pilietybę, bet ir
atstovauti mūsų šaliai 2020 metų
Tokijo olimpinėse žaidynėse. A.
Casillasą Garcią Ispaniją iškeisti
į kur kas atšiauresniais orais išsiskiriančią šalį paskatino meilė
lietuvei. Ir nors pora pasuko skirtingais keliais, ispano ryšys su
Lietuva liko. Daugiau kaip penkerius metus bendradarbiaudamas
su Lietuvos triatlono federacija,
A. Casillasas Garcia ne šiaip sau
garsina mūsų šalies vardą tarptautinėse triatlono varžybose - jis yra
pirmasis sportininkas, kuris Lietuvos trispalvę įtraukė į Europos suaugusiųjų pirmenybių ir pasaulio
taurės varžybų protokolus.
Pabėgėliai. Prancūzijos valdžios institucijos pernai pirmą
kartą istorijoje gavo daugiau kaip
100 tūkstančių prašymų suteikti
pabėgėlio statusą. Tai pirmadienį
pranešė šalies Pabėgėlių ir apatridų apsaugos valdybos (OFPRA)
atstovai. „Per visus 2017 metus
žinybos gautų prieglobsčio prašymų skaičius pasiekė 100 412. Tai
- 17 procentų daugiau negu 2016
metais“, - konstatavo pareigūnai.
Pasak jų, pabėgėlio statusas buvo
suteiktas beveik 43 tūkstančiams
žmonių - 17 procentų daugiau
negu užpernai. Daugiausia prieglobsčio prašytojų atvyko iš Albanijos (7630), Afganistano (5987),
Haičio (4943), Sudano (4486),
Gvinėjos (3780) ir Sirijos (3249).

2018 m. sausio 9 d.

Anykščiuose jaučiamas
psichologų stygius
Anykščių rajono psichikos sveikatos centre (PSC) įdarbinta
nauja medicinos psichologė Irina Aniukštienė. Šiame centre dabar jau dirba dvi medicinos psichologės – tai minėtoji I. Aniukštienė ir Jolanta Antanina Dovydonienė.
Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) Vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnyboje
taip pat dirba medicinos psichologė – Neringa Grybienė.
Psichologų etatai yra daugelyje
rajono mokyklų, toks specialistas
dirba ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje.
Mažosios rajono mokyklos psichologo etato neturi, tačiau būtinąją pagalbą tose ugdymo įstaigose
teikia socialiniai pedagogai, kurie
bestudijuodami turėjo išklausyti ir
psichologijos kursą.
Vienintelėje miesto švietimo įstaigoje – Anykščių A. Vienuolio
progimnazijoje – nėra nuolatinio
psichologo etato. Mokyklos direktorė Jurgita Banienė paklausta, ar
jų progimnazijos bendruomenė taip
gerai gyvena, kad toks specialistas
net nereikalingas, kalbėjo: „Į mūsų
progimnaziją du kartus per savaitę atvažiuoja psichologė iš Utenos Agnė
Vaiciukevičienė, kuri konsultuoja

komentarai

ir mokinius, ir mokytojus, ir tėvus.
Taip pat mes bendradarbiaujame su
Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančia psichologe Neringa Grybiene bei
Anykščių PSC specialistais“.
Progimnazijos direktorė J. Banienė sakė, kad kol kas jie gali samdyti
atvažiuojančią psichologę, bet, kaip
bus toliau, nėra aišku. „Jeigu bus
skirta lėšų šiai paslaugai, be abejo,
mes jos neatsisakysime. Net ir su
psichologe A. Vaiciukevičiene esame kalbėję dėl nuolatinių konsultacijų, tačiau kol kas yra taip, kaip
yra. Nors mes mokykloje neturime
nuolat dirbančios psichologės, bet
yra buvęs atvejis, kai reikėjo psichologo konsultacijos čia ir dabar
– gal mums pasisekė, bet susisiekę
su Švietimo pagalbos tarnyba, psichologę N. Grybienę mokykloje jau

Anykščių A. Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita
Banienė teigė, kad mokykloje turėti nuolat dirbantį psichologą būtų didelė pagalba
visai ugdymo įstaigos bendruomenei.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
psichologas, baigęs klinikinės psichologijos arba sveikatos psichologijos studijas ir turintis medicinos
psichologo spaudo numerį. Tai ne
specializacija, o pareigybė.

Ligoninės pertvarkos pacientų nedžiugina

Anykščių rajono Tarybos sprendimu keičiama Anykščių ligoninės struktūrą. Chirurgijos ir traumatologijos skyriai bus sujungti į vieną skyrių. Prie šio jungtinio skyriaus bus pridėta ir
ginekologija, nes Akušerijos ir ginekologijos skyrius naikinamas,
atsisakant akušerijos paslaugos teikimo Anykščių ligoninėje. Pagrindiniai tokios pertvarkos motyvai – lėšų taupymas.
Kaip vertinate tokius sprendimus? Ar dėl to nenukentės pacientai?

Kito kelio nėra

„turėjome“ per 10 minučių.
Tačiau ne viską lemia pinigai,
viena pagrindinių priežasčių, kodėl
neturime psichologo etato – specialistų trūkumas. Anykščiuose
konsultuojantys psichologai tikrai
dirba dideliu krūviu“- „Anykštai“
aiškino direktorė J. Banienė.
Anykščių A. Baranausko pagrindinėje mokykloje psichologe
dirba Vida Repečkaitė, Anykščių
J. Biliūno gimnazijoje – Ovidija
Žaltauskienė, Anykščių r. Svėdasų
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje – Irina Aniukštienė (10 valandų
per savaitę – aut. past.), Anykščių r.
Kavarsko pagrindinėje mokykloje
–daugiafunkciame centre – Laura
Vitkūnaitė.
Straipsnyje minimi du terminai
– psichologas ir medicinos psichologas. Jų darbo „apibrėžimas“ šiek
tiek skiriasi.
Psichologas - tai psichologijos
bakalauro ir psichologijos magistro
studijas universitete baigęs asmuo.
Jis turi teisę verstis savarankiška
psichologo praktika.
Medicinos psichologas - tai sveikatos apsaugos sistemoje dirbantis

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių ligoninę, todėl optimizuodami, turėsime tam tikrą
rezultatą.

Prie to
dėsningai eita

dytis į kitų miestų ligoninės. Čia
daugiau šnekos. Lietuvoje yra
bėda, kad ligoninės prisipirko
brangios įrangos, ją reikia išlaikyti, o žmonių nebėra. Gydytojų
nebeišlaikome, bet čia jau visos
Lietuvos klausimas. Prie to dėsningai eita. Daug metų maitinta
pažadais ir galų gale visas tas
reikalas „sprogo“.

Ligoninę reikia
atiduoti
Santariškių
klinikoms

padaryti Santariškių reabilitacijos centrą, į kurį būtų siunčiami pacientai iš visos Lietuvos.
Dabar išeina, jog ligoninė yra
rajono didžiausias darbdavys, išlaikomas biudžeto, o rajonui tai
duoda mažai naudos. Mes versle irgi koncentruojamės į savo
stipriąsias puses, atsisakydami
nereikalingo
administravimo.
Investuojame ten, kur yra perspektyva ir ją dar stiprinam, o silpnų vietų atsisakome.“

Anykštėnams
nebeliks
patogumo

BIRUTĖ
VISMINIENĖ,
Anykščių kredito unijos administracijos vadovė:
- Žinau, kad ten kažką jungia
ir prijungia. Pacientai ir taip iki
šiol kentėjo. Jūs gi matote, kad
anykštėnai nebeina pas Anykščių daktarus, važinėja visur kitur. Aš pati praėjusiais metais
gruodžio mėnesį gulėjau Anykščių ligoninėje. Apytuštės palatos. Aš galvoju, kad Anykščiai
galėtų teikti paslaugas, kurios
garsėtų ir visi į mūsų miestą važiuotų gydytis. O dabar žmonės
važiuoja į Ukmergę. Manyčiau,
kad dėl lėšų taupymo ligoninės
struktūros keitimas tikrai reikalingas. Ten dar reikėtų iškelti ir
Pirminės sveikatos priežiūros
centrą. Kito kelio, ko gero, nėra.
Nesinori, kad visai uždarytų

VYGANTAS ŠLIŽYS, verslininkas:
- Kiek girdėjau, Anykščių ligoninėje gimdyvių nebuvo daug,
todėl atėjo laikas pertvarkoms.
Iš žmogiškosios pusės žiūrint,
aišku, kai kažkas užsidaro, traukiasi, tai nėra linksma. Visą laiką linksmiau gyventi, kai kažkas
plečiasi, vystosi, atsiranda kažkas naujo. Iki šiol, kiek žinau,
rajono Taryba skirdavo finansavimą, kad tuos ligoninės skyrius
išlaikytų. Tuo metu tai buvo geras sprendimas. Aš labai abejoju, kad anykštėnai važiuoja gy-

VALDAS ŽALA, verslininkas:
- Manau, kad tai geras sprendimas. Mano, kaip šių paslaugų
vartotojo nuomonė, - Anykščiuose poliklinika turi atsirasti
dabartinėje ligoninėje, viskas
atsirastų vienoje vietoje, baigtųsi vaikščiojimai pirmyn atgal.
Dalis darbuotojų būtų atleista,
kitiems padidinti atlyginimai,
taip pritraukiant naujų jaunų
specialistų. Dar vienas variantas
- ligoninę atiduoti Santariškių
žinion ir Anykščių ligoninėje

EVGENIJA BALTRANIENĖ, Anykščių vaikų ir jaunimo
užimtumo centro vadovė:
- Koks čia gali būti gerumas,
anykštėnams dėl to patogumo
nebeliks. Aš neišmanau apie mediciną, bet manau, kad pacientai
nukentės. Ne visi turi transportą, kad nuvažiuotų į kitų miestų
ligonines. Problemų iškils ir norint ligonį aplankyti. Man gaila,
kad Anykščių ligoninėje vyksta
tokie dalykai.
-ANYKŠTA
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Į kaimus nepristatomi laikraščiai
„Regionų gyventojus pasiekė žinia, kad jie gali nebegauti paštininkų atnešamų mylimų laikraščių. Pirmosios aukos - devynių
Plungės rajono gana tankiai apgyvendintų gyvenviečių laikraščio
„Žemaitis“ prenumeratoriai. Tačiau tegul nenustemba ir kitur
gyvenantys žmonės. Juk nešioti spaudą neapsimoka, o šiuo metu
net valstybinės įmonės, tarp kurių ir Lietuvos paštas, dirba tik
tai, kas apsimoka“, - praėjusių metų pabaigoje paskelbė laikraštis „Vakaro žinios“.

„Lietuvos paštas“ teigia, kad nuolat trūksta darbuotojų, kurie į
kaimus nešiotų spaudą.
Plungės rajone į atokius
kaimus nebeneša laikraščio
„Praėjusią savaitę paskambino į redakciją madam iš Vilniaus
centrinio pašto ir pranešė, kad

į devynias Plungės rajono gyvenvietes nebenešios laikraščių.
Šiaip sudėtingą situaciją jau porą
mėnesių jaučiame, laikraščius
vėluoja išnešioti. O dabar pranešė, kad iš viso į devynias gyven-

vietes nebenešios. Ne todėl, kad
tos gyvenvietės ištuštėjusios, nes
ten daug žmonių gyvena, o todėl,
kad nėra kam nešioti, neapsimoka. Pribloškė tokiu savo elgesiu.
Neieško sprendimų, kaip spręsti
problemą, o pranešė redaktoriui,
kad nebenešios. Aš atsakiau: juk
mes už pristatymą mokame, gyventojai moka, kaip tai nėra kam?
Gal atlyginimus padidinkite, tada
atsiras kam nešioti “, - piktinosi
laikraščio „Žemaitis“ redaktorius
Rimandas Mėčius.
Pasak jo, jei prenumeratorių laikraštis nepasieks, pinigus už prenumeratą turės atiduoti Lietuvos
paštas, kuris nevykdo savo įsipareigojimų.
Lietuvos paštas - valstybinė
įmonė, ji negali atsisakyti teikti viešųjų paslaugų, ypač tų, už
kurias prenumeratoriai moka pinigus, nes į prenumeratos kainą
įskaičiuojama ir pristatymo kaina.
„Jei taip galvojame, tai kaimuose
viską uždarykime - parduotuves,
mokyklas, darželius, nes niekas
neapsimoka. Jau ir taip kaime nebėra ką veikti. Kai ir laikraščius
atims, tai ko tame kaime likti? Dar
kartą priminsiu, kad tai yra valstybinė įmonė. Jei jau ji kaime nebeteikia viešųjų paslaugų, tai tada
valstybė iš kaimo žmonių tegul
mokesčių nebeima, jei kaimiečiai
už tuos mokesčius nieko negauna.
Kaime mažai kas naudojasi internetu, todėl vietiniai laikraščiai yra
kone vienintelis žinių šaltinis. Jų
atėmimas yra dar vienas žingsnis

griaunant regionus, nes juose būtent rajoniniai laikraščiai labiausiai skaitomi, na, dar ir „Vakaro
žinios“, - kalbėjo R.Mėčius.
Kaimo žmonės
diskriminuojami
Šia tema respublikiniam dienraščiui interviu davė „Anykštos“
redakcijos vadovė Gražina Šmigelskienė.
„Valstybės įmonės funkcija
yra nešioti spaudą, laiškus. Jei
vieniems tokias paslaugas teikia,
o kitiems - ne, tai jau yra diskriminacija. Sako, kad neapsimoka
teikti nuostolingų paslaugų. Jei
taip žiūrėsime, tai gaisrinės labiausiai neapsimoka, nes gaisrai
retai kyla. Arba greitoji pagalba
yra nuostolinga, todėl reikia uždaryti. Na tai kas, kad kažkas mirs?
Arba galima nukarpyti elektros
laidus, nebeprižiūrėti rajoninių
kelių. Aišku, ironizuoju. Negalima į viską žiūrėti: apsimoka,
neapsimoka. Situacija yra nenormali. Juk tie žmonės, jei dabar ir
nemoka mokesčių, tai anksčiau
mokėjo, todėl turi gauti tokias pat
paslaugas, kaip ir visi kiti“, - sakė
G.Šmigelskienė.
Viešųjų paslaugų tikslas
nėra pelnas
Lietuvos pašto atstovas spaudai Tomas Bašarovas „Vakaro
žinioms“ sakė, kad situacija yra
žinoma.

Rubikiuose per gaisrą žuvo žmogus
(Atkelta iš 1 p.)
Žuvęs žmogus nevengė alkoholio, turėjo įprotį rūkyti lovoje. Vyras gyveno vienas. Nelaimės išvakarėse jį lankė brolis, kuris vakare
išvažiavo namo.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, namas degė atvira liepsna.
Stogas jau buvo įgriuvęs, išdegė
du kambariai. Iš virtuvės išneštas
dujų balionas.

savaitgalio diskusija

Rubikiečiai piktinasi, jog vieno
iš gaisrinės automobilių vairuotojas buvo neįgudęs. „Stebuklingus
darbuotojus į gaisrą siunčia - nei
šlangų randa, nei sujungti moka.
Viena gaisrinė gesino, o antroji
vargo. Kol šlangas jungė - kankinosi, paskui gaisrininkui sunkiai
sekėsi užpildyti talpą vandeniu,
naudojant motorinį siurblį. Galų
gale automobilį vairuotojas stum-

jog prieš įjungiant motorinį siurblį jį reikia paruošti ir tai šiek tiek
laiko užtrunka. „Suprantu priekaištaujančius žmones, kai dega
namas – atrodo, jog laikas labai
greitai lekia. Anksčiau esame gavę
priekaištų, kad į gaisrą važiavome
20 minučių, nors iš tikrųjų - 4 minutes“. - kalbėjo Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas S.Slavinskas.

Anykščių rajone veikė 14 pašto
skyrių, tačiau 8 jų pernai uždaryti.
„Anykštos“ redakcija kviečia
skaitytojus pasipasakoti, ar po dalies rajono pašto skyrių uždarymo
nekyla problemų dėl laikraščių pristatymo į namus. Skambinkite (8687) 25892 arba rašykite el. paštu
anyksta@anyksta.lt.
Taip pat primename, kad telefonu 8 700 55 400 dėl pašto paslaugų į namus nemokamai galite išsikviesti mobilųjį laiškininką.

2017 metais Anykščių rajone per
gaisrą žuvo vienas žmogus. Dėl
vieno mirties atvejo dar nesibaigė
tyrimas - lapkričio mėnesį Anykščiuose Ramybės mikrorajono daugiabutyje užgesinus gaisrą buvo
rastas negyvas žmogus, bet kol kas
neaišku, ar gaisras buvo jo mirties
priežastis. Gali būti, jog vienas gyvenęs septyniasdešimtmetis vyras
būdamas šalia degančios viryklės
sukniubo, prarado sąmonę ir griūdamas sukėlė gaisrą.

Skaitytojai siūlo optimiziuoti patį Anykščių rajoną

Anykščių rajono savivaldybėje toliau vyksta 2018 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymas. Mero Kęstučio Tubio patarėjas, „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas „Anykštai“
prasitarė, kad už savivaldybės sienų kalbama ir apie savivaldybei
pavaldžių įstaigų optimizacijos planus. Ką konkrečiai ruošiamasi optimizuoti, mero patarėjas D.Vaičiūnas nesakė. Kaip manote,
kurias Anykščių rajono savivaldybei pavaldžias įstaigas, bendroves labiausiai reikėtų optimizuoti
Manau: „Abu telefonų iš rankų
bet kokiame renginyje nepaleidžiančius ir nustvėrusius bet kokią
savivaldybės mašiną po miestą
skraidančius patarėjus, į vieną, bei
pavadinti “TWIX-saldžioji porelė”.“
Manau: „Partijas, pirmiausiai
darbiečius ir liberalus prijungti prie
Anykščių vyno, nereiktų tada Masiuliui kyšių dėžutėm imti“

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio patarėjas, „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas teigia, kad optimizacija rajone
2018 metais – neišvengiama.

damas atbulomis nuo kelio nuvažiavo“, - „Anykštai“ pasakojo Rubikių gyventojas.
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas „Anykštai“ aiškino,
kad vargu ar galima gaisrininką kaltinti nekvalifikuotu darbu
- jungti gaisrinės žarnas turi du
žmonės, o jo darbuotojui tai daryti
teko vienam. S.Slavinskas sakė,

„Darbuotojų nuolat trūksta ne
tik Plungėje, tačiau vis bandome
kažkaip tą trūkumą „dengti“, taip
atsitiko, kad ten dar labiau pritrūko, to nė neslepiame. Bet leidėjams pasakėme, kad problema yra
laikina“, - tvirtino T.Bašarovas.
Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto pirmininkas Povilas Urbšys pastebėjo, kad
„problemų dėl spaudos pristatymo
kyla dėl to, kad valstybinės įmonės
labiau koncentruojasi į komercines
paslaugas ir bando eliminuoti save,
kaip viešosios paslaugos tiekėją.“
„Todėl ir susiduriame su tokiomis situacijomis, kai viską nulemia komercinis interesas. Tačiau
viešosios paslaugos tikslas ir nėra
siekti pelno. Jos tikslas - patenkinti įvairius gyventojų poreikius.
Taip, Lietuvos paštui nešioti laikraščius neapsimoka, nes paslauga
per brangiai kainuoja. Tačiau yra
svarbu, kad gyventojai turėtų galimybę gauti spaudą“, - komentavo
P.Urbšys.

R.Gižinskas: „Pagal “valstiečių’’ rinkiminę programą, optimizacijų nebuvo numatyta. Šitoj
vietoj reikėtų paklausti gerb.Seimo
nario A.Bauros. Jis sėdi aukštai, o
iš aukščiau [kaip tai žirafai]geriau
matosi.Tačiau gerb. Seimo narys

turi užtikrintą galimybę paklausti
R.Karbauskio arba paskutiniu metu
užsienio politikoje “sužibėjusio’’
S.Skvernelio. Manau, rajono merui vykstant turne į Baltarusiją ir
Ukrainą, reikėtų šias keliones “optimizuoti’’. Kaip Jūs gerb.Seimo
nary, ar pritartumėte šiai idėjai?“
Gerb. Gižinskai: „O Dailės ir
Muzikos mokyklų apjungimas juk
būtinas. Dvi mokyklėlės per didelė
prabanga tokiems Anykščiams.”
Višta perekšlė: „Neproduktyvūs
gaidžiai papūs plunksnas ir šoks kapotis prieš optimizavimą. Tinginės
vištos susigaidins ir bandys kokoriekuoti iškreiptais garsais.
Viskas kaip vištidėje... dirbančias
ir tylinčias pagauna ir pamauna, o
paskui perėk nevalgius, negėrus
naujus viščiukus mokyk...”
OptimISATIO:
„OPTIMIZUOTI REIKIA PATĮ RAJONĄ.
IR
VISKAS
TEIGIAMAI
IŠSISPRĘS. DIEVULIS TAI
JAU DARO: PER 2017 METUS
MIRĖ 300 ANYKŠČIŲ RAJONO

GYVENTOJŲ DAUGIAU, NEI
GIMĖ. TOKIA JAU VIEŠPATIES
VALIA! O PRIEŠ JĄ NEPŪSI!!!
ŠLOVIE
TAU
VIEŠPATIE.
AMEN.”
Taigi: „Labiausiai reikėtų ne
optimizuoti, bet savivaldybei
pavaldžioms įmonėms užsiimti
gamyba ir verslu, duoti žmonėms
darbo.”
Patarėjas:
„Siūlau
visas
savivaldybės įmones privatizuoti.
O ne optimizuoti.”
Taigi: „Vagių valstybėje, kurioje valstybė niekam nerūpi, to nė
siūlyti nereikia, labai lengvai privatizuoja pelningas įmones, mokesčių
mokėtojams palikdami nuostolingas įmones.”
Kėkštas: „Biudžetinių įstaigų

statusą turinčios įstaigos ne privatizuojamos.
Siūlyk
išrinktiesiems
savivaldybės tarybai pateikti optimizavimo pagrindimo skaičiavimus,
pamatuotus realiais kriterijais.”
zirzeklis: „Skaičiavimai, kriterijų
ar rizikų vertinimas- neįprastas ir
sunkus uždavinys dabartinei savivaldybei. Įprastesnis būdas: sugalvojo, susapnavo ir... darom. Taip gali
būti ir su įstaigų optimizavimu.”
Kėkštas: „Šarkos sako taip ir
bus.... kažkur girdėjom tokį terminą,
tai valio! Ir mes galim-darom.
Tegul: „Tegul nieko per likusius
metus nebus daroma, bet kuo mažiau pridaroma bėdų. Melskimės ir
laukim rinkimų.”
-ANYKŠTA

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Mažo kaimelio didelės istorijos
Atokus Kurklių seniūnijos, Užunvėžių parapijos, Dembuvkos kaimelis ribojasi su Klenuvkos,
Verbuvkos, Kurklių II – uoju kaimais, Pagojies, Liepinės viensėdžiais. Kaimelis niekuomet didelis
nebuvo, 1923 – iaisiais tebuvo 5 sodybos, o šio amžiaus pradžioje tegyveno 4 gyventojai.
Šiandieną kaime pavyko susitikti su dviem kaimo senbuviais – Danute Saliamoniene ir jos sūnumi
Sauliumi Šerėnu.

Žiemos pavakare Dembuvkos kaimo gyventojus Danutę Saliamonienę ir Saulių Šerėną sutikau
lauke.

Kur gimė, ten ir gyvena

Tiek čia tos žiemos dienos,
juolab aklinai debesim užmūrytos. Po pietų įsukus į kaimelį,
jame jau leidosi sutemos. Tarp
didelių medžių vos pavyko įžiūrėti trobos link pėdinantį žmogaus siluetą. Pamatęs nekviestą
svečią, stabtelėjo ir atėjo pasitikti. „Retai, labai retai čia kas
nors užsuka, nebent seniūnas,
- pratarė jaunas vyras, prisistatęs Sauliumi Šerėnu. – Ne, ne
garsusis Vytautas Šerėnas mums
ne giminė“ – patikslino. Takeliu
nuo trobelės atėjo ir S. Šerėno
motina D. Saliamonienė.
Pasak jos, kaime jie keliese
ir telikę. Tarp tų aukštų, kadaise, gal daugiau kaip prieš šimtą
metų sodintų dailiai nuaugusių
ąžuolų, kitų medžių ir krūmų,
bandančių užgožti ne tik nedidu-

kę šios šeimos trobelę, tvartelį,
bet ir dar kelis ne jiems priklausančius statinius.
Pernai
septyniasdešimtmetį atšventusi D. Saliamonienė
gimė ir augo Dembuvkoje. Beje,
kodėl šis, o ir gretimi kaimai
Klenuvka, Verbuvka turi tokius
panašius pavadinimus, kokia jų
kilmė, moteris teigė nežinanti ir
kokių nors legendų iš savo tėvų
negirdėjusi.
Užunvėžiuose, garsiojoje Nepriklausomybės akto signataro
Stepono Kairio mokykloje, kuri
nuo Dembuvkos už kelių kilometrų, baigė aštuonias klases ir
daugiau nesimokė. Dembuvkoje
jos jaunystėje žmonių, tuo pačiu
ir jaunimo buvo nedaug, tačiau
jie su broliu šokiuose, gegužinėse šėliojo gretimuose kaimuose.
Vedė jauna, tačiau ne itin sėkmingai. Nesutiko charakteriai,

Lietuvos kario savanorio Mykolo Jankausko prieškaryje klestėjusios sodybos tėra tik pamatai.

tautos balsas

išsiskyrė, tačiau iš pirmosios
meilės liko sūnus, kuris dabar
gyvena kartu. Paskui gyvenimas
suvedė su tame pačiame kolūkyje dirbančiu Vytautu Saliamonu,
su juo 29 – erius metus sutardami nugyveno, tačiau jį jau palydėjo amžino atilsio. „Vėžiukas“
suėdė, - atsidūsta moteris ir priduria, kad sveikatos nebėr, sunku iki bažnyčios, parduotuvės ar
ambulatorijos nueit. – Fermoj
dirbau, nelengva buvo, sveikatą
praradau“. Tokiam amžiuj vizitų pas gydytoją retam pavyksta
išvengti, tad moteris kaip įmanydama giria gerąją Kurklių
daktarytę Dalytę Kazlauskienę.
Kai reikia kur nors nuvažiuoti,
seseriai padeda gretimame Klenuvkos kaime gyvenantis brolis
Pranas. Mamą dažnai aplanko
ir kitas antroje santuokoje susilauktas, dabar Anykščiuose gyvenantis sūnus Vytautas.
Politika D.Saliamonienė sakė
nebesidominti. „Per sena“, - nusišypsojo. Kai geras oras, dar
nueinanti pas kaimynę Aneliutę,
tačiau sulig metais, pasisvečiavimai vis retesni tampa. „Sūnus
Saulius tai ne tik namie, ir kaimynams darbuose padeda, ten
naujienas sužino“, - sakė D. Saliamonienė.
Besišnekučiuodami priėjome
vakaro prieblandoje vos įžiūrimus gyvenamo namo pamatus,
betoninio kryžiaus, didelio klojimo siluetus. „Čia jau Jankauskų valdos, tiek iš kadaise klestėjusio ūkio belikę. Mykolas žuvo,
sūnus Sibiran išvežė, tačiau, tai

Pritariu Aurelijaus Verygos politikai

Nuo Naujų metų pasikeitė alkoholinių gėrimų pardavimo tvarka.
Daug kas keikia Sveikatos ministrą
Aurelijų Verygą, tačiau norėčiau
paklausti, ar dėl tos pasikeitusios
tvarkos kas nors negavęs išgerti
numirė?
Normaliam žmogui nesunku sulaukti 10 val. ryto neišgėrus, o jeigu kas pageidauja išgerti savaitgaliais - nėra sudėtinga sekmadienį

alkoholio nusipirkti ir iki 15 valandos. Suprantu, kad dėl alkoholio
laiko ribojimo - alkoholikai netaps
blaivininkais, tačiau, manau, kad
visos antialkoholinės priemonės
yra darbas su ateinančiomis kartomis. Dabartiniai paaugliai supras,
jog gėrimas nėra vertybė ir dorybė.
To tikiuosi ir linkiu.
Antanas K. iš Ramybės
mikrorajono

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
jau kita istorija“, - pastebėjo
moteris, priminusi, kad ją papasakoti gali gretimame Klenuvkos kaime gyvenantis jos brolis
Pr. Jankauskas.
Laike tirpstantys savanorio
šeimos pėdsakai
„Kaime gyveno keli Jankauskai, tačiau mano ir sesers Danutės tėvas su kaimynu Mykolu Jankausku giminės nebuvo,
- sakė Pr. Jankauskas. - Lietuvos
kariuomenės savanoris, žemdirbys, laisvės gynėjas Mykolas
žuvo ne per toliausiai. Plentu
važiavo rusų kareivių sunkvežimis, jis gi tik su pistoletėliu
bandė juos „parušiot“, - sakė
Pr. Jankauskas. Dabar M. Jankausko buvusio gražaus namo
vietoje – tik apsamanoję pamatai ir betoninis kryžius jo žūčiai
paminėti. 1900 – aisiais gimęs,
41 – erių sulaukęs vyras paliko
žmoną Oną ir keturis vaikus.
Namą tuoj po karo nugriovė sovietai ir pervežė į Kurklius.
Vienas jų Alfonsas Bronius
Jankauskas kartu su broliu Vytautu 1949 – ųjų kovo 25 – ąją
buvo ištremti į Sibirą. Gimtinėje šešias klases baigęs jaunuolis
nepalūžo nuo begaliniai sunkaus
fizinio darbo, baigęs 10 klasių ir
gavęs leidimą įgijo elektrotechniko specialybę, dirbo Irkutsko
konstruktorių biure, 1958 – aisiais paleistas iš tremties grįžo į
Lietuvą.

Dembuvkos kaimo sodybėlę
saugo šimtamečiai ąžuolai.

Kryžius Lietuvos savanorio,
žemdirbio Mykolo Jankausko žūties atminimui.
Sulaukęs Atgimimo, pasinėrė
į sąjūdžio veiklą, tapo vienu iš
„Tremtinių“ klubo ir tremtinių
suvažiavimų, tremtinių palaikų
parvežimo į Lietuvą organizatoriumi. Jis subūrė buvusių irkutskiečių tremtinių sambūrį gyvuojantį iki šiol, išleido albumą
„Maža Lietuva Irkutske“.
Pasak Kurklių seniūnijos seniūno Algimanto Jurkaus, kadaise išpuoselėto tėvų ūkio žemė
sugrįžo vaikams, tačiau joje
šeimininkauti, juolab trobas atstatyti, jėgos jau ne tos, tačiau
giminaičiai savo tėvų gimtinę
aplanko...

Danutė Saliamonienė neatsimena, kas pasodino šią
kriaušę.
Autoriaus nuotr.

Aknystos socialinės globos namai skelbia
nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
naudoti valstybės turto pardavimo aukcioną.
Eil.
Nr.

1

Pavadinimas
Automobilis
IVECO
40C11 2798 l, 76 kW,
dyzelinas. Tech. apžiūra
galioja iki 2018-05-25

Gamybos
metai

Kaina , €

2001

1000,00

Aukcionas vyks 2018 m. sausio mėn. 30 d. 10 val. Aknystos socialinės globos namuose adresu: Miško g. 2, Aknystų k., Debeikių sen.,
Anykščių r. Prekes apžiūrėti ir užsiregistruoti galima Aknystos socialinės globos namuose darbo dienomis nuo 10 iki 15 val.

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

Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas Arūnas Virbalas.
Telefonai pasiteirauti (8 381) 57800 ir mobilus telefonas 8 682 49 450.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba banko pavedimu per 3 darbo dienas.
Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas bus rengiamas š.
m. vasario mėn. 06 d. tuo pačiu laiku ir adresu.

PASTABOS PARAŠTĖSE

2018 m. sausio 9 d.

Ligoninių pakasynų
paradas. Įžanga

Leonas ALESIONKA
Senai prognozuotas, neišvengiamas kaip mirtis, ilgai su nerimu
lauktas ligoninių pakasynų paradas
prasidėjo. Ar čia kažkas naujo, netikėto? Viskas buvo gerai, gražu kaip
rojuje ir staiga bach iš giedro dangaus kaip koks afrikinis kiaulių maras! Arba kaip velnio neštas Puntuko
akmuo ne ant Anykščių bažnyčios,
o ant Lietuvos ligoninių ėmė ir nukrito! Ir rieda, pakeliui jas traiškydamas, link Anykščių. Nei sustabdysi,
nei apsisaugosi. Štai rašoma, kad
„Kalvarijos ligoninės darbuotojams
šios Kalėdos gali būti labai liūdnos“.
Jau net tris mėnesius ši įstaiga neturi iš ko mokėti algų darbuotojams.
Mat Kalvarijos ligoninė yra viena
tokių, kurias, Valstybės ligonių kasų
(VLK) duomenimis, aplenkia netgi
to regiono gyventojai. VLK Ryšių
su visuomene skyriaus vedėjas Rimantas Zagrebajevas patvirtino, kad
2016 m. 81 proc. Kalvarijos savivaldybės gyventojų nesigydė Kalvarijos ligoninėje. Jie išvyko gydytis į
kitas gydymo įstaigas. Kazlų Rūdos
ligoninėje dar prasčiau. Net 87 proc.
Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų gydytis išvyko į kitas ligonines.
Jos ne vienintelės! Tokių ligoninių,
kuriose nesigydo net vietos gyventojai Lietuvoje yra ir daugiau. Tai Zarasų, Akmenės, Pakruojo, Kuršėnų ir
kitos ligoninės. Atspėk skaitytojau,
ar Anykščių ligoninė šiame sąraše
yra?
Kalvarijos ligoninės vadovas
Mantas Čėsna teigia, kad įstaiga jau
dabar ant bankroto ribos. Be algų
visas personalas. O tai 68 žmonės:
medikai, slaugytojai. Priežastis paprasta: nėra pacientų, todėl ligoninė
nesugeba užsidirbti. Darbuotojai iš
darbo neišeina net negaudami algų.
O kur jiems dėtis? Kaip ir 2010 m.
Kupiškyje, kur „du mėnesius be atlyginimų gyvenantys Kupiškio rajono medikai nebeišlaiko įtampos ir

horoskopas
AVINAS Šią savaitę jums tikriausiai pavyks išsiaiškinti meilėje ir draugystėje kilusius nesusipratimus. Vis
dėlto nuo jūsų elgesio labai priklauso,
ką gausite ir ką prarasite. Regis, teks
vykdyti finansinius įsipareigojimus,
mokėti mokesčius, atiduoti skolas.
Venkite nervingų situacijų.
JAUTIS Nuo pirmadienio iškart
būsite nusiteikę rimtai veiklai, netrūks kūrybingumo ir noro pasireikšti.
Pravartu tvarkyti dalykinius reikalus,
ieškotis darbo. Kolega ar draugas gali
pateikti įdomų pasiūlymą. Gali išsispręsti teisinis klausimas. Jausite didelį priešingos lyties dėmesį. Vis dėlto
geriau venkite lengvabūdiškų seksualinių nuotykių, rizikingų finansinių
operacijų.
DVYNIAI Aktyvi, kūrybinga bus
savaitės pradžia. Galite susidomėti
kūrybinės ar sportinės saviraiškos galimybe, nauja veikla. Galite pasirodyti
labai darbštūs. Galbūt ryžtingai imsitės
reformų, keisite darbo vietą, pradėsite
aktyviau sportuoti ar pan.

patys tampa ligoninės, atsidūrusios
ant bankroto ribos, pacientais.“
Esu tas žmogus, kurį likimas padarė Seimo nariu 1992-1996 metais ir
man ant pečių uždėjo naštą nustatyti
Sveikatos sistemos reformos modelį, parengti įstatymus reformai vykti
ir, pačią reformą pradėti. Nors nuo
dirigento daug priklauso, tačiau geri
orkestro muzikantai ne mažiau svarbūs! Juk ne vienas tą darbą dirbau:
ir SARB, ir teisininkai, ir mokslo
darbuotojai, ir autoritetingi medikai,
ir Sveikatos apsaugos ministerija
buvo pajungti šiam didžiuliam ir
labai svarbiam darbui dirbti. Tapau
to proceso koordinatoriumi, o todėl
būtent man teko bendradarbiauti ir
su Pasaulio banku, ir su Pasauline
sveikatos apsaugos organizacija, su
JAV, Japonija, su ES (Briuselis) bei
atskiromis ją sudarančiomis valstybėmis. Tarptautinių Susitikimų,
konferencijų ir derybų metu visi partneriai manęs klausė, ar tikrai mes
pasiryžę reformuotis, atsisakydami
be galo neracionalios ir neefektingos
sovietinės akad. N.Semaškos sistemos ir pereiti prie Sveikatos draudimo modelio? Vienos iš tarptautinių
konferencijų Seime metu pasakiau,
kad Lietuva kuria tokią sveikatos
sistemą, kuriai nėra ir nebus opozicijos. “Gerbiami Seimo nariai,
šiandieną valdžioje esame mes, dabartinė LDDP valdančioji dauguma,
rytoj ta dauguma po rinkimų keisis,
ateisite jūs, ir konservatoriai, ir kitos politinės jėgos. Jūs perimsite iš
mūsų valstybės valdymo estafetę.
Sveikatos sistemos reformą jau šiandieną bendru sutarimu turime kurti ir
vykdyti tokią, kad ji būtų priimtina
visiems ir, nepaisant sunkumų, ryžtingai tęstusi iki galutinio rezultato.
Nepriklausomai nuo to, kas sudarys
valdančiąją daugumą“. Man plojo ir
Seimo nariai, ir kiti dalyviai. Tokį
Lietuvos apsisprendimą labai aukštai vertino garbūs įtakingi užsienio
svečiai, nuo kurių priklausė finansinė ir konsultacinė parama Lietuvos
Respublikos Sveikatos sistemos reformavimui. Suprantama: pinigų –
šimtų milijonų JAV dolerių – niekas
už gražias akis šiaip sau nedalina!
Buvo du neišvengiamo ligoninių
mažinimo variantai. Greitas radi-

kalus kaip Estijoje ir lėtas, mažiau
skausmingas, evoliucinis. Estai paskaičiavo, nusprendė, kiek ligoninių
jiems nebereikia ir vienu kirčiu, kad
„netempti gumos“, nukirto. Kaip
tik tada, Budapešte vyko UNICEF
(Jungtinių tautų vaikų fondas) konferencija kurioje dalyvavau atstovaudamas Lietuvą. Joje teko susitikti
su dviem dalyviais nuo Estijos - parlamento deputatais. Kažkaip labai
gražiai susibendravome ir dalinomės
patirtimi. Paklausiau jų apie radikalųjį ligoninių uždarymą ir išgirdau:
„Oi, tik nedarykite mūsų klaidos!“
Pasirodo per daug uždarė, likę ligoninės nepajėgė priimti visų ligonių,
kilo sumaištis, teko dalį uždarytų vėl
atidaryti. Gyventojų pasipiktinimas
buvęs didžiulis. Gal detaliau nepasakosiu, tačiau grįžęs iš Budapešto ir
prezidentui A. Brazauskui, ir Seimo
pirmininkui Č. Juršėnui, ir Vyriausybės premjerui A. Šleževičiui papasakojau ką iš estų girdėjau. Vėliau
ir Sveikatos, socialinių reikalų ir
darbo komitete, ir LDDP frakcijoje
ši informacija buvo aptarta. Akis į
akį apie tai ne kartą kalbėjomės su
ministru J. Brėdikiu. Taip politiškai
buvo apsispręsta eiti (bet nesitraukiant) „žingsnis po žingsnio“ keliu.
Kad ne taip skaudėtų... Per tą laiką
sustiprinti universitetines klinikas,
regionų ligonines, renovuojant jų
pastatus, aprūpinant naujausia aparatūra, apmokant kadrus ir įdiegiant
moderniausias diagnostikos bei gydymo technologijas. Pasidžiaugsiu,
kad mūsų pasirinktam keliui pritarė
Briuselis, Pasaulinė sveikatos organizacija, Pasaulio bankas. Buvome
giriami už ryžtą. Pritarimo, pagalbos
ir palaikymo sulaukėme ir iš JAV
kongreso bei Vyriausybės. Ačiū visiems mus supratusiems ir padėjusiems kurti Lietuvoje šiuolaikišką
efektingą sveikatos sistemą.
Ar žinai skaitytojau, kiek ligoninių buvo kadaise Anykščių rajone, kai dar studijavau mediciną ir
vasarą dirbau felčeriu greitojoje?
Na, paskaičiuokime kartu: Anykščių (klebonijos pastate), Kavarsko
(Pranciškaus Kalibato pastatytame
pastate), Troškūnų, Svėdasų (klebonijoje) ir net Viešintų. Patys suprantate, kokio lygio tai buvo ligoninės ir

ką jos galėjo. Bet buvo! Kiek liko?
Kiek per visą Lietuvą tokių “bagadelnių” uždaryta? Ar likusios rajonų
savivaldybėse ligoninės jau ramios
ir saugios? Ar jos atitinka ir išlaiko
keliamus šiuolaikinius reikalavimus? Ar prisipirkę brangios aparatūros, tokios kaip Kompiuteriniai
tomografai, ją tikrai racionaliai ir
intensyviai kas dieną panaudoja? Ar
aptarnaujantys specialistai dirba visu
krūviu? Ar nestovi brangi aparatūra
kaip papuošalas pasirodymui, kad ir
mes turime, o aprašyti tyrimų rezultatų atvažiuoja porą kartų per savaitę
koks nors papildomai uždarbiaujantis specialistas iš Kauno ar Vilniaus
ir tiek... De facto nėra tiek ligonių,
kad gydytojas pastoviai galėtų dirbti
ir sau algą užsidirbti. O kodėl? Štai
anykštėnas Juozas Ratautas „Anykštoje“ pasakoja, kad Vokietijoje ligoninės yra viena nuo kitos ne arčiau,
kaip 100 kilometrų. Ir tai, esant gerai
kelių infrastruktūrai, turint pakankamai šiuolaikinių medicininių automobilių, aviacijos priemonių, geras
internetinio bei kitokio ryšio priemones, yra racionalu. Štai tuo pačiu
principu, „mus vis puolančioje Rusijoje“ ligoninės, kuriose yra viskas
ko reikia šiuolaikiškai medicinai,
naujai statomos arba rekonstruojamos miestuose – regionų centruose, kuriuose ne mažiau 100 – 200
tūkstančių gyventojų. Rusija taip
pat atsisakė neefektingos, stalininiai
– populistinės, neefektingai pinigus
ryjančios TSRS akad. N. Semaškos
sukurtos sveikatos sistemos! Ar kad
taip neišvengiamai ir Lietuvoje vyks
mes, kūrę Lietuvos Sveikatos sistemos reformą, žinojome? Taip. Ar
supratome, kad tas lėtesnis evoliucinis ligoninių mažinimo kelias irgi
turės atvesti prie ne vienos savivaldybės ligoninės restruktūrizavimo
arba uždarymo? Taip ir tas laikas
natūraliai, neišvengiamai kaip mirtis, atėjo. Masinė Lietuvos emigracija, kurios net blogiausiame sapne
anuomet nenumatėme, šį procesą tik
dar labiau suaktyvino. Ir nieko čia
neapgausi. Net tokia didi valstybė
kaip JAV vis dar vargsta ieškodama
racionaliausios sveikatos priežiūros
sistemos.
Na, JAV toli, Vokietija irgi ne už
Peslių prūdo, o kaip bus su Anykščių
ligonine? Atėjo laikas reikliai ir bešališkai įvertinti, koks yra jos lygis,
kokios jai ryškėja realios perspektyvos artimiausioje ir tolimesnėje ateityje? Nelengva, jautri man ši tema,
tačiau pažadu apie tai pakalbėti kitame straipsnyje.

VĖŽYS Šiuo metu mokėsite suderinti pareigas ir poilsį bei malonumus.
Tačiau rasti bendrą kalbą su aplinkiniais bei konkuruoti dėl norimo dalyko
bus nelengva. Kaip bebūtų, augs jūsų
galimybės įkūnyti planus, realizuoti
save ir padėti tobulėti vaikams. Neabejingi būsite ir meilės, kūrybos atžvilgiu. Atsargiai elkitės su elektra.
LIŪTAS Šią savaitę galimi neblogi
dalykiniai pasiūlymai. Gali būti, kad
rasite naują ar papildomą uždarbio
šaltinį, jeigu to siekėte. Tik nepiktnaudžiaukite savo padėtimi, ryšiais.
Jei užteks laiko, pravartu pasitvarkyti
buityje, išsiaiškinti nesusipratimus su
šeimos nariais, kad jie nebetemdytų
nuotaikos. Sveikata nebus stipri. Derėtų tinkamai maitintis.
MERGELĖ Nuo pirmadienio
stenkitės tvarkingai užbaigti darbus,
sutvarkyti dokumentus. Galbūt pagaliau gausite tai, ko nusipelnėte savo pastangų dėka. Regis, daugės kūrybinės
energijos, meilės vilčių, noro flirtuoti,
sportuoti. Galbūt įsigysite kažką naujo
buičiai ar savo įvaizdžiui.
SVARSTYKLĖS Nuo pirma-

dienio iškart energingai pasinersite į
konkrečius reikalus, darbą. Venkite
ekscentriškumo, konfliktų, avantiūrų.
Į namus nesineškite dalykinių problemų. Galbūt pavyks susitarti dėl pelningo užsakymo, su nuolaida įsigyti norimą prekę, arba tiesiog atsiras galimybė
užsitikrinti didesnį stabilumą.
SKORPIONAS Nors nuo pirmadienio dar nesinorės nieko rimto imtis,
bet kažkokios aplinkybės ar žmonės
paskatins nuveikti kai ką ypač svarbaus. Ypač seksis tai, kam reikalinga
intuicija bei susikaupimas. Pagreitį
gali įgyti anksčiau vilkintas sandoris
arba prasidėję meilės santykiai.
ŠAULYS Šią savaitę turėtų pavykti
pasirašyti sutartis, užmegzti ilgalaikius
ryšius. Vis dėlto problemų galite turėti
per kitų žmonių arba savo neapdairumą, nesąžiningumą. Būkite racionalūs, konkretūs, nežarstykite nepagrįstų
pažadų. Bus geriau, jei vengsite blaškančio šurmulio ir nesiimsite darbų,
kurių nesugebate.
OŽIARAGIS Šią savaitę gali kilti
ūpas bet kokiomis priemonėmis siekti savo tikslo, daryti spaudimą, būsite

valdingi, ambicingi. Pasitaikys darbinių ar bendravimo nesklandumų, tačiau aiškiai žinosite, ką turite nuveikti.
Nesitversite savame kailyje - viskas
bus įdomu, aktualu. Lengvai megsis
pažintys. Deja, meilės santykiai bus labai trapūs. Saugokitės traumų, avarijų.
VANDENIS Šią savaitę neblogai
seksis mokytis ir mokyti bei siekti
karjeros. Tikėtini neoficialūs ir oficialūs pokalbiai, susitikimai, reikalingos
pažintys. Galite gauti žinią iš toli esančio dominančio asmens. Su draugais,
partneriais gali kilti nesusipratimų dėl
bendrai investuotų ar paskolintų pinigų, turto, įtakos sferų, padarytos žalos.
Tvirčiau laikykite vadeles, kad nenuklystumėte nuo teisingo kelio.
ŽUVYS Šią savaitę atlikite neatidėliotinus reikalus, ieškokite teisybės ir
užtarimo, tvarkykite finansinius dokumentus ir pan. Venkite aplaidumo, jei
reikės spręsti supainiotą reikalą, ruošti
ar nagrinėti svarbų dokumentą ir pan.
Naujovių galite sulaukti, jeigu pastaruoju metu įklimpote rutinoje. Galite
susižavėti nauja idėja. Savaitgalį jus
vargins prisiimti įsipareigojimai.

specialistas pataria
Kodėl kačiukams reikia
karpyti nagus? Kas nutinka,
jei netyčia paragauji AKM
užkrėstos šernienos? Kaip
prižiūrėti orchidėjas? Ar kūdikiams tinka žaliavalgė mityba?
Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakysime antradienį
„Anykštos“ rubrikoje „specialistas pataria“..
Šį kartą susirūpinęs šešerių
metų mergaitės tėtis klausia,
ar reikėtų sunerimti, kad jo
mergaitė tik pažįsta raideles,
bet dar neskaito?

Į šį klausimą atsako Anykščių A. Baranausko pagrindinės
mokyklos pradinių klasių mokytoja Elena BRAŽIŪNIENĖ.
- Į pirmą klasę ateina įvairiai
pasiruošę mokinukai. Vieni jau
skaito, kiti – tik raidelis pažįsta, yra ir tokių, kuriems raidžių
pasaulis visai svetimas. Nei tėveliams, nei vaikams dėl nieko
nereikia nerimauti. Mokymosi
programos yra diferencijuotos ir
tas, vaikutis, kuris tik vos raideles pažįsta ar savo vardą moka
parašyti, viską suspės ir išmoks
laiku.
Aš susiduriu su kita problema.
Neužtenka vaikui gerai skaityti
– turi būti ir tinkama intonacija,
vaikas turi skirti ženklus, skaityti
raiškiai. O dažniausiai vaikai atėję iš priešmokyklinukų grupių,
to negeba. Jie tekstą beria kaip
žirnius į sieną.
Aišku, yra vaikų, kurie tikrai
nepriekaištingai skaito. Tad mes
savo klasėje turime kambarėlį,
kur gerai, raiškiai skaitantys vaikučiai gali skaityti knygeles, kol
kitus jų bendraklasius supažindinu su abėcėlė, raiškiu skaitymu.
Susiduriame ir su psichologine
problema – vaikai, kurie į mokyklą ateina mokėdami skaityti
kartais pasityčioja iš nemokančių, o iš to kyla kompleksai.
Pavyzdžiui, šiuo metu susiduriame su kirčiavimo problema. Kai bandai vaikams skaityti
tekstą teisingai kirčiuodamas,
kai kurie vaikai net pyksta, kad
mokytoja nemoka teisingai ištarti (šypsosi).
Tad tiek tėveliams, tiek vaikučiams galiu drąsiai pasakyti
– skaityti išmoksta visi, kartais
vieni greičiau, kiti – lėčiau, bet
barti vaiko, kad jis besiruošdamas į pirmą klasę dar nemoka
skaityti, labai didelė suaugusiųjų
klaida. Dažnai atsitinka taip, kad
įgąsdintas vaikas knygos taip ir
nepamilsta...
Jeigu turite klausimų, kuriuos
norite adresuoti specialistui,
siųskite el.paštu daiva.g@anyksta.lt arba skambinkite tel. (8-673)
11320.

SKELBIMAI

Už rūpestį, nuoširdumą dėkojame Anykščių rajono ligoninės gydytojai S. Rainienei ir slaugytojoms. Už užuojautą, gerą žodį, gėlių žiedus, pagalbą dėkojame Birutei
Šniuikienei, giminėms, draugams, bendradarbiams ir visiems padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą brolį Rimantą DAVIDONĮ.
Seserys Asta ir Vida

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirtimui. Gali būti su bendrasavininkais, malkinis. 2000 10000 Eur/ha.
Tel. (8-600) 29417.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

įvairūs

Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Kita

Automobilius, traktorius, kombainus, metalo laužą.
Tel. (8-699) 65350.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Dainiaus firma
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

Brangiai superkame

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Superkame karves,
bulius ir telyčias

MIŠKUS

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Gamina ir montuoja indėklus,
pristatomus kaminus. Valo kaminus. Naudoja 0,5 - 0,8 mm
nerūdijančio plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.

Įmonei Pnevėžyje reikalingi gyvulių skerdikai, mėsos išpjaustytojas, vairuotojas - ekspeditorius.
Tel. (8-656) 49074.

malkas.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

siūlo darbą
Kavinė ieško virėjo (-s), picų kepėjo (-s). Siūlo socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą,
lankstų darbo grafiką. Darbo patirtis privalumas.
Daugiau informacijos
tel. (8-626) 98328.

Išdžiūvusias alksnio, beržo malkas. Turi spygliuočių sausuolių ir
maišytų malkų. Veža po 5-8 erdmetrius.
Tel. (8-613) 11010.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. sausio 11 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 arba
(8-698) 70127.
Negauk tūkstantinės baudos
- susitvarkyk nuotekas
dabar!
Sertifikuoti nuotekų valymo
įrenginiai “Traidenis”, “August”,
“Feliksnavis”. Montavimas.
Garantija iki 20 metų. Vandens
šulinių valymas,
remontas.
Tel. (8-641) 93058.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
Tel. (8-630) 57490.

Kita

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.

Tel. (8-662) 50592.

SUPERKA VERŠELIUS

Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus. Keičiame spyruokles,
gobeleną, eko odą. Gaminame
čiužinius. Pasiimame baldus.
Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com

Sausas
skaldytas
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Ieško senų medinių pastatų nugriovimui. Reikalingos senos pilkos lentos, brusai, gegnės.
Tel. (8-600) 22872.

Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Kuras

karves, bulius, telyčias.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

parduoda

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.

Paslaugos

Buitinės technikos
remontas
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Gyvulių skerdykloje,
Paežerio I k., Panevėžio r.
Kiaulių subproduktų rinkinys
TIK 4 Eur !!! Perkant 10 rinkinių - 1 rinkinys dovanų!
Pažandės tik 1 Eur!
Kiaulių skerdenų puselės 2,30 Eur/kg.
Tel. (8-656) 80339
(nuo 8 iki 17 val.)

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a) pardavėjas
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas
slenkančiu grafiku: 4 darbo
dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje - pageidautina.
Kreiptis telefonu
(8-620) 42754.

“Tele loto”. Žaidimas nr. 1135 Žaidimo data: 2018-01-07
Skaičiai: 66 58 67 46 21 05 38 28 16 55 49 33 45 43 70 62 56 64 74 04 07 02
14 36 69 50 53 29 75 60 52 27 51 24 11 71 48 12 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
41 68 10 65 31 13 42 17 32 08 06 54 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0447976 Automobilis “Toyota C-HR”, 044*891 Pakvietimas į TV
studiją 000*501 Pakvietimas į TV studiją, 051*110 Pakvietimas į TV studiją 041*570
Pakvietimas į TV studiją

Išnuomojamos 242 kv. m
ploto komercinės patalpos
tinkančios prekybai.
Patalpos miesto centre, adresu Ladigos g. 13, 1 aukštas.
Nuomos kaina sutartinė.
Kontaktinis tel.
(8-686) 63402,
(8-381) 59142, 51587.

gimė
Kristupas RUDOKAS, gimęs 01 03
Mykolas TRAPIKAS, gimęs 01 03
Tomas KUKULAS, gimęs 12 26

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-673) 11320.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
antradieniais,
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
šeštadieniais.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1.00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2600 egz.					
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona.
sausio 10 d.
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas,
Ginvilė, Vilius.
sausio 11 d.
Marcijonas, Stefanija, Audrius,
Vilnė, Palemonas.
sausio 12 d.
Arkadijus, Cezarija, Cezarijus,
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, Cezarė, Cezaris.

mėnulis
sausio 9-12 d. delčia.

anekdotas
Sėdi prie upės beždžionė su
virvute ir mėto ją į upę… Įmeta –
ištraukia, įmeta – ištraukia… Pro
šalį plaukia krokodilas, žiūri, ką
čia ji daro – nieko nesupranta…
Taip paplaukiojęs porą kartų pro
šalį klausia beždžionės:
– Klausyk, beždžione, ką tu čia
darai?
– Duok 5 litus, pasakysiu.
Krokodilas galvoja – negi gaila
to pitako, duoda beždžionei, o ta
ir sako:
– Va, matai, turiu siūlo gabalą…
Įmetu į upę – ištraukiu, įmetu – ištraukiu…
– Nu, beždžione, man atrodo tu
čia kažkokį š... stumi…
– Š... ne š..., bet per dieną 60 litų
pasiimu!
***
Ateina sūnus pas mamą ir klausia:
– Mama, o kas dovanas neša?
Kalėdų senis?
– Taip, sūnau.
– O kas vaikus atneša? Gandras?
– Na taip, tu teisus.
– O tai kam mes tėtį laikome?
***
Aklųjų biblioteka. Sėdi aklieji,
skaito, pirščiukai dirba…
Vienas skaitytojas kitam tik pyst
tarką vietoj Brailio lentelės!
– Eik tu sau!!! Nu tokios nesąmonės tai dar niekad neskaičiau!
***
– Ach, mielasis, vakar tu man
tiek daug komplimentų pasakei.
Nieko panašaus anksčiau neteko
girdėti!
– Atleisk, buvau girtas.

oras
2

-2
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MOZAIKA
Japonijoje 1,2 milijono merginų
ir vaikinų švenčia Pilnametystės
dieną
Pirmadienį Japonijoje švenčiama
valstybinė šventė - Pilnametystės diena. Ji skirta merginoms ir vaikinams,
kuriems per pastaruosius metus sukako 20 metų. Administracijos ir komunikacijų ministerijos duomenimis,
naujų pilnamečių prieaugis šalyje
per metus nepasikeitė ir sudarė 1,23
milijono žmonių. Bet šįmet iškilmes,
kurios paprastai susijusios su pasivaikščiojimu puošniais drabužiais ir
lankymusi šventyklose, temdo blogi orai - visoje Japonijos teritorijoje
šalta ir apsiniaukę. Japonijos jaunimui, ypač merginoms, Pilnametystės
diena - svarbi šventė, suteikianti galimybę pasipuikuoti. Dauguma japonių sutinka ją apsirengusios ryškiais
žieminiais kimono su ilgomis, beveik
grindis siekiančiomis rankovėmis.
Apdarą puošia įmantriu mazgu surišta juosta „obi“ ir puri uždėtinė kailinė
apykaklė. Ant kojų - lakuotos šlepetės
„zori“, rankose - mažytis rankinukas.
Pilnametystės amžius - 20 metų Japonijoje buvo nustatytas 1876 metais. Valstybinė šventė šia proga buvo
įvesta 1948 metais. Bet tradicija rengti įvairias ceremonijas, skirtas pilnametystei, gyvuoja šalyje nuo tolimų
viduramžių.
Italija: greitai nudžiūvusi
Kalėdų eglė gali atsidurti
muziejuje
Iš pradžių jos nutriušusi išvaizda
sulaukė viso pasaulio pašaipų, ji netgi
buvo lyginama su tualeto šepečiu. Bet
dabar garsioji „plika“ Kalėdų eglė, pastatyta Venecijos aikštėje Romoje, gali
atsidurti Italijos Nacionaliniame XXI
amžiaus meno muziejuje (MAXXI),
praneša BBC. Nuo gruodžio nelaimingoji eglė buvo vadinama „spelacchio“
- t. y. „nusususi“, „nuplikusi“. Romos
gyventojai ir turistai buvo apstulbę dėl
to, kad eglė nudžiūvo per dvi savaites.
Miesto valdžia išleido beveik 50 tūkstančių eurų, kad atsivežtų ją iš rajono
netoli Austrijos sienos. Kai kurie romiečiai lygino pirma laiko nudžiūvusią eglę su opozicinio „5 žvaigždučių
judėjimo“ atstovės Virginios Raggi

sprintas
Biatlonas. Vokietijoje vykusio
pasaulio biatlono taurės ketvirtojo etapo vyrų estafetėje 4x7,5 km
sekmadienį Lietuvos komanda
– Karolis Dombrovskis, Vytautas Strolia, Linas Banys ir Tomas
Kaukėnas – buvo aplenkta ratu ir
galutinėje įskaitoje užėmė 21-ąją
vietą. Varžybose dalyvavo 25 komandos. Du, taigi pusė, Lietuvos
rinktinės - anykštėnai. Prie patyrusio V.Strolios prisijungė ir pasaulio taurės varžybose debiutavęs
L.Banys. Teoriškai abu anykštėnai
gali startuoti vasario mėnesį vyksiančiose olimpinėse žaidynėse.
Tiesa, Lietuvos vyrams biatlonininkams olimpiadoje skirtos dvi
vietos, į kurias dabar rimčiausiai pretenduoja rinktinės lyderis
T.Kaukėnas bei V.Strolia.
Krepšinis I. Anykščių „KKSCElmis“ šeštadienį RKL B diviziono varžybose 70-59 išvykoje įveikė Lietuvos kurčiųjų sporto klubą.
Tautvydas Jodelis pelnė 26 taškus,
Žygimantas Žiukas įmetė 18 taškų,
atkovojo 13 kamuolių ir surinko
28 efektyvumo balus. Anykščių

valdymu. Prieš pusantrų metų laimėjusi rinkimus, ji žadėjo išspręsti įsisenėjusias Romos problemas, bet per šį
laiką jos tik dar labiau susikomplikavo. Atsirado ir nestandartinio medžio
gerbėjų. Tviteryje netgi buvo sukurta
paskyra „@Spelacchio“. „Sako, kad
jie mane nori pastatyti muziejuje.
Traukis, Caravaggio“, - skelbia vienas
iš įrašų. Per Tris karalius prieštaringai
vertinama eglė bus nupuošta. Pasak
laikraščio „Corriere della Sera“, kelionė į muziejų nėra vienintelis jos likimo
variantas. Romos valdžia svarsto planą
pastatyti iš jos medinį namelį, kuriame
moterys galėtų ramiai pamaitinti kūdikius krūtimi arba pakeisti sauskelnes.
Dar vienas variantas - pagaminti iš
garsiosios eglės kelis tūkstančius pieštukų Romos mokykloms. Manoma,
kad eglės likimas paaiškės pirmadienį
per spaudos konferenciją. Kad ir kaip
baigtųsi ši istorija, tūkstančiai piešinių,
nuotraukų ir pranešimų su palaikymo
žodžiais užtikrins neįprastai Kalėdų
eglei vietą istorijoje. Tviteryje rašoma:
„Mes niekada tavęs nepamiršime“,
„Pasilik Romoje“, „Tu - nuostabi“.
Indija: skrydžio metu
susikivirčiję lakūnai
nušalinti nuo darbo
Indijos aviacijos kompanija „Jet
Airways“ iki tyrimo pabaigos nušalino nuo darbo du lakūnus, kurie sausio
1-ąją susikivirčijo pilotų kabinoje,
skrisdami iš Londono į Mumbajų.
Tai pranešė laikraštis „The Times of
India“, remdamasis savo šaltiniais ir
bendrovės atstovu. Incidentas įvyko
netrukus po to, kai „Boeing 777“ pakilo iš oro uosto Londone. Pasak leidinio šaltinių, „tarp dviejų pilotų kilo
ginčas“, kurio metu kapitonas smogė
savo kolegei į veidą, po to „ji apsiašarojusi paliko kabiną“. Įgulos nariai
įkalbėjo antrąją pilotę grįžti, bet po
kurio laiko lakūnai vėl susiginčijo, ir
moteris vėl paliko vietą prie šturvalo.
Kolegų prašoma ji po kurio laiko dar
sykį grįžo į pilotų kabiną. Anot šaltinių, incidento metu lėktuvo kapitonas taip pat buvo palikęs kabiną, kad
įkalbėtų kolegę grįžti prie darbo. Tuo
metu orlaivyje buvo 324 keleiviai ir
14 įgulos narių.
„KKSC-Elmis“ po 11 rungtynių
turi 2 pergales ir RKL B diviziono
B grupėje.
Krepšinis II. Sausio 5 dieną
Anykščių KKSC mergaičių krepšinio komanda Kaune sužaidė draugiškas rungtynes su komanda iš
Švedijos. Anykštėnės 18-58 pralaimėjo metais vyresnėms švedėms.
Slidinėjimas. Sausio 6-7 dienomis, Lenkijoje Jakuszyce miestelyje vykusiame atvirame šios šalies
čempionate dalyvavo grupė Lietuvos slidininkų. Sportininkai varžėsi
sprinto klasikiniu stiliumi rungtyje.
Net du Lietuvos sportininkai lipo
ant stipriausiųjų pakilos. Vyrų grupėje Mantas Strolia po atkaklios kovos finišo tiesiojoje iškovojo aukso
medalį, o Modestas Vaičiulis pelnė
bronzą. Į pirmąjį dešimtuką pateko
du anykštėnai - 7-as buvo Jaunius
Drūsys, Ąžuolas Bajoravičius finišavo 10-as. Paulius Januškevičius
finišavo 24-as, Edvinas Šimonutis
- 25-as. J.Drūsys ir Ą.Bajoravičius
ruošiasi pasaulio jaunimo pirmenybėms, kurios vyks sausio pabaigoje Šveicarijoje. J.Drūsys startuos
U23, Ą.Bajoravičius U20 amžiaus
grupėse.

Sausio 14 d. (sekmadienį), 14 val. Valdovų rūmuose vyks
popietė su Laisvės premijos laureate s. Nijole Sadūnaite.
Renginyje dalyvaus: arkivysk. Sigitas Tamkevičius, prof. Vytautas Landsbergis, Karolina Masiulytė-Paliulienė, dr. Andrius
Navickas, kun. Vincentas Lizdenis, Anykščių J. Biliūno gimnazijos bendruomenė, aktorė Dalia Michelevičiūtė ir kt. Muzikinius
kūrinius atliks Gabrielė Agilė Bajoraitė (fortepijonas), Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (meno vadovas prof. Tadas Šumskas, chormeisteris ir solistas
Vilius Grušnius, koncertmeisterė Daivalija Genaitytė). Renginio
vedėjas – aktorius Gediminas Storpirštis.
Prieš renginį 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios – padėka Dievui už s. Nijolę Sadūnaitę ir visus prisidėjusius
prie Tėvynės laisvės bei jos kūrimo.
Renginį organizuoja žurnalo „Ateitis“ redakcija (VšĮ „Ateities
leidybos centras“). Renginio partneris – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
Įėjimas laisvas
Po renginio bus galimybė pasveikinti s. Nijolę, pabendrauti prie
kavos.

