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PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Įvairią medieną.
Žemės ūkio žemę apaugusią krūmais. 
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.El. p.: aldaspat@gmail.com
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Antano Baranausko premija įteikta 
rašytojui Valdui Papieviui Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 28-osios, šeštadienio, 
vakarą Anykščių kultūros cen-
tro antrojo aukšto fojė iš Anykš-
čių krašto kilusiam ir Paryžiuje 
(Prancūzija) gyvenančiam rašy-
tojui ir žurnalistui, ,,Laisvosios 
Europos“ radijo bendradarbiui, 
57-erių Valdui Papieviui įteikta 
Antano Baranausko literatūrinė 
premija. Šią premiją prieš devy-
nerius metus, bendradarbiauda-
ma su Lietuvos rašytojų sąjunga, 
įsteigė Anykščių rajono savival-
dybė. Premija skiriama už gro-
žinės literatūros kūrinius – kny-
gas, skiepijančias meilę Lietuvos 
gamtai ir Antano Baranausko 
gimtinės aplinkai, atskleidžian-
čias žmogaus ir gamtos dvasinį 
ryšį, arba profesionalios literatū-
rologijos kūrinius, skirtus Anta-
no Baranausko kūrybai.

4 psl.
2016 metais įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, rašytojas Valdas Papievis 
(dešinėje) praėjusį savaitgalį tapo ir  Antano Baranausko literatūrinės premijos laureatu. Šalia lau-
reato - Anykščių L.ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka ir bibliotekos Krašto 
dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė.

Paskutinės dienos, kai galite laimėti televizorių. 
,,Anykštos“ prenumeratos kvitų laukiame iki sausio 3-iosios!

Bus du nauji direktoriai... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, gruodžio 30- ąją, per 
paskutinį šių metų Anykščių 
rajono tarybos posėdį rajono 
vicemerui, socialdemokratui 
Dainiui Žiogeliui buvo paves-
ta pasakyti kalbą apie tai, kad 
UAB ,,Anykščių vandenys“ di-
rektorius Alvydas Gervinskas 
yra išskirtinai blogas vadovas. 

A.Gervinskas, taip pat ir 
Anykščių rajono ligoninės di-
rektorius Audrius Vasiliauskas 
greit po Naujųjų metų turėtų 
netekti užimamų pareigų. 

Virš Anykščių ligoninės direktoriaus Audriaus Vasiliausko (kairėje) ir UAB,,Anykščių vandenys“ 
direktoriaus Alvydo Gervinsko (dešinėje) kabo Damoklo kardas. Tuoj po Naujųjų jis kris. Anykščių 
rajono vicemeras, socialdemokratas Dainius Žiogelis (centre) aiškino, kad A.Gervinskas darbuoto-
jams atlyginimus pakėlė ne laiku.

Žemėlapiai. Sekmadienį, sausio 
5 d., 11 val. Svėdasų meno galeri-
joje atidaroma Raimondo Guobio 
pieštų meninių žemėlapių paroda 
,,Krykštaukit, upės ir maži upeliai“.

Pinigai. Susisiekimo ministerija 
skyrė įstaigai papildomą 41 tūkst. 
eurų finansavimą. Perskirsčius 
lėšas, papildomas finansavimas 
skirtas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ dalininkei Anykščių 
rajono savivaldybei. Taip bus ap-
mokėtos įstaigos patirtos išlaidos 
bei padengtos susikaupusios sko-
los.

Parama. Paskirstytos lėšos So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jektams, praneša Anykščių rajo-
no savivaldybė. Didžiausia suma 
skirta Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijai - 27 tūkst eurų. Asociacija 
Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Anykščių Viltis“ projektų 
įgyvendinimui gavo 11 tūkst. eurų, 
viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų 
centras - 5 tūkst.172 eurus, viešoji 
įstaiga Pagalbos ir informacijos šei-
mai tarnyba - 3 tūkst.350 eurų.

Komisija. Anykščių rajono savi-
valdybės Etikos komisija turės nau-
ją narę. Į jos sudėtį siūloma įtraukti 
Anykščių Janydžių seniūnaitijos 
seniūnaitę Zitą Karaliūnienę.  Ji 
pakeis komisijoje buvusį Centro se-
niūnaitijos seniūnaitį Rolandą Lan-
čicką, kuris  pradėjo dirbti Andrio-
niškio seniūnijos seniūnu. Nauja 
narė pasiūlyta, nes Etikos komisijos 
sudėtyje nebeliko 1/3 komisijos na-
rių, kurie būtų seniūnaičiai arba se-
niūnaičiai ir visuomenės atstovai.

Žiaurumas. Gruodžio 28 die-
ną miškelyje, Troškūnų seniūni-
jos  Jackagalio kaime,  šalia kelio 
Anykščiai - Troškūnai - Panevė-
žys, 31-ajame kilometre, krūmuo-
se, moteris (g. 1973 m.), gyvenanti  
Troškūnų seniūnijos Juostininkų 
kaime, Juostos g., rado užmuštą 
jai priklausantį šunį. Padaryta 500 
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Darbas. Šiandien, gruodžio 31 
d., „Anykštos“ redakcijos skelbimų 
skyrius dirbs iki 13 val.

Buvęs „Siauruko“ 
vadovas 
kaltinamas 
pasisavinęs 
daugiau nei 200 
tūkst. eurų

Informacijos apie Kalėdų rezidenciją 
galėjo būti daugiau

Šventėms 
dovanojo 
koncertą Alvydas JANICKAS, anykš-

tėnas, tarnautojas:
„... Prisimenu, prieš 25 metus 

pastate, kuriame dabar veikia 
parduotuvė ,,Cesta“, veikė Ka-
lėdų Senio agentūra...“ 

Įspėk, kas 
kvepia? 
Neįspėjai. 
Lelijos? Liepos? 
Vėjai? Ne.



  
KONKREČIAI 2019 m. gruodžio 31 d.

spektrasŠventėms dovanojo koncertą Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 27 dieną, penktadienį,  Anykščių koplyčioje vyko ka-
lėdinis muzikos vakaras ,,Davidsbiundlerių Kalėdos“. Klasikinės  
muzikos garsus  klausytojams dovanojo  tituluota pianistė, Ispa-
nijoje gyvenanti anykštėnė Paulina Dūmanaitė bei jos kolegos iš 
skirtingų Europos šalių: smuikininkė Ieva Pranskutė, gyvenanti 
Austrijoje, violončelininkas Mislav Brajkovic iš Kroatijos ir alti-
ninkė Dovilė Juozapaitienė, gyvenanti Lietuvoje.

Pianistė Paulina Dūmanaitė ( antra iš kairės) džiaugėsi, kad per 
Kalėdas sugrįžusi į Anykščius turėjo galimybę kartu su kolego-
mis muzikais savo gimtojo miesto žmonėms surengti koncertą.

Laimo Fergizo nuotr.

,,Koncertuoti Anykščiuose vi-
sada labai malonu ir atsakinga, tai 
mano gimtasis miestas, aplinkui 
mane pažįstantys žmonės ir šeima! 
Šį kartą tai buvo tikrai ypatinga 
proga: galėjau švęsti Kalėdas na-
muose ir dar pakoncertuoti koply-
čioje, kur nuo mažens rengdavau 
rečitalius. Galėjau pasidalyti tuo, 
ką geriausiai moku ir kas yra mano 
didžiausia gyvenimo dalis!“- po 
koncerto Anykščių koplyčioje 
,,Anykštai“ sakė P.Dūmanaitė.

Atlkėja P.Dūmanaitė džiaugėsi, 
kad pasiklausyti kalėdinio kon-
certo ,,Davidsbiundlerių Kalėdos“ 
penktadienio vakarą susirinko pil-

na salė.
,,Pilna salė, šilta publika, kuri 

mus palaikė ir skleidė labai gerą 
energiją! Tikrai labai ačiū visiems 
atėjusiems ir, tikiuosi, iki grei-
to!!!“ - apie dar vieną koncertinį 
sugrįžimą jau iš anksto užsiminė 
P.Dūmanaitė, nepamiršusi padėko-
ti Anykščių menų centro direkto-
riui Tomui Tuskeniui už galimybę 
surengti pasirodymą po Anykščių 
koplyčios skliautais.

Kitais metais pirmajame žurnalo 
,,Aukštaitiškas formatas“ nume-
ryje bus publikuojamas straipsnis 
apie P.Dūmanaitę, jos gyvenimą 
svetur bei muzikinį kelią.

Vilniečiai – Vaižganto ir partizanų takais Raimondas GuobIS

Paskutinį šių metų šeštadienį Vilniaus bėgimo klubo „Tamsta“ suburta vilniečių grupė, prisi-
jungus dar keliolikai žmonių iš Rokiškio ir kitų vietelių, iš viso per 60 žmonių, atvyko į Svėdasus 
dalyvauti  tarpušvenčio žygyje. 

Svėdasai pasirinkti neatsitiktinai –  siekta prasmingai užbaigti jubiliejinius kan. Juozo Tumo – 
Vaižganto metus ir pagerbti prieš 70 metų žuvusius Algimanto apygardos partizanus. Žygeiviai 
šviesiais vieškeliais, Jaros pakrančių šilais ir Šimonių girios takeliais įveikė net 21 kilometro trasą, 
drauge krašto istoriją pažino  ir puikiai praleido laiką.

Nenuilstantis organizatorius, 
klubo „Tamsta“ vadovas Henrikas 
Šarkūnėlis su savo komanda di-
džiuliu autobusu, tikru baltašoniu 
laineriu, į Svėdasus atvyko apie 10 
valandą. Diena buvo pilka ir žvarbi, 
tačiau žygeiviai nusiteikę saulėtai 
ir pakiliai. Bibliotekoje apžiūrėjo 
„Šimtmečio svėdasiškių“ galeriją, 

stabtelėjo aikštėje prie paminklo 
pokario partizanams, Nepriklau-
somybės koplytstulpio, paminklo 
kan. J. Tumui – Vaižgantui, memo-
rialinės lentos tautos patriarchui dr. 
Jonui Basanavičiui. Pasisukinėję 
šventoriuje, užsukę į grafų Mariko-
nių koplyčią – mauzoliejų, smagiu 
žingsniu Šimonių gatve patraukė 

to paties vardo girios link. Pirmieji 
stabtelėjimai - prie baltosios dva-
ro koplytėlės, istorinių vieškelių 
kryžkelėje, partizanų kapų šilely-
je. Po to - tiesiu kaip styga, skam-
bančiu nuo gruodo šviesiu keliu 
žengėme iki pat liepto per Jaros 
upelaitę Čiukuose. Ten kalbėjomės 
apie malūną, terpentino dirbtuvę ir  

Daugiau nei šešios dešimtys žygeivių bei ištikimas ir kantrus šuo prie liepto per Jarą ties Čiukais. 

minėjome jau seniai išnykusią tos 
vietos pramonę. Įžengėme į girią, 
kuri motiniškai pridengė nuo žvar-
boko vėjo, tad smagiai žygiavome 
beveik porą kilometrų. Kryžkelėje, 
prie buvusios Svėdasų girininko 
buveinės – Naujosios pasodos, 
sukome į kairę ir nukakę prie Prie-
pado ežero, jo pakrantėje papie-
tavome. Pokario kovas, legendinį 
vadą Antaną Starkų – Montę ir jo 
bendražygius prisiminėme prie 
buvusio Algimanto apygardos va-
davietės bunkerio daubos. Girios 
keliūtėmis tolyn žygiavome, be-
veik netyčia kitu keliu pasukome 
ir, netikėtai kelią pasiilginę, pačio-
mis Dienionių ir Apvalaino ežero 
pakrantėmis žingsniavome, pro 
senąją pušį su „Mūka“ praėjome ir  
Galvydžių kaime išlindome. Kelio 
vingiais vėl į Jaros  slėnį nusilei-
dome, Šv. Jono kryžkelėje stabte-
lėjome, tiltu žengėme, patvinusia 
upe gėrėjomės, per senąjį Vikonių 
kaimą traukėme. Šilų vingriais ta-
keliais prie pat Svėdasų kapinių 
išlindome, įdomesnius paminklus 
jose apžiūrėję, jau sutemoms nusi-
leidus  miestelio centre savo žygį 
baigėme. Jaukioje bendrystėje ka-
vinėje „Pas Gedą“ vakarieniavo-
me, kalbėjomės, dainas dainavom 
ir širdingai atsisveikinę namo ke-
liavome.

Buvęs „Siauruko“ vadovas kaltinamas pasisavinęs 
daugiau nei 200 tūkst. eurų
Panevėžyje registruotai viešajai įstaigai „Siaurojo geležinkelio 

klubas“ anksčiau vadovavęs Vismantas Užalinskas kaltinamas 
pasisavinęs 208 tūkst. eurų ir nesumokėjęs beveik 13 tūkst. eurų 
mokesčių.

Panevėžio apygardos prokura-
tūra pirmadienį pranešė baigusi 
ikiteisminį tyrimą dėl buvusio įs-
taigos vadovo ir bylą perdavusi 
teismui.

Pasak prokurorų, „Siaurojo gele-
žinkelio klubui“ V. Užalinskas va-
dovavo 2009-2014 metais, tačiau 
jis ir vėliau išliko faktiniu vadovu, 
vykdė ir kontroliavo ūkinę komer-
cinę veiklą, nors oficialiai įstaigai 
vadovavo kiti asmenys.

Tyrimo metu prokurorai nagri-
nėjo įstaigos veiklą 2012-2018 

metais. 
Anot prokuratūros, šiuo laiko-

tarpiu įstaigos vadovas galėjo ty-
čia apgaulingai ir aplaidžiai tvar-
kyti įstaigos buhalterinę apskaitą, 
teikti neteisingus duomenis apie 
pajamas, pelną ir turtą, klastoti do-
kumentus.

„Manoma, kad tokiu būdu į vals-
tybės biudžetą nebuvo sumokėta 
12 tūkst. 735 eurai mokesčių“, – 
rašoma pranešime.

V. Užalinskas figūruoja ir kitoje 
byloje, kaip buvęs viešosios įstai-

gos „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius. Ši byla teis-
mui perduota šių metų birželį. 

Įtariama, kad kaltinamasis su-
rašydavo netikras pirkimo ir par-
davimo sutartis, pagal kurias jo 
vadovaujama įstaiga pirko įvairias 
veiklai reikalingas medžiagas ir 
prekes, nors iš tiesų šie sandoriai 
neįvyko ir tokiu būdu tyčia pasi-
savino svetimą, jo žinioje buvusį 
Aukštaitijos siaurojo geležinke-
lio didelės vertės turtą – 20 tūkst. 
eurų.

Siaurasis geležinkelis Aukštaiti-
joje nutiestas XIX amžiaus pabai-
goje. 2001 metais jis nustojo veikti 
kaip susisiekimo priemonė ir tapo 
turizmo objektu. 2003 metais dalis 
šio komplekso objektų paskelbta 

kultūros paminklais.
Dabar siaurojo geležinkelio 

ruožas yra 70 km ilgio. Siauruku 
galima nuvykti nuo Panevėžio iki 
Rubikių kaimo Anykščių rajone.

Bns inf.

Vismantas Užalinskas figū-
ruoja dviejose su ,,Siauruku“ 
susijusiose teismo bylose.

Susitarimas. Ukrainos vyriausy-
bė ir Rusijos dujų koncernas „Gaz-
prom“ pirmadienį pasirašė taikos 
susitarimą, kuriuo užbaigiami teis-
miniai ginčai dėl Ukrainos antimo-
nopolinės tarnybos 7,4 mlrd. JAV 
dolerių vertės finansinės pretenzi-
jos Rusijos dujų gigantui, pranešė 
Ukrainos teisingumo ministerija. 
Dokumentą, kurį šalys laiko kon-
fidencialiu ir neviešinamu, pasira-
šė Ukrainos teisingumo ministras 
Denisas Maliuska ir „Gazprom“ 
valdybos pirmininko pavaduotoja 
Jelena Burmistrova. „Ukraina ir 
„Gazprom“ pasirašė taikos susita-
rimą dėl investicinio arbitražo. Do-
kumento detalių atskleisti negaliu, 
nes jis yra konfidencialus, tačiau 
svarbu, kad Rusija atsiima savo 
pretenzijas, o mes nenusižengiame 
savo taisyklėms nesudarinėti taikos 
susitarimų dėl investicinių arbitra-
žų, pagal kuriuos Ukraina turėtų 
sumokėti investuotojui bet kokias 
kompensacijas“, – paaiškino Ukrai-
nos teisingumo viceministras Iva-
nas Liščina.

Sulaikyti. Turkijos policija per 
reidus visoje šalyje areštavo 147 
įtariamus džihadistų judėjimo „Is-
lamo valstybė“ (IS) narius, pirma-
dienį pranešė valstybinė Anatolijos 
naujienų agentūra. Kaip informavo 
valstybinė Anatolijos naujienų agen-
tūra, per pastarosiomis dienomis 
įvykdytus reidus devyniuose regio-
nuose, įskaitant Ankaros, Bursos ir 
Batmano provincijas, buvo areštuoti 
dešimtys irakiečių ir 20 sirų. Stam-
bule pirmadienį buvo sulaikyti 24 
asmenys, o praėjusią savaitę mieste 
buvo sulaikyta 20 asmenų. Turkija 
pastaraisiais mėnesiais suintensyvi-
no reidus prieš IS kovotojus ir ėmė-
si spartinti jų repatrijavimą į kilmės 
šalis. Turkija buvo kaltinama konf-
likto Sirijoje pradžioje sudariusi 
sąlygas užsieniečiams džihadistams 
lengvai kirsti savo sienas. Vis dėlto 
Ankara perėjo prie daug griežtesnės 
politiko po IS išpuolių 2015 ir 2016 
metais, skaudžiai smogusiais Turki-
jos turizmo sektoriui.

Kaina. Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT) pirma-
dienį patvirtino 39 proc. mažesnę 
nei šiemet suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) terminalo saugumo 
dedamąją kitiems metams, pranešė 
taryba. Terminalo išlaikymas pin-
ga jo operatorei „Klaipėdos naftai“ 
pasiskolinus iš Šiaurės investici-
jų banko (NIB) 134,1 mln. eurų. 
Paskola bus naudojama terminalo 
kaštams perskirstyti ir išdėstyti 
juos ilgesniam laikui – 25 metams. 
Mažesnė – 343,71 už megavatva-
landę per parą per metus – saugu-
mo dedamoji įsigalios nuo sausio 
1 dienos, o tai dujų vartotojams 
per metus leis sutaupyti 36,1 mln. 
eurų, pranešė taryba. 2020-2024 
metų „Klaipėdos naftos“ SGD pa-
kartotinio dujinimo veiklos pajamų 
viršutinė riba bus 36,287 mln. eurų 
(nevertinant NIB paskolos, ji būtų 
62,3 mln. eurų). Lapkričio pabaigo-
je taryba jau buvo nutarusi mažinti 
dedamąją 11 arba 39 proc. Tuomet 
pažymėta, kad pastaroji bus taiko-
ma su sąlyga, jei „Klaipėdos nafta“ 
pasirašys paskolos sutartį su NIB, 
o valstybė jai suteiks garantiją. 
Gruodžio 20 dieną pasirašyta su-
tartis su NIB. 25-erių metų paskola 
padės perskirstyti SGD terminalo 
išlaikymo kaštus iki 2044 metų. 
Tokiu būdu nuo 2020 metų jie ma-
žės beveik 27 mln. eurų kasmet – 
maždaug nuo 62 mln. iki 36 mln. 
eurų.
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komentarai

SITUACIJA

komentarai

Nuoširdžiai užjaučiame 
Vladą GINDRĖNĄ mirus 
mylimam sūnui Mantui.

Pusseserės: 
Milda Pipirienė, 
Genovaitė Rudokienė

užjaučia

Informacijos apie Kalėdų rezidenciją galėjo būti daugiau
Panašu, kad pirmą kartą Anykščiuose atidaryta Kalėdų rezi-

dencija laukto lankytojų antplūdžio nesulaukė. Pašnekovų klau-
sėme - ar Jūsų giminaičius bei draugus, gyvenančius kitose Lie-
tuvos vietovėse, pasiekė informacija, kad Anykščiuose atidaryta 
Kalėdų rezidencija? Kaip manote, kodėl Kalėdų rezidencija bei 
šalia jos veikiantis kalėdinis prekybininkų miestelis nesulaukė di-
delio populiarumo?

O kur yra ta 
Kalėdų 
rezidencija?

Arūnas STRUMSKIS, iš Anykš-
čių krašto kilęs verslininkas:

- O kur ta Kalėdų rezidencija 
Anykščiuose yra? Apie tai infor-
maciją teko matyti feisbuke, kaž-
kas buvo pasdalijęs, tai pamačiau, 
tačiau tiksliai net nežinau, kurioje 
vietoje ji yra. Į Anykščius tenka 
atvykti tik savaitgaliais, prava-
žiuodamas automobiliu mačiau 
baltus prekybininkų namelius. Ar 
Kalėdų rezidencija įsikūrusi kaž-
kur ten?

Kalėdų Senio 
agentūra buvo 
labai populiari

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas, tarnautojas:

 - Galbūt apie Kalėdų reziden-
ciją Anykščiuose trūko įvairia-
pusiškos informacijos. Kalėdinės 
eglutės įžiebimo ceremonija buvo 
pakankamai gerai išreklamuota, 
pats mačiau, kas dėjosi miesto 
centre, kai trūko vietos automo-
biliui pasistatyti, nors oras buvo 
velniškai bjaurus.

Vis dar tęsiasi moksleivių ek-
sursijų tradicija į Anykščius, ta-
čiau neteko matyti, kad dabar, 
kaip kad būna vasarą, aplankyti 
Kalėdų rezidencijos vyktų organi-
zuotos moksleivių grupės. Juolab 
kad dabar atostogų metas. Grei-

čiausiai trūksta informacijos.
Pats nėjau į kalėdinį prekybi-

ninkų miestelį ieškoti kalėdinių 
dovanų. Daug dovanų pirkau in-
ternetu: taip pirkti ir pigu, ir pa-
togu.

Prisimenu, prieš 25 metus pas-
tate, kuriame dabar veikia parduo-
tuvė ,,Cesta“, veikė Kalėdų Senio 
agentūra. Ji buvo labai populiari, 
vaikai iš visos Lietuvos Kalėdų 
Seniui rašydavo laiškus. Buvo 
neblogas ,,kabliukas“, ir man tai 
buvo labai įdomu.

Žiemos nėra, sniego nėra, tad ir 
Kalėdų rezidencija merdi.

Anykščiai 
nustebino 
Lietuvą

Ignė PUKENĖ, anykštėnė, 
viešųjų ryšių specialistė:

- Labai džiaugiuosi, kad Anykš-
čiai šiemet į šventes pažvelgė nau-

ju žvilgsniu ir eglę patupdė ant 
vandens, su namiškiais šią mintį 
turėjom ne vienus metus ir laukėm 
- kada gi. Tai lietuvaičius privertė 
atsisisukti į Anykščius, žmonių 
per šventes miestas tikrai sulaukė. 
Paprastai vakarais miestas būna 
tuščias, o per šias šventes sulaukė 
daug dėmesio, gatvės gyvos, žmo-
nės su šeimomis vaikšto, kavinės 
pilnos, aplinkinių miestų gyven-
tojai tikrai lankėsi, teko trumpai 
pasikalbėti su žmonėmis, tai ir ute-
niškiai, ir panevėžiečiai užsuko ir 
visi gyrė eglę. Linkiu Anykščiams 
ir toliau stebinti Lietuvą!

-AnYkŠTA

Bus du nauji direktoriai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Nepritarė ligoninės 
strateginiam planui

Anykščių rajono taryba antrą 
kartą balsavo dėl Anykščių ligoni-
nės 2020-2022 metų veiklos stra-
tegijos ir antrą kartą jai nepritarė. 
Šį kartą deputatai apie ligoninės 
strategiją nepasakė nė žodžio: ne-
pritarė jai, ir tiek.

Savivaldybės įstaigos gali dirbti 
ir be patvirtintos strategijos, au-
tomatiškai plano nepatvirtinimas 
nieko nereiškia. Tačiau tradiciškai 
įstaigos strategijos netvirtinimas 
yra akivaizdus valdančiosios dau-
gumos demonstravimas įstaigos 
vadovui, jog jis nebėra mylimas.

Dabartinė rajono valdančioji 
dauguma jau ne pirmą kartą de-
monstruoja, kad jai nėra priimtina, 
kaip Anykščių ligoninei vadovauja 
jos direktorius Audrius Vasiliaus-
kas. Tikėtina, kad netrukus jam bus 
pasiūlyta trauktis iš pareigų. Taip 
pat tikėtina, kad grįžti į ligoninės 
vadovus bus siūloma buvusiam jos 
direktoriui, dabar mero patarėjui 
Daliui Vaiginui. Tiesa, D.Vaiginas 
noru vėl vadovauti ligoninei, bent 
kol kas, atrodytų, netrykšta.   

Alvydui Gervinskui perskaitė 
,,nekrologą“

Klausantis vicemero D.Žiogelio 
kalbos apie A.Gervinską, turėjo 
susidaryti įspūdis, kad direktorių 
reikia skubiai pašalinti iš pareigų, 
nes jis nuvarys į bankrotą UAB 
,,Anykščių vandenys“. Paradok-
sas, bet iki šiol ,,Anykščių vande-
nys“ buvo laikoma sėkmingiausia 
Anykščių savivaldybės bendrove. 

Jeigu dar dėl A.Vasiliausko 
darbo vietos yra abejonių, tai dėl 
A.Gervinsko likimo D.Žiogelis, 
panašu, pirmadienį padėjo tašką. 
O kai kurie kaltinimai ,,Anykš-
čių vandenų“ direktoriui priminė 
Stalino ,,troikos“ laikus: ,,duokit 
žmogų, o mes jam straipsnį pritai-
kysim“. 

D.Žiogelio pasisakymas buvo 
,,informacinis pranešimas“. Šio 

pranešimo esmė - bloga ,,Anykš-
čių vandenų“ finansinė situacija. 
Vėlgi paradoksas, tačiau prieš mė-
nesį A.Gervinskas buvo ,,austas“ 
dėl to, kad kelia vandens kainas 
vartotojams. 

Patikrino ir telefono sąskaitą, 
ir konferencijos darbotvarkę

Pateikiame visą D.Žiogelio 
pasisakymą apie A.Gervinską. 
Priminsime, jog  2015-aisiais 
A.Gervinskas į Anykščių rajono 
tarybą kandidatavo socialdemo-
kratų partijos sąraše. Tačiau po to, 
kai buvo išrinktas, jis kartu su soc-
demais nėjo į  opoziciją, o palaikė 
liberalų-konservatorių valdančiąją 
daugumą.  

,,Dėl Šaltupio sodų bendrijos ir 
Keblonių projekto šiai dienai 129 
tūkstančiai su viršum stovi skola 
įmonei, kadangi aplinkos valdymo 
agentūra pirmą etapą įgyvendino, 
rangovai įgyvendino. Reikėjo su-
mokėti 129 tūkstančius jau užsa-
kovo dalį. Nes APVA, na, agentū-
ra, savo dalį jau sumokėjo. Penkios 
dienos yra tam duodamos. Deja, 
įmonės sąskaitoje pinigų penkta-
dieniui turėjo 90 tūkstančių, o vien 
atlyginimui reikia maždaug 65 
tūkstančių mėnesiui. Ir sprendėsi 
klausimas, ar mokėti atlyginimus 
darbuotojams, ar mokėt nepilnai 
visą sumą rangovui, kurią jie jau 
vėluoja. Na, sprendimas priimtas, 
kad sumokėti atlyginimai ir prašy-
ti aplinkos valdymo agentūros, na, 
derėtis su jais, kad jie nereikalautų 
pagal sutartį šitos dalies sumokėti 
rangovui. Rangovas, aišku, ne-
laimingas, bet yra taip, kaip yra. 
Negana to, šis projektas reikalaus 
pavasarį dar 300 tūkstančių eurų 
prisidėjimo užsakovo dalimi prie 
šio projekto įgyvendinimo. Įmo-
nė negali sukaupti tokių lėšų, nes 
ji neturėjo jokio rezervo, prarado 
du didelius finansavimus per šiuos 
metus. Na, vieną nuo aštuoniolik-
tų metų, kur Aplinkos ministerija 
finansavo aglomeracijos nuotekų 
prijungimą 118 abonentų. Deja, 
keturis kartus pratęsus sutartį ir 
kai Aplinkos ministerija pradėjo 

grasinti sankcijomis savivaldybei, 
rugsėjo mėnesį teko sutartį nutrauk-
ti. Liko neįsisavinta penkliolika su 
viršum tūkstančių ir 11 abonentų 
neprijungta. Negana to, įmonė pri-
sižadėjo sutarty savo jėgomis pri-
jungti tuos objektus. Gruodžio 11 
Aplinkos valdymo agentūra parašo 
pranešimą, kad nefinansuos ketu-
riasdešimt penkių tūkstančių eurų 
sumos Kurklių projekte dėl klaidų 
administravime projekto, nesuderi-
nimo dėl projektavimo objekto, ne-
suderinamumo su pačia objekto fi-
nansavimo sutartimi. Tai čia iš viso 
staigmena. Negana to, kad įmonė 
šiai dienai renka vidutiniškai 114 
tūkstančių pajamų iš abonentų už 
parduotą vandenį ir nuotekas, iš 
kurių 65 eina įmonės darbuotojų 
atlyginimams. Po praeito tarybos 
posėdžio, 29 lapkričio, direktorius 
pasirašo įsakymą pakelti darbuo-
tojams atlyginimą, jeigu tiksliai 
9,369 proc. Tai yra vadovaujantis 
kolektyvine sutartimi, kuri buvo 
pasirašyta 2018 metų pabaigoje, 
kad didėjant minimaliai algai in-
deksuojasi visų darbuotojų alga, 
bet kažkodėl 2019 metų pradžioje, 
kai buvo pirmas didinimas, jokio 
algų didėjimo žmonėm nebuvo. 
Tas pareikalaus dar apie 7 tūkstan-
čių eurų.

Lapkričio 14 direktorius pasira-
šo įsakymą dėl Alvydo Gervinsko 
komandiruotės į tarptautinę speci-
alizuotą parodą konferenciją Water 
Izrael 2019 Tel Avive šešioms die-
noms. Toje konferencijoje turbūt 
sudalyvavo, nors mes pasigilinome 
į konferencijos darbotvarkę, tai re-
ali konferencija buvo dvi dienas. 
Pirmą dieną pasitikimas, ketvirtą 
- išsiskyrimas gražiuoju. Kam dvi 
dienos, tikrai negaliu pasakyti. Šios 
kelionės kaina 2635 eurai. Negana 
to, dar atsivijo sąskaita už telefoną, 
dar 300 eurų. 

Esmė tokia, kad pusę metų buvo 
kalbama apie tai, kad įmonė ieško-
tųsi galimybės, ieškotų būdų pro-
jektą įgyvendinti paskolomis, kre-
dito linijomis ar dar kažkuo. Šiai 
dienai direktorius yra nedarbingu-
me beveik mėnuo, kiek žinau - iki 
sausio pradžios. Nei vyriausia bu-

halterė, nei laikinai atliekantis par-
eigas pavaduotojas nieko nežino 
apie jokius susitarimus su bankais 
arba kažką, nes nieko nėra. Ir situ-
acija yra tokia. Įmonė per maždaug 
keturis penkis mėnesius vien tam 
pojektui turės sumokėti virš 400 
tūkstančių savo dalies, nes čia yra 
dar toks kaip ir pliusas - rangovas 
truputėlį vėluoja, nes pagal pirmą 
suderintą planą tai jau spalio - lap-
kričio mėnesį turėjo būti įgyven-
dintas pirmas etapas. Antras etapas 
- vasaris - kovas. Va tokia dabar 
yra situacija. Valdyba liepos mė-
nesio pradžioje buvo patvirtinusi 
struktūros pakeitimus, na, jis buvo 
parengtas ir jautėm, kad pinigų rei-
kia, reikia taupyti, ir šis projektas 
tikrai... Jų tikrai nemažai, negana, 
yra pasirašyta kita sutartis su NMA 
(arba MMA - aut.past.) dėl Keblo-
nių vandentiekio, atsiprašau, Pik-
tagalio. Tenai yra daug mažesnė 
savivaldybės dalis. Ne savivaldy-
bės, bet ,,Anykščių vandenų“ - ten 
apie 90 tūkstančių prisidėti reikė-
tų. O šitame Keblonių projekte tai 
55 procentai yra finansuojama iš 
įmonės lėšų, tai yra apie 650 tūkst. 
eurų.  Na ir kitų metų pradžioje tas 
projektas turi būti įgyvendintas, 
taip sutartyje pasirašyta. Kainos 
pakėlimas, kuris prasidės turbūt 
dabar nuo vasario mėnesio, duos 
įmonei pajamų apie 14-15 tūks-
tančių. Jeigu bus šimtu procentų 
surenkamos tos lėšos. Bet, žinote, 
kiekvienas pakėlimas... prognozė 

nuo realybės truputėlį skiriasi. To-
kia dabar yra situacija. Direktorius 
nesidalijo jokia informacija apie 
galimybę kredituotis, finansuoti tą 
projektą ir vienašališkai, nepaside-
rinę nei su valdyba kainos, atlygi-
nimų kėlimą priėmė, komandiruo-
tę išsirašė pats sau, na, ir aplankė 
Izraelį. Aišku, gerai prieš Kalėdas 
Šventoji žemė,  bet tokia informa-
cija...“ - pakankamai komplikuotai 
kalbėjo D.Žiogelis. Tačiau ir nesi-
stengiant iki pabaigos suprasti, ką 
konkrečiai vicemeras ketino pasa-
kyti, yra akivaizdu, jog emocinis 
užtaisas A.Gervinskui yra laaabai 
nepalankus.

Panašu, kad Anykščių rajono taryba beveik vieningai nuspręs 
atsikratyti dviejų įstaigų vadovų.
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ar Anykščiai tampa nesaugiu miestu?
Anykščių mieste baigiantis metams - neramus periodas. Prieš šventes K.Ladigos gatvėje rasta 

galimai nužudyta senolė. Prieš šią nelaimę pranešta apie užpultą jaunuolį Kęstučio gatvėje.
Ar vaikščiodami Anykščių miesto gatvėmis jaučiatės saugūs? Kas nutiko, kad ramaus ,,lėtojo“ 

miesto gyvenimas keičiasi į priešingą pusę? Kokios priemonės, jūsų manymu, mieste padėtų labiau 
užtikrinti viešąjį saugumą?

Rimantas: „Saugus miestas... 
kiek kartų mane jaunuoliai palydė-
jo iki buto durų tamsiu paros metu 
ir net patare saikingai vartot alko-
holį ir tik namuose .“

Man: „Ir saugus - naktimis ne-
sišlaistau, girtas nevaikštau, jei no-
riu išgerti, galiu juk gerti iki valios 
praradimo namuose, o su tuo jau-
nuoliu - tai kas ten žino, gal iš jo 
savo telefoną atėmė“.

Janina: „Jaučiuosi nesaugiai, 
ypač vakarais, galėtų pareigūnai 
aktyviau patruliuoti gatvėse, juk 
tiek daug žmonių (tarp jų ir nema-
ža dalis jaunimo) nežinia ko pri-
sivartoję vaikšto, nežinia, kas gali 
jiems į galvą šauti. Dar didesnį ne-
rimą kelia, kai grupelėmis vaikšto. 

Suprantama, kad pareigūnai turi ką 
veikti ir be to, tam reikia ir lėšų, ir 
laiko, ne už važinėjimą gi pinigus 
jiems moka. Tikrai esu mačius ne 
vieną kartą kaip pro parką ratus 
suka.“

Savas: „Anykščiai niekuo neiš-
siskiria iš kitų kaimų.“

Lubrikas: „Visiškai nesaugu da-
rosi Anykščiuose, pareigunai vos 
nuo bambos atitrūke nieko neiš-
mano ir visko bijo. Nemoka nieko 
daugiau kaip tik vaikytis mašinas 
be reikalo.“

Anykštėnas: „Mano galva ši 
diskusija iš žiniasklaidos atstovų 
pradėta ne taip. Visiems aišku, kad 
viešąjį saugumą vykdo valdžios 

institucijos ir struktūros. Kaip tai 
organizuojama rajone ir rajono 
centre Anykščiuose diktuoja rajo-
no valdžia, mūsų gerbiami politi-
kai, atstovaujantys rinkėjus.

Taigi žiniasklaidai, kaip nefor-
maliai valdžiai, verta diskusiją 
pradėti nuo tų, nuo kurių priklauso 
viešo saugumo organizavimas.

Saugių Naujųjų visiems anykštė-
nams ir svečiams!“

Trinidada: „Kaip saugiai prava-
žiuoti Anykštos sankryžą, rūpinosi 
ankstesnės kadencijos mero pata-
rėjas Donaldas. O dabar, kaip ži-
nia, visos Anykščiuose sankryžos 
nesaugios...“

Butelių rinkejas: „Anykščių 
jaunimas draugiškas tai iš kitų 

miestų atvaziuoja“.

Ooo:„Anykščių kaimi dą žma-
nių yra."

Gal kas žino?: „Kiek šiuo metu 

Anykščių mieste ir kiek rajone yra 
vaizdo stebėjimo kamerų?“

Ats.: „Kiekvienam mobileke yra 
kamera. Ar tai esmė?“

Antano Baranausko premija įteikta 
rašytojui Valdui Papieviui

Premijos įteikimo vakarą koncertavo vokalinis ansamblis „Non 
Vibrato“.

(Atkelta iš 1 psl.)

Iškilmingame renginyje - 
kalbos apie bankinius pavedimus

Iškilmingame premijos teikimo 
vakare Anykščių rajono savival-
dybės Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus laikinoji vedėja, 
viena iš šios premijos skyrimo ko-
misijos narių Audronė Pajarskienė 
konstatavo, kad komisija priėmė 
teisingą sprendimą - Antano Ba-
ranausko literatūrinę premiją skirti 
rašytojui V.Papieviui ( komisijos 
pirmininkė - Anykščių rajono ta-
rybos narė, Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
mokytoja Dangira Nefienė, rašyto-
jai Vytautas Vanagas ir Vladas Bra-
ziūnas, vertėja Daiva Daugirdienė 
ir A.Pajarskienė, - red.pastaba).

,,Viltis yra ta, kad Valdas susi-
siektų, būtų su mumis, kad sugrįž-
tų savo kūriniais, nors ,,Brydė“ yra 
labai anykštietiškas, labai išgy-
ventas, labai atpažįstamas, savas 
romanas“, - kodėl iš šešių preten-
dentų premijos laureatu buvo pasi-
rinktas rašytojas V.Papievis, sakė 
A.Pajarskienė.

Vėliau Anykščių rajono savival-
dybės Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus laikinoji vedėja 
A.Pajarskienė netikėtai susirinku-

sius pribloškė gan netaktiškais pa-
reiškimais apie į laureato sąskaitą 
pervestą premiją - 3 tūkst. eurų. 
Savivaldybės specialistė aiškino 
žinanti, kad pinigai jau yra rašytojo 
V.Papievio banko sąskaitoje.

 „Aš tai žinau, nes kai vakar iš-
ėjau iš darbo, pavedimas jau buvo 
padarytas“, - džiaugsmingai pa-
reiškė A.Pajarskienė.

Norėtų, kad laureatas taptų 
garbės ambasadoriumi

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius kalbėjo, kad iki šiol 
girdintis kalbas, jog savivaldybės 
įsteigtos premijos yra nereikalin-
gos, nes tai „pinigų mėtymas“.

„Manau, kad ši premija yra pa-
garbos ženklas rašytojui Antanui 
Baranauskui ir patiems Anykš-
čiams. Ta premija garsina Anykš-
čius, nes ją gauna žmonės, kurie yra 
žinomi toli toli už Anykščių ir Lie-
tuvos ribų“, - sakė S.Obelevičius.

Rajono savivaldybės vadovas 
S.Obelevičius taip pat džiaugėsi, 
kad Antano Baranausko literatūri-
nė premija pakilo į aukštesnį lygį.

,,Šios premijos laureatai pir-
miausia gauna nacionalinę premi-
ją, o tik po to - Antano Baranaus-
ko literatūrinę premiją“, - sakė 
S.Obelevičius.

Įteikdamas rašytojui V.Papieviui 
premiją liudijantį diplomą, meras 
S.Obelevičius sakė jį ateityje ma-
tantis ir kaip Anykščių rajono gar-
bės ambasadorių Prancūzijoje.

Jau gavo visas įmanomas 
premijas

Skambant fanfaroms, ant rašyto-
jo V.Papievio galvos buvo uždėta 
karūna, tačiau laureatas labai grei-
tai ją nusiėmė.

Vėliau kalbėjo leidyklos ,,Odilė“, 
kuri užsiima V.Papievio knygų lei-
dyba, direktorė  Nijolė Kuolienė.

,,Tai yra ypatingai džiugus va-
karas, nes Valdas gauna paskuti-
nę premiją, kokią dar galėtų gauti 
Lietuvoje. Antano Baranausko lite-
ratūrinę premiją skirti V.Papieviui 
yra labai teisinga ir prasminga“, - 
sakė N.Kuolienė.

Genuose įrašyti Anykščiai

Rašytojas V.Papievis po premi-
jos įteikimo prisipažino, kad jam 
lengviau rašyti nei kalbėti ir per-
skaitė  savo kalbą, iš anksto Pary-
žiuje parašytą.

„Su „Bryde“ išėjau iš Anykščių, 
su „Bryde“ čia sugrįžtu. Šiuos pus-
lapius, neįtardamas, kad tai bus ir 
mano gyvenimo ,,brydė“, parašiau 
prieš kokius 30 metų. Išvažiavęs į 
Paryžių, juos apleidau, jie gulėjo 
stalčiuje kaip paukščiai nuleistais 
sparnais, kol ,,Odilės“ leidykla jų 
nepakvietė išskristi. Kai kurios jų 
vietos jau buvo išblukusios, dar 
kiek - ir viskas būtų išnykę. Rei-
kėjo tuos puslapius perkelti į šiuo-
laikines laikmenas. Nei Paryžiuje, 
nei Vilniuje neradau žmogaus, 
kuris gebėtų tai padaryti. Atsirado 
Anykščiuose. Kadangi man norisi 
viską šiek tiek mistifikuoti, to žmo-
gaus neįvardysiu, bet esu jam labai 
dėkingas. Kaip ir visiems, kurie šią 
knygą leido ir padėjo jai iki jūsų 
ateiti. Atvirai sakant, neką atsimi-
niau iš tų kelių šimtų puslapių, vos 
keletą vietų. Kai pradėjau skaityti, 
pasidarė labai įdomu. Ką pasaky-
siu toliau, ką dar išgalvosiu? Nors 

viskas mano paties jau buvo para-
šyta ir sugalvota. Ir dar viena in-
triga - iš kur visa tai žinojau? Apie 
partizanus, jų kovas, bunkerius. Jo-
kiame bunkeryje juk nebuvau, kaip 
mokėjau tuos miškus, pelkes ir net 
Sibirą aprašyti. Miglotai atsimenu, 
kaip tėvas su motociklu mane po 
Anykščių apylinkes vežiojo. Šei-
myniškiai, Dabužiai, Kavarskas...
Jie knygoje nepaminėti - šios vie-
tos teksto audinyje. Kartais pama-
nau, o neurologijos mokslas kartais 
patvirtintų, jog istorinė atmintis iš 
tiesų egzistuoja, ji į mūsų DNR dar 
prieš mums gimstant yra įrašyta. 
Jeigu taip yra iš tikrųjų, ji į mano 
genus įrašė ,,Anykščiai“,- apie 
knygą ,,Brydė“, už kurią jam buvo 
įteikta Antano Baranausko literatū-
rinė premija, sakė V.Papievis.

Rašytojas V.Papievis su nostal-
gija prisiminė tų laikų Anykščių 
,,gastronomą“, ledinukus po 8 ka-
peikas, ,,gelažų“ krautuvę ir kitas 
krašto įžymybes.

,,Kai sakau - gimtasis miestelis, 
galvoje turiu man brangiausius 
pasaulyje žmones - motiną, tėvą, 
seserį, brolį, vaiksytės ir jaunystės 
draugus, mokytojus ir visus Jus, 
skaitančius mano knygas. Man ši 
premija labai svarbi ir aš už ją labai 
dėkoju“, - sakė V.Papievis.

Premijos įteikimo vakaro metu 
koncertavo vokalinis ansamblis 
„Non Vibrato“, kuriame dainuoja 
ir Anykščių kultūros centro režisie-
rius Julius Jokubauskas.

Devintasis premijos laureatas

Rašytojas ir žurnalistas V. Papie-
vis yra parašęs romanus ,,Ruduo 
provincijoje“, ,,Vienos vasaros 
emigrantai“, ,,Eiti“, ,,Odilė, arba 
Oro uostų vienatvė“, ,,Brydė“, 
taip pat apysakų rinkinį ,,Užmarš-
ties slėnis“ bei apsakymų rinkinį 
,,Žiebtuvėliai anarchistai“.

Rašytojas ir žurnalistas V. Pa-
pievis tapo devintuoju Antano 
Baranausko literatūrinės premijos 
laureatu. Jais taip pat yra tapę prof. 
Paulius Subačius, anykštėnas rašy-
tojas Rimantas Vanagas, rašytojas 
Algimantas Zurba, poetas Gintau-
tas Dabrišius,  dr.Viktorija Daujo-
tytė, poetė Erika Drungytė, dr. Inga 
Liepaitė ir Anykščių muziejaus 

direktorius Antanas Verbickas bei 
poetasVladas Braziūnas.

2013 metais Antano Baranausko 
literatūrinė premija, įvertinus pre-
tendentus, neskirta.

Mano, kad informacijos 
pakanka feisbuke

Beje, apie tai, kad gruodžio 28 
dieną vyks reikšmingas Anykščių 
rajono įvykis - bus teikiama An-
tano Baranausko literatūrinė pre-
mija, oficiali informacija skelbta 
tik ,,žinybiniuose“ tinklapiuose 
( Anykščių rajono savivaldybės, 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos ir kt. interneto 
svetainėse). Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos laikinosios vedėjos 
A.Pajarskienės pasiteiravus, ko-
dėl apie premijos teikimo renginį 
visuomenei nepaskleista platesnė 
informacija per viešosios infor-
macijos rengėjų kanalus, ši sakė: 
,,Visuomenė tikrai plačiai apie 
renginį sužinojo. Informacija buvo 
skelbiama socialiniuose tinkluose. 
Pilna planuota erdvė, kurioje buvo 
teikiama premija, parodė, kad 
žmonės apie renginį sužinojo.“

Paskutiniai visuomenės apklausų 
dumenys rodo, kad inetrnetu Lie-
tuvoje kasdien naudojasi tik ketvir-
tadalis Lietuvos gyventojų, ne visi 
jie turi socialinių tinklų paskyras, 
todėl logiška, kad tiek informacija 
apie Antano Baranausko literatūri-
nės premijos teikimo renginį, tiek 
ir kita svarbi Anykščių rajono savi-
valdybės informacija internetu pa-
siekia labai ribotą kiekį Anykščių 
rajono gyventojų.

Kultūros tarybos narių į 
ceremoniją nekvietė

Į Antano Baranausko literatūri-
nės premijos įteikimo ceremoni-
ją kvietimų nesulaukė Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros ta-
rybos nariai. Pasiteiravus, kodėl 
jie į renginį nebuvo pakviesti as-
meniškai, A.Pajarskienė kalbėjo: 
,,Niekaip nesuprantu, kodėl dabar 
kievieną personaliai Kultūros tary-
bos narį turime informuoti. Viešoji 
informacija yra viešoji. Jeigu jūs 
renginyje buvote, vadinasi, apie jį 
sužinojote, kolegiškai tą informa-
ciją galėjote perduoti ir kitiems. 
Kiekvieno lūkesčių mes negalime 
atspėti, informacija eina plačiai“.
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2020 –ųjų, Baltosios žiurkės metų, 
horoskopas. Ką pranašauja žvaigždės?
Avinas (kovo 21 – balandžio 20)
2020-aisiais gimusiems po Avi-

no ženklu patariama daugiau įsi-
klausyti į savo vidinį balsą ir aklai 
nepasikliauti kitų patarimais. Pui-
kūs metai numatomi tiems Avino 
ženklo atstovams, kurie nestokos 
pasitikėjimo savimi – tai neabejoti-
nai leis aplinkiniams žavėtis Avinų 
išraiškinga asmenybe. Tačiau, kaip 
nutinka visados, turėsite išmokti ne 
vieną gyvenimišką pamoką – nors 
kartais ir jausitės pasaulio užka-
riautojais, milžinais, būtina moky-
tis ir tobulėti tam, jog jūsų liepsna 
neprigestų. Kartais pravartu už-
gniaužti prigimtinį išdidumą, paža-
boti ambicijas. 2020-aisiais skirki-
te laiko dvasiniam tobulėjimui, tai 
padės neprarasti pusiausvyros tarp 
žmogiškųjų vertybių ir materialaus 
pasaulio. Baltosios žiurkės metai 
nepašykštės ir nesusipratimų. Kar-
tais gali atrodyti, kad esate situaci-
jos įkaitai ir negalite pakeisti susi-
klosčiusių aplinkybių, bet iš tiesų 
už savo likimą atsakote tik jūs pa-
tys! Nesibaiminkite pokyčių, naujų 
žmonių – juk niekada negalite būti 
tikri, kada laimėsite loterijos bilie-
tą, padovanosiantį jums laimę!

Jautis (balandžio 21 – gegužės 
21)

Žvaigždės 2020-iesiems Jaučio 
ženklui numato nepaprastai didelę 
sėkmę: šiais metais suprasite, kas 
jums išties svarbu. Naujieji me-
tai bus produktyvūs, tiek siekiant 
karjeros aukštumų, tiek mokantis 
– studentai ir moksleiviai, gimę  
šiame ženkle, turės ne vieną gali-
mybę išvykti į užsienį. Gimusieji  
Jaučio ženkle ateinančiais metais 
turės daug galimybių realizuoti ir 
asmeninius, ilgai brandintus pla-
nus. Gali būti, kad 2020-aisiais 
norėsite keisti savo gyvenimą 
iš pagrindų – imtis naujų darbų, 
projektų, tačiau Baltosios žiurkės 
metais vertėtų vadovautis logika 
ir priimti sprendimus tik gerai 
pasvėrus pliusus ir minusus.  Na, 
o kai sprendimą priimsite, nepa-
mirškite pagalvoti ir apie artimuo-
sius – būtent jie šiais metais bus 
didžiausia jūsų atrama ir palaiky-
mas. Atsidėkodami už jų švelnu-
mą, būtinai raskite minutėlę bran-
giausiems, su kuriais praleistos 
akimirkos kiekvieną dieną pavers 
tarsi mažyte švente.

Dvyniai (gegužės 22 – birželio 21)
Horoskopas 2020-aisias Dvy-

niams, kaip ir Jaučiams, pataria 
savo tikslų siekti remiantis lo-
gika bei kontroliuojant įgimtą 
impulsyvumą. Naujaisias metais 
šio ženklo atstovai supras tikrą-
ją draugystės, meilės ir žmonių 
tarpusavio santykių prasmę. Tie 
Dvyniai, kurie šiemet ilgai klai-
džiojo bejėgiškumo labirintuo-
se, 2020 metais pagaliau žengs 
drąsos pareikalausiantį žingsnį 
į priekį, pastūmėsiantį išeiti iš 
tokios įprastos komforto zonos. 
Žvaigždės pataria liautis slėptis ir 
išsilaisvinti. Ir nors pasitikėjimas 
savimi yra būtinas, tačiau būti-
na nepamiršti ir savikritiškumo 
bei atlaidumo kitiems. Atsikratę 
neigiamų emocijų, ilgai laikyto 
pykčio – išsilaisvinsite. Gimu-
siems  Dvynių ženkle 2020 metais 
patariama investuoti į keliones – 

būtent keliaudami Dvyniai pasise-
mia energijos ir įkvėpimo.

Vėžys (birželio 22 – liepos 23)
2020-aisiais Vėžiams patariama 

išlikti santūriems ir pozityviems. 
Baltosios žiurkės metais šio žen-
klo atstovai gali nukentėti nuo irz-
lumo – ištikus erzinančiai ar net 
siutinančiai situacijai, nepulkite į 
paniką. Būtent 2020-ieji išbandys 
jūsų kantrybę – galite susidurti 
su ne viena gyvenimiška krize, 
kurias įveikti galėsite tik susikon-
centravę į tikslą, ramiai ir logiškai 
apsvarstę galimas išeitis bei spren-
dimo būdus. Ateinančiais metais 
nešvaistykite energijos liūdėdami 
dėl nesėkmių. Jeigu nepavyksta 
pasiekti norimą tikslą, turite nebi-
joti bandyti toliau – galbūt ne iš 
karto, tačiau jums tikrai pavyks. 
Priimdami svarbius sprendimus 
neskubėkite, nesikarščiuokite, o 
svarbiausia – nepamirškite klau-
syti ne tik savo vidinio balso, bet 
ir aplinkinių patarimų. Vėžiams, 
besisukantiems versle, seksis pui-
kiai – šiais metais išsiskirsite švy-
tinčia, malonia ir pozytivia asme-
nybe, lengvai sugalvosite naujų 
idėjų bei kūrybiškų sprendimų.

Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 
21)

Baltosios žiurkės metai Liūto 
ženklo atstovams bus harmoningi, 
ramūs. Kaip ir pridera Liūtams, 
2020-aisiais atsiskleis jūsų lieps-
nojančioji pusė – drąsa, ryžtas ir 
savitumas bus jūsų galingiausi 
ginklai. Jūsų atsidavimas lyde-
riavimui, darbui įkvėps ir kitus 
– tikėtina, kad susirasite naujų 
partnerių ateinančiuose darbuose, 
projektuose. Jūsų pastangos atei-
nančias metais tikrai atsipirks. Ir 
nors darbas ir taps didžiausia jūsų 
gyvenimo dalimi, nepamirškite 
jog svarbu rūpintis ir esančiais 
šalia – atleiskite kitų klaidas, 
stenkitės būti empatiški ir dėme-
singi – juk vienišos vakarienės ne 
tokios skanios, kaip su mylimais 
žmonėmis šalia. Kai jausitės pa-
vargę, ieškosite motyvacijos, jus 
labiausiai atgaivins tiesiog būti-
nas atitrūkimas nuo rutinos. Taip 
pat kartais svarbu ir pabūti nerū-
pestingiems, vėjavaikiškiems – tik 
taip vėl atgausite jėgas naujiems 
užkariavimams. 

Mergelė (rugpjūčio 22 – rugsėjo 
23)

Mergelių ateinančiais metais 
lauks galybė iššūkių – gali tekti 
priimti sprendimus, kurių mieliau 
visai nepriimtumėte. Baltosios 
žurkės metai neleis atsipalaiduoti, 
tačiau taip atrasite vidinę stiprybę, 
apie kurios buvimą  galbūt dar ne-
žinojote. Kad išgyventumėte kie-
kvieną iš likimo siunčiamų iššūkių, 
svarbu į viską žiūrėti su humoro 
jausmu, optimistiškai, geras emo-
cijas perduodant ir esantiems šalia 
jūsų. Nors iš praėjusiųjų metų ir at-
sinešite nuoskaudų ir nusivylimų, 
žinokite, jog harmoniją pasieksite 
tik būdami atlaidūs, pakantūs ir 
švelnūs kitiems. Prisiminkite, jog 
nesate bejėgiai – galite ne tik su-
laukti gerumo, bet ir dosniai juo 
dalytis. Ištikus nenumatytoms si-
tuacijoms, išlikite racionalūs, atsi-
žvelkite į artimųjų patarimus – jie 

jums linki tik gero. 

Svarstyklės (rugsėjo 24 – spa-
lio 23)

Svarstyklių ženklo atstovai 
2020-aisiais turėtų daugiau dė-
mesio skirti savo intelektinei rai-
dai bei harmonijos paieškoms. 
Daugiausiai permainų jūsų laukia 
metų viduryje – vasara bus ir sė-
kmingiausias metas jums. Būtent 
tada rinkitės švęsti dideles šven-
tes, planuokite išvykas bei naujus 
projektus, o  žiemą verčiau rinki-
tės pasyvesnį gyvenimą, atsakin-
gai ir apdairiai planuokite savo bei 
savo šeimos finansus.  Galbūt ne 
viskas 2020- aisiais bus paprasta, 
juk visada sulaukiame vienokio 
ar kitokio gyvenimiško iššūkio, 
tačiau laikydamiesi savo jau nu-
sistovėjusių moralinių normų, 
kliaudamiesi intuicija, įveiksite 
visas susidariusias kliūtis. Balto-
sios žiurkės metai bus palankūs 
tiems Svarstyklių ženklo atsto-
vams, kurie 2020 metais planuoja 
kurti šeimą ar ją pagausinti.

Skorpionas (spalio 24 – lap-
kričio 22)

2020-aisiais  Skorpiono ženkle 
gimusiųjų gyvenimuose įvyks 
daug  permainų, kurios šio ženklo 
atstovams garantuos daug malonių 
pokyčių. Baltosios žiurkės metais 
išlikite kantrūs, tikėkite likimo ga-
lia ir metus baigsite džiaugdamie-
si tuo, kaip pasisuko gyvenimas. 
Ateinančiais metais tikėtina suda-
ryti pelningą sandorį, puikiai sek-
sis verslu užsiimantiems Skorpio-
nams. Neblogai kelias klostysis ir 
tiems, kurie savo gyvenimą sieja 
su sportu bei mokslu. 2020-aisiais 
laimingi bus tie Skorpionai, kurie 
nestokos punktualumo ir pasiruo-
šimo. Darbų ir pokyčių sūkuryje 
nepamirškite pailsėti, atsipalai-
duoti – juk poilsis būtinas ir tam, 
kad po to galėtumėte lėkti toliau! 
Išbandykite meditaciją, pamilkite 
pasivaikščiojimus gryname ore, 
apslinkykite koncerte, spektakly-
je, meno galerijoje. Jei klausysite 
savo vidinio balso, sprendimus 
priimsite atsargiai ir racionaliai, 
nepamiršite poilsio – metų pabai-
goje džiaugsitės puikiais rezulta-
tais tiek asmeniniame, tiek profe-
siniame gyvenime. 

Šaulys (lapkričio 23 – gruodžio 
22)

Gimusiems  Šaulio ženkle 
2020-aisiais verta stiprinti ryšius 
su šeima, draugais. Būtent šie 
artimiausi santykiai ateinančiais 
metais taps jūsų tvirčiausia atra-
ma. Išmokite būti kantresni ir ne 
tokie impulsyvūs – tai pravers ne 
tik asmeniniame, bet ir profesinia-
me gyvenime. Ateinančiais metais 
sugalvosite ne vieną puikią idėją, 
tačiau nesiimkite jų realizuoti, ge-
rai neapsvarstę visų pliusų ir mi-
nusų – paskubėję galite skaudžiai 
nudegti. Taip pat nepamirškite ir 
meilės sau – rūpinkitės savo fizine 
ir emocine sveikata, sportuokite, 
atkreipkite dėmesį į tai, ar jūsų 
mityba visavertiška – smaližiauti 
kartais labai malonu, tačiau po to 
gali tekti susidurti ir su lengva-
būdiško požiūrio į maistą pase-
kmėmis. Jei 2020-aisiais priimsite 
tinkamus sprendimus, būsite ap-

dairūs ir geranoriški, kitus nau-
juosius sutiksite sveiki ir laimingi 
artimųjų apsuptyje. 

Ožiaragis (gruodžio 23 – sau-
sio 20)

Ateinančiais Baltosios žiurkės 
metais Ožiaragiai bus linkę ri-
zikuoti. Tačiau kiekviena rizika 
yra lošimas – nepasvėrę galimų 
pasekmių, galite nukentėti. Ne-
švaistykite energijos nerealioms 
svajonėms ir tikslams, nes galite 
ne tik negauti to, ko norite, bet ir 
prarasti tai, ką jau turite. 2020-ai-
siais pagrindinė Ožiaragių triumfo 
korta bus jų charizima ir įgimtas 
pozityvumas – būtent šios savybės 
ateinančiais metais atvers jums ne 
vienas duris. Išlikite ištikimi sau 
priimdami sprendimus, net jei ir 
jausite spaudimą daryti kitaip. Pa-
jutę nuovargį – išvykite į kelionę. 
Didelė tikimybė, jog būtent jos 
metu rasite artimą jums sielą, su 
kuria užmegsite tvirtą ir ilgalaikį 
ryšį. Mylėkite save, neatsiriboki-
te nuo artimųjų ir draugų – būtent 
jie 2020-aisiais duos jums vertin-
giausių patarimų, kaip susidroti su 
užklupusiomis netikėtomis situa-
cijomis bei įtampa darbe. 

Vandenis (sausio 21 – vasario 
18)

2020-ieji Vandeniams garantuos 
galybę pasikeitimų. Galbūt tai net 
taps naujo gyvenimo pradžia. Pa-
likite senųjų metų nuoskaudas 
ir klaidas užmarštyje ir judėkite 
pirmyn. Ateinančiais metais Van-
deniai gaus ne vieną progą pasi-
žymėti profesinėje veikloje, atras 
naujų hobių ir talentų. Tiesa, ne-
užmikite ant laurų – apsidžiaugus 
nauja sėkme, bus lengva prarasti 
pusiausvyrą tarp asmeninio ir pro-
fesinio gyvenimo: tikėtina, jog 
galite užmegzti slaptą romaną, 
dėl kurio sulauksite nemalonu-
mų. Šio ženklo atstovams metai 
eisis puikiai, jei tik jie patys bus 
atsargūs ir gerai apgalvos priima-
mus sprendimus – Vandenių taip 
mėgstamas spontaniškumas gali 
turėti savo kainą. 2020-aisiais va-
dovaukites racionalumu, logika, 
o širdies balsui neduokite žodžio 
laisvės kritinėse situacijose – ypač 
budrūs būkite metų pradžioje, tada 
sulauksite daugiausia iššūkių.

Žuvys (vasario 19 – kovo 20)
2020-ieji Žuvims taps altruizmo 

metais – būsite empatiški kitiems, 
lengvai atrasite paguodžiamų žo-
džių, o už jūsų gerumą bus atly-
ginta – švelnumo sulauksite ir iš 
aplinkinių. Tiesa, ne viskas klos-
tysis taip gerai – teks susidurti ir 
su apkalbomis, pavydu, tačiau tai 
tik patikrins jūsų širdies gerumą 
ir kantrybę – nepasiduokite intri-
goms. Naujaisiais metais skleis-
kite pozityvią energiją ir pritrauk-
site lygiai tokias pat pozityvias ir 
geranoriškas asmenybes. Bran-
ginkite savo laiką ir nešvaistyki-
te jo piktiems ar pesimistiškiems 
žmonėms – laisvas nuo darbo ir 
atsakomybių akimirkas leiskite 
su sau artimiausiais ir brangiau-
siais. 2020-aisiais išsipildys daug 
jūsų svajonių, o greitas ir logiškas 
mąstymas padės išvengti apgaulių 
ir neprarasti realybės suvokimo. 

-AnYkŠTA

spektras
Miškai. Vyriausybė pirmadie-

nį pritarė Aplinkos ministerijos 
siūlymui riboti miškų kirtimus 
saugomose teritorijose. Ministe-
rija siūlo, kad apsauginių miškų 
plynųjų kirtimų biržės plotas būtų 
sumažintas nuo penkių iki trijų 
hektarų, ūkinių miškų – nuo aš-
tuonių iki šešių hektarų. Tuo metu 
rekreaciniuose gamtinės brandos 
nepasiekusiuose medynuose siū-
loma įteisinti atvejinius – kuomet 
miškas kertamas ne iš karto, o per 
kelis kartus – pagrindinius miško 
kirtimus. Šiuo metu tokie kirtimai 
draudžiami ir rekreaciniuose, ir 
ekosistemų apsaugos miškuose, 
draudimą pastaruosiuose siūloma 
palikti galioti. Pasak ministerijos, 
priėmus projektą bus sudarytos 
sąlygos labiau funkcinę paskirtį 
atitinkančiam miškininkavimui 
atskirų grupių miškuose. Ministe-
rija pažymi, kad dėl ribojimų rin-
kai pateikiamas medienos kiekis 
sumažėtų nedaug. Pasak projekto 
rengėjų, reikšmingesnio poveikio 
medienos pramonės aprūpinimui 
žaliavine mediena siūlomi pakei-
timai neturės. Aplinkos ministe-
rija taip pat siūlo, kad už ūkinės 
veiklos apribojimus ne saugomo-
se teritorijose esančiuose priva-
čiuose miškuose šių miškų savi-
ninkams bus sudarytos galimybės 
gauti kompensacijas.

Pirotechnika. Kauno klinikų 
medikai pirmadienį perspėjo, kad 
nukentėjusių nuo pirotechnikos 
žmonių skaičius vėl auga. Plasti-
nės ir rekonstrukcinės chirurgijos 
klinikos vadovas Rytis Rimdeika 
sakė, kad 2014 metais klinikos tu-
rėjo 58 ambulatorinius pacientus, 
susižeidusius nuo pirotechnikos. 
2017 metais tokių žmonių buvo 
86. Tuo metu ligoninėje 2014 me-
tais buvo gydoma 20 sužeistųjų, 
o 2018 metais – 60 žmonių. R. 
Rimdeika teigė, kad ankstesniais 
metais sužeidimų skaičius buvo 
mažesnis, o jis išaugo turbūt dėl 
atsiradusių naujų pirotechnikos 
prekybos formų socialiniuose tin-
kluose ar kitur internete. „Norime 
atkreipti dėmesį, kad žmonės, 
naudojantys tokius gaminius, at-
kreiptų dėmesį į jų naudojimo ins-
trukciją“, – sakė profesorius. „Jų 
negalima laikyti rankoje, reikia 
juos padėti saugiu atstumu ir bėgti 
kuo greičiau nuo to gaminio, iki 
kol jis sprogs“ – pridūrė jis. Me-
dikas paragino pirotechnikos ypač 
vengti neblaiviems asmenims, 
saugoti mažus vaikus, nesibūriuo-
ti aplink sproginėjančias petardas 
ir fejerverkus, o esant galimybei 
geriau stebėti profesionalių piro-
technikų surengtus šou. Daugiau-
siai per tokius incidentus nukenčia 
žmonių plaštakos, o jas itin sunku 
atstatyti surenkant audinius ir už-
tikrinant tinkamą kraujotaką. „Tie 
audiniai, nesvarbu, kad tu dirbi 
tris valandas ir stengiesi surinkti 
tą plaštaką, bet gali praeiti laiko-
tarpis ir pasimatyti, kad audiniai 
yra negyvybingi“, – kalbėjo E. Za-
charevskis. Akių ligų klinikos gy-
dytoja Edita Puodžiuvienė teigė, 
kad kas penktam nukentėjusiam 
nuo pirotechnikos pasireiškia akių 
sužalojimai. Anot jos, akys spro-
gus fejerverkui patiria labai mišrų 
sužalojimą dėl smūgio bangos, 
cheminio ir aukštos temperatūros 
poveikio. „Jeigu tai būtų mano 
valia, tai aš iš viso juos (fejerver-
kus) uždrausčiau“, – sakė medikė. 
Pirotechnikos naudojimas ypač 
išauga per žiemos šventes.

-Bns
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AVINAS. Savaitės pradžioje bū-
kite ypač nuoširdus bendraudamas, 
antraip nieko neišspręsite. Visą sa-
vaitę turėsite puikią nuojautą pel-
ningoms investicijoms. Pasistenki-
te tuo pasinaudoti. Trumpa išvyka 
su mylimu žmogumi bus labai ma-
loni ir sutvirtins jūsų ryšius.

JAUTIS. Pirmomis savaitės die-
nomis galite turėti bėdos dėl apkal-
bų. Tramdykite savo emocijas, ypač 
trečiadienį ir ketvirtadienį. Prieš 
imdamasis bet kokių veiksmų pa-
sistenkite surinkti ir įvertinti visus 
įmanomus faktus. Savaitės pabai-
goje jūsų dalykiniam sprendimui 
pernelyg didelę įtaką turės asmeni-
nės simpatijos ar antipatijos.

DVYNIAI. Jūsų idėjos labai 
įdomios ir neblogai pagrįstos, bet 
jau savaitės pradžioje būkite pasi-

ruošęs jas aktyviai ginti. Oponentų 
turėsite daugiau nei pakankamai. 
Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pa-
sistenkite nereaguoti pernelyg 
emocingai. Savaitgalis turėtų būti 
romantiškas ir kur kas smagesnis 
nei visa likusi savaitė.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje ant jūsų pečių užgrius galybė 
rūpesčių. Gelbės tik kantrybė ir ap-
sukrumas. Visiems ir visada tiesiai 
ir konkrečiai sakykite, ką galvoja-
te. Vynioti žodžių į vatą jūs papras-
čiausiai neturėsite laiko. Savaitgalį 
po draugo vizito šeimoje gali kilti 
barnis.

LIŪTAS. Būtų labai puiku, jei 
savaitės pradžioje išvyktumėte 
į kokią kelionę. Įgytumėte labai 
naudingų žinių ir patyrimo. Jei 
ketvirtadienį ir penktadienį ma-
žiau kalbėsite, o daugiau klausy-
site, gal ir nepakliūsite į kvailą ar 

nemalonią padėtį.

MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je nė nesitikėkite, kad kažkas kitas 
srėbs jūsų užvirtą košę ar mokės 
jūsų skolas. Kur kas daugiau pasiek-
tumėte, jei būtumėte sąžiningesnis 
ir atviresnis pats sau. Ketvirtadienį 
ar penktadienį galite sužinoti įdo-
mių naujienų telefonu ar paštu.

SVARSTYKLĖS. Kuo daugiau 
poilsio ir pramogų šią savaitę! Ati-
dėkite vėlesniam laikui visus dar-
bus, kurie tik gali palaukti. Jums 
būtina kaip reikiant atsipūsti, ir 
vien tik savaitgalio tam nepakaks. 
Jei galite, išvykite kur nors. Ir kuo 
toliau, tuo geriau. Spręsdamas 
finansinius reikalus drąsiai vado-
vaukitės intuicija.

SKORPIONAS. Visuomeninė 
veikla pirmomis savaitės dieno-
mis bus ypač produktyvi. Susira-

site naujų draugų ir bendraminčių. 
Tiesa, bendri projektai gali baigtis 
visai ne taip, kaip jūs tikėjotės, bet 
tai dar nėra priežastis jų atsisaky-
ti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei 
manote, kad esate įtraukiamas į 
avantiūrą. Jei traukia kelionės, šią 
savaitę pasistenkite šį savo norą 
įgyvendinti.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje būsite linkęs daryti pats vienas 
ir savo rankomis. Tik nuo ketvir-
tadienio bendradarbiavimas, ypač 
dalykinis, gali būti vaisingas. Ne-
išlaidaukite, nes piniginė ištuštės 
bematant.

OŽIARAGIS. Saugokitės, šią 
savaitę galite patirti didelių nuos-
tolių. Savaitės pradžioje jūsų pla-
nams gali būti labai nepritarta, 
bet neklausykite neargumentuotos 
nuomonės. Trečiadienį ar ketvir-
tadienį galima labai perspektyvi 

pažintis. Į savaitės pabaigą vei-
kiausiai pasijusite labai pavargęs. 
Neprievartaukite savęs, raskite lai-
ko poilsiui.

VANDENIS. Šią savaitę nie-
kam neleiskite stoti jums skersai 
kelio. Klausykite savo širdies ir 
intuicijos. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį galite turėti problemų dėl 
namiškių. Savaitgalį užsiimkite tik 
tokiais projektais, kurie pareika-
laus iš jūsų darbo ir laiko, bet ne 
pinigų.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje neišlaidaukite pramogoms, 
vaikams ir dovanoms. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį turėtumėt nuveikti 
kažką namų ūkio labui, tik neskir-
kite tam viso savo laisvo laiko. 
Sutuoktiniai savaitgalį turės pro-
gų įsitikinti tiek gerosiomis, tiek 
blogosiomis bendro gyvenimo 
pusėmis.

ŠALTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI
GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS DAUGIABUTYJE

1 m3 šalto  vandens kaina – 1,48 Eur.
1 m3 nuotekų kaina – 2,77 Eur.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugia-

bučio namo bute – 1,79 Eur. butui per mėn. ( pastovus mokestis).

GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS INDIVIDUALIAME 
NAME:

1 m3 šalto  vandens kaina – 1,44 Eur.
1 m3 nuotekų kaina – 2,72 Eur.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas indivi-

dualaus namo įvade – 1,38 Eur. apskaitos prietaisui per mėn. ( pastovus 
mokestis).

Kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu.

ĮMONĖMS
  
1 m3 šalto  vandens kaina – 1,27 Eur.
1 m3 nuotekų kaina – 2,23 Eur. 

Įmonėms, perkančioms vandenį patalpoms šildyti ir karštam vande-
niui ruošti:

1 m3 šalto  vandens kaina – 1,19 Eur.
1 m3 nuotekų kaina – 2,23 Eur.
Pardavimo kaina – 4,27 Eur. apskaitos prietaisui per mėn. (pastovus 

mokestis).
Įmonėms kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.

Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bei pardavimo kainos įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 dienos.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

sausio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 6,53 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 7,25 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,40 eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,22 eur/m3

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai dalyvavo Sankt Ulriche 
am Pillersee (Austrija) surengtose 
Europos taurės varžybose. Slidi-
nėjimo trasose varžėsi per keturis 
šimtus slidininkų iš 22 šalių. Vyrų 
grupėje kvalifikaciniame važiavime 
greitai šliuožęs Jaunius Drūsys užė-
mė 30 vietą ir pateko į finalinį sprin-
to varžybų etapą. Finale anykštėnas 
aplenkė dar penkis varžovus ir iško-
vojo 25 vietą tarp 95 dalyvių. Jau-
nimo grupėje Paulius Januškevičius 
finišavo 73-čias, Edvinas Šimonutis 
– 79 (tarp 130 dalyvių). Edvinas 10 
km klasikiniu stiliumi šliuožime fi-
nišavo 66-tas, o laisvu stiliumi – 68-
tas (tarp 132 dalyvių).

Futbolas. Praėjusį šeštadienį 
„Nykščio namų“ arenoje toliau 
vyko Anykščių rajono salės futbo-
lo čempionato kovos. „Šiandien 
plotas“ 4:8 nusileido „Spartakui“, 
„Veteranai“ 6:4 palaužė jaunuosius 
KKSC futbolininkus. Paskutinėje 
dvikovoje „Dolcas“ 5:0 sutriuški-
no „Strėlių“ komandą. Turnyrinė 
lentelė (skaičiuojant tarpusavio 
rungtynių rezultatus): 1. „Sparta-
kas“ 9 tšk.; 2. „Dolcas“ 9 tšk.; 3. 
„Veteranai“ 6 tšk.; 4. „Stop“ 6 tšk.; 
5. „Strėlės“ 3 tšk.; 6. „Šiandien plo-
tas“ 0 tšk. 7. KKSC 0 tšk.

Plaukimas. Anykščių baseine 
„Bangenis“ tris dienas vyko atvira-
sis Lietuvos plaukimo čempionatas 
trumpajame (25 m) baseine, skirtas 
Lietuvos plaukimo 95-mečiui pa-
minėti. Lietuvos plaukimo čempi-
onate užtikrintai pasirodė Anykščių 
KKSC atstovas Julius Bačkulis, 
kuris 100 m laisvu stiliumi ir 50 m 
laisvu stiliumi rungtyse užėmė pir-
mąsias vietas.

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai pasižymėjo 
Panevėžyje vykusiame tarptauti-
niame turnyre. Renato Puikio ir 
Algirdo Pupkio auklėtiniai varžėsi 
su Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos 

atletais bei septynis kartus lipo ant 
apdovanojimų pakylos. Nugalėtoju 
savo svorio kategorijoje tapo Nojus 
Pupkis, sidabro medaliais džiaugėsi 
Andrius Patalauskas, Naglis Re-
pečka, Kipras Gvozdas ir Kasparas 
Juodelis. Trečiąsias vietas iškovojo 
Mangirdas Braždžiūnas ir Mantas 
Vilys.

Svarsčių kilnojimas. Anykščių 
sunkiosios atletikos salėje rajono 
mokiniai rungėsi svarsčių kilnoji-
mo varžybose. Susumavus rezulta-
tus, paaiškėjo, jog daugiausia taškų 
surinko J.Biliūno gimnazijos spor-
tininkai, antroji vieta atiteko Troš-
kūnų K.Inčiūros gimnazijos atsto-
vams, trečioji vieta – A.Baranausko  
pagr. mokyklos mokiniams. Atskirų 
rungčių rezultatai - Vaikinai, svorio 
kategorija iki 53 kg: 1 vt. Eitautas 
Mačiulis  (A.Baranausko pagr. mo-
kykla), iki 63 kg:1 vt. Almantas 
Kaunietis (Troškūnų K.Inčiūros 
gimn.), iki 68 kg: 1 vt. Tadas Kus-
ta (Troškūnų K.Inčiūros gimn.), 2 
vt. Gediminas Miežis (J.Biliūno 
gimnazija), 3 vt. Gustas Pumpu-
tis (J.Biliūno gimnazija); iki 73 
kg: 1 vt. Nedas Anulis (Troškūnų 
K.Inčiūros gimn.), 2 vt Titas Skvar-
navičius (J.Biliūno gimnazija), 3 vt. 

sprintas Airidas Banys (J.Biliūno gimnazi-
ja); iki 78 kg: 1 vt. Ignas Lengvenis 
(J.Biliūno gimnazija), 2 vt. Dovydas 
Vilutis (J.Biliūno gimnazija); iki 85 
kg: 1 vt. Malvidas Esmantas (Troš-
kūnų K.Inčiūros gimn.), 2 vt. Rokas 
Vronevskis (J.Biliūno gimnazija); 
per 85 kg: 1 vt. Benjaminas Orlovas 
(J.Biliūno gimnazija), 2 vt. Nerijus 
Novikovas (Troškūnų K.Inčiūros 
gimn.), 3 vt. Airidas Vaitkevičius 
(J.Biliūno gimnazija). Merginos, 
iki 63 kg:1 vt. Laura Budrevičiūtė 
(Troškūnų K.Inčiūros gimn.), per 
63 kg: 1 vt. Evelina Uselytė (Troš-
kūnų K.Inčiūros gimn.).

Aviamodeliavimas. Šį mėne-
sį  Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokinių 
komanda, vadovaujama Rimo Ste-
ponėno, dalyvavo respublikinėse 
kambarinių aviamodelių „Lietuvos 
taurė 2019” sporto varžybose Vil-
niuje ir užėmė I-ąją vietą drugelių 
modelių klasėje, pranešė Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinė mo-
kykla. Varžybose dalyvavo 6 a kla-
sės mokiniai Aivaras Levčenka ir 
Titas-Jonas Paužuolis bei 6b klasės 
mokiniai Matas Stulpinas ir Enrikas 
Januškevičius. Individualiose var-
žybose drugelių su gumos varikliu 

klasėje, atsiplėšęs 1 minute ir 5 se-
kundėm nuo 3-ios vietos nugalėto-
jo, E. Januškevičius užėmė antrąją 
vietą  vietą ir tik 24-iomis sekundė-
mis nusileido klasiokui, pirmosios 
vietos nugalėtojui Matui Stulpinui, 
kurio rezultatas yra 3 minutės ir 57 
sekundės.

Stovykla. Gruodžio 18d., prieš 
pat šventinį sūkurį, ,,Kalitos kal-
no“ sportininkai jau penktus metus 
iš eilės dalyvavo renginyje ,,Žie-
mos draugai“. Renginys yra tra-
dicinis ir vyksta priklausomai nuo 
oro sąlygų - jei yra sniego, vaikai 
slidinėja ant kalno ir taip pasitinka 
žiemą, o kai žiema vėluoja, kaip 

šiais metais, smagiai praleidža lai-
ką dalyvaudami įvairiose rungty-
se - greičio , vikrumo ir ištvermės 
varžybose.

Pralaimėjusių nebuvo - visi da-
lyviai gavo apdovanojimus, meda-
lius, diplomus, pasiryžo nepamiršti 
sporto per žiemos atostogas. Vaikai 
aktyviai lanko treniruotės ir laukia, 
nors ir trumpo, bet labai aktyvaus, 
kalnų slidinėjimo sezono pramogų 
ir sporto komplekse ,,Kalita“. Žie-
mos nepamiršti padeda Druskinin-
kuose įsikūrusi uždara slidinėjimo 
erdvė ,,Snow arena“, bet sportui 
gryname ore niekas prilygti negali. 
Projektą finansuoja Anykščių rajo-
no savivaldybė.
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perka

įvairūs

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

siūlo darbą

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame kArves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai R. JUODIŠKIENEI ir seselei 
A. BARTULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą gydymą. Linkiu 
sveikatos, stiprybės tokiame sunkiame darbe.

Sveikinu ir linkiu gerų, laimingų ateinančių Naujųjų Metų.

D. ANDRIKONIENĖ

dovanoja
Šuniukus: du 7 savaičių ir du pu-

sės metų.
Tel. (8-686) 04353.

Darbui knygyne “Pegasas” ieš-
ko apskaitininko, konsultanto. CV 
siųsti el.paštu: 
sinchronizacija@pikselis.lt, 
tel. (8-381) 5-93-04.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Butą su rūsiu Anykščiuose. 3 
kambariai, virtuvė. Vonia ir tua-
letas atskirai. Butas vidinis. 4-as 
aukštas. 

Tel. (8-602) 92942.

kuras

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Mūsų laikraštyje 

galite pasveikinti savo 

artimuosius 

vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis 

progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai

MOZAIKA
Kinija skyrė įkalinimo 

bausmes kūdikių genų redagavimą 
atlikusiems mokslininkams

Kinija skyrė įkalinimo bausmes 
už neteisėtą medicinos praktiką 
trims tyrėjams, susijusiems su kū-
dikių genų redagavimo skandalu, 
pranešė valstybinė žiniasklaida.

Naujienų agentūros „Xinhua“ 
pranešime sakoma, kad šios pro-
jekto vadovui He Jiankui skirta 
treji metai įkalinimo ir 3 mln. ju-
anių (384,5 tūkst. eurų) bauda. Be 
to, jam buvo uždrausta kada nors 
dirbti reprodukcinės medicinos 
srityje 

He Jiankui sukrėtė mokslininkų 
bendruomenę, paskelbęs apie 2018 
metų lapkritį gimusias dvynukes, 
kurių DNR buvo pakeista, kad jos 
neužsikrėstų ŽIV. Šis pranešimas 
pasaulyje išprovokavo debatus 
apie genų inžinerijos etiką.

Šis 35 metų tyrėjas taip pat yra 
susijęs su dar vieno kūdikio, kurio 
genai buvo pakeisti, gimimu.

Dviem kitiems asmenims Šen-
dženo Nanšano apygardos liau-
dies teismas skyrė švelnesnės 
laisvės atėmimo bausmes ir bau-
das. Zhang Renli (Džang Ženli) 

nuteistas kalėti dvejus metus ir 
turės sumokėti 1 mln. juanių (128 
tūkst. eurų). Qin Jinzhou skirta 
pusantrų metų įkalinimo bausmė, 
jos vykdymą atidedant dvejiems 
metams, taip pat 500 tūkst. juanių 
(64 tūkst. eurų) bauda.

He Jiankui pernai lapkritį pa-
skelbė, kad minimų mergaičių 
DNR buvo pakeista panaudo-
jant naują taisyklingai pertrauktų 
trumpų susitelkusių palindromi-
nių pasikartojimų technologiją 
CRISPR-cas9, leidžiančią moks-
lininkams labai tiksliai pašalinti 
arba pakeisti tam tikras genetinės 
medžiagos dalis.

Pranešimas, kad ji galėjo būti 
panaudota gaunant žmonių embri-
onus, išprovokavo didelį pasipik-
tinimą dėl šios procedūros etinių 
aspektų. Pasak mokslininkų, He 
Jiankui veiksmai sukėlė dvynukių 
sveikatai neaiškių pavojų, galbūt 
įskaitant mažesnį atsparumą viru-
sinėms ligoms.

Genų redagavimas reprodukci-
niais tikslais iš esmės yra drau-
džiamas Jungtinėse Valstijose ir 
daugumoje Europos šalių. Kini-
joje ministerijos gairėmis drau-
džiami embrionų tyrimai, kuriais 

„pažeidžiami etiniai ar moraliniai 
principai“. 2003 metais paskelb-
tose etikos gairėse sakoma, kad 
genų redagavimas leidžiamas ty-
rimų tikslais, bet tokiems ekspe-
rimentiniams embrionams negali-
ma leisti vystytis daugiau kaip 14 
dienų.

He Jiankui sakė, jog apvaisini-
mo mėgintuvėlyje metu redagavo 
kūdikių genus vildamasis, kad jie 
bus atsparūs AIDS sukeliančiam 
virusui, nes jų tėvas yra ŽIV ne-
šiotojas. He Jiankui laboratorija 
įsikūrusi Šendžene Kinijos pie-
tuose, o tyrimo dalyvius jis su-
rado per vieną paramos AIDS li-
goniams grupę. Pasak jo, tikslas 
buvo dar prieš gimimą perrašyti 
DNR, kad kai kurie vaikai gyve-
nime būtų atsparūs ŽIV.

Po He Jiankui pareiškimo Ki-
nija iš karto sustabdė jo eksperi-
mentus.

Prieš savo eksperimentą ir jo 
metu He Jiankui taip pat konsul-
tavosi su tarptautiniais ekspertais, 
įskaitant JAV Stanfordo ir Rice'o 
universitetų, kuriuose jis buvo 
studijavęs, darbuotojus.

Likus mėnesiui iki informacijos 
apie jo projektą paviešinimo He 
Jiankui interviu naujienų agentū-
rai AP sakė manantis, kad žmo-
gaus embrionų genų redagavimas, 
po kurio gimsta kūdikiai, Kinijoje 
yra legalus, nes šalis neturi kon-
krečiai tai draudžiančio įstatymo.

-Bns
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mėnulis

šiandien

sausio 2 d.

sausio 3 d.

sausio 1 d.

vardadieniai

Melanija, Silvestras, Gedgantas, 
Mingailė.

Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė, 
Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, 
Gailutė, Fulgentas, Stefanija.

Genovaitė, Viltautas, Vyda, Vida.

+1

Vaikinas sako savo merginai:
- Aš nesu turtingas, neturiu didelės 

pinigų sąskaitos banke, vilos, praban-
gaus automobilio ar pelningos kom-
panijos kaip mano draugas Petras, 
tačiau aš tave labai myliu ir dievinu.

Ji pažiūrėjo į jį su ašaromis akyse, 
stipriai apkabino ir pašnibždėjo jam į 
ausį:

- Jeigu mane myli... Supažindink 
mane su Petru...

***
Vaikinas klube susipažino su mer-

gina, ji pakvietė jį pas save. Guli, gla-
monėjasi, mergina:

- Ša, tyliau... Mano tėvai namuose. 
Mama tardytoja, o tėtis Aro rinktinė-
je tarnauja. O brolis ką tik iš armijos 
grįžo

Vaikinas galvoja „Mėšlas, kur aš 
papuoliau“, na bet ką pradėjai reikia 
baigti. Mergina:

- O nori tokios nakties, kurios nie-
kada gyvenime nepamirši?

- Žinoma!
- Gelbėkit, prievartauja!!!

***
Į svečius užsuka kaimynas. Prie 

durų urgzdamas jį pasitinka didelis 
buldogas.

- Užeik, užeik,- kviečia šeiminin-
kas.

- Kaimyne, ar tas šuo nesikandžio-
ja ?

- Mums patiems įdomu, dar tik an-
trą dieną jį turime.

***
Gydytojas: 
- Taip, Petraiti, tyrimai ir receptas - 

iš viso 100 eurų.
- Atleiskite, daktare, aš sunkiai pri-

girdžiu? Sakėte 300 eurų?
- Ne, ne tiek daug. Sakiau - 200 

eurų.

***
Vyriškis prašo būrėjos pasakyti, kas 

jo laukia ateityje. Būrėja išsidėliojusi 
kortas pasakė, kad ateityje kelią jam 
pastos vienas žmogus. Vyras atsako: 

- Gal jūs galėtumėt perspėti jį patį, 
nes aš dirbu taksistu.

2020m. sausio 5 d. 16 val. Anykščių vadovų klubas, Rokiškio verslo klubas, Anykščių menų centras 
ir Kalėda kviečia į renginių ciklo „Kalėdų rezidencija 2019 Anykščiai“ baigiamąjį koncertą Anykščių 
Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai). 

Koncertuos
Anykščių svečiai - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Karališkosios muzikos akademijos 

Londone absolventas, pianistas Mantautas Katinas ir fleitininkas Justinas Mačys.
Anykštėnai -  Purcell mokyklos Londone, Jungtinėje Karalystėje, mokinė, pianistė Milda Dauno-

raitė ir anykštėnas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas, baritonas Tomas Tuskenis.

Kviečiame pasiklausyti lyriškų, temperamentingų, virtuoziškai atliekamų kūrinių, kurie kiekvienam 
suteiks puikių, šventinių emocijų. 

Po koncerto visus pakviesime pabendrauti, pasivaišinti.
Koncertas nemokamas. Pradžia 16 val. Kviečiame atvykti su šeima, kolegomis, draugais.

2020 m. sausio 5 d. 16 val. 
Anykščių Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai)
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Informacinis rėmėjas

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai. 
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

...Taip kvepia princai ir kirpėjai, 
Taip kvepia vakaras sapne. 
Henriko Radausko ,,Žiemos pa-

saką“ iš atminties  ištraukė Anykš-
čiuose į centrinę miesto aikštę 
žvelgiantys ,,Jara Jums“ parduo-
tuvės langai, kuriuose sniego gė-
lės, svyrantys, tarsi užšaldyti gyvi 
ir laukiantys akimirkos, kai galės 
atgyti, lapai ir snaigės. Kaip koks 
kino kadras, perkeltas iš pasakos 
apie ,,Sniego karalienės“ rūmus.

,,Jara Jums“ pardavėja Lina But-
kienė kalėdines dekoracijas pradė-
jo karpyti jau lapkričio mėnesį. 
Ant stiklinės papuošalų vitrinos 
pasitiesusi keliagubai sulenktus 
balto plono popieriaus lapus, pie-
šė, braižė ir klijavo kiekvieną lais-
vą minutę, kai tik sidabro ir aukso 
žiedų neapžiūrinėdavo pirkėjai.

Ažūriniai, subtlūs karpiniai pra-
noko parduotuvės sidabro bliz-
gesį ir aukso spindesį – ne kartą 
mačiau, kaip vakarais, prie jau 
uždarytos parduotuvės, sustoja 
praeiviai ir fotografuoja, tyrinėja, 
gėrisi  iš vidaus šviečiančiais bal-
tais augalais.

Anykščių rajono vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė taip pat 
labai gerai įvertino šios parduotu-
vės kalėdinį pasipuošimą.

,,Karpiniai ypač tinka šių metų 
Anykščių kalėdinio puošimosi te-
mai – minimalizmui. Labai gerai, 
kad jie neiškilmingi, lengvi, o de-
koruojant vitrinas nepersistengta“, 
- kalbėjo subtilumą į miestą vėl 
besistengianti  sugrąžinti vyriau-
sioji architektė.

Auksarankė karpinių autorė L. 
Butkienė mielai sutiko su ,,Anykš-
tos“ skaitytojais pasidalyti išpuoš-
tų langų nuotraukomis, bet pati 
fotografuotis atsisakė. Moteris ne-
norėjo prisiimti nuopelnų, nes idė-
ją, kaip efektingai, bet nebrangiai 
papuošti langus, ji sugalvojo ne 
pati, o pasisėmusi minčių iš inter-
neto. ,,Žinoma, aklai nekopijavau, 
taikiau idėją mūsų senamiesčio 

pastatui, tačiau sakyti, kad čia aš 
viską sugalvojau, taip pat negaliu“, 
- kalbėjo pardavėja.

Naujųjų metų proga norisi pa-
linkėti, kad  ,,Jara Jums“ savinin-
kai premija įvertintų kūrybingos 
darbuotojos nuopelnus jų verslo 
įvaizdžiui bei anykštėnų šventinės 
nuotaikos budinimui. Pratęsiant H. 
Radauską -

 Žiūrėki: linija pro stiklą  
Praėjo posūkiu tyliu, 
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
nugrimzdo žemė praeity...

Parduotuvės ,,Jara Jums“ langus šiemet papuošė darbuotojos 
sukurti karpiniai.        ,,Jara Jums“ nuotr.


