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Parduodame aukštos 
kokybės sertifikuotas 
granules ir briketus.

Kaina gamykloje 
Viešintose: 

granulės - 165 Eur 
už toną su PVM,

briketai „Nestro“ - 
140 Eur už toną su PVM.

Tel. (8-672) 50736.

Elektros brangimas verčia ieškoti alternatyvų. 
Arba ne... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Elektra buitiniams varto-
tojams nuo sausio pabrango 
vidutiniškai 14,6 proc. Verslo 
įmonės turi atskiras sutartis 
su elektros pardavėjais, tačiau 
ir jos jaučia kainų kilimo ten-
denciją. 

„Anykštos“ kalbinti versli-
ninkai ir ūkininkai, taip augant 
kainoms, ateityje elektrą ketina 
gamintis patys.

Anykščių miesto eglę ,,Delfi“ skaitytojai išrinko gražiausia Lietuvoje mažųjų miestų kategorijoje. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius dėkojo vienam iš Kalėdų rezidencijos Anykščiuose sumanytojų - Rokiškio verslo klubo prezidentui 
Irmantui Tarvydžiui.

Kalėdų rezidencija sugrįš 
į Anykščius Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, sausio 5-ąją, vyko Kalėdų rezidencijos Anykščiuose uždarymo renginiai. 
O šešių Lietuvos - Rokiškio, Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Širvintų - vadovų ir verslo klubų vadovai sutarė, kad ir 2020-

aisiais Kalėdų rezidencija įsikurs Anykščiuose.   

Vis daugiau anykštėnų ketina statyti saulės elektrines.

Eglutės. UAB Anykščių komuna-
linis ūkis direktorius Kazys Šapoka 
,,Anykštai“ sakė, kad šį sekmadienį 
komunalininkai šalia Anykščių kul-
tūros centro buvo pastatę automobi-
lį, į kurį anykštėnai galėjo sukrauti 
nupuoštas eglutes. ,,Labai nedaug 
jų atnešė“, - konstatavo K.Šapoka. 
Gyventojams patariama nupuoštas 
eglutes palikti atliekų konteine-
rių aikštelėse, jas komunalininkai 
žada išvežti šią savaitę. Aplinkos 
ministerija perspėja, kad išmetus 
žaliaskares neleistinose vietose, 
gali grėsti piniginė bauda. Jos dydis 
priklauso nuo atliekų kiekio.

Pamokos. UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis į savo interneto 
svetainę įdėjo atmintinę, kaip rei-
kia taisyklingai rūšiuoti atliekas. 
Gyventojai bei įmonės ir įstaigos 
taip pat perspėjami prieš metant į 
konteinerį kartonines dėžes ir kitą 
popierinę pakuotę, jas sulankstyti, 
suspausti, kad jos  užimtų kuo ma-
žiau vietos konteineryje.

Pagalba. Sausio 3 dieną, penk-
tadienį, ugniagesiai gelbėjo Pago-
jės tvenkinyje skęstantį vyrą. Apie 
13.18 val. buvo gautas pranešimas, 
kad iš valties iškrito žmogus ir jis 
skęsta. Atvykus ugniagesiams, 30 
metrų nuo kranto atstumu vande-
nyje pastebėtas vyras, kuris  lai-
kėsi įsikabinęs  į valtį. Nuplaukus 
iki skęstančiojo ir panaudojus gel-
bėjimo įrangą, sąmoningas vyras 
parplukdytas į krantą ir perduotas 
medikams.

Nedarbas. Užimtumo tarnyba 
skelbia, kad Anykščių rajone spar-
čiai daugėja vyresnių kaip 50 metų 
darbo neturinčių asmenų skaičius. 
Anykščių rajono savivaldybė mi-
nima tarp tų savivaldybių, kur šis 
rodiklis pernai, palyginti su 2018 
metais, augo labiausiai. Anykščių 
rajone vyresnių kaip 50 metų as-
menų, neturinčių darbo, 2019 me-
tais daugėjo 20,2 procento. Įdomu 
tai, kad pagal šį rodiklį labiausiai 
bedarbių mažėjo pas kaimynus ku-
piškėnus.

Globa. Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
duomenimis, Anykščių rajone šiuo 
metu yra globojami 96 vaikai.

Gyventojų 
kaminus norėtų 
valyti 
ugniagesiai

Vienintelė 
atvira miesto 
jaunimo erdvė 
liko be 
darbuotojo

Rokiškio 
krašto 
muziejuje – 
anykštėno 
tautodailininko 
darbai

Šilta žiema - proga sutaupyti
Robertas RAIŠELIS, Anykš-

čių kultūros centro Burbiškio 
padalinio vadovas: „...Mažiau 
teks vargti ruošiant malkas ki-
tiems metams...“
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spektras

Dirbatiems su verslo liudijimais 
mažės mokesčiai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos sprendimu, 2020 metams pajamų mo-
kestis sumažintas 45 veikloms. Tikimasi, kad mažesni mokesčiai 
paskatins gyventojus pradėti savo verslą bei mažinti ,,šešėlį“.

Siekiant paskatinti gyventojus 
susikurti darbo vietą ir teikti pas-
laugas, tokias kaip langų valymas, 
krosnių ir kaminų valymas, kon-
diterijos kepinių ir pyragaičių ga-
myba, kapaviečių priežiūra ir pan., 
kurios galimai būtų paklausios 
Anykščių rajono savivaldybėje, iki 
1 Eur sumažintas fiksuotas pajamų 
mokesčio dydis, įsigyjant verslo 
liudijimą Anykščių rajono savival-
dybės teritorijoje. 

Taip pat ženkliai sumažintas fik-

suotas pajamų mokestis už verslo 
liudijimą tokioms veiklos rūšims, 
kurioms verslo liudijimus įsigijo 
vos vienas ar du gyventojai (kera-
minių buities ir puošybos gaminių 
gamyba, dirbinių iš gintaro ir jo 
pakaitalų gamyba,  elektros vari-
klių, generatorių, transformatorių 
remontas). 

Tokiomis priemonėmis siekia-
ma, kad Anykščių rajono teritori-
joje didėtų gyventojų, vykdančių 
veiklą, skaičius. 

,,Mažesni mokesčiai galimai pa-
skatintų gyventojus pradėti verslą 
arba legalizuoti savo teikiamas 
paslaugas  bei mažintų „šešėlį“, - 
Anykščių rajono tarybai pateikta-
me sprendimo projekte teigė spren-
dimo projektą rengusi Anykščių 
rajono savivaldybės Viešųjų pir-
kimų ir turto skyriaus vyriausioji 
specialistė Rita Visockienė.

Anykščių rajono tarybos spren-
dimu, 34-ioms veiklos rūšims pa-
jamų mokestis sumažintas nuo 35 
Eur iki 1 Eur, septynioms - nuo 
145 Eur iki 35 Eur, dviem veiklos 
rūšims - nuo 205 iki 35 eur, vienai 
veiklos rūšiai  - nuo 205 Eur  iki 

145 Eur ir vienai veiklos rūšiai - 
nuo 145 Eur iki 100 Eur.

Apie Anykščių rajono tary-
bos nustatytus fiksuotus pajamų 
mokesčių dydžius ir lengvatas šį 
mėnesį bus informuoti Panevėžio 
apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos Anykščių poskyrio 
specialistai.

Valstybinės mokesčių inspek-
cijos duomenimis, nuo šių metų 
pradžios pagal verslo liudijimą 
dirba 744 gyventojai. Daugiausia 
jų užsiima veikla, susijusia su sta-
tybomis, prekiauja ne maisto pro-
duktais, remontuoja automobilius 
ir teikia kirpėjų paslaugas.

Vienintelė atvira miesto jaunimo 
erdvė liko be darbuotojo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos rūsyje veikianti 
jaunimo saviraiškai ir laisvalaikiui skirta erdvė ,,Idėjų LABAS“ 
jau beveik pusantro mėnesio neturi darbuotojo.

Anykščių jaunimo reikalų tary-
bos narys Šarūnas Grigonis lap-
kritį vykusiame Anykščių rajono 
tarybos posėdyje atkreipė dėmesį, 
kad vienintelei Anykščių mieste 
atvirajai jaunimo erdvei likus be 
darbuotojo, jame nebevyksta jo-
kios veiklos. Kaip teigiama, ,,Idėjų 
LABAS“ buvo populiari ir gausiai 
jaunimo lankoma laisvalaikio lei-
dimo vieta.

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos direktorius Romas 
Kutka sakė, kad jaunimo saviraiš-
kai ir laisvalaikiui skirtoje erdvėje 
,,Idėjų LABAS“ dirbo neetatinis 

darbuotojas, kuruoti šią sritį prie 
pareigybių buvo pavesta vienai bi-
bliotekos darbuotojai, tačiau ši, kaip 
pati sakė, darbą bibliotekoje paliku-
si ,,dėl didesnio atlyginimo“.

Kol kas, anot Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos di-
rektoriaus R.Kutkos, yra laukiama, 
kada bus patvirtintas 2020 metų 
Anykščių rajono biudžetas ir pa-
aiškės bibliotekai skirtas finansavi-
mas.

,,Žiūrėsime, koks biudžetas, o 
tada skelbsime naujo darbuotojo, 
kuris kuruotų ,,Idėjų LABAS“ er-
dvės veiklas, priėmimą arba ne“, - 

sakė R.Kutka.
Bibliotekos direktorius R.Kutka 

tikino, kad nepaisant to, jog ,,Idė-
jų LABAS“ liko be kuratoriaus, o 
atviros jaunimo erdvės durys užra-
kintos, jaunimas čia gali lankytis.

,,Patalpos užrakintos dėl saugu-
mo. O jeigu kas nors nori ateiti, mes 
leidžiame - duodame raktą“, - sakė 
R.Kutka.

Atviroji jaunimo erdvė Anykščių 
L. ir S.Didžiulių viešosios biblio-
tekos rūsyje buvo atidaryta prieš 
ketverius metus. Bibliotekos erdvės 
pritaikymą jaunimui dalinai finan-
savo Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka bei  Kultūros 
ministerija. Čia įrengta garso įrašų 
studija, galima žaisti stalo žaidimus 
ir užsiimti kitomis kūrybinėmis vei-
klomis.

Anykščių viešosios bibliote-
kos direktorius Romas Kutka 
sakė, kad atvirosios jaunimo 
erdvės durys užrakintos tik 
dėl saugumo.

Apribojimai. Bagdadas įvedė 
apribojimus JAV vadovaujamos 
karinės koalicijos judėjimui Irake 
sausumos ir oro transportu, pirma-
dienį žurnalistams pareiškė irakie-
čių kariuomenės atstovas, padidėjus 
įtampai tarp Irako ir Vašingtono, 
amerikiečiams praeitą savaitę su-
rengus aviacijos smūgį Bagdade, 
per kurį žuvo įtakingas Irano suka-
rintų pajėgų vadas. „Tarptautinės 
koalicijos veikla Irake apsiribos 
konsultacijomis, ginkluote ir karių 
mokymu, o ginkluotosios pajėgos 
paliks Iraką“, – pareiškė Abdul 
Karimas Khalafas. Jis pabrėžė, kad 
vyriausybė ruošiasi aktuoti užsienio 
pajėgų išvedimo mechanizmą. Jo 
teigimu, „negalima užmerkti akių 
į neseniai suduotus Amerikos smū-
gius“. Sekmadienį Išvakarėse Irako 
parlamentas priėmė rezoliuciją, ra-
ginančią vyriausybę išvesti iš šalies 
visas užsienio pajėgas. Tokį žingsnį 
buvo žengta JAV surengtus Irake 
operaciją, per kurią buvo nukautas 
Irano Kudso (Jeruzalės) specialiųjų 
pajėgų vadas Qasemas Soleimani 
ir irakiečių sukarintų pajėgų tinklo 
„Hashed al Shaabi“ vado pavaduo-
tojas Abu Mahdi al Muhandisas. 
JAV prezidentas Donaldas Trumpas 
savo ruožtu pareiškė, kad paskelbs 
Bagdadui „dideles sankcijas“, jeigu 
būtų įgyvendintas Irako parlamento 
sprendimas išsiųsti iš šalies ameri-
kiečių pajėgas.

Suėmė. Kenijos policija pirma-
dienį pranešė suėmusi tris asmenis, 
mėginusius įsiveržti į britų kariuo-
menės mokymo stovyklą tą pačią 
dieną, kai ekstremistai iš grupuotės 
„al Shabab“ užpuolė JAV karinę 
bazę ir nužudė tris kariškius. Po-
licijos vidaus ataskaitoje, su kuria 
susipažino naujienų agentūra AP, 
nurodoma, kad trys „įtariami tero-
ristai“ buvo areštuoti sekmadienį 
mėgindami patekti į Didžiosios Bri-
tanijos kariuomenės mokymo kom-
pleksą Laikipijos rajone. Incidentas 
įvyko apytiksliai tuo pačiu metu, kai 
„al Shabab“ surengė puolimą prieš 
bazę Lamu rajone. AFRICOM pa-
reiškė nekomentuosiantis klausimų 
apie bet kokius karių dislokavimo ar 
saugumo priemonių pakeitimus. Už-
pultas aerodromas yra greta „Camp 
Simba“ – svarbios Kenijos karinės 
bazės, kurią naudoja JAV kovos su 
terorizmu pajėgos. Kenijos ginkluo-
tųjų pajėgų atstovas Paulas Njugu-
na (Polas Ndžuguna) pirmadienį 
patvirtino, kad per ataką nežuvo nė 
vienas kenietis. „Al Shabab“ paža-
dėjo atkeršyti Kenijai už sprendimą 
dislokuoti savo karius kaimyniniame 
Somalyje, padedančius kovoti su šia 
ekstremistine grupuote.

Stumbras. Už Panevėžio rajone 
sumedžiotą stumbro patelę medžio-
tojui gresia tūkstantinė bauda, pir-
madienį pranešė Aplinkos apsaugos 
departamentas. Už saugomo žin-
duolio sumedžiojimą gresia bauda 
nuo 800 iki 1,8 tūkst. eurų, teisės 
medžioti atėmimas nuo vienų iki 
penkerių metų, medžioklės įrankių 
konfiskavimas. Medžiotojas taip 
pat turės atlyginti laukinei gyvūni-
jai padarytą žalą, siekiančią beveik 
12,2 tūkst. eurų. Departamento tei-
gimu, stumbro patelė sumedžiota 
Valstybinių miškų urėdijai priklau-
sančiame Krekenavos-Naujamies-
čio profesionalios medžioklės plo-
to vienete varyminės medžioklės 
metu. Aplinkosaugininkai primena, 
kad stumbras yra įtrauktas į Lie-
tuvos saugomų gyvūnų, augalų ir 
grybų rūšių sąrašą kaip saugomas 
žinduolis.

Gyventojų kaminus norėtų valyti 
ugniagesiai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone daugėja atvejų, kai gyvenamųjų namų kami-
nuose užsidega suodžiai. Matydama, kad ši problema ypač opi, 
Anykščių rajono ugniagesių tarnyba buvo suplanavusi gyven-
tojams teikti kaminų valymo paslaugą, tačiau tokiems planams 
koją pakišo biurokratinės kliūtys.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas Valdas Tereške-
vičius ,,Anykštai“ pasakojo, kad 
pernai buvo suplanavęs išplėsti 
ugniagesių tarnybos funkcijas ir 
gyventojams teikti kaminų valymo 
paslaugą. V. Tereškevičius sakė, 
kad tokiems jo planams pritarė 
Anykščių rajono savivaldybė, pra-
šymas išplėsti ugniagesių tarnybos 
funkcijas buvo pateiktas ir Anykš-
čių rajono tarybai. Tačiau sužinota, 
kad vien vietos valdžios palaimini-
mo šitoje vietoje esą nepakanka.

,,Šitai išplėstai veiklai vykdyti 
reikalingas apskrities vyriausybės 
administracijos atstovo įvertini-
mas. Jis sakė aiškiai ir tiesiai, kad 
kaminų valymas nėra ugniagesių 
funkcija. Tada skambinausi tuo-
metiniam vidaus reikalų ministrui 
Eimučiui Misiūnui. Susitikome su 
juo Kavarske, informavau jį, kad 
dėl dėl ugniagesių tarnybos funk-
cijų išplėtimo kreipiausi į apskri-
ties vyriausybės administracijos 
atstovą. O jis sako: ,,Jeigu gavote 
išaiškinimą, ko jūs dar norite?“ 
Taip ir pasibaigė viskas“, - sakė 

V.Tereškevičius.
Teikdamas prašymą Anykščių 

rajono tarybai, Anykščių rajono 
ugniagesių tarnybos viršininkas 
V.Tereškevičius buvo apskaičiavęs, 
kiek gyventojams galėtų kainuoti 
kaminų valymo paslauga. Už vieno 
kamino išvalymą ugniagesiai pla-
navo imti iki 10 Eur. ,,Anykštos“ 
laikraštyje galima rasti ne vieną 
skelbimą, kur siūloma kaminų va-
lymo paslauga. Paskambinus vienu 
iš nurodytų numerių, atsiliepęs vy-
ras sakė, kad dūmtraukio valymas 
iš apačios kainuoja pusšimtį eurų. 
Paslaugos teikėjas dirba dalyje 
Lietuvos rajonų, tačiau sakė, kad 
už atvykimą žmonėms mokėti ne-
reikia - visose vietovėse kaminai 
valomi už tą pačią kainą.

Pasak Anykščių rajono ugnia-
gesių tarnybos viršininko 
V.Tereškevičiaus, dūmtraukiuose 
degantys suodžiai - ypač rimta pro-
blema, o tokius gaisrus likviduoti 
itin sudėtinga.

,,Ugniagesiai degančių dūmtrau-
kyje suodžių negali gesinti vande-
niu - tai daryti uždrausta. Paprastai 

kalbant, tokiu atveju gali sprogti 
krosnis. Tokie gaisrai gesinami 
įvairiai, pavyzdžiui, milteliniais 
gesintuvais. Kaminų būklė pas 
gyventojus yra prastos būklės - jie 
mūryti seniai, be įdėklų, todėl, de-
gant kaminui, žiežirba bet kada ir 
bet kur gali iššokti. Dabar, jei dega 
kaminas, Bendrasis pagalbos cen-
tras iš karto siunčia tris ugniagesių 
cisternas, nes supranta, kad dėl de-
gančio kamino gali kilti labai rimtas 
gaisras“, - sakė V.Tereškevičius.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas V.Tereškevičius 

pastebėjo, kad įvykių suvestinė-
se, kuomet pateikiama informaci-
ja apie degančius dūmtraukiuose 
suodžius, rašoma, kad ugniage-
siai šalia kamino tik pabudėjo.

,,Stovim ir žiūrim, nes ge-
sinti neturime teisės“, - kalbėjo 
V.Tereškevičius.

Šią savaitę ugniagesiai pranešė, 
kad  sausio 5 dieną, sekmadienį, 
Kurklių seniūnijos Staškūniškio 
kaime ir vėl kamine degė suodžiai - 
šį kartą tokio pobūdžio gaisras kilo 
S.Ylos gatvėje stovinčiame  dviejų 
aukštų mūrinio namo dūmtraukyje.

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininkas Valdas Tereš-
kevičius teigia, kad ugniagesiai gyventojų kaminus galėtų išva-
lyti pigiau nei tokią paslaugą teikiantys verslininkai.
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Rokiškio krašto muziejuje – anykštėno 
tautodailininko darbai Vytautas BAGDOnAs

Rokiškio krašto muziejus įsikūręs istoriniame XIX a. architektūriniame ansamblyje – buvusiuose 
Rokiškio dvaro  rūmuose, kuriuos valdė kelios grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieskių kartos, garsėjusios 
kultūrine ir moksline veikla, sukauptomis meno kolekcijomis, labdaringa veikla. 

Nuo 1933-iųjų skaičiuojantis savo veiklos metus muziejus pastaruoju metu gerokai išsiplėtė: pa-
naudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, restauruota dar keletas rūmų ansambliui 
priklausančių pastatų, įrengtos naujos arba išplėstos jau esamos ekspozicijos.

Muziejaus poreikiams pritaikyta 
ir restauruota  dvaro sodybos  ofi-
cina, kurioje eksponuojami gar-
siausio XX a. dievdirbio Liongino 
Šepkos (1907-1985) medžio dro-
žiniai, kryžiai, unikalūs meno kū-

riniai, pasižymintys originalumu, 
neįprasta atlikimo technika, savitu 
siužetų interpretavimu. Penkiose 
salėse galima išvysti net apie 300 
L. Šepkos iš medžio išdrožtų kūri-
nių, kurių daugumą sudaro  smul-

kiausios detalės, didelio kruopštu-
mo reikalaujančios kompozicijos. 
Šeštoji ekspozicijų salė skirta šio 
savamokslio menininko atminimo 
įamžinimui, nes Liongino Šepkos 
asmenybė domino daugelį meno-
tyrininkų, menininkų, žurnalistų, 
fotografų. Čia lankytojų dėmesį iš 
karto patraukia iš medžio sukurta 
įspūdingo dydžio kompozicija, pa-
sakojanti apie L. Šepkos gyvenimą 
ir kūrybą. Taip meninėje bareljefų 
kompozicijoje „Liongino Šepkos 
gyvenimas“ įamžino garsųjį die-
vdirbį anykštėnas medžio drožėjas, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
narys, kultūros žymūnas, Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatas Jonas Tvardauskas (1938 
- 2010). Beje, anykštėnas tautodai-
lininkas J. Tvardauskas, sukūręs 
tokią kompoziciją 2006 metais, 
laimėjo 13-ąjį respublikinį medžio 
drožėjų konkursą ir tapo Liongi-
no Šepkos premijos laureatu. Toje 
pačioje muziejaus salėje ekspo-
nuojamos šios premijos laureatų 
nuotraukos, pateikiami premija 
nominuotų  medžio drožėjų gyve-
nimo bei kūrybinės veiklos apra-
šymai. Į muziejaus lankytojus iš 
didelės fotografijos žvelgia ir gerai 
visiems pažįstamas, Lietuvoje ir 
užsienyje savo darbais išgarsėjęs 
tragiškos lemties anykštėnas, tau-
todailininkas Jonas Tvardauskas. 

Dar viename muziejaus teritori-
joje iškilusiame pastate eksponuo-
jamas vienintelis šalyje prakartėlių 
rinkinys. Juk rokiškėnai muzieji-
ninkai buvo pirmieji ir vieninteliai 

Anykštėno tautodailininko, 
Liongino Šepkos premijos 
laureato Jono Tvardausko 
atvaizdas, jo darbų nuo-
traukos taip pat puošia mu-
ziejaus ekspoziciją.

Bareljefų kompozicija „Liongino Šepkos gyvenimas“, sukurta 
anykštėno Jono Tvardausko, puošia šio garsiojo dievdirbio at-
minimui skirtą gausią muziejaus ekspoziciją.

Jono Tvardausko sukurta prakartėlė puošia ir vienintelį šalyje 
Rokiškio krašto muziejuje sukauptą prakartėlių rinkinį.

Autoriaus nuotr.

Šilta žiema - proga sutaupyti
Ši žiema stebina rekordiškai aukšta temperatūra. Nors viešo-

joje edvėje skamba rimti perspėjimai pasauliui apie ateityje pra-
žūtingas klimato kaitos pasekmes, šią žiemą tokie orų pokyčiai 
daugelį netgi džiugina - nereikia pinigų leisti šiltiems drabužiams 
bei batams, sutaupyti galima ir būsto apšildymo sąskaita.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie reaguoja į tokią neį-
prastai šiltą žiemą, ir domėjosi, kiek tokios oro sąlygos padeda 
sutaupyti pinigų.

Spėjame, kad 
žiemos nebus

Prima VAIŠVILIENĖ, An-
drioniškio kairiosios seniūnaiti-
jos seniūnaitė:

- Žiema labai graži, šilta, o kai 

gyveni kaime, labai susitaupė 
malkų. Namus apšildome ne tik 
malkomis. Pernai papildomai dar 
buvome nusipirkę durpių briketų, 
tačiau šiemet jų nebeužsakinėjo-
me, nes sprendžiame, kad žiemos 
nebus, nors šiandien Andrionišky-
je sniego turime.

Kalbant apie namų apšildymą, 
šią žiemą labai retai tenka kurti 
šildymo katilą. Mūsų namas me-
dinis, todėl jame šiluma laikosi 
ilgiau, o ir ta pati gamta viską 
duoda.

Galvoju, kad jei žiema dar ateis, 
jos sulauksime kovo pabaigoje 
arba balandžio mėnesį. Visko gali 
būti, gamta nenuspėjama, daug ką 
gali iškrėsti. 

Šylantys orai  iš dalies žmonėms 
į naudą. Visi laukiame pavasario, 
vasaros, kai sniego nėra, tada, ro-

dos, vasara greičiau ateina. Man 
asmeniškai žiema nepatinka - jos 
galėtų nebūti visai.

Mažiau teks 
vargti ruošiant 
malkas kitiems 
metams

Robertas RAIŠELIS, Anykš-
čių kultūros centro Burbiškio 
padalinio vadovas:

- Gyvenu name ir bute - viena 
koja ten, kita - ten. Iš tikrųjų šiemet 
šildymas kainuoja pigiau - reikia 
mažiau malkų, o už buto šildymą 
gaunu mažesnes sąskaitas.

Už buto šildymą esant šaltiems 
orams neteko mokėti, nes gyvenau 
tik name, tačiau paskutinė sąskaita 
už šildymą buvo 20 Eur. Manau, 
kad tai nėra dideli mokesčiai.

Namas mūsų yra mūrinis, ta-
čiau, net ir esant šiltesnei žiemai, 
šildytis tenka kiekvieną dieną, nes 
kitaip tvyro nemaloni drėgmė.

Turiu nuosavo miško, malkas 
ruošiuosi pats, todėl sunku suskai-
čiuoti, kiek dėl šiltesnės žiemos 
pavyks sutaupyti. Bet pasitaupys 
kitiems metams malkų, mažiau 
reikės vargti.

Nemanau, kad visa žiema tokia 
bus. Kiekviena žiema savo šalčius 
atiduoda. Man labiau patinka nor-
mali žiema su įšalu. Dėl to geriau 
ir gamtai, ir žmonėms. Mažiau vi-
rusų, kai yra šaltuko.

Šildymo sąskaita 
netaupau

Daiva BAKŠIENĖ, Kavarsko 
seniūnijos Šerių kaimo gyven-
toja:

- Nepriklausau tai žmonių kate-
gorijai, kurie taupo šildymo sąs-
kaita - pas mane namuose visada 

šilta. O malkų gal ir mažiau tenka 
sunaudoti, nes nėra dabar labai 
šalta.

Kiek mūsų namuose yra šilu-
mos, priklauso nuo vėjo, nes gy-
vename ,,alytuke“. O Šeriai - vėjų 
kraštas.

Kiek perkame žiemos sezonui 
malkų - net neįsivaizduoju. Kokių 
14 - 15 kub. m. sezono pradžioje 
buvo suvežta į rūsį, tai šiuo metu 
dar daugiau kaip pusė nesukūren-
tos.

Anksčiau namus apšildydavo-
me ne tik malkomis, bet ir pju-
venomis, drožlėmis. Buvo labai 
pigus apšildymas.

Norėčiau, kad žiemą būtų iki 10 
laipsnių šalčio. Kažkaip pasiilgau 
baltos žiemos.

-AnYkŠTA

Lietuvoje, prieš Šv. Kalėdas dau-
gybę metų  organizavę prakartėlių 
kūrimo konkursus, kuriuose mielai 
dalyvaudavo šalies tautodailinin-
kai. Ne kartą tokiuose konkursuo-
se dalyvavo ir Jonas Tvardauskas, 
pelnęs aukštus  įvertinimus. Viena 
iš anykštėno J. Tvardausko sukurtų 
ir prizinę vietą laimėjusių medinių 
prakartėlių eksponuojama ir tame 
unikaliame rinkinyje.

Beje, išraiškingų J. Tvardausko 
medžio darbų galima pamatyti ne 
tiktai kraštotyros muziejuje, bet ir 
Liongino Šepkos atminimui skirta-
me parke Rokiškyje. 2001-aisiais 
čia atsirado anykštėno medžio dro-
žėjo sukurtas dekoratyvinis suolas 
ir skulptūra „Šepkiokas“, dar po 
metų atsirado dekoratyvinė kom-
pozicija „Žirgeliai“, 2008-aisiais 
J. Tvardauskas  L. Šepkos parke 
sukūrė skulptūrą „Kareivėlis“, o 
2009-aisiais metais anykštėnas 
medžio drožėjas kartu su tautodai-
lininkais K. Krasausku, G.Varnu ir 
V. Zakarka papuošė parką kompo-
zicija „Puokštė Rokiškiui“. 
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas

spektras

Mes visi bejėgiai prieš mirtį 
ir lemtį, tačiau bent užuojauta 
šią sunkią liūdesio ir netekties 
valandą norime palengvinti 
praradimo skausmą. Dėl myli-
mo vyro ir tėvelio Stasio Kovo 
mirties nuoširdžiai užjaučia-
me žmoną Eleną, sūnus Dalių 
ir Algį.

Danutė ir Žygimantas

užjaučia

Smagu prisiminti vakaronę
Gruodžio mėnesį surengta neį-

galiųjų skyriaus advento popietė. 
Susirinkome - kas lazdelės pade-
damas, kas vežimėlyje, o kas dar 
savom kojelėm atvyko.

Kiekvienam neįgaliajam ar seny-
vo amžiaus žmogui buvo priskirta 
po vieną Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokinį. Mane sutiko ir 
į priekį palydėjo 9 klasės mokinė  
Emilija Kazlovaitė. Aš ją mačiau 
pirmą kartą, o rodos - būtume pa-
žįstamos seniai seniai. Tokio geru-
mo, tokio nuoširdumo  mergaitės 
nebuvau mačiusi, o kalbos nepri-

stigo visą laisvesnį laiką.
Šv.Mišias aukojo kunigas Rai-

mundas, paskui visus neįgaliuosius 
jis palaimino. Po to visi su kunigu 
ir Jono Biliūno gimnazijos moky-
toja Daivute ir jos mokiniais nusi-
fotografavome.

Tuomet visi patraukėme į para-
pijos namus. Advento vakaronę 
pradėjo neįgaliųjų skyriaus direk-
torė Pleškienė, po jos sveikinimo 
gražius žodžius tarė Vilma Koz-
lovienė. Visiems neįgaliesiems ir 
senjorams  buvo įteiktos dovanė-
lės, kurias ruošė patys Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai. Taip pat labai 
gražiai įpakuoti buvo dovanojami 
meduoliai, kuriuos  kepė mokiniai 
su technologijų mokytoja. Visus 
gražiai pagerbę ir apdovanoję, mo-
kiniai mums pagiedojo kalėdinių 
giesmių, o norėję ir patys neįgalie-
ji bei senjorai galėjo padeklamuoti 
savo kūrybos eilių. Labai gražiai 
savo sukurtas eiles deklamavo sen-
jorė Janina.

Savanorė Daiva organizavo 
adventinius žaidimus, kuriuose 
aktyviai dalyvavo ir pats kunigas. 
Po to ilgai kalbėjomės, vaišinomės 

arbata, kava, valgėme sausainius, 
saldainius, mandarinus ir vynuo-
ges. Kažkas net obuolių sūrį buvo 
atvežęs.

Vakaronė buvo smagi ir nuotai-
kinga. Nuoširdžiausiai tariame ačiū 
prie jos ruošimo prisidėjusiems ir 
dovanojusiems mums džiaugsmą.

nijolė ŠilinYTė

Elektros brangimas verčia ieškoti 
alternatyvų. Arba ne...

(Atkelta iš 1 psl.)

AB ,,Anykščių kvarcas“ per 
metus suvartoja 1,7 mln. kWh 
elektros, kiek už kilovatvalandę 
elektros pardavėjams moka ga-
mybininkai, neskelbiama, tačiau 
akivaizdu, kad išlaidos elektros 
energijai ,,Anykščių kvarcui“ yra 
vienos iš esminių. 

Daug už elektrą moką ir ūki-
ninkas Algis Bukauskas. Ir 
,,Anykščių kvarcas“, ir ūkininkas 
A.Bukauskas planuoja patys ga-
mintis elektrą.

,,Kvarco“ elektrinė atsipirks 
per šešerius metus 

,,Anykščių kvarcas“| didžiulio 
diametro vamzdžiais iš Šventosios 
upės pumpuoja vandenį, kurį nau-
doja kvarciniam smėliui plauti.  
Viešintų ūkininkas A.Bukauskas 
vienintelis Anykščių rajone, o 
galbūt ir visoje Lietuvoje atlieka 
absoliučiai visą mėsos gamybos 
ciklą - nuo grūdų iki virtos, kep-
tos ir rūkytos mėsos. A.Bukauskui 
elektros reikia ir grūdams malti, ir 
fermose, ir mėsos paruošimo ce-
chuose, ir parduotuvėse.

Ir ūkininkas A.Bukauskas, ir 
AB,,Anykščių kvarcas“ keti-
na statytis saulės elektrines. AB 
,,Anykščių kvarcas“ direktorius 
Eugenijus Andriejauskas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad apskaičiavo, jog 
investicija į saulės elektrinę at-
sipirks per šešerius metus. Tiesa, 

,,Anykščių kvarco“ investiciją 
paskatino ne pastarasis elektros 
brangimas. Nuo Naujųjų metų 
,,Kvarcui“ elektra nebrango - 
nauja dviejų metų sutartis, kurio-
je numatyta fiksuota kaina tarp 
,,Anykščių kvarco“ ir elektros 
pardavėjų, sudaryta 2019 -ųjų bir-
želio mėnesį.

A.Bukauskas taip pat ketina in-
vestuoti į saulės elektrinę. Tiesa, 
jis turi kelis padalinius - ūkį ir ce-
chą Viešintose, cechą Ukmergėje, 
parduotuvę Anykščiuose, todėl 
bet kuriuo atveju visiškai nepri-
klausomas nuo  elektros tiekėjų 
jis būti negalės. 

Viską ,,pakabino ant elektros“ 
ir džiaugiasi

Kita vertus, Anykščių parduo-
tuvės ,,Anykštukas“ šeimininkai 
Marius ir Gintarė Šimulioniai ne 
tik parduotuvę, bet ir naująjį gyve-
namąjį namą ,,maitina“ tik elektra 
ir džiaugiasi. ,,Anykštos“ kalbin-
ta G.Šimulionienė sakė, kad šei-
ma apskaičiavo, jog namą šildyti 
elektra galbūt yra ir kiek brangiau  
nei dujomis ar malkomis, tačiau 
gerokai mažesnės pirminės inves-
ticijos. ,,Mums vien dujų įvado į 
gyvenamąjį namą atvedimas būtų 
kainavęs gal 3000 eurų. O viso 
elektrinio šildymo įrengimo kaina 
- 2000-3000 eurų“, - ,,Anykštai“ 
sakė G.Šimulionienė. 

Parduotuvę neišvengiamai pa-
šildo dar ir šaldytuvai bei kiti elek-

triniai prietaisai, tad papildomas 
pašildymas elektra rimtesnės išlai-
dų dalies nesudaro ir yra sunkiai 
apskaičiuojamas. D.Šimulionienė 
sakė, kad už visą 170 kv.m. gy-
venamojo namo elektrą šeima kol 
kas mokėjo 150 eurų. ,,Ar 150, ar 
170 eurų mokėsime, nėra didelio 
skirtumo“, -  elektros brangimą 
bereikšmiu vadino verslininkė. 
Tiesa, kol kas, žinia, žiema yra 
labai jau švelni. Kitas svarbus 
aspektas - M.Šimulionis pagal 
išsilavinimą yra inžinierius, savo 
namuose bei parduotuvėje įdiegęs 
naujausias technologijas.      

Vidutinis vartotojas už 
elektrą mokės 2-3 eurais 
daugiau, o dujos pinga 

Pranešama, kad, padidinus 
elektros kainas, populiariausio 
- „standartinio“ - plano vartoto-
jai už elektrą per mėnesį mokės 
vidutiniškai 2-3 eurais daugiau. 
Vienos laiko juostos tarifas didėja 
1,9 cento iki 14,9 cento už kilova-
tvalandę (su PVM), dviejų laiko 
zonų – iki 16,8 cento (dienos) ir 
iki 10,7 cento (nakties). 

Dujos pinga 10-11 centų iki 35-
55 centų už kubinį metrą, priklau-
somai nuo vartotojų grupės. Tik 
maistui gaminti dujas naudojan-
tiems gyventojams (iki 300 kubų 
dujų per metus) kaina mažėja 16,7 
proc. iki 55 centų už kubą, dujo-
mis šildantiesiems namus (nuo 
300 iki 20 tūkst. kubų) – 21,7 

proc. iki 36 centų. Daugiau kaip 
20 tūkst. kubų per metus sunau-
dojantiems vartotojams kaina ma-
žėja 22,2 proc. iki 35 centų. Skai-
čiuojama, kad dujas maistui ruošti 
naudojantys gyventojai sutaupys 
vidutiniškai 60 centų per mėnesį, 
o būstui šildyti – 10-12 eurų.

AB ,,Anykščių kvarcas“ direktorius Eu-
genijus Andriejauskas sako, kad saulės 
elektrinė jo įmonei atsipirks per šešerius 
metus.

Bent iš dalies pereiti prie saulės energi-
jos ketina ūkininkas Algis Bukauskas.

Verslininkė Gintarė Šimoliūnienė džiau-
giasi, jog ir parduotuvė, ir gyvenamasis 
namas šildomi tik elektra. Pasak moters, 
šildytis elektra yra ir patogu, ir nebrangu.   

Mokyklos. Ministras pirminin-
kas Saulius Skvernelis pirmadienį 
pasiūlė politinėms partijoms su-
sitarti dėl mokyklų finansavimo 
arba pavaldumo tvarkos keitimo, 
siekiant sutvarkyti mokyklų tinklą. 
Tokie pasiūlymai pateikti Seime 
atstovaujamų partijų lyderiams 
išsiųstame susitarimo projekte. 
Jame diskusijai pateikti du varian-
tai – perduoti mokyklas, išskyrus 
pradines, valstybės pavaldumui ri-
botam laikui, po kurio pavaldumas 
vėl būtų grąžintas, arba tikslinių 
dotacijų administravimą ir skirs-
tymą perduoti savivaldybėms. S. 
Skvernelis yra sakęs, kad pertvar-
kyti tinklą trukdo tai, kad moky-
klos priklauso savivaldybėms, bet 
joms finansavimą skiria valstybė. 
Pagal premjero pateiktą projektą, 
valstybė taikytų „intervencines 
priemones“ pertvarkyti silpniau-
sias mokyklas ir skirtų joms tiks-
linį finansavimą. Susitarime siū-
loma įtvirtinti, kad iki 2022 metų 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas vykdančiose mokyklo-
se būtų atsisakyta jungtinių klasių. 
Partijoms taip pat siūloma susitarti 
didinti vaikų, lankančių ikimoky-
klinio ugdymo įstaigas kaimo vie-
tovėse, skaičių, kad iki 2025 metų 
ikimokyklinis ugdymas apimtų 
95 proc. vaikų nuo trejų metų, bei 
ankstinti privalomą ugdymą ir iki 
2028 metų, sekant pasiteisinusia 
ES valstybių narių praktika, pail-
ginti pradinį ugdymą iki šešerių 
metų. Siekiant šių tikslų, partijoms 
siūloma sutarti didinti švietimo 
sistemos finansavimą iki 6 proc. 
bendrojo vidaus produkto 2030 
metais. 

Rentos. Užsienio reikalų minis-
terija (URM) siūlo numatyti rentas 
į pensiją išėjusiems diplomatams, 
skelbia naujienų portalas 15min.lt. 
Ministerijos rengiamose Diploma-
tinės tarnybos įstatymo pataisose 
numatyta, kad rentas jau kitąmet 
galėtų gauti asmenys, diplomatinė-
je tarnyboje ištarnavę 20 ir daugiau 
metų, išlaikę diplomatinį rangą iki 
gyvos galvos ir į pensiją išėję iš 
diplomatinės tarnybos. URM nu-
rodo, kad tokia socialinė garantija 
padėtų išlaikyti žmones diploma-
tinėje tarnyboje, nes ši sistema 
vienintelė neįtraukta į valstybinių 
pensijų sistemą. Būtent rentas, o 
ne valstybines pensijas buvusiems 
diplomatams siūloma skirti dėl to, 
jog tarnyba yra maža – pakeitimai 
paliestų apie 50 žmonių. 

Vizitas. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel rusų prezidento 
Vladimiro Putino kvietimu sausio 
11 dieną atvyksta į Rusiją darbo 
vizito, pirmadienį pranešė Krem-
liaus spaudos tarnyba ir vokiečių 
vyriausybės atstovas. „Per derybas 
norima aptarti tarptautinės darbo-
tvarkės aktualias temas, įskaitant 
situaciją Sirijoje, Libijoje, įtampos 
eskalaciją Artimuosiuose Rytuose 
po amerikiečių aviacijos smūgio 
Bagdado oro uoste sausio 3 dieną“, 
– teigiama pranešime. Be kita ko, 
bus aptartas Ukrainos rytuose te-
besitęsiančio konflikto sprendimas 
Minsko susitarimų kontekste ir su-
sitarimai, pasiekti per gruodžio 9 
dieną Paryžiuje vykusį vadinamo-
jo „Normandijos ketverto“ susiti-
kimą, informuoja Kremlius. Kaip 
pranešė Vokietijos vyriausybės ofi-
cialus atstovas Steffenas Seibertas 
(Štefenas Zaibertas), A. Merkel į 
Rusiją lydės diplomatijos vadovas 
Heiko Maasas (Heikas Masas).

-Bns
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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.)

Investicija į dantų šepetuką atsiperka šimteriopai
Didžioji dalis suaugusiųjų 

neteisingai prižiūri savo dantis 
ir kovoja su įvairiomis dantų 
problemomis ar ligomis, todėl 
nekeista, kad ir vaikams nuo 
pat mažens nėra skiepijami 
tinkami kasdienės burnos hi-
gienos įpročiai. Apie tai, kaip 
teisingai prižiūrėti vaikų dan-
tukus, kokios būna dažniausios 
tėvų klaidos ir ką dantys pasa-
ko apie viso organizmo būklę, 
pasakoja gydytoja vaikų odon-
tologė Erika Mažeikė.

Priežiūra – nuo pirmo pieninio 
danties

Pagrindinis skirtumas tarp suau-
gusiojo ir vaiko kasdienės dantų 
higienos yra tas, kad ikimokyklinio 
amžiaus vaikai kokybiškai patys to 
padaryti negali, todėl jiems reika-
linga suaugusiųjų pagalba.

„Mažų vaikų dantų valymas yra 
vienareikšmiškai tėvų atsakomy-
bė. Žinoma, ne visiems vaikams 
lengva dantis išvalyti – neretai 
prireikia išradingumo, žaidimų ir 
papildomos motyvacijos“, – teigia 
gydytoja vaikų odontologė E. Ma-
žeikė, kuri rekomenduoja vaikams 
pradėti valyti dantis nuo pat pirmo-
jo pieninio danties, išdygstančio 
maždaug šešių mėnesių kūdikiui. 
Nuo tada mažieji turėtų pratintis 
ir susipažinti su tuo, kad dantukai 
kiekvieną dieną turi būti valomi.

Taip pat patariama leisti vaikui 
imti šepetėlį, dėti jį į burną, nes 
tokiu būdu jis žaidžia ir kartu pra-
tinasi, masažuojasi bedygstančių 
dantų dantenas ir formuojasi gerą 
dantų valymo įprotį. Žinoma, vis-
kas turi vykti prižiūrint suaugusie-
siems ir po to tėvai dantis dar turi 
pervalyti.

Nuo dantų šepetuko iki burnos 
skalavimo skysčio

Net ir renkantis burnos priežiū-
ros priemones, rekomenduojama 
prieš tai apsilankyti pas specialistą, 
nes vaikams fluoridų kiekis pastoje 
parenkamas odontologo pagal esa-
mą dantų būklę ir amžių, todėl gali 
svyruoti nuo 500 iki 1450 ppm, 
esančių įprastinėje suaugusiųjų 

pastoje.
Be to, geriausia valymo kokybė 

pasiekiama valant dantis po vieną, 
naudojant vieno danties šepetėlį. 
Geras pasirinkimas yra ir ultra-
garsinis dantų šepetėlis, tačiau, 
nepaisant to, kad šepetėlis pats 
sukasi, valant vis tiek reikia atlikti 
šluojantį judesį nuo dantenos iki 
dantų krašto, kad ką tik nuvalytos 
apnašos „nesusisuktų“ atgal prie 
dantenų.

Norint palaikyti visą burnos šva-
rą, rekomenduojama vaikus pama-
žu pratinti prie dantų siūlo, tarp-
dančių šepetėlio, liežuvio valiklio, 
o vyresniems nei 6 metų vaikams 
galima naudoti ir skalavimo skystį. 
Be to, dantų valymo kokybę namie 
gali padėti įvertinti dantų apnašą 
dažančios tabletės.

Norint išvengti ne tik danties 
skausmo, bet ir ligų

Profilaktiniai vizitai pas speci-
alistus yra neatsiejami nuo taisy-
klingos burnos higienos ir būtini, 
norint išvengti nepageidaujamų 
ligų. Jų metu yra apžiūrima esama 
burnos ir dantų būklė, atkreipiamas 
dėmesys į vietas, kur lieka apnašų 
ar maisto likučių, nes jas reikėtų 
valyti atidžiau. Būtent šios dantų 
sritys greičiau genda, o situacijos 

nekeičiant formuojasi ertmės dan-
tyse, atsiranda dantų skausmai.

Šių vizitų dažnis vaikams gali 
svyruoti nuo 3 iki 12 mėnesių, pri-
klausomai nuo ėduonies atsiradimo 
rizikos, bet dažniausiai rekomen-
duojama apsilankyti pas gydytoją 
odontologą kas pusmetį.

Be viso to, tai vaikams tarnau-
ja ir kaip pažintinės procedūros – 
svarbu, kad vaikas priprastų prie 
odontologinio kabineto, užmegztų 
draugišką ryšį su gydytoju ir jo ko-
manda.

Dažniausios klaidos prižiūrint 
vaikų dantukus

Pagrindinė ir dažniausia vaikų 
dantų priežiūros klaida yra jų valy-
mo atsakomybės perkėlimas vien 
tik vaikui, todėl itin svarbu, kad 
tėvai pervalytų vaikui dantis ma-
žiausiai iki 8 metų. Vėliau viskas 
priklauso nuo vaiko savarankiš-
kumo ir pasiekiamo dantų valy-
mosi kokybės rezultato, bet dažnu 
atveju prireikia tėvų kontrolės ir 
vyresniame amžiuje, maždaug iki 
12 metų.

Dar viena dažnai pasitaikan-
ti klaida – tarpdančių nevalymas 
vaikams. Jei vaiko dantys liečiasi 
vienas su kitu ir nėra plataus tar-
pelio tarp dantų, vieną kartą per 

parą tarpdančius reikia valyti su 
siūlu ar tarpdančių šepetėliu, nes 
valant įprastu šepetėliu lieka mais-
to likučių ir tokiais atvejais iškart 
genda dažniausiai ne vienas, o du 
dantys.

Be viso to, tėvai dažnai skun-
džiasi gydytojams, jog vaikai ne-
sileidžia valyti dantų, todėl, ne-
norėdami jų spausti, tėvai dantų 
nevalo tol, kol neatsiranda baisių 
pasekmių. 

„Reikia pasistengti vaiką sudo-
minti – galima dainuoti dainelę 
ar pasakoti istoriją apie dantukus 
ir nepageidaujamus jų gyventojus 
– mikrobus, ar susitarti, kad po 
dantų valymo vaikas galės pažaisti 
savo mėgstamą žaidimą, pažiū-
rėti filmuką. Taip pat motyvaci-
jai pastiprinti padeda ir skanus, 
dažniausiai vaisinis, dantų pastos 
skonis“, – pataria gydytoja vaikų 
odontologė E. Mažeikė.

 
Kuo mažiau cukraus – tuo 

geriau

Visiems tikriausiai žinoma, kad 
maistas, kurį valgome, gali stiprin-
ti mūsų dantis arba jiems kenk-
ti. Jei mityboje daug paprastųjų, 
lengvai skaidomų angliavandenių 
– cukraus, miltinių produktų, tuo-
met dantys bus labiau linkę gesti, 
nes šiuos maisto produktus burno-
je gyvenančios ir ėduonį sukelian-
čios bakterijos skaido į rūgštis, dėl 
kurių atsiranda paviršinių pažeidi-
mų, o vėliau ir ertmių. Taigi, pata-
riama vartoti kuo mažiau saldintų 
maisto produktų ir gėrimų, o troš-
kulį geriausia malšinti vandeniu ar 
nesaldinta arbata.

Be to, norint sustiprinti dantis 
iš vidaus, reiktų į mitybos racioną 
įtraukti daugiau kalcio, vitaminų 
D, A, K2 turinčių maisto produktų 
– sūrio, sviesto, natūralaus jogurto, 
kefyro, morkų, brokolių, kaimiškų 

kiaušinių, kokosų aliejaus, riebios 
laukinės žuvies, avokadų, riešutų.

Sugedę dantys – silpno ar 
sergančio organizmo rodiklis

Ne tik maistas, bet net ir pavieniai 
medikamentai, skirti bendrinėms 
ligoms gydyti, gali turėti įtakos 
burnos būklei. Pavyzdžiui, dažnai 
ir netinkamai vartojami antibioti-
kai išbalansuoja žarnyno, taip pat 
ir burnos, mikrofloros – gerųjų ir 
blogųjų bakterijų – pusiausvyrą, o 
vaistai, vartojami epilepsijai gydy-
ti, gali sukelti dantenų paburkimą.

Juk organizmas yra viena vi-
suma, todėl natūralu, kad burnos 
ir viso kūno sveikata daugiau ar 
mažiau yra susijusi. Pavyzdžiui, 
žmogui sergant dantenų ar kaulo 
uždegimu, jo patogeninės burnos 
bakterijos gali patekti į kraujotaką 
ir pažeisti širdies audinius. Taip 
pat dažnai pasitaiko, kad sergant 
ar persirgus peršalimo ligomis atsi-
randa dantų skausmų ir tinimų, ta-
čiau tai dažniausiai paūmėja dėl or-
ganizme jau esančios, dėl ėduonies 
komplikacijų atsiradusios lėtinės 
infekcijos, kai, nusilpus imunitetui, 
organizmas nebesugeba su jomis 
susitvarkyti.

„Ėduonis yra liga, kurios galima 
išvengti taisyklingai maitinantis ir 
tinkamai prižiūrint dantis, tą rodo 
mokslinė literatūra ir ne vienas as-
meninis pavyzdys. Tačiau žvelgiant 
plačiau, kariesas labiau yra ne tiek 
prastos imuninės sveikatos, o ne-
tinkamo gyvenimo būdo pasirinki-
mo rodiklis, todėl labai svarbu, kad 
tėvai nuo pat mažų dienų rodytų 
vaikams tinkamą pavyzdį ir kan-
triai juos mokytų taisyklingos kas-
dienės burnos higienos įgūdžių“, 
– teigia gydytoja vaikų odontologė 
E. Mažeikė.

Užsak. nr. 27

Anot gydytojos vaikų odontologės Erikos Mažeikės, mažų vaikų 
dantų valymas bei taisyklingų kasdienės burnos ir dantų higi-
enos įpročių skiepijimas yra tėvų atsakomybė, todėl patariama 
kantriai pradėti vaikus to mokyti vos išdygus pirmajam pieni-
niam dantukui. 

nuotr. iš asmeninio archyvo

Ar pavyks suformuoti 
,,išgyvenimo“ biudžetą?

Formuojant 2020-ųjų metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetą, anot Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus, jį sudėlioti bus sudėtinga. ,,Daugiau nei 5-iais mln. eurų skyrių ir įstaigų lū-
kesčiai viršija realybę. 5 milijous nebus lengva nubraukyti“, - sakė S.Obelevičius.

Kaip manote, kurias Anykščių rajono gyvenimo sritis reikėtų optimizuoti formuojant 2020-ųjų 
metų Anykščių rajono biudžetą?

Ramiai: „Kalėdų rezidencija 
atneš šimtatūkstantines įplaukas 
į biudžetą“.

Ramus: „Ir 2020 metų pramo-
ginis upės šienavimas, bei bilietu-
kai iš vaikų ekskursijų aplankomą 
ekspoziciją Istorijos dvarelyje...“

3: „Priklausomai Anykščių 
Vandenų bankrotinimo“.

Obuolys: „Jis pastoviai rauda 

dėl to biudžeto, bet vis kažkas 
ima ir jį subalansuoja.“

Žvyrkelis: „Nenervuokit, aš 
kai optimizuosiuos, nieks niekur 
nevažiuos! O rinkimai artėja..“

max: „Optimizuoti valdymą 
pirmiausia atleidžiant patarėjus.“

Romas: „Ką galiu pasakyti... 
Netikėliu valdžia... Nieko gero 
per metus tiems Anykščiams 
nepadarė... von Obelevičių su 

žiogeliais ir drebule direktore iš 
valdžios...“

Manau: „Jei išgelbės V a n d 
e n į nuo bankroto, tai bus geras 
rezultatas.“

Cha: „Pats muša, pats rėkia“.

kai paziuri: „kas vadovauja 
rajonui, nieko gero nelauk, tik 
mokesčių didėjimo ir jų islaida-
vimu“.
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horoskopai

MOZAIKA

AVINAS. Savaitės pradžioje 
gali būti bandymų primesti jums 
savo nuomonę. Nesileiskite! Sa-
vaitės viduryje nesusikoncentruo-
kite ties menkaverčiais dalykais ir 
mažiau plepėkite. Galimos naujos 
daug žadančios pažintys.

JAUTIS. Konfliktas namuose 
pirmoje savaitės pusėje gali pa-
skatinti siekti didesnės asmeninės 
nepriklausomybės ir laisvės. Visiš-
kai netikėtai gausite džiugią žinią. 
Pamatysite, kaip neįveikiama taps 
nugalimu. Be to, išsipildys viena 
didelė jūsų svajonė. Laukite sa-
vaitgalio!

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
susiklostys aplinkybės, iš kurių tu-
rėsite daug naudos vėliau. Jei veik-
site greitai, užsidirbsite papildomų 

pinigų. Antroje savaitės pusėje ga-
lite būti užsipultas ir kažkuo apkal-
tintas, bet bendradarbiai jus visiš-
kai palaikys. Savaitgalį nebūkite 
toks lengvabūdis ir garbėtroška - 
nieko tokio, jei nebūsite nuolatinio 
susižavėjimo objektas.

VĖŽYS. Kuo mažiau plepėsite, 
tuo bus geriau. Stenkitės neįsivelti 
į kokį nors ginčą. Jūsų ekonomi-
nė padėtis šiuo metu yra stabili ir 
pakankamai gera, todėl galite pa-
galvoti apie tai, kaip išpildyti ilgai 
puoselėtą ir ligšiol nerealizuotą 
norą. Tai įgyvendinę tikrai pasiju-
site laimingesnis.

LIŪTAS. Jūs manote, kad ver-
ta nesvarstant griebtis naujo pa-
siūlymo? Deja, kiti to nepriims 
taip draugiškai. Verta taip pat 
labai gerai pagalvoti, ar tikslinga 
kovoti dėl populiarumo kolek-

tyve. Problemos dėl sveikatos 
savaitės pradžioje neturėtų būti 
išties rimtos.

MERGELĖ. Konfliktai darbe 
griauna ir asmeninį jūsų gyveni-
mą. Laimė, ši savaitė bus dosni 
įvairiausių gerų galimybių. Nepra-
leiskite progos išspręsti pačias di-
džiąsias problemas, gal net pakeisti 
darbą. Šiomis dienomis jūsų laukia 
paskutinis pokalbis jums asmeniš-
kai labai svarbiu reikalu.

SVARSTYKLĖS. Neplepėkite 
per daug apie savo planus. Gali 
atsirasti norinčių pasinaudoti tuo 
piktam. Ar jūs tikrai tokia stipri 
asmenybė, kad galite susidoroti 
su bet kuo? Ar tikrai jūsų neveikia 
autoritetingų žmonių spaudimas? 
Jeigu ne, vis tiek turėtumėte mo-
tyvuoti, kodėl taip aktyviai ginate 
savo teises.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
labai stebėkite jus supančius žmo-
nes. Galimas daiktas, kad kažkas 
yra sumanęs negarbingų dalykų. 
Galimi bandymai suvaržyti jūsų 
laisvą valią, primesti svetimas žai-
dimo taisykles. Ketvirtadienį aps-
kritai būtų ne pro šalį atsipūsti. Tai 
padėtų atgauti pusiausvyrą.

ŠAULYS. Šią savaitę jums teks 
susitikti su vadovaujančiais žmo-
nėmis. Tuo turėtumėte būtinai 
pasinaudoti. Parodykite save iš 
gerosios pusės ir nepraraskite savo 
žavesio. Jūs turite partneriams kris-
ti į akis. Į savaitės pabaigą šeimos 
nariai gali inicijuoti pasikeitimus 
namų ūkyje, dideles finansines in-
vesticijas. Galite patirti stresą.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje visos jūsų mintys suksis 
apie ką tik nori, tik ne apie tai, kas 

iš tiesų jūsų laukia. Trečiadienį ga-
lite supanikuoti visiškai neteisin-
gai interpretuodamas vyresnybės 
pasisakymą. Pasitikslinkite geriau 
dar kartą! Taip pat neatidėliokite 
jau anksčiau planuoto vizito pas 
gydytoją.

VANDENIS. Šią savaitę galite 
išvengti vieno nemalonaus susiti-
kimo. Nesijaudinkite, negalvoki-
te apie mažareikšmius dalykus ir 
pagaliau pasakykite garsiai tai, ką 
privalote pasakyti. Galite nusivilti 
žmonėmis, kuriais iki šiol pasiti-
kėjote.

ŽUVYS. Šiuo metu būtų gerai 
išlaikyti perspektyvas, nuosekliai 
laikytis savo paties taisyklių. An-
troje savaitės pusėje gali užsi-
megzti nauja subtili draugystė. 
Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, 
reikia jūsų pagalbos ir paramos.

sprintas

„Auksiniuose gaubliuose“ 
triumfavo karinė drama „1917“ 

Karinė drama „1917“ sekmadienį 
netikėtai buvo pripažinta geriausia 
„Auksinių gaublių“ dramine juosta, 
o Quentino Tarantino filmas „Vieną 
kartą Holivude“ nugalėjo geriausios 
komedijos kategorijoje ir atsidūrė 
pretendentų gauti „Oskarą“ gretose.

„Vieną kartą Holivude“, į 7-o de-
šimtmečio Los Andželą nukeliantis 
filmas, sekmadienio vakarą gavo 
daugiausia apdovanojimų: tris „Auk-
sinius gaublius“, o Martino Scorsese 
gangsterinė juosta „Airis“, pasiro-
džiusi srautinio transliavimo paslau-
gų milžinės „Netflix“ platformoje, 
liko be apdovanojimų.

Svaiginanti apdovanojimų teikimo 
ceremonija Beverli Hilse yra laikoma 
vienu didžiausių renginių pramogų 
verslo kalendoriuje ir gražia įžanga 
į kitą mėnesį vyksiančias „Oskarų“ 
dalybas.

Filme „1917“ pasakojama apie 
du britų karius Pirmojo pasaulinio 
karo metais, kuriems reikia nepaste-
bėtiems pereiti fronto liniją ir priešo 
kontroliuojamą teritoriją. Be to, juos-
ta nufilmuota vienu nenutrūkstamu 
dviejų valandų dubliu.

„O Dieve, tai didžiulė staigmena“, 
– sakė nustebęs kino kūrėjas Samas 
Mendesas, įveikęs M. Scorsese ir Q. 
Tarantino geriausio režisieriaus kate-
gorijoje.

„Ar galiu tiesiog pasakyti, kad šioje 
salėje nėra nė vieno režisieriaus, visa-
me pasaulyje nėra nė vieno režisie-
riaus, kuris nebūtų Martino Scorsese 
šešėlyje? Tiesiog turiu tai pasakyti“, 
– tęsė S. Mendesas, o jo žodžius paly-
dėjo audringi aplodismentai.

Q. Tarantino atiteko apdovano-
jimas už geriausią scenarijų, o Le-
onardo DiCaprio herojaus ištikimą 
kaskadininką „Vieną kartą Holivude“ 
suvaidinęs Bradas Pittas namo parsi-

vežė geriausio antraplanio aktoriaus 
„Auksinį gaublį“.

„Taip pat turiu padėkoti savo ben-
drininkui LDC“, – sakė B. Pittas.

„Manęs čia nebūtų be tavęs, žmo-
gau... Bet aš būčiau pasidalijęs plaus-
tu“, – pridūrė jis, turėdamas galvoje 
baigiamąją „Titaniko“ sceną.

„Vieną kartą Holivude“ aiškiai pa-
tiko „Auksinių gaublių“ laimėtojus 
išrenkančiai Holivudo užsienio spau-
dos asociacijai (HFPA), kurią sudaro 
maždaug 90 apie pramogų industriją 
rašančių žiniasklaidos priemonių re-
daktorių bei žurnalistų iš įvairių šalių. 
Visgi nepastebėti neliko ir kiti filmai.

Pagrindinį vaidmenį psichologinia-
me trileryje „Džokeris“ apie Betmeno 
priešo Džokerio priešistorę sukūręs 
Joaquinas Phoenixas laimėjo „Auksi-
nį gaublį“ geriausio dramos aktoriaus 
kategorijoje ir sustiprino savo pozici-
jas prieš „Oskarus“.

J. Phoenixas, kaip ir kelios kitos 
garsenybės, savo padėkoje šnekėjo 
apie klimato kaitą ir gaisrus Austra-
lijoje, bet prodiuseriai įjungę muziką 
turėjo nulydėti aktorių nuo scenos dėl 
per ilgai užsitęsusios jo kalbos.

Džokerio vaidmenį sukūręs J. 
Phoenixas taip pat dėkojo režisieriui 
Toddui Phillipsui: „Jūs mane įtikinote 
daryti šį filmą ir paskatinote mane ati-
duoti viską ir būti nuoširdžiam. O aš 
juk tokia rakštis sėdynėj.“

Biografiniame filme apie amerikie-
čių aktorę ir dainininkę Judy Garland 
„Judy“ pagrindinį vaidmenį atlikusiai 
Renee Zelweger atiteko geriausios 
aktorės apdovanojimas, ir ji taip pat 
tapo realia pretendente į „Oskarą“.

Pietų Korėjos juodojo humoro 
komedija „Parazitas“, kaip ir tikėta-
si, pasiėmė geriausio filmo užsienio 
kalba apdovanojimą, o Awkwafina, 
suvaidinusi tragikomedijoje „Atsis-
veikinimas“, tapo pirmąja azijiečių 
kilmės aktore, nugalėjusia geriausios 
komedijos aktorės kategorijoje.

Tuo metu balsavimas dėl „Oskarų“ 
nominacijų jau vyksta, bet jis baigsis 
tik antradienį.

„Tuno karaliumi“ pramintas ja-
ponas aukcione nusipirko tuną už 
1,6 mln. eurų

Japonijoje garsus sušių restoranų 
tinklo savininkas, pramintas „tuno 
karaliumi“, per sekmadienį Tokijo 
pagrindiniame žuvies turguje sureng-
tą Naujųjų metų aukcioną nusipirko 
milžinišką tuną už 1,6 mln. eurų.

Aukcioną laimėjęs „tunų kara-
liumi“ pasivadinęs Kiyoshi Kimura 
sumokėjo 193 mln. jenų (1,6 mln. 
eurų, 1,8 mln. JAV dolerių) už 276 
kilogramus sveriantį tuną, kuris buvo 
pagautas Japonijos šiauriniame Ao-
morio regione.

„Šis yra geriausias, – žurnalistams 
po paryčiais įvykusio aukciono sakė 
K. Kimura. – Taip, jis yra brangus, ar 
ne? Noriu, kad mano klientai ir šiais 
metais valgytų labai skanius tunus.“

Žiniasklaidos dėmesio neven-
giantis verslininkas dažnai sumoka 
didžiausią kainą už tuną per pirmąjį 
metų aukcioną, kuris rengiamas Ja-
ponijos sostinės pagrindiniame žuvų 
turguje.

Pernai už 278 kilogramus sverian-
tį tuną jis sumokėjo 333,6 mln. jenų 
(2,7 mln. eurų tuometiniu kursu). 
Tuomet aukcionas pirmą kartą buvo 
rengtas Tokijo naujajame žuvies 
turguje, 2018 metų pabaigoje pakei-
tusiame visame pasaulyje garsėjusį 
Cukidžio turgų.

2018-ųjų spalį turgavietė buvo 
perkelta į kiek ryčiau esantį Tojosu 
rajoną, kur anksčiau veikė dujinė 
elektrinė.

1935 metais atidarytas Cukidžio 
turgus buvo geriausiai žinomas pa-
ryčiais rengiamomis varžytinėmis, 
per kurias buvo parduodami tunai iš 
visų pasaulio kampelių. Šiuose auk-
cionuose galėjo dalyvauti visi – nuo 
„Michelin“ žvaigždučių pelniusių 
sušių šefų iki paprastų maisto prekių 
parduotuvių atstovų.

Už didžiausias ir geriausias žuvis 
didmenininkai ir sušių magnatai ne-

retai mokėdavo didžiulius pinigus, 
ypač per Naujųjų metų aukcionus.

Nors turgavietė buvo perkelta, var-
žytinių ritualas nepakito.

Japonijoje suvartojama didelė dalis 
visame pasaulyje sugaunamų Ramio-
jo vandenyno tunų – jų mėsa yra itin 
vertinamas sušių ingredientas, žino-
mas kaip „kuro maguro“ (juodasis 
tunas), dėl savo retumo sušių žinovų 
priminta „juoduoju deimantu“.

Popiežius ragina atmesti  „pi-
nigų dievą“ ir tarnauti kitiems

Popiežius Pranciškus pataria 
žmonėms atmesti „pinigų dievą“, 
kaip ir vartotojiškumo, malonumų, 
sėkmės bei ego „dievus“.

Pirmadienį sakydamas Trijų ka-
ralių mišių homiliją Šv. Petro bazi-
likoje Pranciškus paragino žmones 
sutelkti dėmesį į tarnystę kitiems, 
o ne sau.

Jis taip pat ragino tikinčiuosius 
susitelkti ties esminiais dalykais, 
atsikratant „nenaudingų dalykų 
ir įpročių“, kurie stingdo širdis ir 
drumsčia protus.

Trijų karalių iškilme, kuria bai-
giasi Kalėdų sezonas, paminima 
trijų išminčių kelionė ieškant ką 
tik gimusio Jėzaus.

Tikintieji, pasak Pranciškaus, 
turėtų padėti gyvenimo paraštėse 
kenčiantiems žmonėms, kuriuose 
apsireiškia Jėzus. Akcentuodamas 
vieną pagrindinių savo popiežia-
vimo temų, Pranciškus sakė, kad 
„tikėjimas yra ne paprasčiausias 
gražių dogmų rinkinys“, o ragini-
mas mylėti Dievą.

Milane miesto pareigūnai, siek-
dami, kad švenčių džiaugsmą 
pajustų ir skurstantieji, viename 
viešbučių organizavo pietus 200 
benamių.

Dėl televizinės painiavos kai 
kurie rusų aistruoliai šventė, 
nors jų komanda pralaimėjo

Kai kurie Rusijos ledo ritulio 
aistruoliai savaitgalį šventė per-
galę, nors jų komanda pralaimėjo 

pasaulio jaunimo čempionatą, ka-
dangi per vieną iš televizijų buvo 
kartojamas senas vaizdo įrašas.

Dvi valstybinės televizijos se-
kmadienį tuo pačiu metu rodė fina-
lą tarp Rusijos ir Kanados rinktinių. 
Vienas kanalas transliavo gyvai, o 
kitas – rodė 2011 metų įrašą.

Nors dauguma sirgalių, stebėju-
sių rungtynes per „Pirmąjį kanalą“, 
ir Rusijos žaidėjai reiškė nusivyli-
mą dėl pralaimėjo Kanadai rezulta-
tu 4:3, nemažai rusų per televiziją 
„Matč TV“ žiūrėjo prieš devyne-
rius metus sužaistas įtemptas var-
žybas, kurias Rusijos komanda 
laimėjo rezultatu 5:3.

Kai kurie aistruoliai sveikino 
vieni kitus socialiniuose tinkluo-
se arba skundėsi, kad žiniasklai-
da praneša klaidingus rezultatus. 
Buvo sunku pasakyti, kas iš jų iš 
tikrųjų buvo apgauti, o kas tiesiog 
juokavo.

Futbolininkas Dmitrijus Tara-
sovas „Instagram“ parašė: „Gerai 
padirbėjote, vaikinai, sveikinimai 
pasiekus pergalę.“ Po to, kai šis 
įrašas sulaukė daug pašaipų, D. 
Tarasovas paskelbė, kad tai buvęs 
pokštas jam pralošus vieną stalo 
žaidimą su šeima.

Gyvenimo būdo tinklaraštį ra-
šanti Jana Tarasenko, Sent Luiso 
ledo ritulio komandos „Blues“ 
puolėjo Vladimiro Tarasenkos 
žmona, „Instagram“ pranešė, kad 
jos vyras 10 minučių žiūrėjo 2011-
ųjų rungtynes manydamas, kad tai 
tiesioginė transliacija, „kol jose 
pamatė save“.

V. Tarasenka žaidė 2011-aisiais 
triumfavusioje Rusijos komando-
je, bet dabar, būdamas 28-erių, jis 
yra gerokai per senas žaisti jauni-
mo čempionate.

Kol kas neaišku, kodėl „Matč 
TV“ nusprendė rodyti 2011 metų 
finalą tuo pačiu metu, kai vyko 
tiesioginė transliacija. Anksčiau ši 
televizija tiesiogiai parodė pasau-
lio jaunimo čempionato rungtynių, 
bet rungtynes dėl medalių translia-
vo tik „Pirmasis kanalas“.

-Bns

Olimpiečiai. Net 6 anykštėnai 
startuos Lietuvos rinktinės sudė-
tyje  Jaunimo žiemos olimpinėse 
žaidynėse, vyksiančiose sausio 
9-22 dienomis Lozanoje (Šveica-
rija).  Į šalies rinktines pakviesti 
slidininkai Edvinas Šimonutis, 
Irmantas Žilinskas ir Eglė Sa-
vickaitė (treneriai Algis Drūsys 
ir Jaunius Drūsys) bei  biatloni-
ninkai Domas Jankauskas, Lukas 
Žukauskas ir Luka Mackevičiūtė 

(treneris Bronius Vitkūnas).

Futbolas. Sekmadienį A. Ba-
ranausko mokyklos salėje buvo 
sužaistas ketvirtojo Anykščių 
rajono salės futbolo pirmenybių 
turo rungtynės. „Veteranai“ 8:3 
įveikė „Šiandien plotas“, „Sparta-
kas“ 7:6 palaužė „Dolcą“, o „Strė-
lės“ 3:2 nukovė KKSC komandą. 
Turnyrinė lentelė, skaičiuojant 
tarpusavio rungtynių rezultatus: 
1.„Spartakas“ 12 tšk.; 2. „Dol-
cas“ 9 tšk.; 3. „Veteranai“ 9 tšk.; 

4. „Stop“ 6 tšk.; 5. „Strėlės“ 6 
tšk.; 6. „Šiandien plotas“ 0 tšk.; 7. 
KKSC 0 tšk.

Krepšinis I. Anykščių rajo-
no krepšinio pirmenybių rezul-
tatai:  „Tauras“ (G.Šniaukštas 
25, B.Steponėnas 18) – AKKSC 
(L.Maksvytis 23, K.Vilutis 8) 
105:49; „Draugai“ (T.Sniceris 
20, V.Peleckas 14) – „Cosmos“ 
(Ž.Žiukas 19, G.Žiukas 15) 
60:68; „Cerrol“ (E.Šlaitas 20, 
E.Bartaševičius 14) – „SystemAir“ 

(M.Dūda 16, D.Oleinikas 12) 
92:58; „Svėdasai“ (P.Martinonis 
40, V.Kavaliauskas 23) – „Trau-
pis“ (S.Likša 30, J.Valiukas 22) 
98:92; „Teradenta“ (D.Radžiūnas 
33, A.Andriejauskas 10) – „Taifū-
nas“ (T.Jodelis 41, D.Vanagas 8) 
69:65. Turnyrinė lentelė:

1. „Teradenta“ 3-0 +45; 2. 
„Cosmos“ 3-0 +42; 3. „Tauras“ 
2-1 +44; 4. „Svėdasai“ 2-1 +11;                     
5. „Draugai“ 2-1 -6; 6. „Cerrol“ 
1-2 +23; 7. „Traupis“ 1-2 +16; 8. 
„Taifūnas“ 1-2 -2; 

9. „Systemair“ 0-3 -51; 10. 
AKKSC 0-3 -123.

Krepšinis II. Jaunosios Anykš-
čių KKSC krepšininkės jau tre-
čius metus bendradarbiauja su 
Švedijos „Baccketborg Basket“ 
mergaičių sporto klubo komanda, 
kuri Kaune rengia tradicines sto-
vyklas. Sausio 4 dieną Rūtos Me-
liūnienės auklėtinės Kauno sporto 
universiteto sporto salėje rungty-
niavo su švedėmis bei pasiekė dvi 
pergales 77:35 ir 65:46.
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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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTavIMas,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTavIMas, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

Kontaktai: 
andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715
www.elektrenustatyba.lt

Reikalingas darbininkas pasto-
viai gyventi ir dirbti sodyboje.

Tel. (8-639) 23035.

gimė

Emilis MOGYLA, 
gimęs 2019 12 19

Dėkojame Anykščių rajono policijos komisariato reaga-
vimo skyriaus vyriausiajai patrulei Vilmai KAULAKIENEI 
ir reagavimo skyriaus tyrėjui Arkadijui MUCHIN už 
Naujųjų metų išvakarėse suteiktą pagalbą, profesiona-
lumą, tolerantiškumą ir nuoširdumą.

Zoja SULEIMANOVA ir Anna DIMINIENė

Nekilnojamasis turtas

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, ne 
kampinis, reikalingas remontas 
pagal poreikius. Nauji langai, šar-
vuotos durys. Gera vieta, yra au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. Arba 
keičia į 3-4 k. butą su priemoka.

Tel. (8-608) 94543.

kuras

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

Tel. (8-656) 97937. 

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

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Matininkas Žilvinas Strolia 2019-11-20 atliko žemės sklypo kurio kadastro Nr. 
3426/0003:5 esančio Paelmio k. Anykščių sen., Anykščių r., ir 2019-12-10 žemės sklypo 
kurio kadastro Nr.3428/0001:302, esančio Dauginčių k. Kavarsko sen. Anykščių r. ka-
dastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų 
kad. Nr. 3426/0001:559, 3426/0001:855 ir 3428/0001:305 savininkų turto paveldėtojus 
dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, 
tel. (8-605) 80239, el.p. zilvinasstrolia1@gmail.com 

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m. rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

kita

Kiaules pjovimui po 2,5 Eur/kg. 
Svoris apie 200 kg.

Tel. (8-604) 16375.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Brangiai visoje Lietuvoje - miš-
kus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Tarpininkams atsilygintų. 
Siulyti įvairius variantus. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti 

savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.
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oras
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anekdotas

sausio 7 - 9 d. - priešpilnis,
sausio 10 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

sausio 9 d.

sausio 10 d.

sausio 8 d.

vardadieniai

Liucijus, Raimundas, 
Valentinas, Rūtenis, Raudvilė.

Apolinaras, Severinas, Teofilius, 
Vilintas, Gintė, Teofilis.

Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, 
Marcijona.

Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, 
Ginvilė, Vilius.

+2

Somalio mokyklose įvestas navi-
gacijos kursas.

***
Ilgai stebėję armėnus, rusų moks-

lininkai nusprendė, kad jie - patys 
kantriausi Europoje: armėnai kon-
jaką išlaiko 5 - 7 metus, o rusai deg-
tinę - ne ilgiau kaip 10 minučių...

***
Vyrukas prieina prie merginos, 

elegantiškai pabučiuoja ranką ir 
klausia:

- Gražioji, nuostabioji, gal turite 
„Facebook’ą“?

- Ne, neturiu.
- Ak, kaip gaila! O juk galėtume 

susipažinti, draugauti, mylėti...
Apsisuka ir nueina...

***
Žmona vyrui sako:
- Mes juk niekur kartu nevaikš-

tome...
- Gerai, rytoj, kai nešiu šiukšles, 

galėsi eiti kartu!

***
Susikivirčijo anglas ir vokietis. 

Daužo daužo anglas vokiečiui per 
galvą ir sako:

- Na tai kiek kartų dar nori į ma-
kaulę, durniau?

- Nain nain!!!
- Ak dar devynis?! No problem!

***
Du šunys stebi, kaip darbininkai 

stato naują šviesoforą.
- Ateik, - sako vienas, - naują 

šviesoforą reikia aplaistyti.

***
Mano pagrindinė šeimyninio gy-

venimo taisyklė yra rėkti garsiau už 
žmoną, kad netektų sėdėti po jos 
padu. Pavyzdžiui, vakar ji ant ma-
nęs užriko:

- Eik greitai pietų ruošt!
O aš garsiau už ją:
- Eik pati ruošt! Nematai, kad aš 

grindis dabar plaunu, o po to skalbti 
eisiu!

(Atkelta iš 1 psl)

Šventės finale - rimtosios 
muzikos koncertas

 
Sekmadienį Anykščių  Koply-

čioje vykusiame baigiamajame 
,,Kalėdų rezidencija 2019 Anykš-
čiai“ renginyje koncertavo Anykš-
čių 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 mu-
zikos ir teatro akademijos absol-
ventas, operos solistas, baritonas, 
Anykščių menų centro direktorius  
Tomas Tuskenis.

Padėkos žodžius tarė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
Anykščių vadovų klubo preziden-
tas, mero patarėjas Dalis Vaiginas, 
Rokiškio verslo klubo preziden-
tas Irmantas Tarvydis. Pastarasis 
kalbėjo, kad jį džiugina tai, kaip 
greitai Anykščiuose sprendžiamos 
problemos ir įgyvendinamos idė-
jos. 

Į auditoriją, sausakimšai užpil-
džiusią Koplyčios salę, kreipėsi ir 
pats Kalėdų senelis. Okuličiūtės 
dvarelyje veikusioje Kalėdų rezi-

dencijoje per šventinį laikotarpį 
senelis sulaukė mažiausiai 5600 
lankytojų. Kalėdų senelio parei-
gas atlikęs rokiškėnas Linas Pau-
liukas yra verslininkas, Rokiškyje 
turintis savo įmonę. Laisvalaikiu  
jis - Anykščių kultūros centro 
aktorius, atliekantis pagrindinius 
vaidmenis Juozo Buziliausko re-
žisuojamuose spektakliuose. 

Pasak vieno iš ,,Kalėdų reziden-
cija 2019 Anykščiai“ organizato-
rių D.Vaigino, Kalėdų rezidencija 
vaikus ypač džiugino, nes senelis 
kiekvienam lankytojui turėjo gali-
mybę asmeniškai skirti dėmesio. Į 
5600 skaičių įkalkuliuoti tik bilie-
tus pirkę rezidencijos lankytojai 
- tėveliai, pas senelį atlydėję vai-
kus, bilietų nepirko, taigi, žmonių 
srautas buvęs dar didesnis.

Sekmadienį Anykščių kultūros 
centre buvo parodytas spektaklis 
pagal Donaldo Biseto pasakas 
,,Stebuklų šalyje“ (režisierė - 
Anykščių KC Troškūnų padali-
nio vadovė Jolanta Pupkienė).

O miesto eglė anykštėnus ir 
svečius dar džiugino ir pirmadie-
nį. Ją išmontuoti ketinta šiandien, 
antradienį.

Svečiai įvertino anykštėnų 
pastangas 

Anykščių vadovų klubo pre-
zidentas, ,,Kalėdų rezidencija 

2019 Anykščiai“ organizatorių 
darbo grupės vadovas D.Vaiginas 
,,Anykštai“ sakė, jog mūsų mies-
tas šventiniu laikotarpiu sulaukė 
ir užsieniečių dėmesio.  Kalėdų 
miestelyje buvo galima sutikti la-
tvių, norvegų, vokiečių. 

D.Vaiginas pirmadienį ,,Anykš-
tai“ kalbėjo, jog po Kalėdų rezi-
dencijos uždarymo renginio šešių 
Lietuvos vadovų klubų vadovai 
svarstė, kuriame mieste šiais me-
tais bus įkurta rezidencija. Kupiš-
kėnai pageidavo senelį įkurdinti 
savo mieste, tačiau bendru suta-
rimu nuspręsta, jog mūsų miesto 
erdvės ir organizatorių pastangos 
vertos, kad Kalėdų rezidencija ir 
šiais metais veiktų Anykščiuose.   

Apžvelgdamas skaičius, D. Vai-
ginas sakė, kad miesto eglės įžie-
bimo ceremoniją gyvai stebėjo 
apie 10 tūkst. žiūrovų, o ,,Delfi“ 
tiesioginę transliaciją iš Anykščių 
buvo įsijungę net 298 tūkst. žiū-
rovų. 

Aplink Anykščių miesto parką 
per 28 Kalėdų rezidencijos vei-
klos dienas kalėdiniu traukinuku 
pasivažinėjo apie 8 tūkstančius 
asmenų.

Kalėdinė prekyba iš baltųjų 
namelių vertinama skirtingai. 
D.Vaigino teigimu, tie prekybi-
ninkai, kurie dirbo, tie ir užsi-
dirbo. ,,Kas nusipirko namelius - 
kaip Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras, SPA Vilnius, 
,,Roko virtuvė“ - tie nesiskun-
džia“, - dėstė Anykščių mero pa-
tarėjas.  

Paramos fondui lėšų neliko

Prie Anykščių mieste vykusių 
Kalėdinių renginių svariai prisi-

Iš kairės - operos solistas Tomas Tuskenis, pianistė Milda Dau-
noraitė, fleitininkas Justinas Mačys bei Anykščių vadovų klubo 
atstovai Dalis Vaiginas ir Renata Gudonienė.

dėjo Rokiškio verslo klubas, va-
dovaujamas I.Tarvydžio. Tiesa, 
panašu, kad žadėtų pradinių lėšų 
paramos fondui Rokiškio verslo 
bei Anykščių vadovų klubams su-
generuoti nepavyko.  

Minimi klubai organizavo Lie-
tuvos valstybinio simfoninio or-
kestro koncertą Anykščių kultūros 
centre. Kvietimai į koncertą kai-
navo 50 eurų žmogui. Tikėtasi, 
kad surinktų lėšų užteks ir atsi-
skaityti su muzikantų kolektyvu 
bei soliste Ieva Prudnikovaite, ir 
dar liks pradiniam paramos fondo 
įnašui. Tačiau, pasak D.Vaigino, 
2400 eurų iš surinktų lėšų buvo 
pervesta Kalėdų rezidencijos 
veiklų finansavimui, dar per 500 
eurų kainavo kultūros centro sa-
lės nuoma. O ir bilietai į rimtosios 
muzikos koncertą ne visi buvo 
parduoti.

Pasak D.Vaigino, kalbant apie 
Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro koncertą, buvę vidinių 
komunikavimo problemų, kurios 
taip pat turėjo įtakos lūkesčių ne-
išsipildymui. ,,Už viešinimą  ir 
komunikavimą atsakingi asmenys 
šventės atidarymo koncerto, regis, 
nelaikė ,,Kalėdų rezidencija 2019 
Anykščiai“ renginių dalimi“, - 
,,Anykštai“ dėstė D.Vaiginas. 

Anykščių vadovų klubo pre-
zidento teigimu, paramos fondo 
idėja nėra numarinta. Jį bus ban-
doma suformuoti ateityje.

Anykščių miesto eglė pirmą 
kartą miesto istorijoje, matyt, ir 
visos Lietuvos istorijoje, buvo 
sumontuota upėje, ant pontoninio 
plausto. Portalo ,,Delfi“ skaityto-
jai Anykščių miesto eglę išrinko 
gražiausia Lietuvos egle mažųjų 
miestų grupėje.  

Baigiamajame Kalėdų rezidencijos renginyje žiūrovai netilpo į 
Anykščių koplyčios salę.

Kalėdų rezidencija sugrįš į Anykščius

Kalėdų seneliu dirbęs Linas Pauliukas savojoje rezidencijoje su-
laukė bent 5600 svečių.

Vaido PUPeliO ir Ritos BABelienės nuotr.

nuoširdžiai ačiū ,,kalėdų rezidencija 2019 Anykš-
čiai“ organizacinėje darbo grupėje dirbusiems žmo-
nėms už mintis, idėjas ir jų įgyvendinimą. 

Ačiū UAB Anykščių komunalinis ūkis kolektyvui ir 
bendrovės direktoriui kaziui Šapokai, Anykščių ra-
jono vyriausiajai architektei Daivai Gasiūnienei, 
UAB,,Anykščių energetinė statyba“ ir šios bendrovės 
vadovams Teodorui Bitinui bei simui Bernatavičiui. 

esame dėkingi Rokiškio verslo klubui už geranorišką 
požiūrį, Anykščių rajono vadovams - už supratingu-
mą. 

Ačiū Anykščių kultūros centro, Anykščių menų cen-
tro, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 
darbuotojams, ,,Anykštos“ redakcijai , daininkei justei 
Arlauskaitei-jazzu. 

Dėkojame eglučių parko kūrėjams, edukacinių pro-
gramų rengėjams ir įgyvendintojams, Anykščių ir kai-
myninių rajonų verslo ir vadovų klubų  nariams.

Džiaugiamės, kad ,,kalėdų rezidencija 2019 Anykš-
čiai“ sulaukė anykštėnų ir miesto svečių susidomėji-
mo. Ačiū jums, mielieji kraštiečiai, kad buvote kartu.

Dalis Vaiginas, renginių ,,Kalėdų rezidencija 2019 
Anykščiai“ darbo grupės vadovas.


