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PARODA. 2020 m. sausio 31 d. 
(penktadienį) 18 val. Angelų mu-
ziejuje-Sakralinio meno centre bus 
atidaryta keturių Lietuvoje pripažin-
tų tapytojų – Gusto Jagmino, Inos 
Budrytės, Sigitos Maslauskaitės 
ir Aistės Bugailiškytės – tapybos 
darbų paroda „GISA“. Kviečiame 
į susitikimą su keturiais nuostabiais 
dailininkais.

Holokaustas. Vakar, sausio 27-
ąją, buvo minima Holokausto aukų 
atminimo diena, kuri šiemet siejama 
su 75-osiomis Aušvico mirties sto-
vyklos išvadavimo metinėmis. Ak-
cijos dalyviai buvo kviečiami atvyk-
ti į žydų žudynių vietas ir kapavietes 
ir nusifotografuoti su užrašu We 
remember arba Mes prisimename ir 
dalintis savo nuotrauka socialiniuo-
se tinkluose. Anykštėnai rinkosi prie 
žydų žudynių vietos ir kapavietės 
Liudiškių gatvėje. Renginyje kal-
bėjo istorikai Gintaras Ražanskas ir 
Gintaras Vaičiūnas bei Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius.

Rinka. 2019-ieji Anykščių kraš-
te pasižymėjo sparčiu nekilnojamo-
jo turto (NT) rinkos augimu – namų 
pardavimai ūgtelėjo dešimtadaliu, 
o butų segmentas išliko stabilus. 
Pernai parduota beveik 180  namų, 
arba beveik dešimtadaliu daugiau 
nei 2018 metais (165). Anykščiuo-
se ir aplinkiniuose miesteliuose sa-
vininkus pakeitė ir beveik 120 butų, 
arba vos vienu mažiau nei ankstes-
niais metais.

Bendruomenės. Sausio 29-ąją 
Anykščių rajono savivaldybėje ren-
giamas Anykščių rajono bendruo-
meninių organizacijų susirinkimas. 
Skelbiama, kad šiame susirinkime 
bus kalbama apie bendruomeninių 
organizacijų srities problematiką 
rajone, bendradarbiavimą su savi-
valdybe. Taip pat planuojama steigti 
bendruomenines organizacijas vie-
nijančią asociaciją. Susitikimą orga-
nizuoja pagal „valstiečių“ sąrašą iš-
rinkta Anykščių rajono tarybos narė 
Renata Gudonienė.

Muziejus. Anykštėnai Genadijus 
ir Skaistė Pekarskiai šiuo metu įren-
ginėja automobilių  muziejaus patal-
pas. Oficialus muziejaus atidarymas 
planuojamas birželio mėnesį.

Savivaldybė turi nutraukti 0,6 mln. eurų vertės 
sutartį su savo įmone

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bė turi nutraukti 0,6 mln. eurų 
(su PVM) vertės laikiną sutartį 
su jos valdoma komunalinių 
atliekų tvarkymo įmone UAB 
Anykščių komunalinis ūkis, 
pareiškė Viešųjų pirkimų tar-
nyba (VPT). 

Tarnybos teigimu, savivaldy-
bė, be konkurso pasirašiusi vi-
daus sandorį, suteikė išimtines 
sąlygas savo įmonei, apribojo 
kitų įmonių galimybę varžytis 
ir taip pažeidė skaidrumo ir  
lygiateisiškumo principus. Be 
to, savivaldybė neskelbė jokios 
informacijos apie 
šį sandorį. 

Iki 2019 - ųjų metų Anykščių rajono savivaldybės administracija sutartis su jai priklausančia UAB 
Anykščių komunalinis ūkis dėl šiukšlių išvežimo paslaugų teikimo sudarydavo ne viešojo pirkimo, 
o vidaus sandorio būdu.

Po gaisro Raguvėlės vaikų dienos 
centrą dar ir apvogė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, sausio 24-ąją, buvo padegtos Raguvėlės vaikų dienos centro pastato durys, o gaisro suirute pasinaudoję pik-
tavaliai pavogė vejapjovę.  

Apie suveikusią pastato signalizaciją įstaigos direktorei Reginai Zorgevičienei ankstų penktadienio rytą pranešė apsaugos firmos 
„Šerifai“ atstovai. Šis pranešimas išgelbėjo miestelį nuo didelės nelaimės.

Raguvėlės vaikų dienos centro direktorė Regina Zorgevičienė 
mano, kad suveikusi pastato signalizacija padėjo išsaugoti ne tik 
centro pastatą, bet ir šalia jo esančius medinius namus.

Padegtas namelis, kuriame įsikūręs Raguvėlės vaikų dienos 
centras, yra Suomijos fondo turtas. Dienos centrą 
lanko per dvidešimt vaikų.

Alvydas 
Gervinskas 
atleistas iš 
pareigų

„Paukštukas 
Pūga“ kavos 
kviečia ir 
nemokamai

Organų donorystė – už ar prieš?
Kun. Stanislovas KRUM-

PLIAUSKAS, kanauninkas, 
Anykščių rajono garbės pilietis: 

„...Tai pats kilniausias žmo-
gaus veiksmas prieš kitą žmogų  
ir didelė malonė turėti galimybę 
pasiaukoti vardan kito žmo-
gaus...“
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spektras

Temidės svarstyklės

Investicijos. Pernai į Lietuvą pri-
traukti 47 tiesioginių užsienio inves-
ticijų projektai. Naujos įmonės pla-
nuoja sukurti 4,6 tūkst. darbo vietų, 
pranešė užsienio investicijų plėtros 
agentūra „Investuok Lietuvoje“. 
Agentūra nurodo, kad 2019 metais 
pritrauktų projektų planuojamos 
investicijos į ilgalaikį turtą siekia 
135,81 mln. eurų. 2018 metais „In-
vestuok Lietuvoje“ buvo pritraukusi 
45 tokius projektus, tačiau bendra jų 
planuojamų investicijų suma buvo 
didesnė nei pernai – ji siekė 179 
mln. eurų. 2017 metais pritraukti 36 
projektai, kurių planuojamos inves-
ticijos buvo 204 mln. eurų. Į globalių 
paslaugų sektorių pernai atėjo JAV 
bendrovės „AmerisourceBergen“, 
„McKesson“ ir „Dana“, o metų pa-
baigoje šis sektorius buvo įdarbinęs 
beveik 19 tūkst. specialistų, sukūrė 
apie 1,2 proc. bendrojo šalies vidaus 
produkto. Pasak „Investuok Lietu-
voje“, pernai Lietuva neužleido ly-
derio pozicijų pritraukiant finansinių 
technologijų (fintech) rinkos žaidėjų. 
Čia įsikūrė  „Earthport“, kurią įsigijo 
didžiausia pasaulyje kreditinių kor-
telių mokėjimo sistemos operatorė 
„Visa“, „SumUp“, „Verse“, „So-
nect“ ir kiti. 

Protestas. Protestuodami dėl 
brangaus valstybės vykdyto viešojo 
pirkimo, šešiasdešimt programuo-
tojų Prahoje sukūrė ir įdiegė IT 
sistemą, skirtą prekybai virtualiais 
kelių rinkliavų lipdukais. Iš pradžių 
Čekijos milijardieriaus, ministro 
pirmininko Andrejaus Babiso vado-
vaujama vyriausybė sudarė 401 mln. 
kronų (16 mln. eurų) vertės sandorį 
su bendrove „Asseco Central Euro-
pe“ dėl IT sistemos tiekimo. Visgi 
tokia kaina paskatino vienos Praho-
je įsikūrusios IT bendrovės vadovą, 
verslininką Tomasą Vondraceką 
sutelkti programuotojus šalyje ir už-
sienyje bei pasiūlyti vyriausybei ne-
mokamai IT sistemą. „Mus skatino 
noras pasipriešinti sistemai, kuri per 
brangiai įkainoja vyriausybės suda-
romas sutartis, piktnaudžiaujama 
kliento neišmanymu ir švaisto mūsų 
pinigus“, – sekmadienį žurnalistams 
pareiškė T. Vondracekas. Dėl kilusio 
skandalo transporto ministras Vla-
dimiras Kremlikas pirmadienį buvo 
priverstas atsistatydinti, o „Asseco 
Central Europe“ pareiškė norinti pa-
sitraukti iš sutarties nereikalaudamas 
jokios kompensacijos.

Mokyklos. Prasideda pirmą kartą 
rengiamas ankstyvasis priėmimas į 
profesinio mokymo įstaigas. Anks-
tyvasis žiemos priėmimas vyks 
sausio 27 – vasario 11 dienomis, 
pranešė Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija (ŠMSM). Pasak minis-
terijos, nauja iniciatyva siekiama 
sudaryti sąlygas studijas aukštosiose 
mokyklose nutraukusiems studen-
tams iškart pradėti mokytis profesi-
nio mokymo įstaigose neprarandant 
pusės metų. Jiems galės būti įskai-
tomi universitetuose ir kolegijose 
įgyti su pasirinkta profesinio moky-
mo programa susiję studijų dalykai. 
Ankstyvajame priėmime gali daly-
vauti visi norintieji, baigę vidurinio 
ugdymo programą. Profesinę kvali-
fikaciją tokiu atveju galima įgyti per 
6–18 mėnesių. Ankstyvasis žiemos 
priėmimas vykdomas centralizuotai 
internetu per bendrojo priėmimo 
sistemą. Žiemos priėmime dalyvau-
siančių profesinio mokymo įstaigų 
ir jų siūlomų mokymo programų są-
rašą galima rasti bendrojo priėmimo 
LAMA BPO interneto svetainėje: 
www.lamabpo.lt .

-Bns

Mobilieji laiškininkai gavo naujus automobilius
Sausio 16 dieną, visi septyni mobilūs Anykščių rajono laiš-

kininkai gavo naujus tarnybinius automobilius „Dacia Step-
way“.

„Mobiliųjų laiškininkų tarnybi-
niai automobiliai pažymėti Lietu-
vos pašto skiriamosiomis spalvomis 
bei logotipu, tad atokiose sodybose 
gyvenantys žmonės iš tolo atpažins 
mūsų darbuotoją. (...) būsime dar 
arčiau žmonių, nes nebe pastarieji 
eis į paštą, tačiau paštas pas juos 
atvyks į namus suteikti visų pašto 
paslaugų. Džiugina tai, kad mūsų 
teikiamomis paslaugomis naudo-
tis galės ir sergantys, pagyvenę 
ar atokiose vietovėse gyvenantys 
mūsų klientai, kuriems nueiti iki 
pašto neretai buvo iššūkis, todėl 

pagalbos tekdavo prašyti kaimynų 
ar artimųjų – mobilų laiškininką 
išsikviesti į namus jie nemokamai 
gali ir „laidiniu“ telefonu“, - sakė 
Lietuvos pašto Tinklo direktorius 
Jonas Sadauskas.

Mobiliesiems laiškininkams pa-
skirti automobiliai pritaikyti sau-
giai važinėti regioniniais bei kaimo 
keliais ir yra talpūs – pritaikyti di-
deliems siuntų ir darbo priemonių 
kiekiams. Be to, automobiliui su-
gedus, techninę pagalbą laiškinin-
kai gaus bet kuriuo paros metu, o 
įvykus rimtam gedimui, automo-

bilis bus pakeistas kitu tokiu pat 
tarnybiniu automobiliu, kad pašto 
paslaugos būtų teikiamos nenu-
trūkstamai.

Iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos 

numatyta mobiliems laiškininkams 
išdalinti 440 naujų tarnybinių au-
tomobilių. 

-AnYkŠTA

Mobilieji laiškininkai Anykščių rajone klientus aptarnaus važi-
nėdami automobiliais „Dacia Stepway“.

Smurtas. Sausio 25 dieną apie 
21.55 val., Anykščiuose, Ažupie-

čių g. vyras (g. 1974 m.) sukėlė 
fizinį skausmą vyrui  (g. 1999 m.) 
gyv. Šiaulių r., Šiaulių kaimiškoji 
sen. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Sausio 14 dieną apie 
18.00 val., Anykščių r. Debeikių 
sen. vyras pavogė moteriai, gyv. 
Utenoje, Aušros g., priklausančius 

du auksinius žiedus ir du mobilaus 
ryšio telefonus. Padaryta 600 eurų 
žala. Sausio 24 dieną pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Anykščių simboliu tarptautinėje parodoje buvo kubilas 
Sausio 24-26 dienomis LITEXPO parodų centre vyko didžiausia 

Baltijos šalyse specializuota tarptautinė turizmo paroda ADVEN-
TUR 2020. Viename Ežerų krašto stende turizmo naujienas pri-
statė Anykščiai, Utena, Molėtai, Ignalina ir Zarasai.

Kaip „Anykštai“ sakė laikinoji Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė Kristina Beinorytė, nors Anykščiai ir 
neturėjo savo atskiro stendo, tačiau sulaukė itin daug lankytojų, 
kurie domėjosi būtent Anykščių krašto turizmo naujienomis.

„Pastebėjau, kad šiemet šio-
je parodoje dalyvavo ypač daug 
lankytojų, organizuotos net vaikų 
ekskursijos į ją. Sekmadienį, pas-
kutiniąją parodos dieną, lankytojų 
srautas taip pat buvo didelis.

Taip pat buvo matyti, kad „pa-
sitempė“ ne tik didžiausių turistų 
srautų sulaukiantys miestai, bet ir 
mažiau žmonių sulaukiančios Lie-
tuvos vietovės“ – įspūdžiais dalijo-
si K. Beinorytė.

Paklausta, kodėl Anykščiai 
ADVENTUR 2020 parodoje netu-
rėjo savo atskiro stendo, pašneko-
vė kalbėjo: „Jau treti metai turime 
bendrą stendą. Bendradarbiaujame 
su kaimyniniais rajonais tiek leis-
dami bendrus, turistams skirtus 
leidiniuos, kuriuose pristatomas 
Aukštaitijos regionas, tiek į užsie-
nio rinką eiti kartu yra lengviau, 
negu kiekvienam regionui atskirai. 
Ne paskutinėje vietoje yra ir finan-
siniai kaštai. Dalyvavimas parodo-
je kainuoja nemažus pinigus, todėl 
„kooperuojantis“ išleidžiame ma-

žiau pinigų“.
Šiais metais parodos tema ir 

akcentas – sveikatos turizmas. 
„Šiemet dėmesį kreipėme į poilsį 
kaimo turizmo sodybose, SPA cen-
truose. Todėl ir vizualine priemo-
ne pasirinkome kubilą... Taip pat 
mes pristatėte naujus lankytinus 
objektus – Istorijų dvarelį, Lynų 
tiltą, Odorata gamtos SPA, Istori-
nių transporto priemonių ekspozi-
ciją Siauruko muziejuje, Diskgol-
fą, Garsų terapiją, naują dešiniojo 
Šventosios kranto sveikatingumo 
taką ir apžvalgos aikštelę, Labirin-
tų parke – juostelių labirintą, Safari 
parką“ – kalbėjo K. Beinorytė.

„Sveikatos turizmas“ – tokia 
buvo Europos Komisijos EDEN 
projekto „Patraukliausios Europos 
turizmo traukos vietovės 2019“ 
tema. Pirmąją vietą užėmė Palie-
siaus dvaras (Ignalinos rajonas), o 
Anykščių šilelis užėmė ketvirtąją 
vietą. Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras sukūrė fil-
muką „Anykščiai. Miškas kitaip“. 

Pagrindinis šio filmo herojus – 
žolinininkas Ramūnas Daugela-
vičius, kalbantis apie vaistažolių, 
augančių Anykščių šilelyje, galią. 
Taip pat trumpame Anykščių šile-
lio pristatyme matyti ir natūralios 
kosmetikos „ODORATA“ kūrėja 
Renata Paramonova. 

K. Beinorytė teigė, kad vos grį-
žus iš parodos, prasidėjo darbas su 
ten sutiktomis turizmo paslaugas 
siūlančiomis agentūromis, kurios 
dirba su užsienio partneriais ir or-
ganizuoja keliones į gražiausias 
Lietuvos vietoves.

- AnYkŠTA

Alvydas Gervinskas atleistas iš pareigų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, sausio 27-ąją, UAB „Anykščių vandenys“ valdyba pri-
ėmė sprendimą iš darbo atleisti bendrovės direktorių Alvydą  
Gervinską.

Jis atleistas „šalių susitarimu“. 
A.Gervinskas pats parašė prašy-
mą atleisti jį iš darbo. „Anykščių 
vandenų“ direktoriui bus išmokė-
ta dviejų mėnesių jo atlyginimo 
dydžio išeitinė kompensacija.

A.Gervinskas dirbs iki šios sa-
vaitės pabaigos, o vėliau jo parei-
gas perims direktoriaus pavaduo-
tojas, socialdemokratas Egidijus 
Šileikis.

„Anykščių vandenų“ valdy-
bos posėdyje dalyvavo du iš tri-
jų valdybos narių. Į posėdį ne-
atvyko verslininkas Rimantas 

Sabaliauskas, tad sprendimą dėl 
A.Gervinsko atleidimo iš darbo 
turėjo priimti tik valdininkai – 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žal-
kauskas bei Debeikių seniūnas 
Alvydas Simonavičius. Valdy-
bos pirmininkas A.Žalkauskas 
„Anykštai“ sakė, kad prašyme 
atleisti iš darbo A.Gervinskas mo-
tyvų nenurodė.

Priminsime, jog pastaraisiais 
mėnesiais Anykščių rajoną val-
dančioji koalicija neslėpė, jog 

A.Gervinską ketinama atleis-
ti iš darbo. Realiausia, kad bu-
vęs Anykščių rajono meras 
A.Gervinskas, suprasdamas, kad 
vis tiek bus atleistas iš „Anykščių 
vandenų“ direktoriaus posto, nu-
sprendė nelaukti, kol jį išmes, ir 
išėjo pats.   

Priminsime, jog tuoj po 2019-
ųjų savivaldos rinkimų valdiško 
darbo neteko A.Gervinsko žmona 
Aušra. A.Gervinskienė dirbo UAB 
Anykščių komunalinis ūkis atliekų 
padalinio apskaitininke. 

A.Gervinskas per 2019-ųjų sa-
vivaldos rinkimus buvo Kęstučio 
Tubio komandoje, jis vadovavo 
eksmero visuomeniniam rinkimų 
komitetui.   

Alvydas Gervinskas šią sa-
vaitę atsisveikins su „Anykš-
čių vandenimis“. 

Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direk-
torė Kristina Beinorytė bei Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius atsiėmė EDEN projekto apdovanojimą.
Nuotrauka Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro



SITUACIJAIŠ ARTI 2020 m. sausio 28 d.

komentarai

DIRBU SAU

komentarai

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių 
rajono smulkieji verslininkai. Norinčius papasakoti apie savo veiklą, pro-
blemas, smulkiuosius verslininkus, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

„Paukštukas Pūga“ kavos kviečia 
ir nemokamai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

„Geras!”, - štai tokios bičiulių reakcijos sulaukiau, kai apsilankęs Anykščių senamiestyje vei-
kiančioje parduotuvėje-kavinėje „Paukštukas Pūga“, iš jos parsinešiau juodojo šokolado plytelę su 
lašinukais. 

Vidurdienį, pietų metu, čia lankytojų netrūko, kurie mieliau rinkosi ne dienos pietų kviečiančias 
viešojo maitinimo įstaigas, o jaukią vietelę, kurioje kvepia išskirtine kava ir kur skamba neįkyri 
džiazo bei bliuzo muzika.

Viena iš parduotuvės- kavinės 
„Paukštukas Pūga“ savininkių 
Kristina Ragaišė, sulaukusi stan-
dartinio klausimo „Kaip gyve-
nat?“, kalbėjo: „Gerai gyvename. 
Šauniai. Manau, kad Anykščiai 
tobulėja. Daugėja turistų, daugėja 
ir klientų“.

K.Ragaišė pasakojo, kad vasa-
rą į parduotuvę - kavinę daugiau 
užsuka turistų, tačiau „Paukštukas 
Pūga“ turi ir tokių vietinių klientų, 
kurie kiekvieną dieną čia užsuka 
net po kelis kartus.

„Paukštukas Pūga“ įsikūręs kiek 
atokiau nuo miesto centro šurmu-

lio, tačiau tai, anot K.Ragaišės, 
ne trūkumas: „Mes jaučiamės gy-
venantys pačiame Anykščių se-
namiesčio centre. Tai tarsi mažas 
kaimelis vidury miesto centro. Ir 
mums čia labai gera ir smagu. Visi 
džiaugiasi ta tyla ir ramybe“.

Parduotuvės - kavinės „Paukš-
tukas Pūga“ savininkė K.Ragaišė 
pastebėjo, kad anykštėnai atranda 
Anykščius iš naujo.

„Jie dažniau išeina iš savo namų 
pasivaikščioti po miestą, užsuka į 
kavines“, - sakė pašnekovė.

Pasiteiravus, koks yra parduo-
tuvės-kavinės „Paukštukas Pūga“ 

firminis „patiekalas“, K.Ragaišė 
net nedvejodama atsakė, kad tai – 
portugališka kava: „Tai yra stipri 
juoda kava, patiekiama su mažai 
pieno, išplakto iki putų. Dauguma 
keliaujančiųjų ir paragavusiųjų 
sako, kad Lietuvoje dar niekur ne-
matė tokios kavos“.

Klientai prie kavos taip pat mie-
lai mėgaujasi karštu obuolių pyra-
gu, o karštas šokoladas čia, pasak 
K.Ragaišės, nuo pat šios vietos ati-
darymo – nepakeičiamas.

Parduotuvės - kavinės „Paukštu-
kas Pūga“ savininkė K.Ragaišė pa-
bandė sugriauti dar gyvas nuosta-

tas, kad mėgautis kava ne namuose 
yra brangus malonumas. Kavos 
puodelį čia galima išgerti už pu-
santro euro.

„Iš didmiesčių atvykę žmonės 
stebisi, kaip mes galime išgyventi 
kavą parduodami už tokią kainą“, 
- sakė K.Ragaišė, pabrėždama, 
kad vien dėl anykštėnų kainos par-
duotuvėje - kavinėje „Paukštukas 
Pūga“ yra vidutinės, gerokai že-
mesnės nei Lietuvos didmiesčiuo-
se.

Įdomu tai, kad parduotuvės - ka-
vinės „Paukštukas Pūga“ savinin-
kės anksčiau nieko bendro neturė-
jusios su viešojo maitinimo sritimi. 
K.Ragaišė yra baigusi vadybos 
mokslus, o jos sesuo Dovilė Tolu-
šienė – būsima kosmetologė.

„Geras kavos aparatas - tik ma-
žytė kruopelytė visame procese. 
Paruošti gerą kavą yra menas. Mes 
naudojame tik rūšinę kavą, ją ma-
lamės pačios. Turime ir plautos, 
džiovintos, lukštentos kavos“, - 
vardijo K.Ragaišė.

Nuo praėjusių metų vasaros par-
duotuvėje-kavinėje „Paukštukas 
Pūga“ vykdoma socialinė akcija 
- pirmadieniais senjorai kava yra 
vaišinami nemokamai.

„Senjorai labai aktyviai renka-
si pas mus, jau yra susibūrę net į 
mažą bendruomenę. Jiems tai yra 
labai didžiulė dovana, jie džiaugia-
si, kad į juos yra atkreiptas dėme-
sys. Senjorai nori išeiti pabendrauti 
ir jaustis oriai“, - sakė K.Ragaišė.

Jau devintus metus skaičiuojan-
čios parduotuvės - kavinės „Paukš-
tukas Pūga“ savininkė K.Ragaišė 
sakė, kad ši vieta nesiruošia keisti 
savo koncepcijos. Ir ateityje čia 
klientams bus siūloma tik kokybiš-
ka kava bei išskirtiniai saldumy-

nai. Tiesa, pokalbio metu išgirdau 
ir naujienų.

K.Ragaišė atskleidė, kad 
„Paukštukas Pūga“ yra draugiška 
klientų augintiniams, vienintelė to-
kia mieste vieta, todėl pasimėgauti 
kava čia žmonės drąsiai gali už-
sukti su savo šunimi, katinu ar bet 
kokiu kitu gyvūnu.

„Paukštukas Pūga: šį kartą nuste-
bino ne tik šokoladu su lašinukais. 
Gan netikėta šioje parduotuvėje - 
kavinėje buvo pamatyti mano pa-
ties „Anykštos“ laikraštyje rašytą 
ir ant sienos įrėmintą pakabintą 
pranešimą, kad Valstybinė kalbos 
inspekcija iš 11 tūkst. prieš keletą 
metų  įregistruotų juridinių asme-
nų pavadinimų,  UAB „Cinamono 
rūkas“ vardą, kuriai ir priklauso 
„Paukštukas Pūga“, paskelbė gra-
žiausiu lietuviškos įmonės pavadi-
nimu.

Parduotuvės - kavinės „Paukštukas Pūga“ savininkės (iš kairės) Dovilė Tolušienė ir Kristina Ra-
gaišė džiaugiasi, kad turi tokių klientų, kurie per dieną užsuka bent kelis kartus.

Ant sienos kabo įrėmintas 
„Anykštos“ straipsnis, klien-
tams primenantis „Paukštu-
ko Pūgos“ pasiekimus.

Autoriaus nuotr.

Organų donorystė – už ar prieš?
Tapo madinga užpildyti anketą ir tapti organų donoru, jei kas nutiktų. 
Prieš porą metų žurnale „Aukštaitiškas formatas“ žurnalistė Elvyra Sabalytė pasakojo apie Ute-

nos rajono gyventoją, kuri mirštančio vyro širdį paaukojo kitam žmogui. Neturtingai gyvenančiai 
moteriai likimas už tokią auką atsiligino netikėtu būdu – perskaičiusi apie tai, kad našlė drovisi 
šypsotis, nes neturi už ką protezuoti dantų, pasisiūlė padėti Anykščių rajono ūkininkė, panorėjusi 
likti nežinoma. Tačiau odontologas, kurį surado žurnalistė, sužinojęs, koks tai reikalas, sutiko naš-
lei dantis sudėti už dyką, o už ūkininkės skirtą tūkstantį maitintojo netekusiai šeimai buvo nupirkta 
buitinės technikos.

Ką manote apie donorystę? Ar aukotumėte mirusio artimojo organus, jei nėra išreikštos jo valios? 

Svarbu išreikšta 
valia

Ramūnas DAUGELAVIČIUS, 
arbatos meistras, žolininkas: 

- Savo organus aukoti sutikčiau 
– gerai padėti ligoniams. Tačiau ar-
timo žmogaus, jeigu nėra išreikšto 
sutikimo (nebūtinai notaro patvir-
tinto), tai gali būti ir pokalbis, be 
abejo, ne. Ligonius reikia užjaus-
ti, tačiau reikia gerbti ir žmogaus 
valią. 

Beje, yra religijų, kurios teigia, 
kad siela gyvena širdyje. Nesu ži-
novas, nenoriu nieko teigti, tačiau 
tokį sprendimą galėčiau priimti tik 
už save.

Donorystė dera 
su etika ir religija

Lukas PAKELTIS, rajono ta-
rybos narys, verslininkas: 

- Jeigu gali padaryti kam nors 
gera – daryk. Tokia mano nuostata. 
Aš pasisakau už organų donorystę 
ir sutinku, kad po mano mirties, dėl 

to, kad kitas žmogus gautų naują 
šansą gyventi ar pasveikti, paauko-
ti viską, ko reikėtų. Na, tik iš plau-
kų nebus niekam naudos (juokiasi, 
- red. pastaba). Organų donorystė 
visiškai atitinka bendražmogiškąją 
etiką ir neprieštarauja krikščioniš-
kajai pasaulėžiūrai padėti kitiems 
žmonėms, stengtis. 

Dėl šeimos narių atsakyti yra su-
dėtingiau. Bet, manau, sutikčiau.

Didžiausia palaima 
dovanoti save

Kun. Stanislovas KRUM-
PLIAUSKAS, kanauninkas, 
Anykščių rajono garbės pilietis: 

- Dovanoti organus po mirties 
yra labai kilnu ir garbinga. Popie-
žius taip pat palaiko donorystės 
idėją ir skatina šią malonės dova-
ną. Didelė palaima žmogui yra po 
savo mirties galėti pratęsti gyve-
nimą kitam ar padėti susigrąžinti 
sveikatą. Žinau dvasininkų, kurie 
yra davę sutikimą savo organus po 
mirties leisti panaudoti gelbėjant 
kitus žmones. Deja, reti atvejai, 
kai medikai gali perketi mirusio 
žmogaus organus ligoniui, be to 
ir ne visų žmonių organai tam tin-
ka. Reikia būti jaunam, sveikam, 
kad būtum donoru. Sveikintina, 
kad yra tėvų, sutuoktinių, kurie 
dovanoja savo šeimos nariui inks-
tą, kad išsaugotų gyvybę. Tai pats 
kilniausias žmogaus veiksmas 
prieš kitą žmogų  ir didelė malonė 
turėti galimybę pasiaukoti vardan 
kito žmogaus.

O dėl artimo žmogaus organų 
po mirties aukojimo, jeigu nėra 
šiuo klausimu išreikštos mirusiojo 
valios, pasakysiu taip – žmogaus 
jau nebėra, atiduodame kremaci-
jai mirusio kūną. Paverčiame jį 
pelenais. Kodėl turėtume gailėti 
mirusiojo dalies, kad gyventų ki-
tas žmogus?

-AnYkŠTA
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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.)

Savaitgalio diskusija: Ką jums davė kurortinės 
teritorijos statusas?

Šią savaitę vyksiančiame Anykščių rajono tarybos posėdyje numatoma padidinti atlyginimus Anykš-
čių rajono merui Sigučiui Obelevičiui ir jo pavaduotojui Dainiui Žiogeliui. Savivaldybės vadovų atlygi-
nimų dydis, kaip aiškinama, priklauso ne tik nuo gyventojų skaičiaus Anykščių rajone, tačiau didėja ir 
dėl to, kad Anykščiai turi kurortinės teritorijos statusą.

Rajono vadovai pajus naudą, kad Anykščiai turi kurortinės teritorijos statusą – didės jų atlyginimai.
O ar Jūs pajutote kokią nors naudą dėl to, kad Anykščiai turi kurortinės teritorijos statusą? Gal dėl to 

ir Jums paskutiniais metais sparčiai augo atlyginimai?

Ką davė?: „Išaugusias kainas 
visose srityse, neadekvačiai sens-
tančią visuomenę, o dėl perspek-
tyvų nebuvimo ir didmiesčius len-
kiančių nekilnojamojo turto kainų 
– kartų kaitos sutrikimą. Taip kad 
su kurortu Anykščiai save pasmer-
kė galutiniam sunykimui“.

Ir tikrai: „Nereikia lygint 
Anykščių su Vilniumi ar bent su 
Ukmerge. Anykščiai jau papras-
čiausias bažnytkaimis. Tai iš dalies 
padėjo „kurortinis statusas“ ir sa-
vivaldybės politikų „įžvalgumas“; 
o jų ten tiek, kad kyla mintys, jog 
kairė nežino, ką daro dešinė“.

Marija: „1. Turistiniu laiko-
tarpiu nėra kur mašinos pastatyti 
mieste. 2. Nuo padidėjusio trans-

porto srautų teršiamas oras. 3. 
Maisto, kuro, paslaugų kainos di-
džiausios Lietuvoje ir t.t“.

Optimistas: „Nu ko gi bėduliai 
verkšlenat, kad labai blogai gyve-
nat. Juk meluojat ir neraudonuojat. 
Ko daugumai trūksta, kad tokie ne-
laimingi? Ar taip blogai, kad kie-
kvienoje šeimoje po mašiną ir po 
dvi, kad parduotuvėse eilės, kad 
kas vakarą alus, kad dirbate tris 
valandas per dieną , o tabelyje aš-
tuonios. Darbo irgi yra, bet tingima 
dirbti. Atlygimai maži? Pirmiausia 
parodykite, ką mokate dirbti ir 
dirbkite, o ne vaidinkite, kad dir-
bate. Blogai, kai verkšlenate ne 
kad blogai gyvenate, o iš pavydo, 
kad kiti geriau gyvena. Tokiu atve-
ju reikia kreiptis pas psichologą“.

Davė?: „Gavom vergystę po-
nams, gavom didelius mokesčius, 
gavom armija bomžų, gavom pil-
ną savivaldybę durnių voliojančių, 
gavom norfa padidintą, o darbo 
vietų? Nulis. Barankos skylę gavo 
gyventojai“.

Vietinis: „Vienam davė antram 
davė, o visiem kitiem neliko... Na, 
liko būtų kainos kosminės, šiukš-
lių po turistų, automobilių spūstis, 
eiles parduotuvėse ir vasaros metu 
vargu kur rasi kavinę pavalgyt, 
turistai vietas užėmė, bedarbystę 
davė irgi... Na, kylančias kainas 
davė...“

VaLda: „Jei nuo gyventojų skai-
čiaus priklauso atlyginimai – drįstu 
pareikšti, kad gyventojų skaičius 

mažėja. Mano nuomone, atlygini-
mus reikia mažinti kartu mažinant 
perteklinį etatų skaičių, kurių jau 
spėta pristeigti. Jei didinti atlygini-
mus, tai tik kultūros darbuotojams, 
kurie tuos renginius organizuoja, 
kad Anykščiuose būtų gražu. At-
leisk, bet dar tokios valdžios pas 
mus seniai nebuvo. Kur mes žy-
giuojame?......“

Žiurkes: „Paklauskit Norfoj, 
Maksimoj, turguj žmonių, kaip pa-
sikeitė jų gyvenimas, o ne sėdin-
čius su tūkstantinėm algom. Ver-
gais pavertė, kurorto statusas, nes 
jokių darbo vietų nėra, o kad spa ir 
keli restoranai, tai nulis. Kada jūs 
atsisuksit į gyventojus, o ne į savo 
pinigines?“

Po gaisro Raguvėlės vaikų dienos 
centrą dar ir apvogė

(Atkelta iš 1 psl.)

Laiku pastebėjus dūmus buvo 
iškviesti ugniagesiai, rusenusios 
medinės durys užpiltos vandeniu. 
Per gaisrą sugadintos tik durys, 
dalis namo sienos, išsilydė korido-
riuje stovėjęs šaldytuvas bei elek-
tros ir signalizacijos laidai, buvo 
uždūmytos patalpos. Jeigu medinis 
namas būtų pradėjęs degti atvira 
liepsna, būtų kilęs didelis pavojus 
visai šalia jo esantiems dar dviems 
mediniams namams.  

Neabejojama, kad Raguvėlės 
vaikų dienos centro pastatas buvo 
padegtas – lauko durys be žmogaus 

„pagalbos“ neužsidegs. Tiesa, Ra-
guvėlės gyventojai svarsto, jog pa-
degimas galėjo būti ir nesąmonin-
gas. Vaikų dienos centro pastatas 
turi atvirą verandą, kurioje vyrai 
kartais susėda išgerti. „Gal nuorū-
ką numetė, gal ką netyčia padegė“ 
– svarstė R.Zorgevičienė. 

Pastato durys, matyt, smilko il-
gai. Ugniagesiai apie gaisrą prane-
šimą gavo 6 val. 51 min. – vargu ar 
kas tokiu laiku ėjo į vaikų dienos 
centro verandą parūkyti, greičiau 
jau ugnis įžiebta vėlų vakarą ar 
naktį. 

„Negaliu atsigauti, dar ir dabar 
rankos dreba“ – „Anykštai“ pir-

madienį kalbėjo Raguvėlės vaikų 
dienos centre sutikta viena jo dar-
buotojų. O, kad Raguvėlės vaikų 
dienos centro kolektyvui „nepa-
sirodytų per mažai“, po gaisro iš 
rūsio dingo vejapjovė. „Po gaisro, 
penktadienio vakarą atvažiavau 
pažiūrėti, ar viskas tvarkoje. Žiū-
riu, ant rūsio durų nėra spynos“ – 
„Anykštai“ sakė R.Zorgevičienė. Į 
gaisrą buvo atvažiavę trys ugniage-
sių automobiliai, žinoma, susirinko 
ir daug žiūrovų, visos namelio du-
rys buvo atrakintos. Raguvėlės vai-
kų dienos centro vadovė mano, kad 
vejapjovę vagys nusižiūrėjo dieną, 
o žmonėms išsiskirsčius, grįžo gro-
bio ir numušę rūsio spyną 150 eurų 
įvertintą mašinėlę išsigabeno. „Ji 
buvo uždengta. Darbuotoja sakė, 
kad dieną vejapjovę dar šiek tiek 
pastūmė, kad nemaišytų praėjimui. 
Beje, ir vakare uždangalas buvo 
taip užklotas, jog iš karto ir ne-
pastebėsi, kad vejapjovės nėra“ – 
„Anykštai“ dėstė R.Zorgevičienė.

Prieš kelerius metus Anykščiuo-
se fiksuota dar „šmaikštesnė“ va-
gystė – skendusį žmogų gelbėjęs 
dviratininkas grįžęs į krantą nebe-
rado dviračio... 

Raguvėlės vaikų dienos centro 
pastatas yra draustas. Jame buvo 
kompiuterių, kitos įrangos. Me-
dinis namelis - Suomijos, Alandų 
salų Taikos bendrijos Emmaus 
nuosavybė. Raguvėlės vaikų die-
nos centras išsilaiko iš projektinių 
bei privačių rėmėjų lėšų. Centre po 
pusę etato dirba dvi darbuotojos, jį 
lanko per dvidešimt vaikų. Pasak 
R.Zorgevičienės, į medinį namelį 
renkasi iš Miežiškių, Raguvos ir 
Troškūnų gimnazijų po pamokų 
į savo miestelį grįžę vaikai. Šiuo 
pastatu naudojasi ir Raguvėlės mo-
terų klubas. 

Pernai Anykščių rajone regis-

truotas vienas pastato padegimas 
- Peštinių kaime, Debeikių seniū-
nijoje. Tačiau, nustatyti, kas pade-
gė pastatą, policijos pareigūnams 
nepavyko.

Po gaisro Raguvėlėje eksper-
tai išsivežė apdegusios medienos 
gabalą, bus bandoma nustatyti, ar 
ant jo nėra degių medžiagų lieka-
nų. Neabejojama, kad Raguvėlės vaikų dienos centro pastatas buvo 

padegtas. Raguvėlėje pastaraisiais metais kilo keli gaisrai, ta-
čiau iki tol nebuvo įtarimų apie padegimus.

Taip po gaisro atrodo durys iš vidaus.

Nuo didesnių nuostolių pastatą išgelbėjo suveikusi signalizacija.
Autoriaus nuotr.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas Nusibodo kapeikų prašytojai
Esu neįgalus, tad, kai automo-

biliu atvažiuoju į prekybos centrą 
„Iki“ arba „Norfa“ Vilniaus gatvė-
je, visada sustoju neįgaliesiems 
skirtoje stovėjimo vietoje. Kaimy-
nę ir žmoną išleidžiu apsipirkti, o 
pats kokią valandą sėdžiu automo-
bilyje ir jų laukiu, kol jos „revizi-

ją“ padaro.
Kaip man nusibodo šitie kapei-

kų prašytojai, „Lietuvos bandi-
tai“. Atsidaro automobilio dure-
les ir prašo. Esu buvęs Lenkijoje, 
kitose šalyse, bet nemačiau tokių 
žmonių, kad vaikščiotų ir prašy-
tų žmonių kapeikų. Arba laukia, 

kas cigaretę šiukšliadėžėn numes 
ir tada jie puola bent keliese. Pa-
skutinį kartą prie „Norfos“ jų ne-
mačiau, tačiau stovėjo prie „Iki“ 
prekybos centro. Priekyje du, o 
vienas už kampo – ėjau tyčia pa-
sižiūrėti.

Anykščiai – kurortinis miestas, 

norim didžiuotis, o kaip čia pasi-
didžiuosi? Čia „žulikų“ pilna – tik 
Lietuva nuvaryta.

O kaip juos išvaikyti? Bandysiu 
kitą kartą  paskambinti policijai.

Vladas Kazlauskas, 
anykštėnas 

Savivaldybė turi nutraukti 0,6 mln. eurų 
vertės sutartį su savo įmone

(Atkelta iš 1 psl.)

Sutartis sudaryta 
pažeidžiant teisės aktus

VPT teigimu, vidaus sandoriai 
sudaromi tik išimtiniais atvejais.

„Ši Anykščių rajono savivaldy-
bės sutartis su UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis sudaryta 2018 metų 
pabaigoje. Nuo 2019 metų sausio 
mėnesio turėjo keistis įstatymas, 
kuris leido sudaryti vidaus sando-
rius, tačiau tik esant tam tikroms 
aplinkybėms. Iki tol UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis paslaugas 
teikdavo vidaus sandorio būdu, 
kitaip tariant, be viešojo paslaugos 
pirkimo. Viešųjų pirkimų tarny-
ba patikrino sutartį su jau buvusiu 
sutarties pratęsimu 2019 metais ir 
rekomendavo, tai nebuvo kažkoks 
privalomas nurodymas šią sutartį 
nutraukti, kadangi 2018 metais ji 
sudaryta pažeidžiant teisės aktus“, 
- „Anykštai“ sakė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė.

Pritrūko žinių, kaip rengti 
konkurso sąlygas

Savivaldybė teigė, kad konkursas 
neskelbtas, nes ji neturėjo pakan-
kamai žinių, kaip parengti šiukšlių 
tvarkymo konkurso sąlygas.

Sutartyje numatyta, kad ji galios, 
kol įvyks viešas konkursas, bet ne 
ilgiau kaip iki 2019 metų pabaigos. 
Tačiau savivaldybė konkurso taip 
ir nepaskelbė, nes UAB Anykščių 
komunalinis ūkis Tarybai pasiūlė 
palaukti Seimo sprendimo dėl Vie-
šųjų pirkimų įstatymo, numatančio 
liberalizuoti savivaldybių vidaus 
sandorius.

Sutartį žada nutraukti 
 
Anykščių rajono savivaldy-

bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė sakė, kad net ir po VPT 
rekomendacijos su UAB Anykščių 
komunalinis ūkis nutraukti vidaus 
sandorį, tai kol kas nepadaryta – 
sprendimas esą bus priimtas tik kitą 
savaitę.

„Dabar vidaus sandoriai yra grą-
žinti. Atliekų vežimas yra viena iš 
tų sričių, kuri leidžia sudaryti vi-
daus sandorius su savo valdomo-
mis įmonėmis. Vidaus sandorio 
pratęsimas, kurį pernai patvirtino 
Anykščių rajono taryba, baigiasi 
vasario pabaigoje. Tai bent jau toks 
pirminis sprendimas yra toks, kad 
mes nutrauksime sutartį jai besibai-
giant ir būsime 
pasiruošę pa-
sirašyti vidaus 
sandorį“, - sakė 
L.Kuliešaitė.

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorė 
L . K u l i e š a i t ė 
sakė, kad dėl 
šios situacijos 
paslaugų varto-
tojai nenukentės 
– komunalininkai vežti atliekų ne-
nustos. Tą patikino ir UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius 
Kazys Šapoka.

Laukia savivaldybės 
sprendimų

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka sakė, kad 
tolimesni sutartiniai sprendimai pri-
klauso nuo savivaldybės.

„Įstatymas vidaus sandorį leidžia 

sudaryti, tad nuo savivaldybės pri-
klausys, ar jie tą padarys“, - lako-
niškai komentavo K.Šapoka.

Seimas pernai gruodį priėmė tai 
numatančias įstatymų pataisas. Nuo 
šiol savivaldybėms leidžiama su-
daryti vidaus sandorius vandens ar 
šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų 
tvarkymo, keleivių vežimo, terito-
rijų ir gatvių priežiūros srityse, taip 
pat – teikiant maitinimo paslaugas 
ugdymo, globos arba sveikatos 
priežiūros įstaigose.

Dėl nutrauktos sutarties 
atsakomybės nejaučia

Anykščių savivaldybė vidaus 
sandorį su įmone pasirašė 2018 
metų gruodžio pabaigoje. Tuo 

metu Anykščių 
rajono savivaldy-
bės administraci-
jos direktoriaus 
pareigas ėjusio 
A u d r o n i a u s 
Gališankos šia 
tema pakalbinti 
nepavyko – bu-
vęs nušalinto-
jo rajono mero 
Kęstučio Tubio 
bendražygis, da-

bar Anykščių rajono tarybos narys 
į telefoninį skambutį neatsakė.

Viešųjų pirkimų reikalus praė-
jusią kadenciją Anykščių rajono 
savivaldybėje kuravęs tuometinis 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas, dabarti-
nis Viešintų seniūnijos seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas „Anykštai“ 
sakė, kad šia tema pernelyg daug 
ką kometuoti neturintis.

„Jeigu Viešųjų pirkimų komisijai 
nebuvo parengta ir pateikta užduo-

tis, neparuoštos pirkimo sąlygos, 
o šią sritį kuruoja savivaldybės 
Bendrasis ir ūkio skyrius, tai ką 
aš galiu pasakyti. O kažkas tai turi 
atlikti atliekų tvarkymo paslaugą, 
nepaliksi rajono be jų“, - aiškino 
R.Blazarėnas.

Priminus, kad R.Blazarėnas tuo 
metu buvo vienas iš savivaldybės 
administracijos vadovų ir iš Ben-
drojo ir ūkio skyriaus turėjo visas 
galias pareikalauti paruošti viešojo 
pirkimo sąlygas ir užduotis, pa-
šnekovas sakė: „Čia jau kreipkitės 
ne į mane. Aš nepasirašinėjau šito 
sandorio. O kas jį pasirašė, nega-
liu pasakyti, reikia pasikelti doku-
mentus. Geriausiai į šitą klausimą 
atsakytų Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Algirdas Žalkauskas“.

Rūpinosi, kad rajonas 
neliktų be atliekų vežėjo

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas A.Žalkauskas 
„Anykštai“ aiškino, kad komunali-
nių atliekų tvarkymas yra „neper-
traukiamas procesas“.

„Prieš viešąjį pirkimą kažkas 
turi tą paslaugą atlikti. Ar jūs no-
rite, kad miestas būtų užverstas 
šiukšlėmis? Už tai ir buvo sudaryta 
laikina sutartis, kol vyks viešasis 
paslaugos pirkimas. O dabar Vy-
riausybė priėmė nutarimą, kad vėl 
galimi vidaus sandoriai ir dabar 
žiūrėsime – arba sudarysime san-
dorį, arba skelbsime viešąjį pirki-
mą“, - sakė A.Žalkauskas.

Vietoje viešojo pirkimo – 
laikinosios sutartys

Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
A.Žalkauskas sakė, kad Anykščių 

rajono savivaldybės sutartis su UAB 
Anykščių komunalinis ūkis dėl atlie-
kų tvarkymo jau seniai buvo pasibai-
gusi.

„Kaip seniai, 2018 metais. Anykš-
čių rajono taryba ją pratęsė iki 2018 
metų gruodžio 31 dienos. Ten buvo 
galimas pratęsimas iš ankstesnės su-
tarties, kiek aš prisimenu. O per tuos 
metus buvo tvarkomi dokumentai. 
Buvo daromi nauji konteineriai. 
Čia gi viskas turi būti įtraukta į vie-
šuosius pirkimus, sudėliota, todėl 
ir užsitęsė tas procesas“, - aiškino 
A.Žalkauskas.

Dar kartą laikinoji sutartis su ko-
munalininkais, Anykščių rajono 
tarybos sprendimu, buvo pratęsta 
2019 metų lapkritį ir turėjo galioti iki 
šių metų vasario 29 dienos, tačiau ji, 
anot A.Žalkausko, bus nutraukta.

Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
A.Žalkauskas aiškino, kad viešojo 
pirkimo procesas – didžiulis darbas.

„Vien medžiagai paruošti reikia 
metų. Matot, kas darosi Vilniuje, 
kai ateina tokie vežėjai, kurie šiukš-
lių neveža? Mes norime, kad pa-
slauga būtų kokybiška“, - kalbėjo 
A.Žalkauskas.

Pastebėjus, kad savivaldybė ži-
nojo, kad sutartis su UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis baiginėjasi ir 
pasiruošti naujam viešajam atliekų 
tvarkymo paslaugos pirkimui lyg 
ir turėjo būti pakankamai laiko, 
A.Žalkauskas sakė: „Iki to laiko 
dar buvo galimi vidaus sandoriai 
ir nebuvo Vyriausybės sprendimo, 
iki kada jie bus galimi. Nemanau, 
kad mes padarėme nusižengimą“.

Laikiną sutartį su UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis parengė savi-
valdybės Bendrojo ir ūkio skyriaus  
vyriausiasis specialistas Simas Aš-
trauskas.

Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
konstatavo, kad praėjusios kadencijos 
savivaldybės administracija sutartį su 
komunalininkais pasirašė pažeisdama 
teisės aktus.

Buvęs Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduoto-
jas, Ramūnas Blazarėnas negalėjo atsa-
kyti, kodėl savo pavaldinių neįpareigojo 
paruošti viešojo pirkimo dokumentų.

Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Algirdas Žalkauskas sakė no-
rintis, kad atliekų tvarkymo paslauga 
rajone būtų teikiama kokybiškai.

Anykščių komunalinio ūkio direkto-
rius Kazys Šapoka patikino, kad ne-
paisant nutrauktos sutarties, komu-
nalininkai vis tiek šiukšles išgabens.

nuotr. iš „Anykštos“ archyvo.

„...Jeigu Viešųjų pirki-
mų komisijai nebuvo pa-
rengta ir pateikta užduo-
tis, neparuoštos pirkimo 
sąlygos, o šią sritį kuruoja 
savivaldybės Bendrasis ir 
ūkio skyrius, tai ką aš ga-
liu pasakyti...“
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AVINAS. Sutriksite suvokęs, 

kad visi bando išsisukti ir ne-
vykdyti ankstesnio susitarimo. 
Jūsų šeimynykščiai tiesiog dar 
nesuvokia jūsų siekių svarbos ir 
būtinumo. Apskritai savaitė pil-
na stresų ir konfliktų. Savaitgalį 
geriausiai pailsėtumėte vienas ar 
bent jau kuo mažesnėje kompa-
nijoje.

JAUTIS. Už viršvalandžius 
antradienį ir trečiadienį bus atly-
ginta su kaupu. Antroje savaitės 
pusėje didelė tikimybė užmegz-
ti naują pažintį. Jei nesukliudys 
koks apmaudus nesusipratimas, 
ji turi visus šansus peraugti į tvir-
tą ilgalaikę draugystę.

DVYNIAI. Iki savaitės vidu-

rio verčiau įsiklausykite į draugų 
patarimus. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį turėsite progą pelningai 
investuoti pinigus. Savaitgalį 
gali tekti ginti savo teisę į priva-
tumą - atsiras norinčių kišti nosį 
ne į savo reikalus. Nedvejodamas 
meskite jau nebeperspektyvų už-
siėmimą.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
vertėtų susitvarkyti dokumentus, 
dalykinius popierius, korespon-
denciją. Venkite papildomų par-
eigų ir atsakomybės. Savaitės vi-
duryje nepasiduokite spaudimui 
priimti skubų sprendimą. Savait-
galis žada daug teigiamų emocijų 
ir romantiškų nuotykių.

LIŪTAS. Saugokitės nepla-
nuotų išlaidų, galinčių turėti įta-
kos šeimos biudžetui. Pirmoje 

savaitės pusėje verčiau nesko-
linti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį 
ir penktadienį nesiginčykite su 
mylimu žmogumi. Kaip tik tomis 
dienomis šeimos reikalams teks 
skirti visą savo dėmesį ir jėgas. 
Nekreipkite dėmesio į paskalas - 
tik patikrinti faktai gali būti jūsų 
sprendimo pagrindas.

MERGELĖ. Pirkiniai pirmoje 
savaitės pusėje bus sėkmingi ir 
atneš daug džiaugsmo tiek jums, 
tiek jūsų šeimai. Antroje savaitės 
pusėje artimam bičiuliui ar myli-
mam žmogui reikės jūsų pagal-
bos. Elkitės taip, kad jūsų drau-
gystė dar labiau tvirtėtų.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje gali pradėti megztis 
naujas romanas. Gerai pagalvo-
kite prieš įsiveldamas. Antroje 

savaitės pusėje galite neblogai 
užsidirbti, jei mąstysite strategiš-
kai ir galėsite sau leisti ilgalaikes 
investicijas. Atidžiai įvertinkite 
savo biudžetą prieš priimdamas 
galutinį sprendimą.

SKORPIONAS. Pirmąsias 
tris savaitės dienas nesikiškite su 
patarimais - tegul kiti daro savo 
klaidas ir taiso jas patys. Verčiau 
stebėkite ir mokykitės. Antroje 
savaitės pusėje nepainiokite as-
meninio gyvenimo su profesi-
niais interesais.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje jums turėtų rūpėti tik tai, kaip 
uždirbti daugiau pinigų, daryti 
karjerą ar gal net pradėti naują 
verslą. Siekdamas padaryti įspūdį, 
saugokitės išleisti daugiau pinigų 
nei iš tiesų galite sau leisti.

OŽIARAGIS. Nedvejodamas 
skelbkite savo idėjas ir dėkite 
visas pastangas jas įgyvendinti. 
Metas ryžtingai atsikratyti pra-
eities nesėkmių šleifo. Su niekuo 
nesileiskite į kalbas apie tai, kas 
buvo, bet jau seniai pražuvo.

VANDENIS. Pirma savaitės 
pusė - apmąstymų, įvertinimų, 
klasifikacijos metas. Dėl savo 
polinkio į avantiūras ir nuotykius 
antroje savaitės pusėje susirasite 
naujų įdomių draugų. Tik reikės 
mažiau kalbėti, o daugiau veikti.

ŽUVYS. Pirmomis savaitės 
dienomis jūsų reputacija versle 
ar tarnyboje gali kiek sušlubuoti. 
Atgaivą turėtumėt rasti asmeni-
niuose santykiuose. Neabejokite 
dėl savaitgalio išvykos - ji bus 
maloni ir naudinga.

Naujo viruso protrūkis Azijoje 
aptemdė Naujųjų metų sutiktuves

Kinijoje prasidėjęs naujo viruso 
protrūkis aptemdė Azijoje naktį iš 
penktadienio į šeštadienį sutiktus 
Naujuosius metus pagal mėnulio ka-
lendorių.

Naujųjų Žiurkės metų sutiktuvių 
iškilmės šeštadienį buvo atšauktos 
didžiojoje žemyninės Kinijos dalyje 
ir apribotos Honkonge, kur gyven-
tojai pastaraisiais mėnesiais taip pat 
buvo veikiami didelių protestų prieš 
vyriausybę.

Vis dėlto naujasis koronavirusas, 
giminingas 2002–2003 metais šimtus 
gyvybių nusinešusio ūmaus kvėpavi-
mo takų sindromo (SARS) sukėlėjui, 
ne visus atgrasė nuo apsilankymų 
šventyklose, bet daugelis žmonių dė-
vėjo apsaugines kaukes.

Kinija

Daugelis žmonių liko namuose, 
kai tarnybos nutarė uždaryti šventy-
klas, svarbius turistinius objektus ir 
kino teatrus, siekiant suvaržyti viruso 
plitimą.

Pekinas atšaukė visas šventyklų 
muges – šiaurės Kinijoje populiarius 
tradicinius renginius, per kuriuos 

vyksta atlikėjų pasirodymai, žaidimai 
vaikams ir prekiaujama naujameti-
niais suvenyrais bei užkandžiais.

Protrūkio epicentru tapusiame 
Uhano mieste ir keliolikoje aplin-
kinių miestų buvo labai suvaržytas 
viešasis susisiekimas ir galimybės 
išvykti. Valdžia sustabdė autobusų, 
traukinių ir lėktuvų eismą, taip pat 
uždarė kelius, siekdama suvaržyti vi-
ruso plitimą.

Pekino Uždraustasis miestas, Šan-
chajaus Disneilendas ir didelis safario 
parkas yra tarp turistinių objektų, už-
darytų neribotam laikui.

Honkongas

Prieš vidurnaktį didelės minios su-
sirinko prie Vong Tai Sino šventyklos, 
kad galėtų šioje šventovėje uždegti 
smilkalų lazdelių ir pasimelsti.

„Naujųjų metų atmosfera ne tokia 
gera kaip pernai, net jeigu nebūtų jo-
kio koronaviruso“, – sakė mėlyną ap-
sauginę kaukę užsidėjusi gyventoja 
May Wen. – Kai kurios parduotuvės 
užsidarė, o žmonės nenusiteikę apsi-
pirkinėti.”

Laikantis kitos naujametinės tradi-
cijos būrys maldininkų varžėsi, kad 
galėtų pirmieji įsmeigti savo smilkalų 
lazdeles ir sukalbėti maldas.

Dėl viruso protrūkio Honkongas 
atšaukė fejerverkus ir keturių dienų 
karnavalą, turėjusį prasidėti sekma-
dienį.

Taivanas

Tūkstančiai žmonių, tarp kurių 
buvo daug užsidėjusių apsaugines 
kaukes, lankė Longšano šventyklą 
Taivano sostinėje Taibėjuje.

Daugelis meldėsi šventyklos cen-
triniame kieme ir užpakaliniame 
kieme garbino deivę Macu – žvejų 
globėją.

Taivane buvo patvirtinti trys užsi-
krėtimo naujuoju koronavirusu atve-
jais. Vienas šių pacientų yra Uhane 
dirbantis taivanietis verslininkas ir 
turistė iš Kinijos, atvykusi su ekskur-
santų grupe iš Uhano.

Šiaurės Korėja

Tuo metu Šiaurės Korėjoje Žiur-
kės metų sutiktuvės prasidėjo nuo 
tradicinės lojalumo ir pagarbos ve-
lioniams šalies lyderiams Kim Il 
Sungui ir Kim Jong Ilui demonstra-
cijų.

Per šį ritualą visoje šalyje deda-
mos gėlės ir lenkiamasi abiejų Kimų 
– tėvo ir sūnaus – portretams bei sta-
tuloms. Didžiulės šių lyderių statulos 
stovi ant Mansu kalvos šalia sostinės 
Pchenjano centro.

Vaikai dalyvavo šventiniuose ren-
giniuose Pchenjano Kim Il Sungo 
aikštėje. Ten jie galėjo išmėginti vi-
sokiausias pramogas – nuo važinėji-
mosi riedučiais iki labiau tradicinio 
aitvarų skraidinimo.

„Šiandien mūsų moksleiviai dau-
giau sužinos apie tradicinius liaudies 
žaidimus, mūsų liaudies švenčių pa-
pročius“, – sakė mokytojas Kim Il 
Sunas.

Šiaurės Korėja taip pat uždarė savo 
sienas užsieniečiams, kad į šalį nebū-
tų užnešta naujojo viruso.

Buvę Aušvico kaliniai sugrįžta į 
stovyklą paminėti 75-ųjų 
išvadavimo metinių

Buvę Aušvico-Birkenau mirties 
stovyklos kaliniai pirmadienį susi-
rinko paminėti 75-ųjų sovietų armi-
jos įvykdyto išvadavimo metinių, 
perspėdami apie mūsų dienomis pa-
saulyje stiprėjančias antisemitizmo ir 

neapykantos apraiškas.
Iš viso laukiama daugiau nei 200 

iš stovyklos išlaisvintų žmonių, dau-
giausia pagyvenusių žydų, įveikusią 
ilgą kelionę iš savo namų Izraelyje, 
JAV, Australijoje, Peru, Rusijoje, 
Slovėnijoje ir kitose šalyse. Daugelis 
šių žmonių taip pat yra netekę tėvų ir 
senelių Aušvice ar kitose nacių mir-
ties stovyklos; dabar juos lydi vaikai, 
anūkai ir net proanūkiai.

Didžioji dalis 1,1 mln. nacių vokie-
čių pajėgų nužudytų žmonių buvo žy-
dai, tačiau tarp kalinių buvo ir lenkų 
bei rusų. Šių tautų atstovų taip pat da-
lyvaus minėjimo ceremonijoje, kuriai 
vadovaus Lenkijos prezidentas Andr-
zejus Duda ir Pasaulio žydų kongreso 
prezidentas Ronaldas Lauderis.

Pasaulio lyderiai praėjusią savaitę 
buvo susirinkę Jeruzalėje paminėti 
metinių per ceremoniją, daugelio pa-
laikytą konkuruojančiu renginiu.

Tarp susirinkusiųjų Izraelyje buvo 
Rusijos prezidentas Vladmiras Pu-
tinas, JAV viceprezidentas Mike'as 
Pence'as, Prancūzijos prezidentas 
Emmanuelis Macronas ir Didžiosios 
Britanijos princas Charlesas.

Renginio Lenkijoje organizato-
riai – Aušvico-Birkenau valstybinio 
memorialinio muziejaus ir Pasaulio 
žydų kongresas – stengėsi atkreipti 
dėmesį į buvusius stovyklos kali-
nius.

„Svarbiausia – gyvi išlikę žmo-
nės, o ne politika“, – sekmadienį pa-
reiškė R. Lauderis, atvykęs į mirties 
stovyklą kartu su keliais buvusiais 
kaliniais.

Jis perspėjo, kad lyderiai turi dėti 
daugiau pastangų kovojant su antise-
mitizmu – pavyzdžiui priimti naujus 
įstatymus.

Minėjimo išvakarėse gyvi išlikę 
žmonės, daugelis – prilaikomi savo 
vaikų ar vaikaičių – vaikščiojo vie-
tovėje, kur jie buvo atvežti gyvuli-
niuose vagonuose, kur kentėjo nuo 
bado, ligų ir vos nemirė. Buvę kali-
niai sakė, kad atvyko norėdami pri-
siminti tuos laikus, pasidalyti savo 
patirtimi su kitais ir pademonstruoti, 
kad jų nepavyko palaužti žmonėms, 
siekusiems juos sunaikinti.

Kai kuriems susirinkusiems tai 
yra vieta, kur nutrūko jų tėvų ir se-
nelių gyvybės – taigi, jie ketina čia 
sukalbėti žydų gedulo maldą kadišą.

„Neturiu kapų, kur galėčiau nu-
vykti, ir žinau, kad mano tėvai čia 

buvo nužudyti ir sudeginti. Taigi, to-
kiu būdu atiduodu jiems duoklę“, – 
sakė iš Australijos atvykusi 92 metų 
Yvonne Engelman, prie kurios prisi-
jungė dar trijų po pasaulį išsibarsčiu-
sių kartų atstovai.

96 metų buvusiai kalinei Jeanette 
Spiegel buvo 20 metų, kai ji buvo 
atgabenta į Aušvicą, kur išbuvo de-
vynis mėnesius. Dabar ji gyvena 
Niujorke ir nerimauja dėl Jungtinėse 
Valstijose intensyvejančio antisemi-
tinio smurto.

„Manau, kad jie skriaudžia žydus, 
nes esame labai nedidelė mažuma 
ir mus lengva skriausti“, – sakė ji, 
tramdydama ašaras.

„Jaunimas turėtų suprasti, kad nie-
kas nėra užtikrinta, kad gali nutikti 
baisių dalykų; jie turėtų būti labai 
atsargūs. Neduok Dieve, kad tai, kas 
nutiko žydų tautai, kada nors pasi-
kartotų“, – pridūrė moteris.

Australijoje per pyrago 
valgymo varžybas mirė moteris

Australijoje sekmadienį mirė mo-
teris, dalyvavusi Australijos nacio-
nalinės šventės proga surengtose py-
rago valgymo varžybose, pirmadienį 
pranešė vietos žiniasklaida.   

Sekmadienio popietę paramedikai 
buvo iškviesti į kavinę Kvynslando 
valstijoje dėl moterį ištikusio „medi-
cininio incidento“.    

Visuomeninis transliuotojas ABC 
pranešė, kad 60-metę moterį ištiko 
priepuolis, kai ji „kimšo į burną la-
mingtoną“.   

Lamingtonas yra tradicinis austra-
lų desertas – kubo formos biskvitinis 
pyragas, aplietas šokoladu ir pabars-
tytas kokoso drožlėmis. 

Moteris buvo skubiai nuvežta į 
Harvi Bėjaus ligoninę, tačiau medi-
kams jos gyvybės išgelbėti nepavy-
ko.  

Moteris dalyvavo Australijos na-
cionalinės dienos proga viešbučio 
„Beach House Hotel“ kasmet orga-
nizuojamose lamingtono ir mėsos 
pyrago valgymo varžybose.  

Viešbučio vadovybė ir darbuoto-
jai socialiniame tinkle „Facebook“ 
išreiškė „giliausią užuojautą“ velio-
nės artimiesiems bei draugams.  

Policija pranešė, kad mirtis nelai-
koma įtartina, o koroneris parengs 
ataskaitą.

-Bns

Naujųjų metų sutiktuves aptemdė viruso plitimo baimė.
AFP-scanpix nuotr.

Krepšinis I. Savaitgalį Anykš-
čių „KSKC-Elmis“ išvykoje 
RKL rungtynes 68-71 pralaimėjo  
Kėdainių „SC-Ateitis-Balticum“. 
Gediminas Žiukas pelnė 18, Tau-
tvydas Jodelis 15 taškų. RKL B 
diviziono B grupėje Anykščių 

„KSKC-Elmis“ užima 5-ąją vietą 
(12 pergalių, 8 pralaimėjimai).

Karatė. Sausio 18-19 dienomis, 
Antverpene (Belgija) vyko 2020 
metų pirmasis pilno kontakto ka-
ratė Europos čempionatas. Šiose 
varžybose dalyvavo 27 šalių, 17 
skirtingų karatė rūšių, 186 spor-

tininkai. Anykščių karatė sporto 
klubo atstovė Aneta Meškauskie-
nė kovojo už  Lietuvos rinktinę. 
Įveikusi 3 varžybų etapus Aneta 
Meškauskienė Europos pilno kon-
takto čempionate iškovojo 3-ąją 
vietą.

Šaškės. Anykštėnas Valdas Ver-

šulis savaitgalį laimėjo Jonavoje 
vykusį komercinį šaškių turnyrą. 
Turnyre varžėsi 40 šaškininkų. 

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
berniukų (2007 m. ir jaunes.) 
krepšinio komanda žaidė MKL 
U-13 čempionato rungtynes su 
Panevėžio SC atstovais. Po pir-

mojo kėlinuko Ramūno Šližio 
auklėtiniai pirmavo 15:11. Tra-
pų skirtumą anykštėnai išsaugo-
jo visų rungtynių metu ir šventė 
pergalę 62:56. Daugiausia taškų 
AKKSC pelnė: M.Judickas – 16, 
K.Volkovas – 14, M.Čerškus –  
13, Ž.K.Šapoka ir E.Sriubas – po 
6 taškus.
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„Anykštoje“ Jums nieko nekainuos. 

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

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 perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAvIMAs,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTAvIMAs, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

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

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Andrioniškio lentpjuvė perka ap-
valią medieną, parduoda statybinę 
pjautą medieną, dailylentes, atlie-
ka pjovimo, obliavimo, transporto 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SAUSIO 30 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 
4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 
10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. 
Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 
15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

Butą su rūsiu Anykščiuose, 
Ramybės mikrorajone. 3 kam-
bariai, virtuvė. Butas vidinis. 
Tarpininkavimo paslaugos nedo-
mina.

Tel. (8-602) 92942. 

kuras

Džiovintas skaldytas malkas bei 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675)  63191.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 63820.

kita

Pigi laminuota grindų danga jau 
ir Rokiškyje! Laisvės g. 19 (buvu-
sios „Upės spektras“ patalpos). 

Tel. (8-670) 29469.

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 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.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-646) 47841.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža. 

Tel. (8-611) 47343.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

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.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Karvę (1 ar 2 teliukų).
Tel.: (8-618) 28221, 
(8-618) 28224.

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

gimė

Marijus BUDRYS, 
gimęs 01 19

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

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



2020 m. sausio 28 d.IŠ ARTI

oras

+4

anekdotas
sausio 28 - 31 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

sausio 30 d.

sausio 31 d.

sausio 29 d.

vardadieniai

Tomas, Gedautas, Nijolė, 
Leonidas, Manfredas.

Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, Mil-
gaudas, Banguolė, Ipolitas.

Liudvika, Marcelė, Skirmantas, 
Budvilė, Luiza, Skirmantė.

0

Berniukas skambina greitojon pa-
galbon:

- Greit atvažiuokite, visa šeima stai-
ga susirgo. Išskyrus mane.

- O kodėl?
- Aš blogai elgiausi ir man per pi-

etus nedavė tų skaniųjų grybų, kurių 
tėvelis pririnko miške.

***
Žurnalistas ima interviu iš Afganis-

tane tarnaujančio snaiperio:
- Ką jaučiate, kai taikiklyje pamato-

te priešą ir paspaudžiate gaiduką?
Karys galvoja, mąsliu žvilgsniu 

žiūri ir atsako:
- Atatranką.

***
Vyras skaito laikraštį: „Krimina-

linių struktūrų susidūrimo metu res-
torane atsitiktinai nušauta padavėja“. 
Pasisuka į žmoną:

- Ko gero nuobodu tavo motinai 
kiauras dienas namie sėdėt. Gal jai 
įsidarbint?

- Kuo?
- Bet kuo, nors ir padavėja!

***
Karo lauke stovi dvi armijos: muš-

kieta į muškietą.
- Ponai, šaukite pirmieji, - maloniai 

pasiūlo Prancūzijos muškietininkų 
leitenantas.

- Ne, ponai, jūs šaukite pirmieji, - 
nesutinka anglai.

- Na, ką jūs, šaukite, - nenusileidžia 
prancūzas.

- Ne ne, jūs pirmieji, - prieštarauja 
anglai.

- Ponai, o gal vis dėlto šaukite? - 
tvirtai laikosi prancūzų leitenantas.

- Ne, gerbiamieji, negali būti nė 
kalbos. Jūs pirmi šaukite, - savo tęsia 
anglai...

Ėjo 87-ieji Šimtamečio karo metai.

***
Autobuse sėdi dvi 14-16 metų 

mergytės ir plepa. Įlipa vaikinukas ir 
sako:

- Oi, kokios simpatiškos mergytės!
Tos susigėsta:
- Taip jau ir simpatiškos...
Vaikinukas:
- Gerai, gerai jau - juokauju.

Linksmi ir spalvoti upeliai... Martynas DUlkĖ

Prieš Trijų Karalių šventę Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje atverta muziejininko Raimondo Guobio piešinių paroda „Krykštau-
kit upės ir maži upeliai“. 

Ekspozicijoje septyniolika meninių žemėlapių, kuriuose vaizduojamos Šventosios baseino bei Anykščių krašto upės, upeliai, pakran-
čių pasaulis ir, žinoma, autoriaus taip mylimos žuvys, žuvelės. Paroda veiks iki vasario 20-osios.

Ši paroda yra tradicinė prieš ke-
lerius metus pradėjusio intensyviai 
kurti R. Guobio paroda – jau tam-
pa įprasta, kad jis kiekvienų metų 
Trijų Karalių šventės laike pra-
džiugina naujų darbų ekspozicija. 
Pasak autoriaus, nuostabioji meni-
nė kelionė prasidėjo bene prieš tre-
jus metus, kuomet panašiu stiliumi 
nupiešęs Aukštaitijos Šventąją. 

R. Guobis iki tol sukūrė dar kelis 
piešinių ciklus, kaip įstabųjį „Žemė 
žuvų ženkle“, o kartą kilo didis no-
ras pavaizduoti istorinę Nevėžio 
upę, kurios versmės Dievulio miš-
ke netoli Dabužių telkšančiuose 
raistuose. Tas paveikslėlis ir pavy-
ko, ir patiko, tad knietėjo nupiešti 
nuostabiausią ir paslaptingą Vi-
rintą. Sugavo noras ciklą papildy-
ti dar nors keletu piešinių, kad jų 
būtų nors dešimt. Tad juodu gėli-
niu rašikliu ir spalvotais akvareli-
niais pieštukais daugybę valandų, 
daugybę vakarų darbavosi. Taip 

atsirado ir Vyžuonos, Aknystos, 
Jaros, Pelyšos, Viešintos, Latavos, 
Anykštos, Variaus ir Elmos, net 
mažylio Narunčio paveikslai. Po to 
leidosi Šventosios pakrantėmis že-
myn. Taip buvo nupieštas Judinys, 
Siesartis, Mūšia, Širvinta... Kaip 
pastebėjo akylesni - paveiksluose 
daugybė bažnyčių, kryžių... Jei jau 
miestas, miestelis, tai jam pažymė-
ti - pirmiausia bažnyčia, o jau po to 
ir kiti simboliai. 

Žuvys, žuvelės... Sidabrine gau-
sa aplink Rygos bokštus skrieja 
mažosios „šprotų“ žuvelės, Jaros 
žalsvume tūno meknės,  Juostą 
įprasmina lydekos, yra kiršlių, 
strepėčių, vėgėlių ir net į Judinį 
neršti tirštais pulkais ateinančios 
jūrinės nėgės.

Kokias auksais, kaip nendrynų 
karalius aprengtas Jaro ežero ūkas, 
taip ten vadinami baubliai. Ant ša-
kos tupi ilgasnapis, ryškiaspalvis 
puošeiva ir nepralenkiamas žvejas 

tulžys. 
Nendrės rodosi dangų remia, 

aukštyn stiepiasi ir karališkai kan-
tuotalapės dilgėlės, rožinius žiedus 
skleidžia prie Burbiškio augančios 
bulvės. Ten pasaulis šiek tiek ame-
rikoniškas, juk iš Amerikos sugrį-
žęs uolus jėzuitas Pranas Zabiela 
pirko dvaro rūmus, įrengė bažny-
čią, įkūrė parapiją. Paveiksluose 
beveik visi gražiausieji, istoriš-
kiausieji krašto medžiai. Šaltinių 

vinkšna, Šlapiašilio beržas, šešia-
kamienis Elmos ąžuolas, Paelmio 
liepa, čia net medžiai, kurių jau 
nebėra...

O aukščiau Vyžuonos ar nebuvo 
upelių? Klausė taip putlialūpė, aps-
kritaveidė. Tai autoriui ir kilo min-
tis paveikslų ciklą dar papildyti. 
Juk verta įamžinti Indrają ir kitus 
kalvynų upelius. Nors jau galanda 
pieštukus naujam, ežerų pasauliui 
skirtam piešinių rinkiniui.

Pernai išleistos Šventosios žuvų ir pakrančių istorijų knygelės 
viršelyje - didysis Mačeikos sietuvos lydys ir ties gimtaisiais Bu-
tėnais upe aukštyn laivu bekeliaujantis Raimondas.

Aukso žuvys, aukso medžiai, meilės jausmas iš Narunčio upelį 
įamžinančio paveikslo. 

Atviruke - Šventąja iki Anykščių atplaukę, savo spalvomis Ne-
priklausomybę pranašaujantys upėtakiai.

Rygos bokštai, „šprotais“ pavirsiančios žuvytės ir karaliaus 
Mindaugo atmintis prie Latavos.  


