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Savivaldybė naudosis saulės energija Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Ant pagrindinio Anykščių rajono savivaldybės pastato 
J.Biliūno gatvėje stogo ruošiamasi įrengti saulės fotovoltinę 
elektrinę. 

Sausio pabaigoje savivaldybė su UAB „Solet Technics“ pasi-
rašė 3 tūkst. 569 Eur vertės sutartį elektrinės projekto paren-
gimui.

Anykščių rajono savivaldybės 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Vilma Vilkickai-
tė „Anykštai“ sakė, kad fotovolti-
nė elektrinė savivaldybei gamins 
elektros energiją, kuri bus naudo-
jama savoms reikmėms. Prelimi-
nariai jos įrengimas gali kainuoti 
virš 26 tūkst. eurų. Didžioji dalis 
tam reikalingų lėšų bus skirta iš 
valstybės biudžeto, savivaldybei 
prie projekto teks prisidėti maž-
daug 6 tūkst. eurų.

Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Vilma Vilkickai-
tė sakė, kad saulės fotovoltines 
elektrines kitais etapais taip pat 
numatyta įrengti ant Anykščių li-
goninės, Anykščių kultūros cen-
tro, Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos bei Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazijos stogų.

„Atsinaujinančius energijos 
šaltinius bandoma populiarinti. 
Ne veltui pats Prezidentas šneka 
šia tema“, - pastebėjoV.Vilkic-
kaitė.

Pastatus, ant kurių bus įreng-
tos saulės elektrinės, savivaldy-

bė pasirinko išanalizavusi dvi-
dešimties daugiausiai elektros 
energijos 2018 metais sunaudo-
jančių Anykščių rajono savival-
dybei priklausančių viešųjų pas-
tatų elektros energijos sąnaudas. 
Skelbiama, kad atranka taip pat 
vyko peržiūrėjus objektų stogų 
padėtis pagal pasaulio kryptis.

Pagal preliminarius paskai-
čiavimus prognozuojama, kad 
pačios savivaldybės investuotos 
lėšos į penkių saulės elektrinių 
įrengimą atsipirks per maždaug 
2,14-2,77 metus. 

Pernai rudenį saulės elektrinių 
statymui ant Anykščių rajono sa-
vivaldybei priklausančių pastatų 
vienbalsiai pritarė Anykščių ra-
jono taryba.

UAB „Solet Technics“, kuriai 
Anykščių rajono savivaldybė pa-
tikėjo parengti saulės elektrinės 
ant savivaldybės stogo projektą, 
prieš dvejus metus Anykščiuo-
se, Paupio gatvėje, už 4 tūkst. 
956 Eur  yra įrengusi elektrinių 
transporto priemonių pakrovimo 
stotelę.

Ant savivaldybės stogo įrengti saulės elektrinę kainuos maždaug 
26 tūkst. eurų. Didžiąją dalį jos įrengimui reikalingų lėšų  skirs 
valstybė.

LAIŠKŲ KNYGA. A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus kviečia 
anykštėnus tapti pirmaisiais naujos 
knygos „PER TAMSTOS LAIŠKĄ 
Į MANE PADVELKĖ TIKRAS 
PAVASARIS“: Antano Vienuolio-
Žukausko ir tremtinių bei politinių 
kalinių ir jų artimųjų epistolinis 
palikimas“ skaitytojais. Muziejaus 
leidinio sutiktuvės vyks vasario 15 
d., šeštadienį, 13 val. Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešojoje bibliote-
koje, renginyje dalyvaus Vilniaus 
universiteto profesorius, akade-
mikas Domas Kaunas, rengėjai ir 
sudarytojai dr. Inga Liepaitė ir An-
tanas Verbickas. 

Paroda. Vasario 14 d.16 val. 
Anykščių bibliotekoje vyks Juozo 
Tumo-Vaižganto svarbiausio kū-
rinio – „Pragiedrulių“ šimtmečiui 
skirtos fotografijų parodos „Pra-
giedrulių stebuklas: žemė ir žmo-
nės“ aptarimas su jos autoriumi 
Raimondu Guobiu.

Kvietimas. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius vasa-
rio 14-ąją dalyvaus šimtadienio 
šventėje Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijoje. 

Kandidatas. „Valstiečiai“ An-
tanas Baura ir Dominykas Tutkus 
rudenį į Seimą kandidatuos daugia-
mandatėje apygardoje, o partijos 
Anykščių skyrius praėjusį penk-
tadienį kandidatu vienmandatėje 
apygardoje pasirinko Seimo narį 
nuo šios partijos Tomą Tomiliną.

Minėjimas. Vasario 8 d. Vilniaus 
Anykštėnų Sambūris rinkosi į Si-
gnatarų namus, į Vasario 16-osios 
minėjimą. Renginį vedė Anykštė-
nų Sambūrio pirmininkė Regina 
Smetonaitė. Išsamiai apie Vasario 
16-osios ir kovo 11-osios įvykius 
papasakojo Signatarų klubo prezi-
dentė Birutė Valionytė, signataras 
Albertas Šimėnas ir kiti. Apie tai 
pranešė Laimutis Regelskis.

Gaisras. Vasario 9 d, Naujųjų 
Elmininkų kaime, Šilelio g., degė 
ūkinis pastatas. Gaisras kilo apie 
16.35 val. Atvykus ugniagesiams, 
atvira liepsna degė ūkinio pastato 
stogas. 

Renkame 
populiariausius 
rajono medikus

Klysti – žmogiška, klaidoje likti – 
šėtoniška

Sergejus JOVAIŠA, LR Sei-
mo narys nuo partijos Tėvynės 
sąjunga -Lietuvos krikščionys 
demokratai:

„... Bet koks melas gimdo to-
limesnį melą...“

Anykštėnai bus 
mokomi mylėti 
atsakingai

Kęstučio Tubio teisme – dar 
neklausyti įrašai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, vasario 10-ąją, Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų 
rūmuose, nagrinėjant buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio bylą, keturias valan-
das klausyta garso įrašų. Juose 
girdimi ir liberalo verslininko 
Luko Pakelčio bei Anykščių 
rajono rinkimų komisijos pir-
mininkės Janinos Kuliešienės 
balsai. 

Teismui pateiktoje medžia-
goje dominuoja verslininko 
Rimvydo Kugio pokalbių su jo 
šeimos nariais, draugais ir pa-
čiu K.Tubiu įrašai. 

Kaltinamasis, buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir jo gynėjai advokatai Arūnas Petraus-
kas (kairėje) bei Giedrius Danėlius teisme klausėsi STT įrašytų pokalbių. 
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Dirbantiems su verslo liudijimais 
sumažėjo 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 gyvento-
jus susikurti darbo vietą ir teik-
ti paslaugas, tokias kaip langų 
valymas, krosnių ir kaminų va-
lymas, konditerijos kepinių ir 
pyragaičių gamyba, kapaviečių 
priežiūra ir pan., kurios galimai 
būtų paklausios Anykščių rajono 
savivaldybėje, iki 1 Eur sumažin-
tas fiksuotas pajamų mokesčio 
dydis, įsigyjant verslo liudijimą 
Anykščių rajono savivaldybės 

teritorijoje. 
Taip pat ženkliai sumažintas 

fiksuotas pajamų mokestis už 
verslo liudijimą tokioms veiklos 
rūšims, kurioms verslo liudijimus 
įsigijo vos vienas ar du gyvento-
jai (keraminių buities ir puošy-
bos gaminių gamyba, dirbinių iš 
gintaro ir jo pakaitalų gamyba,  
elektros variklių, generatorių, 
transformatorių remontas). 

Tokiomis priemonėmis siekia-

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

„Mažesni mokesčiai galimai 
paskatintų gyventojus pradėti 
verslą arba legalizuoti savo tei-
kiamas paslaugas  bei mažintų 
„šešėlį“, - Anykščių rajono tary-
bai pateiktame sprendimo pro-
jekte teigė sprendimo projektą 
rengusi Anykščių rajono savi-
valdybės Viešųjų pirkimų 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, vie-
nai veiklos rūšiai – nuo 205 Eur  
iki 145 Eur ir vienai veiklos rū-
šiai – nuo 145 Eur iki 100 Eur.

Apie Anykščių rajono tarybos 
nustatytus fiksuotus pajamų mo-
kesčių dydžius ir lengvatas buvo 
informuoti Panevėžio apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos 
Anykščių poskyrio specialistai.

Valstybinės mokesčių inspek-
cijos duomenimis, daugiausia 
verslo liudijimų buvo išduota 
užsiimti veikla, susijusia su sta-
tybomis, prekyba ne maisto pro-
duktais,  automobilių remontu ir 
kirpėjų paslaugomis.

Renkame populiariausius rajono medikus
Balandžio 27-ąją bus minima profesinė medicinos darbuotojų die-

na. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras balandžio pabai-
goje organizuos šventinį renginį, kuriame bus pagerbti medikai. 

„Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti populiariausių 
Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime balandžio 25 
dieną.

Pirmųjų padėkų sulaukė Anykščių PSPC šeimos gydytojas Valdas 
Macijauskas ir slaugytoja Laima Slapšinskienė.

Padėti rinkti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms balsus 
galite keliais būdais – „Anykštos“ 
laikraštyje spausdindami mokamas 
padėkas (vienos padėkos kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasi-
rūpino, bei balsuodami internete 
anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padėkos ir 
laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – bal-
savimas internete. 

Balsavimą internete skelbsime ba-
landžio mėnesį, o padėkų medikams 
ir laiškų apie jų gerus darbus laukia-
me jau dabar.  Nepraleiskite progos 
padėkoti tiems žmonėms, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.

Padėkas galima užsakyti tekstą 
atsiuntus elektroniniu paštu rekla-
ma@anyksta.lt ir su Jumis susieks 
,,Anykštos” redakcijos reklamos 

skyriaus darbuotoja, arba atvykus 
į redakciją (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteiravimui: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ savo 
iniciatyva skaitytojus taip pat kvietė 
rinkti populiariausią rajono mediką. 
Rinkimai buvę labai populiarūs, kas-
met į redakciją padėkoti medikams 
užsukdavo dešimtys pacientų. 

Dėl populiariausio mediko daž-
niausiai „kovojo“ du Anykščių ra-
jono pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) gydytojai – Troškūnų 
ambulatorijos gydytojas Rimondas 
Bukelis bei Kurklių ambulatorijos 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, šiuo 
metu taip pat dirbanti ir Anykščių 
PSPC.

Mediko dienos, kuri minima 
balandžio 27-ąją, proga išrinktam 
populiariausiam gydytojui, „Anykš-

tos“ redakcija pacientų vardu įteik-
davo gėlių, sertifikatą bei atminimo 
dovaną.  

Taip bus ir šiemet.
Šiemet populiariausio Anykš-

čių mediko rinkimus „Anykštos“ 
redakcija organizuoja kartu su 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centru. 

-AnYkŠTA

Populiariausiųjų rajono medikų rinkimo konkurse pirmosios 
padėkos sulaukė Anykščių PSPC šeimos gydytojas Valdas 
Macijauskas.

Kariuomenė. Salvadore ginkluo-
ti kariai ir policininkai sekmadienį 
įžengė į parlamentą, prezidentui 
pareikalavus, kad įstatymų leidėjai 
pritartų 109 mln. JAV dolerių (99,4 
mln. eurų) paskolai, siekiant geriau 
aprūpinti kariuomenę ir policiją ko-
vai su nusikalstamomis gaujomis. 
Prezidentas Nayibas Bukele savait-
galį sušaukė nepaprastąjį parlamen-
to posėdį ir paprašė patvirtinti pa-
skolą, prieš kurią nusistatę daugelis 
įstatymų leidėjų šalyje, esančioje 
tarp valstybių, kuriose nužudoma 
daugiausiai žmonių. Prieš atvyks-
tant valstybės vadovui automatais 
ginkluoti policininkai ir kariai, dė-
vintys taktinę aprangą, įžengė į par-
lamento salę ir ėjo sargybą. Tokių 
incidentų Salvadore nebuvo nuo 
pat šalies pilietinio karo pabaigos 
1992-aisiais. „Jeigu šitie netikėliai 
[parlamentarai] šią savaitę nepa-
tvirtins Teritorijų kontrolės plano, 
paraginsime juos surengti kitą po-
sėdį ateinantį sekmadienį“, – N. 
Bukele sakė savo šalininkams prie 
parlamento rūmų. Pernai birželį 
į valdžią atėjęs N. Bukele žadėjo 
kovoti su gaujų smurtu ir ketina pa-
naudoti skolintas lėšas, kad geriau 
aprūpintų kariuomenę ir policiją, 
bet įstatymų leidėjai atsisakė su-
rengti savaitgalį papildomą posėdį 
šiam klausimui aptarti.

Santaupos. Daugiau nei pusė 
Lietuvos gyventojų santaupas laiko 
einamojoje sąskaitoje, o investuoja 
vos kas dešimtas, rodo naujausia 
apklausa. Ją užsakiusios įmonės 
„INVL Asset Management“ Inves-
ticijų valdymo padalinio vadovas 
Vaidotas Rūkas sako, kad per pas-
tarąjį dvidešimtmetį sparčiai augus 
žmonių pajamoms, vis dar didelę 
dalį sudaro pajamų negeneruojan-
tis ir nuo infliacijos neapsaugotas 
turtas. 36 proc. apklaustųjų nurodė, 
kad santaupas saugo patys, 28 proc. 
– indėlyje, rodo praėjusių metų pa-
baigoje „Spinter tyrimų“ atliktas 
tyrimas.

Neprieštarauja. Jaunesnių kaip 
40 metų pilnamečių gyventojų auto-
matinis įtraukimas į antros pakopos 
pensijų fondus neprieštarauja Kons-
titucijai, pirmadienį paskelbė Kons-
titucinis Teismas (KT). KT šią byla 
nagrinėjo 30 Seimo narių grupės 
prašymu. Anot parlamentarų, nuo 
2019 metų pradžios galiojanti tvarka 
neproporcingai varžo iki tol antros 
pakopos pensijų kaupime nedalyva-
vusių asmenų laisvę patiems sava-
rankiškai priimti sprendimą, galbūt 
pažeidžia konstitucinius sutarčių 
laisvės ir vartotojų teisių apsaugos 
principus, o į pensijų kaupimą įtrau-
kiant tik jaunesnius kaip 40 metų 
amžiaus asmenis, jie diskriminuoja-
mi dėl amžiaus. Anot KT, Konstitu-
cijoje įtvirtintas socialinio solidaru-
mo principas nepaneigia asmeninės 
atsakomybės už savo likimą, todėl 
teisinis reguliavimas turi būti toks, 
kad būtų sudarytos paskatos kie-
kvienam žmogui pačiam pasirūpinti 
savo gerove, o ne pasikliauti vien 
valstybės laiduojama socialine ap-
sauga. Anot KT, gali būti nustatytas 
ir toks teisinis reguliavimas, kuriuo 
tam tikro amžiaus žmonėms būtų 
sukuriamos paskatos kuo anksčiau 
priimti sprendimus dėl dalyvavimo 
senatvės pensijos kaupime. KT tei-
gimu, asmenų iki 40 metų įtraukimu 
į antros pakopos fondus siekiama 
paskatinti juos dalyvauti pensijų 
kaupime, užtikrinant didesnes paja-
mas senatvėje kuo didesniam skai-
čiui gyventojų.

-Bns

Anykštėnai bus mokomi mylėti 
atsakingai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, vasario 14-ąją, švenčiant šv.Valentino - Įsi-
mylėjėlių šventę, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras rengia akciją „Mylėk atsakingai!“. Jos metu 
anykštėnai gaus ne tik vertingų pamokymų, bet ir dovanėlę – 
prezervatyvą.

Tądien Anykščiuose esančiuose 
gėlių salonuose bei kai kuriose vie-
šojo maitinimo įstaigose lankytojų 
lauks informaciniai lankstinukai, 
kuriuose bus pateikiama informa-
cija apie lytiškai plintančias infek-
cijas.

Specialistai atkreipia dėmesį, 
kad rizikingas seksualinis elgesys 
yra tuomet, kai vyrauja dažna ly-
tinių partnerių kaita, lytiniai san-
tykiai įvyksta su atsitiktiniu, ne-
pažįstamu arba mažai pažįstamu 
asmeniu, lytiškai santykiaujama be 
prezervatyvų, o jų metu vartojami 
svaigalai. Jie taip pat pabrėžia, kad 
rizikingas seksualinis elgesys yra 
tiesiogiai susijęs su lytiniu būdu 
plintančiomis infekcijomis ir nepa-
geidaujamu nėštumu.

Akcija „Mylėk atsakingai!“ 
vyksta jau nebe pirmus metus 
– ankstesniais metais Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistai anykš-
tėnams kartu su informaciniais 
lankstinukais dalino ir prezervaty-
vus – žinia apie tai sulaukė audrin-
gos portalo anyksta.lt skaitytojų 
reakcijos.

Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro duo-
menimis, sergamumas ŽIV ir  ly-
tiškai plintančiomis ligomis 10 000 
gyventojų Anykščių rajone 2018 
metais siekė 1,3 atvejo (Lietuvoje 
- 2,2). 2016 ir 2017 metais lytiškai 
plintančiomis ligomis susirgimų 
Anykščių rajone neužregistruota.

Kur kas iškalbingesnis rajone 

paauglių (15-17 metų) gimdymo 
skaičius 10 000 gyventojų. 2016 
metais jis siekė 4,9 (Lietuvoje - 

6,2), 2017 metais - 8,3 (Lietuvoje 
- 5,4), 2018 - 9,3 (Lietuvoje - 4,4) 
gimdymų.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direk-
torė Lina Pagalienė sakė, kad svarbiausias akcijos tikslas – at-
kreipti dėmesį į lytiniu keliu plintančių infekcijų prevenciją ir 
didėjantį paauglių gimdymo skaičių.
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savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ar pavyks rajone sugaudyti nelegalaus alkoholio 
ir cigarečių prekiautojus? 

Vasario 7-ąją vykusiame Anykščių rajono policijos komisariato 2019 metų veiklos aptarime kal-
bėta apie vadinamuosius „taškus“. Policijos pareigūnai kalbėjo, kad didžiausia problema Anykščių 
rajone – nelegaliai pardavinėjamos cigaretės, o štai apie nelegalaus alkoholio, įvairių surogatų par-
davinėjimą jie esą informacijos neturintys. Diskutuota ir apie tai, kad tokia veikla ne mažų mieste-
lių policijos komisariatų problema, su šia problema turėtų kovoti valstybė.

Kaip manote, ar vadinamųjų „taškų“ problema Anykščių rajone yra opi? Ar dedamos visos pa-
stangos, kad jie būtų išnaikinti?

Rūkantis: „Problema ne „taš-
kuose“ – problema cigarečių kaina 
parduotuvėje, palygink – parduo-
tuvėje pigiausios kažkur tai virš3 
eur, tiesiog pati valdžia skatina 
„taškus“ ir kontrabandą“.

Kontrabanda: „Pati valdžia 
skatina šešėlinę ekonomiją. Par-
duotuvėje cigaretės brangios, o jų 
paklausa didelė. Kai yra paklausa, 
tai taškai kaip grybai auga ir ple-
čiasi teikdami pasiūlymus ir pas-
laugas.Valstybė turėtų panaikinti 
cigarečių paklausą, bet kažkam 

yra naudinga valdžioje užsiimti 
kontrabanda. Panaikinkite paklau-
są ir nebelik pasiūlos“.

X-man: „Žuvis linkus ieško-
ti kur giliau, žmogus – pigiau. 
Aukštos cigarečių kainos, skatina 
prekybą kontrabandiniais rūka-
lais, tuo labiau žinant mūsų algų 
dydžius. Tikėtina, kad už kon-
trabandinių cigarečių laikymą, 
kada užtenka vieno pakelio su 
keliomis tabako lazdelėmis jame, 
pagal Administracinės teisės pa-
žeidimo kodeksą, galima „už-

sidirbti“ iki aštuoniasdešimties 
eurų baudą, kažkiek atbaido nuo 
noro rūkyti nelegalią produkciją, 
bet kiek tam įtakos turi bendrai 
paėmus, tai kažin, jau kažin? Jau 
pats žodis kontrabanda pasako, 
kad su ja kovoti turi ne tiek mažų 
miestų policija kiek reikia skelbti 
„ablavą“ visos valstybės mastu, 
ir dėmesį sukoncentruoti ne tiek 
į taškus, kiek per sieną gabenan-
čius nelegalią produkciją. Šioje 
vietoje itin turėtų padirbėti kri-
minalinė žvalgyba, vystoma ope-
ratyvinė veikla“.

Žmogus: „Tegu sau jie parda-
vinėja. Jie tik gera daro, suteikia 
galimybę nusipirkti pigiau. Kad ir 
Seimas apie tai galvotų, tai gal vi-
sai neblogai ir gyventume“.

Nu: „Dėl alkoholio pardavi-
nėjimo, tai skundikų atsiranda, 
dažniausiai tai būna moterys, o 
cigaretes kad pardavinėja, manau, 
skundikų ar skundikių nėra ir ne-
turėtų būt, valdžia tegu mažina, o 
ne kelia akcizus šiom prekėm, juk 
paprasčiausia valdžiai yra padidint 
kažkam tai akcizą , o paskui ploja 
rankom, kad priimtas subalansuo-
tas biudžetas“.

Prima: „Labai lengva išspręsti 

šią problemą. Rūkai rūsiškas, bal-
tarusiškas cigaretes, tai kai susirg-
si plaučių ligomis, tada negydyti 
Lietuvoje, o tegu važiuoja gydytis 
savo lėšomis į Rusiją ar Baltaru-
siją. Nieko negalite kaltinti, tik 
save“.

Aš: „Aš tai perku Utenoj blo-
kais, tik pardavėjas perspėja, kad 
kol parvažiuosiu, kad nerūkyčiau 
mašinoj, nes, jeigu sustabdys Ute-
nos kelių inspektoriai, tai jie išmo-
kyti užuost kvapus, kokias cigare-
tes rūkai, jeigu užuos, kad rūkau 
belarusiškas, tai tada jau krato, net 
numauna ratus, numontuoja ir vėl 
sumontuoja padangas ir t.t“.

Kęstučio Tubio teisme – dar 
neklausyti įrašai

(Atkelta iš 1 psl.)

Filmavo ir Menų inkubatorių

Vakar, pirmadienį, Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmai išklau-
sė įrašus apie du iš trijų K.Tubio 
baudžiamosios bylos epizodus. 
Didžioji teismo posėdžio dalis 
buvo skirta vadinamajam R.Kugio 
epizodui, spėta perklausyti ir „An-
trųjų Kurklių keliuko“ epizodo įra-
šus. Dalis medžiagos pateikta ir su 
vaizdo įrašais. Pateikti ir du vaizdo 
įrašai, kuriuose garso įrašas neda-
rytas. Nufilmuota K.Tubio visuo-
meninio rinkimų komiteto renginio 
pradžia bei pateiktas vaizdo įrašas, 
kuriame matyti Anykščių savival-
dybės administracijos pastatas. 

2019 metų sausio 11 dieną 
K.Tubis su R.Kugiu telefonu susi-
tarė susitikti 15 val.55 min. Anykš-
čių menų inkubatoriuje. 16 val. 
K.Tubio komitetas į inkubatorių 
rinkosi fotografuotis rinkimams. 
Matyt, šio įrašo tikslas – patvirti-

nimas, kad konkrečią dieną ir kon-
krečiu laiku K.Tubis su R.Kugiu 
buvo susitikęs. 

Priminsime, jog pagal vadina-
mąjį R.Kugio epizodą K.Tubis 
kaltinamas gavęs kyšį mainais už 
pagalbą R.Kugiui, įsigyjant žemės 
sklypą Anykščiuose, Šaltupio g. 
6A. 

Teismui pateikti R.Kugio ir 
K.Tubio telefoninių pokalbių įra-
šai trumpi, dalykiški. „Rimvydai, 
skambinai?“ – 2018-ųjų pabaigo-
je R.Kugiui atskambinęs klausė 
K.Tubis. „Ar yra naujienų?“ - 
klausė R.Kugys. „Gali atlėkti, aš 
dar darbe“ - verslininką pakvietė 
meras. 

Po to teisme antrą kartą parody-
tas vaizdo įrašas iš mero kabineto. 
(Pirmą kartą jis peržiūrėtas 2019-
ųjų rudenį). Jame K.Tubis aiškina, 
kaip „tiek turto skyrius, tiek Archi-
tektūros skyrius skubos tvarka for-
muoja sklypą“. R.Kugys domisi, 
kiek laiko – „savaites ar mėnesius 
užtruks“ sklypo formavimas.   

„Nežinau. Visi stengiasi, visi rū-
pinasi“ - tikino K.Tubis ir pradėjo 
kalbėti, apie tuo laiku skandalingai 
iš darbo atleistą Anykščių verslo 
informacijos centro direktorę Re-
natą Gudonienę. „Šituos dalykus 
reikės per rinkimus pasakyti. Ne-
įsivaizduoju, kaip toks gobšumas 
gali būti“ - pavardinęs skaičius, 
apie R.Gudonienę pašnekovui 
sakė K.Tubis. „Visų nagai į vieną 
pusę...“ - pritarė R.Kugys.

Po R.Gudonienės kritikos pašne-
kovai vėl grįžo prie žemės sklypo. 
R.Kugys žadėjo nelikti skolingas, 
o K.Tubis sakė, kad gauna 1062 
eurų pensiją ir nėra vargšas. „Jei 
galėsi, paremk mūsų sąskaitą. Vie-
šai viskas“ – apie galimybę paremti 
komitetą, susitikime su verslininku 
kalbėjo tuometinis rajono meras. 

 
Ir kitą merą pagirs...

Teismui pateikti keli R.Kugio 
telefoninių pokalbiu su mama – 
Anykščių A.Baranausko pagrin-
dinės mokyklos direktore - Dalia 
Kugiene įrašai. Viename iš įrašų 
R.Kugys klausinėja motinos, ar 
K.Tubis rinkimų komisijai jau 
įteikė kandidatų sąrašą. Fone gir-
disi Anykščių rinkimų komisijos 
pirmininkės, A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos darbuotojos 
J.Kuliešienės balsas, kuri dėsto, 
kad K.Tubio kandidatų sąrašas 
dar nėra registruotas. „Žodžiu, dar 
ne, „biškį“ palaukit. Gal išgirsim, 
kada priduos sąrašus. Tada...“ - 
D.Kugienė pataria sūnui. „Aktyvūs 
žvalgybiniai veiksmai“ - klausyda-
mas šio įrašo, teisme pusbalsiu re-
plikavo K.Tubis. 

Kitame įraše D.Kugienė 
R.Kugiui aiškina, kaip jis galėtų už 
K.Tubio sąrašą pasirašyti elektro-
niniu būdu, o R.Kugys klausia ma-
mos, ar tas elektroninis parašas ne-
bus viešas, t.y. ar kas nors sužinos, 
kad jis pasirašė už K.Tubį, ar nesu-
žinos. Mama ramino, kad rėmėjus 
matys tik komitetas, o visuomenė, 
kas už ką pasirašė, nematys. 

Dar viename telefoninių įrašų 

D.Kugienė prašo, kad sūnus jai 
padiktuotų savo ir savo žmonos te-
lefonus, elektroninių paštų adresus 
– sako, gavusi iš K.Tubio nurody-
mą surinkti 35 jį remiančių asmenų 
duomenis. 

„Šiandien buvau gal pusę va-
landos individualiam pokalbiui. 
Suokiau, suokiau. Sakiau, padėsiu, 
kuo galėsiu. /.../Sakiau, nėra už 
ką daugiau balsuoti, tik už dabar-
tinį. Tai patenkintas./.../Bus kitas, 
kitam giedosi, kaip viskas gerai“ 
- apie susitikimą su tuometiniu 
meru K.Tubiu sūnui perpasakojo 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorė D.Kugienė.  

Tarėsi su šalia esančiais

R.Kugys daugelyje teismui pa-
teiktų pokalbių sprendė techninius 
dalykus. Su neįvardinta buhaltere 
tarėsi, kaip finansiškai naudingiau 
- iš įmonės, ar iš fizinio asmens 
sąskaitos pervesti paramą komi-
tetui. Viename iš šių pokalbių iš 
šalies, iš šalia R.Kugio esančio 
žmogaus, girdisi patarimas, kad 
„iš įmonės“. 

Viename iš pokalbių R.Kugys 
nesulaukęs, kol K.Tubis atsilieps, 
burbteli: „Miega, blet“. 

Teismui pateikti ir R.Kugio po-
kalbių su žmona Karole įrašai bei 
jos ir arba R.Kugio pokalbių su pi-
nigus komitetui pervedusiom Auš-
ra Pakarkle ir Daiva Gudavičiene 
įrašai. 

„Labas, Daiva, skambina Karolės 
vyriokas. Skambino šitas poniokas, 
kur parėmėm, prašo asmens kodo“ 
- D.Gudavičienei dėstė R.Kugys. 
Priminsime, jog D.Gudavičienė 
K.Tubio komitetui pervedė 1000 
eurų, bet auka buvo atmesta, dėl to, 
kad ši suma didesnė, nei 10 proc. 
moters metinių pajamų. Todėl buvo 
rasta antra „rėmėja“ A.Pakarklė. 

Sprendė ir ligoninės 
problemas

Pernai metų sausio mėnesį 
R.Kugio tėtis Vidas atsidūrė ligoni-

nėje. Telefonu R.Kugys tėčiui sakė, 
kad susitikęs su meru K.Tubiu pra-
nešė, jog ligoninėje yra betvarkė. 
„Sakė, kad labai gerai, kad pasa-
kiau“ - ką iš mero išgirdo, tėvui 
persakė R.Kugys. 

„A teip viskas gerai?“ - R.Kugio 
paklausė tėtis. „Aina priekin. Nu 
teip“ - atsakė sūnus. „Tuo klausi-
mu buvo išsikvietys?“ – tarmiškai 
pasitikslino tėtis. „Jo jo“ - atsakė 
sūnus. 

Beje, R.Kugys, skambindamas 
K.Tubiui, visuomet kreipdavosi 
vardu, tačiau Kugiai tarpusavyje  
K.Tubio, regis, nevadino niekaip: 
nei meru, nei pavarde, nei vardu. 

Būtų ragas!

Teismui pateiktas ir pokalbio 
tarp R.Kugio ir L.Pakelčio įrašas. 
L.Pakeltis yra Anykščių rajono ta-
rybos narys, liberalas, UAB „ES-
SPO“ vadovas, o R.Kugys dirba 
šioje įmonėje vadybininku. 

Telefoniniame pokalbyje vyrai 
kalbėjosi apie verslą, R.Kugys 
L.Pakelčiui pasakojo apie sando-
rį. Pokalbio pabaigoje L.Pakeltis 
pašnekovo paklausė „kaip tėvu-
ko sveikata“? Išgirdęs atsakymą, 
L.Pakeltis replikavo: „Matai, ką 
reiškia lankytis K.Tubio susi-
rinkimuose“. „O jeigu dar būtų 
parėmęs...“- viršininkui pritarė 
R.Kugys. „Būtų ragas“ - pokalbį 
baigė L.Pakeltis. Šis pokalbis vyko 
2019 metų sausio 23-ąją, o sausio 
28-ąją pas K.Tubį ir pas R.Kugį 
atėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pareigūnai.    

„Antrųjų Kurklių epizode“ teis-
mas klausė jau  klausytus įrašus. 
Dar kartą peržiūrėtas „VLI Tim-
ber“ direktoriaus Dariaus Lackaus 
susitikimo su K.Tubiu šio kabine-
te įrašas. Beje, D.Lackui K.Tubis 
irgi įvardino tikslią savo pensijos 
sumą – 1062 eurai.  Priminsime, jog 
D.Lackus K.Tubio byloje figūruoja 
todėl, kad ieškojo būdų, kaip išsias-
faltuoti į jo įmonės teritoriją Antrų-
jų Kurklių kaime vedantį keliuką.

Kitą savaitę teismas klausys įra-
šų, kuriuose kalbama apie trečiąjį, 
vadinamąjį Arvido Pajuodžio epi-
zodą.

Priminsime, kad A. Pajuodis 
buvo Anykščių rajono tarybos na-
rys, išrinktas pagal visuomeninio 
rinkimų komiteto, vadinamąjį „A. 
Liogės sąrašą“.

Kęstučio Tubio teisinis procesas tęsiasi jau antrus metus.
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Svarbiausi 2019 metų darbai:

1. Savivaldybės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinio bei 
Savivaldybės biudžeto, lėšų ir 
turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo jais finansinis (teisėtu-

mo) auditas. Savivaldybės tarybai 
pateikta išvada dėl Anykščių rajo-
no savivaldybės 2018 m. Savival-
dybės konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų rinkinio bei Savivaldy-
bės biudžeto, lėšų ir turto valdy-
mo, naudojimo.

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS (TOLIAU – SKAT) 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

2019 m. SKAT dirbo pagal veiklos planą, suderintą su Savival-
dybės tarybos Kontrolės komitetu.

2019 m. tarnyboje dirbo 3 darbuotojai. 
2019 m. SKAT darbuotojai dalyvavo viešojo sektoriaus aps-

kaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo, finansinio 
(teisėtumo) ir veiklos auditų metodikos bei kituose kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose.

2. Anykščių rajono savival-
dybės administracijai, kitiems 
asignavimų valdytojams bei 
sveikatos priežiūros įstaigoms 
buvo parengti ir išsiųsti raštai dėl 
duomenų pateikimo. Išanalizavus 
informaciją, pateiktos rekomen-
dacijos dėl nustatytų neatitikimų 
pašalinimo.

3. Audituota: Anykščių rajono 
savivaldybės administracija. 

4. 2019 metais buvo atlikti 
UAB „Anykščių vandenys“ ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninės veiklos auditai. IV ke-

tvirtyje pradėtas Anykščių rajono 
savivaldybei priklausančio ilga-
laikio turto (pastatų) naudojimo 
veiklos auditas.

5. Atlikti veiklos plane nenu-
matyti auditai: Auditas dėl Savi-
valdybės skolinimosi galimybių 
2019 metais ir Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
investicinio projekto „Vandens 
resursų panaudojimas ekoturiz-
mo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje/
Learn Eco Travel, Nr. LLI-349” 
vandens įrangos pirkimo veiklos 
auditas.

6. Parengtos ir pateiktos Sa-
vivaldybės tarybai išvados dėl 
Anykščių rajono savivaldybės 
skolinimosi galimybių 2019 
metais, dėl Anykščių rajono 
savivaldybės 2018 metų kon-
soliduotųjų ataskaitų rinkinio, 
Savivaldybės biudžeto ir turto 
naudojimo.

7. Taip pat buvo atliekamos 
poauditinės veiklos procedūros, 
stebint, kaip vykdomos audituo-
jamiesiems pateiktos rekomen-
dacijos.

Užsak. nr. 140

Anykščių rajono savivaldybė skelbia Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą, su kuriuo ga-
lite susipažinti internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt. Gyventojai ar juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus 
gali pateikti iki 2020 m. vasario 18 d. elektroniniu paštu danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt, info@anyksciai.lt arba 
tel. (8 381) 5 80 86.

2020 m. vasario 18 d. 14 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje vyks bendras visų Komitetų posėdis Anykščių rajono savivaldybės 2020 
metų biudžeto projektui svarstyti. 

2020 m. vasario 19 d. 17 val. 15 min. Anykščių kultūros centro mažojoje salėje vyks Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto 
pristatymas gyventojams.

2020 m. vasario 27 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 12-asis posėdis. 

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2020 m. vasario 25 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val.  III a.  304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt 
nuo 2020 m. vasario 21 d.          Užsak. nr. 139

sprintas
Krepšinis. Vasario 4 d. užti-

krintą pergalę Aukštaitijos regiono 
vaikų krepšinio lygoje iškovojo 
jaunieji (2008-2010 m.) Anykščių 
krepšininkai. Jungtinė (berniukų 
ir mergaičių) komanda 68:48 na-
muose sutriuškino Visagino SC 
ekipą. 

Karatė. Vasario 8 d. Jonavoje 
vyko 2020 metų Lietuvos kyokus-
hin karatė (pilno kontakto) čem-
pionatas. Anykščių karatė sporto 
klubą atstovavo Aneta Meškaus-
kienė. Svorio kategorijoje iki 65 
kilogramų, Aneta Meškauskienė 
čempionate iškovojo 1-ąją vietą. 
Ji atstovaus Lietuvą 2020 metų 
Europos čempionate, kuris vyks 
Tbilisyje. Čempiono titulą svorio 
kategorijoje iki 75 kilogramų iško-
vojo Anykščių karatė sporto klubo 
auklėtinis Stasys Vincevičius.

Klysti – žmogiška, klaidoje likti – šėtoniška
Neseniai kilęs skandalas dėl „Grigeo Klaipėda“ į Kuršių marias leidžiamų nuotekų paskatino 

pilietines Lietuvos iniciatyvas boikotuoti nešvarų verslą ir jo gaminamą produkciją. „Iki“- vienas  
didžiausių šalies prekybos tinklų – atsisakė prekiauti šios bendrovės gaminamu popieriumi, o žmo-
nės, ypač jaunesni – atsisakė „Grigeo Klaipėda“ produkciją pirkti. 

Prieš Naujuosius Lietuvos kultūros ministerija atlikusi patikrinimą nustatė, kad Anykščiuose UAB 
„Atvirai“ leidžiamas laikraštis „Šilelis“ klaidino visuomenę nurodydamas savo tiražą. Savaitraštis 
„Šilelis“ buvo leidžiamas 1000 egzempliorių tiražu, tačiau bendrovės direktorius Linas Bitvinskas 
deklaravo, kad laikraštis eina 3000 egzempliorių tiražu, tokiu būdu apgaudinėdamas ne tik  valsty-
bės institucijas, bet ir reklamos davėjus – užsakydami skelbimą žmonės tikėjosi, kad jį pamatys bent 
3000 skaitytojų, o skaitė trigubai mažiau.

Ar Jums svarbus paslaugų teikėjo ar prekių gamintojo skaidrumas?

Gali 
manipuliuoti ir 
nuomonėmis

Sergejus JOVAIŠA, LR Sei-
mo narys nuo partijos Tėvynės 
sąjunga - Lietuvos krikščionys 
demokratai:

-Skaidrumas visada svarbus. 
Bet koks melas gimdo tolimesnį 
melą. Tai skatina nepasitikėjimą, 
kad galime sulaukti ne tik toli-

mesnių manipuliacijų ir ne tik 
skaičiais, bet ir skleidžiamomis 
nuomonėmis. 

Klysti galbūt ir žmogiška, tačiau 
likti klaidoje – šėtoniška. Jeigu jie 
pripažino, ką padarė, linkėčiau 
gražaus atsiprašymo.

Rašo, kad 
kalakutas, o ten 
višta

Donaldas VAIČIŪNAS, buvęs 

Anykščių mero Kęstučio Tubio 
patarėjas, dabar socialinis dar-
buotojas-šeimų konsultantas:

- Žinoma, kad skaidrumas svar-
bu, bet turime vertinti tuos fakto-
rius, kurie lėmė minimų įmonių 
veiklos neskaidrumą. 

Maloniau naudotis skaidraus 
gamintojo produkcija, tačiau tai 
reikia įsisąmoninti, o aš dar nesu 
iki galo to įsisąmoninęs. Todėl 
didelio pokyčio man tai nedaro 
– tebevartoju „Grigeo Klaipėda“ 
produktus. 

Tačiau, kai produkto etiketėje 
esantis aprašymas neatitinka pro-
dukto sudėties ar paskirties, klai-
dina – rašo, kad kalakutas, o ten 
višta – priverčia susimąstyti apie 
to gamintojo ar tiekėjo sąžiningu-
mą. 

Jeigu kalbėti apie „Šilelį“, tar-
kime, per politinę kampaniją aš 
užsisakau laikraštyje reklamą ir 
tikiuosi, kad ji pasieks 3000 skai-
tytojų. Jeigu pasiekia 1000 – aš 
jausčiausi negavęs paslaugos, ku-
rią užsakiau, ir nepasiekęs rinkė-
jų. Jausčiausi nusivylęs.

Skaidrumas yra 
svarbu

Raimondas BALSYS, teisinin-
kas, ūkininkas, Anykščių rajono 
Tarybos narys nuo Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos:

-Žinoma, kad labai svarbu, jog 
įmonė, kurios paslaugas ar prekes 
perku, būtų atsakinga ir skaidri. 
Tačiau neįsivaizduoju, kaip varto-
tojas gali nustatyti įmonės skaidru-
mą? „Grigeo Klaipėda“ atvejis taip 
pat iki galo neištirtas, neįvertintas. 
Kol kas pasikliaujame tik žinias-
klaidos paviešintais faktais, bet ga-
lutinių išvadų apie tyrimą nėra. 

O dėl „Šilelio“ laikraščio, tai 
šis leidinys manęs nepasiekia, aš 
jo neskaitau. Apie portalą „Nykš-
čiai“  nuo seno turiu susidaręs 
nuomonę, kad tai politinis projek-
tas. Tiesa, „Nykščiai“ bandė tap-
ti nuosaikesniais, tačiau man šis 
portalas išliko kaip nepatikimas 
šaltinis. Taigi, žinios apie šios 
redakcijos veiklos neskaidrumą 
man įtakos neturi – aš nebuvau ir 
nesu jų skaitytojas.

Skaičių 
gražinimas yra 
negarbingas

Donatas KRIKŠTAPONIS, bu-
vęs Anykščių vicemeras, socialde-
mokratas: 

-Nuo „Grigeo Klaipėda“ produk-
cijos boikoto aš susilaikyčiau. Gam-
tos teršti negalima, tai nusikaltimas, 
tačiau nepirkdami šios  lietuviškos 
įmonės produkcijos mes turėtume 
nepamiršti, kad už šio fabriko durų 
dirba ne dešimt ir ne dvidešimt žmo-
nių. Jie duoną pelnosi iš savo darbo, 
o mes ją atimame ir atiduodame sve-
timos šalies gamintojams. Įmonės 
savininkai, aplinkos apsaugos dar-
buotojai privalo užtikrinti, kad gam-
ta nebūtų teršiama, kad išleidžiamos 
nuotekos atitiktų reikalavimus. 

O „Šilelio“ norą, pagarsinti save 
pagražinant skaičius, vertinu kaip 
negarbingą. Bendrovės savininkai 
turėtų išsiaiškinti, kaip tai atsitiko, 
atsiprašyti visuomenės bei skaitytojų 
ir daugiau nebeapgaudinėti.

-AnYkŠTA
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Butą/patalpą-butą Nr. 
4 su rūsiu 8,72 kv. m, 
pažymėtu R-6, unikalus 
Nr. 3495-5008-6010:0004, 
paskirtis – gyvenamo-
ji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 
1A1p, kambarių skaičius 
2, aukštas – mansarda, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 40,91 kv. m, gyve-
namasis plotas 23,95 kv. 
m, statybos metai 1955, 
Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 7-4; pastatą-ūki-
nį pastatą, unikalus Nr. 
3495-5008-6041, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, pažy-
mėjimas plane 4I1ž, sie-
nos – medis su karkasu, 
užstatytas plotas 23 kv. 
m, statybos metai 1955, 
Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 900 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 90 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-03-24, 
00.00 val., pabaiga 2020-03-
25, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2020-03-30, 09.00 
val. iki 2020-04-02 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2020-
03-09.

Butą/patalpą-butąNr. 3 
su rūsiu 9,30 kv. m, pa-
žymėtu R-4, unikalus Nr. 
3 4 9 5 - 5 0 0 8 - 6 0 1 0 : 0 0 0 3 , 
paskirtis – gyvenamo-
ji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 
1A1p, kambarių skaičius 
2, aukštas – mansarda, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 40,84 kv. m, gyve-
namasis plotas 23,95 kv. 
m, statybos metai 1955, 
Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 7-3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 900 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 90 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2020-
03-24, 00.00 val., pabaiga 
2020-03-25, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2020-03-30, 
09.00 val. iki 2020-04-02 
13.59 val. Turto apžiūros lai-

kas 2020-03-09.

Butą/patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3493-
9004-2012:0001, paskir-
tis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-
9004-2012, 1A1p, kamba-
rių skaičius 1, aukštas 1, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 38,20 kv. m, gyve-
namasis plotas 18,70 kv. 
m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-1; 
½ pastato-ūkinio pastato, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2023, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas 
plane 2I1ž, sienos – me-
dis su karkasu, užstaty-
tas plotas 13 kv. m, sta-
tybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kie-
mo statinių, unikalus Nr. 
4400-0995-6107, aprašy-
mas –  šulinys, naudojimo 
paskirtis – kiti inžineri-
niai statiniai, pažymėji-
mas plane k, statybos me-
tai 1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 800 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 80 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-03-24, 
00.00 val., pabaiga 2020-03-
25, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2020-03-30, 09.00 
val. iki 2020-04-02 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2020-
03-09.

Butą/patalpą-butą Nr. 
2, unikalus Nr. 3493-
9004-2012:0002, paskir-
tis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-
9004-2012, 1A1p, kamba-
rių skaičius 1, aukštas 1, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 36,96 kv. m, gyve-
namasis plotas 18,01 kv. 
m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-2; 
½ pastato-ūkinio pastato, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2034, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas 
plane 3I1ž, sienos – me-
dis su karkasu, užstatytas 
plotas 13 kv. m, statybos 
metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo sta-
tinių, unikalus Nr. 4400-

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams in-
ternetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje 
svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

0995-6107, aprašymas 
–  šulinys, naudojimo pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas 
plane k, statybos metai 
1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 700 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 70 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2020-03-24, 00.00 
val., pabaiga 2020-03-25, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2020-03-30, 09.00 val. iki 
2020-04-02 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2020-03-09.

Butą/patalpą-butą Nr. 
3, unikalus Nr. 3493-
9004-2012:0003, paskir-
tis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-
9004-2012, 1A1p, kamba-
rių skaičius 1, aukštas 1, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 37,87 kv. m, gyve-
namasis plotas 17,90 kv. 
m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-3; 
½ pastato-ūkinio pastato, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2034, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas 
plane 3I1ž, sienos – me-
dis su karkasu, užstatytas 
plotas 13 kv. m, statybos 
metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo sta-
tinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas 
– šulinys, naudojimo pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai , pažymėjimas 
plane k, statybos metai 
1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 800 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 80 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2020-03-24, 00.00 
val., pabaiga 2020-03-25, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2020-03-30, 09.00 val. iki 
2020-04-02 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2020-03-09.

Butą/patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3493-
9004-2012:0004, paskir-

Kitos aukciono sąlygos: 
Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas 

turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po ne-
kilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties 
pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas ga-
rantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už 
įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir ga-
rantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio regis-
travimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilno-
jamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąs-
kaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių 
bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mo-
kėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji 
specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, 
mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@
anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, su-
tarčių projektus bei iš anksto derina nekilnoja-
mojo turto apžiūros laiką. 

Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių 
rajono savivaldybės tinklapyje 

www.anyksciai.lt.

tis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-
9004-2012, 1A1p, kamba-
rių skaičius 1, aukštas 1, 
sienos – plytos, bendras 
plotas 38,49 kv. m, gyve-
namasis plotas 18,76 kv. 
m, statybos metai 1939; 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-4; 
½ pastato-ūkinio pastato, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2023, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas 
plane 2I1ž, sienos – medis 
su karkasu, užstatytas 
plotas 13 kv. m, statybos 
metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo sta-
tinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas 
–  šulinys, naudojimo pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas 
plane k, statybos metai 
1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 800 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 80 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2020-
03-24, 00.00 val., pabaiga 
2020-03-25, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2020-03-30, 
09.00 val. iki 2020-04-02 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2020-03-09.

Kitus inžinerinius sta-
tinius-silosines, unikalus 
Nr. 4400-5220-1133, pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas 
plane CB, plotas 334,00 
kv. m, aukštis 2,90 m, 
medžiaga – gelžbetonis, 
statybos metai 1980; ki-
tus inžinerinius stati-
nius-silosines, unikalus 
Nr. 4400-5220-1166, pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas 
plane CB, aukštis 2,90 
m, plotas 337,00 kv. m, 
medžiaga – gelžbetonis, 
statybos metai 1980; ki-
tus inžinerinius statinius-
silosines, unikalus Nr. 
4400-5220-1188, paskirtis 
– kiti inžineriniai stati-
niai, pažymėjimas plane 
CB, aukštis 2,90 m, plotas 
337,00 kv. m, medžiaga – 
gelžbetonis, statybos me-
tai 1980, Anykščių r. sav., 
Skiemonių sen., Kurkle-
lių k. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1370 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 137 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-03-24, 
00.00 val., pabaiga 2020-03-
25, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2020-03-30, 09.00 val. iki 
2020-04-02 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2020-03-09.
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horoskopai
AVINAS. Tvarkydamas reikalus 

pirmoje savaitės pusėje neatsisaky-
kite siūlomos pagalbos, bet nesi-
leiskite valdomas. Didelių rūpesčių 
neturėtų būti. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį investicijos bus sėkmingos. 
Šeštadienį galite nusivilti artimu 
žmogumi - antraip išvers jūsų žo-
džius ar atskleis jūsų paslaptį paša-
liniams. Tik neskubėkite jo teisti.

JAUTIS. Asmeniniame gyveni-
me naujienų neturėtų būti, bent jau 
blogų. Neverta ieškoti naujų pažin-
čių. Darbe verčiau būkite pakanka-
mai agresyvus ir ryžtingas. Tikėki-
tės finansiškai malonių naujienų. 
Artimas jums žmogus šį savaitgalį 
ketina priimti sprendimą, svarbų 
jums abiems. Būtų gerai, jei savo 
žodį galėtumėte tarti ir jūs.

DVYNIAI. Būkite atsargesnis 
bendraudamas su jautresniais ar 
įžeidžiais žmonėmis - savo ganėti-
nai lengvabūdišku elgesiu ar žodžiu 
galite juos užgauti ar įsivelti į kokį 

konfliktą. Ruoškitės pilnai visuo-
meninės veiklos ir rūpesčių savaitės 
pradžiai, o antroje savaitės pusėje 
verčiau užsiimkite savais reikalais. 
Šeštadienį būkite mandagus ir pa-
slaugus, ypač nepažįstamiesiems, 
kita vertus, šį savaitgalį bus ypač 
maloni ir geidžiama giminaičių ar 
artimų draugų kompanija.

VĖŽYS. Pirmadienį ar antra-
dienį nepažįstamasis viešoje vie-
toje gali pranešti žinią, reikšmingą 
jums finansiškai. Nepraleiskite jos 
pro ausis. Pasitelkite vaizduotę ir 
pasitikėkite intuicija. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį keblioje situacijoje 
padėjęs kitam, jausitės ypač gerai. 
Savaitgalis bus pilnas veiklos ir ne-
didelių nuotykių. Labai tiktų išvykti 
iš namų, ypač į gamtą.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pu-
sėje verčiau nesileiskite į kompro-
misus. Drąsiai reikškite savo nuo-
monę ir ginčykitės su oponentais. 
Tikrai reikšmingus sprendimus teks 
priimti antroje savaitės pusėje. Tu-
rėsite būti itin atidus ir atsakingas. 

Savaitgalį nesileiskite į diskusijas 
su nepažįstamais žmonėmis viešose 
vietose.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje itin sunku bus sutelkti žmo-
nes bendram darbui, kita vertus, in-
dividualiai dirbančioms Mergelėms 
seksis. Antroje savaitės pusėje jūsų 
sprendimai veikiausiai bus teisin-
gi, bet apkalbų vargiai išvengsite. 
Savaitgalį gerai pagalvokite prieš 
atviraudamas su draugu, kuris nela-
bai moka saugoti paslapčių. Turėtų 
sektis loterija, kurioje reikia pačiam 
pasirinkti laimingą skaičių.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džia bus tinkama imtis naujų dar-
bų, megzti pažintis. Ketvirtadienį 
ir penktadienį pirmenybę teikite 
veiklai, iš kurios tikitės realios ma-
terialinės naudos. Venkite itin svar-
bių sprendimų ir didelių pirkinių. 
Savaitgalį neišleiskite pinigų, kurių 
dar neturite, t.y., nepramogaukite 
skolon.

SKORPIONAS. Būkite itin at-

sargus spręsdamas finansinius rei-
kalus. Jei vis dėlto tektų skaičiuoti 
pinigus, verčiau veikite greitai ir 
ryžtingai. Niekam neskolinkite, 
ypač ilgesniam laikui. Ši savaitė 
skirta pinigams uždirbti, o ne juos 
leisti. Jei labai reikės pasitarti svar-
biu klausimu, protingiausiai galėtų 
patarti kitas Skorpionas.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje darykite tai, ką privalote, ne-
paisydamas aplinkinių norų. Jūsų 
paties planai ir reikalai - svarbiausi. 
Ketvirtadienį ar penktadienį ga-
lite būti triukšmingai apkaltintas 
dėl kažkokių neva neatliktų darbų 
ar neįvykdytų įsipareigojimų, bet 
neverta dėl to jaudintis. Savaitgalį 
būtinai turite atsipalaiduoti, gerai 
pailsėti, geriausia - vienam.

OŽIARAGIS. Pirmąją savaitės 
pusę verčiau skirkite darbui ir tik 
darbui. Būsite ypač linkęs analizuoti 
ir apibendrinti. Puikus metas moks-
lininkams, pedagogams, teisinin-
kams. Pasitaikius progai, antroje sa-
vaitės pusėje neatsisakykite sužaisti 

azartinį žaidimą ar dalyvauti loteri-
joje. Gerai organizuotas savaitgalio 
poilsis su šeima ar draugais paliks 
itin malonius prisiminimus.

VANDENIS. Pirmadienį ar an-
tradienį tikriausiai bus patikrinti 
jūsų diplomatiniai sugebėjimai. 
Teks laviruoti tarp dviejų ugnių ir 
siekti, kad abi pusės liktų paten-
kintos. Antroje savaitės pusėje at-
sargiau žiūrėkite į naujas radikalias 
idėjas, ypač jei jos pristatomos itin 
entuziastingai. Jei savo savaitgalį 
suplanuosite pats, tikrai liksite pa-
tenkintas. Jei leisite tai padaryti ki-
tiems - veikiausiai pasigailėsite.

ŽUVYS. Nuo pat savaitės pra-
džios stenkitės visur būti pirmas ir 
linksminkitės kiekviena pasitaikiu-
sia proga. Antroje savaitės pusėje 
galite sužinoti labai daug naudingų 
dalykų iš žmogaus, išmanančio tą 
sritį, kuri pastaruoju metu jus itin 
domina. Savaitgalį verčiau venkite 
kelionių, ypač lėktuvu. Automobi-
liu geriau važiuoti tik nedidelį ats-
tumą ir tik šviesiu paros metu.

Kviečiame vasario 15 d. į Babi-
lono Išpardavimų dieną! Jos metu 
visos prekybos centre esančios 
parduotuvės pasiūlys viliojančias 
nuolaidas ir itin praktiškus pasiū-
lymus! „Džiaugiamės galėdami 
skaičiuoti jau penktus metus besi-
tęsiančią Išpardavimų dienos tra-
diciją, kuri kasmet apjungia visų 
Babilone esančių prekių ženklus! 
Juk išpardavimas nėra tik rinko-
daros įrankis. Mums tai ypatinga 
diena, kuomet mus aplanko di-
džioji dalis Panevėžio miesto ir 
regiono gyventojų.“ – apie Babi-
lono Išpardavimų dienos tradici-
jas kalbėjo Babilono atstovė. 

Vasario 15 d. Babilono Išparda-
vimų dienos metu lankytojai turės 
galimybę už itin patrauklias kai-
nas įsigyti drabužių, namų apy-
vokos, sveikatos, grožio, namų 
interjero prekių ir aksesuarų. O 
dalyje prekybos centro parduotu-
vių bus taikoma nuolaida visam 
asortimentui nuo 20 proc.! Tad tai 
bus unikalus šansas įsigyti ir nau-
jos kolekcijos prekių su papildo-
ma nuolaida! 

Visoje Baldų šalyje bus taiko-
mos nuolaidos įvairių kolekcijų 
ir stilių baldams, tad skirtingų 
stilių namams priderinsite labiau-
siai derantį baldą. O „Accanto” ir 
„Venta” baldai vasario 15 d. visai 
savo produkcijai taikys nuolaidas, 
tad pasinaudokite galimybe su-
taupyti ir atsinaujinti savo namus 
itin stilingais baldais! O jei pri-
trūks akcentų namuose, juos įsi-
gyti galėsite parduotuvėse „Savex 
Galerijoje”, „Urtė”, „Naktakėje”, 
kurios taip pat šią vasario 15 d. 
visam savo asortimentui suteiks 
-20 proc. nuolaidą.

Visose sporto ir laisvalaikio 
prekių parduotuvėse bus taikomos 
nuolaidos tiek garsiausių prekių 
ženklų sportinėms aprangoms, 
avalynei, striukėms, tiek aksesua-
rams. O ieškantiems stilingos ap-
rangos kasdienai ar vakarėliui, siū-
lome apsilankyti stiliaus namuose 
„ADDA“, „MUR MUR“ ir „Do 
Perfect“. Čia visiems drabužiams 
bus taikoma – 20 proc. nuolaida. 
Ypatingi pasiūlymai visam asorti-
mentui vasario 15 d. Babilone bus 

taikomi ir kitose Babilono parduo-
tuvėse: „Puma“, „Džinsų centre“, 
„Sidone“, „Panda Shop“, „Kietas 
stilius“, Kiki Riki“, „City Souve-
nirs“ ir kt. 

O koks išpardavimas be dova-
nų?! Visus pirkėjus, Išpardavimų 

dieną Babilone pirkusius bent už 
30 eur, kviesime atsiimti momen-
tinį prizą Laimės rate, kuris bus 
įrengtas šalia Babilono informa-
cijos centro, „Maestro Coffee” 
kavinukės. Tai bus loterija be 
pralaimėjimo, kurios metu galė-

site laimėti net tik „Apollo” kino 
teatro dovanų čekius, kvietimus 
apsilakyti „ETNO dvare”, Babilo-
no parduotuvių dovanų čekius, bet 
itin patogų čiužinį, Jūsų saldiems 
sapnams, knygas – Jūsų tobulam 
poilsiui, ir kitus puikius prizus. 

Vasario 15 dieną Babilone nebus 
nei vienos parduotuvės, kuri ne-
dalyvaus Išpardavimų dienoje, tad 
esame tikri, kad savo svajonių pir-
kinį čia ras kiekvienas!

Užsak.nr. 142
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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.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

Nebelauk baudos - 
susitvarkyk nuotekas. 

"August", "Traidenis", 
"Feliksnavis", "Biomax", "Solido" 

įrangos montavimas. 
Senos kanalizacijos renovacija.

Sertifikatai. Garantijos. 
Tel. (8-644) 46794.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE 
kategorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2020 m. vasario 13 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą (į kursus atvežame).
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio.

Kaminų remontas, angų 
didinimas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
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.

Dovanoja

Spintą ir sekciją.
Tel. (8-600) 69646.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTavIMas,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTavIMas, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

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

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 13 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. 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, Svirniai 16:40.

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

Tel. (8-611) 77722.

Nekilnojamasis turtas

Nuolat brangiai įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

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.

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

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

kita

Už simbolinę kainą: šaldytuvą 
"BOSCH", prieškambario baldų 
komplektą.

Tel. (8-600) 69646.

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.

Dėkoju Anykščių PSPC šeimos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir slaugytojai Laimai SLAPŠIENEI už profesi-
onalumą, nuoširdumą, jautrų požiūrį į pacientą.

Linkiu daug sveikatos ir ramybės, laimės didelės.

Irena KULBOKIENĖ

Paslaugos

Katilų, šilumos siurblių montavi-
mas ir kt. santechnikos darbai. 

Tel. (8-612) 01313.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.
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anekdotas
vasario 11 - 14 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

vasario 13 d.

vasario 14 d.

vasario 12 d.

vardadieniai

Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

Benediktas, Reginaldas, 
Mantminas, Deimantė, Eulalija, 
Deimantas.

Kotryna, Algaudas, Ugnė,
Benignas.

Kirilas, Valentinas, Saulius, Saulė, 
Liliana, Lijana, Valius.

+2

Brangios moterys, niekada Ka-
lėdų senelio neprašykite „pasakiš-
ko gyvenimo“. Princese Jūs tikrai 
netapsite, o štai Jonelį-kvailelį, 
Jums tikrai atsiųs.

***
- Jei gerai mokysiesi, sūneli, nu-

pirksim tau kompiuterį.
- O jei blogai?
- Pianiną!

***
Lietuvos Bankas ruošiasi išleisti 

naują jubiliejinę monetą. Jos no-
minalas bus nenurodomas, o pa-
vadinimas bus „Vienas minimalus 
mėnesinis darbo užmokestis“.

***
Kalbasi du draugai.
- Kartą supainiojau žmoną su 

plėšiku. Kaip jinai rėkė, priešinosi, 
kai pro langą stūmiau...

- Čia tai niekis. Va aš supai-
niojau plėšiką su žmona. Kaip jis 
rėkė, priešinosi...

***
Susitinka du draugai. Vienas:
-Klausyk, kalba, jog vakar Vasia 

juvelyrinę parduotuvę atidarė.
-Atidarė, tik signalizacija suvei-

kė ir jį sugavo.

***
Vakar pirkau iš jūsų šį šunį ir sa-

kėt, kad jis šveicariškas. Jis iš ten 
importuotas ar deportuotas?

***
Restorane padavėjas neša antrą 

patiekalą ir pirštu prilaiko kotletą. 
Tai pamatęs klientas pradeda bar-
tis, o padavėjas sako:

-Ar jūs norite, kad kotletas dar 
kartą nukristų?

***
Atėjo vyras į gimdymo namus 

aplankyti žmonos.
Jam išneša tris naujagimius. 

Pasikrapštęs pakaušį vyras sako:
- Jei galima, aš paimsiu vidu-

rinį.

Legendinis partizanas šventė šimtmetį
Raimondas GUOBIS

Vasario 8-ąją buvusiam pokario partizanui Jonui Svilainiui – 
Liūtui sukako 100 metų. Jubiliatą aplankė pulkelis svečių: bu-
vusių partizanų, politinių kalinių, tremtinių, istorikų, žurnalistų, 
valdžios atstovų. 

Šimtametis kiek nustebęs dėl tokio dėmesio, beklausydamas 
sveikinimo kalbų ėmė nekantrauti, ragino kuo greičiau užbaigti 
tas kalbas ir sėstis prie stalo. 

Tas kuklus, sauso veido, skvar-
bių akių, labai nuosaikus žmogus 
prisiminė nelengvą gyvenimą 
tėviškėje, Kuršiškių kaime neto-
li Balninkų, kur jo tėvelis valdė 
vos kelis hektarus žemės, o šei-
moje augo penki vaikai. Tad nuo 
pat vaikystės teko tarnauti pas 
svetimus, atkakliu darbu pelnyti 
duoną.

Ramų gyvenimą sujaukė karas. 
Kuomet vokiečius išstūmę su-
grįžo sovietai, jaunus vyrus ėmė 
gaudyti į kariuomenę. J. Svilainis 
ir daugybė to meto jaunuolių tar-
nauti okupantams nenorėjo, žino-
jo, kad lietuvius siunčia į prieša-
kines linijas ir sugrįžti iš fronto 
kautynių gyvam ir sveikam ma-
žai vilties. Todėl išėjo į partizanų 
būrį, įsijungė į tose apylinkėse 
veikusią „Laisvės“ rinktinę, kuri 
1945 metų rudenį vienijo virš 
pusės tūkstančio kovotojų. Pri-
klausęs I–am batalionui, kuriam 
vadovavo buvęs Anykščių poli-
cininkas Juozas Petronis–Audra. 
Greitai išmokęs kariškų dalykų, o 
svarbiausia – taikliai šaudyti.

Įsiminė buvęs mokytojas, sla-
pyvardžiu Diedukas. Susitiko 
Juozą Šibailą miške, partizanų 
stovykloje, jis su medine men-
timi maišė katile košę, o Jonas 

kurstė ugnį. Reikėjo pavalgyti... 
Prisimindavo geradarius sodie-
čius, kurie niekuomet neatsisakė 
pagelbėti, net ir skrebų, rodosi, 
iki siūlelio apiplėšti, surasdavo 
duonos Tėvynę ginantiems par-
tizanams.

Nuolatiniai persekiojimai, su-
sidūrimai, kautynės su sovietų 
kariuomene – susitinki po kelių 
dienų pažįstamų būrį ir jau matai, 
kad dviejų trijų trūksta, jau žuvę. 
Didelėmis pajėgomis apsupo ir 
atakavo jų prieglobstį, mišką, 
kuriame buvo įsirengę apkasų ir 
ugnies taškų, tačiau atsilaikyti 
prieš gerokai gausesnes ir daug 
geriau aprūpintas priešų pajėgas 
buvo neįmanoma. Daug žuvo, bet 
nemažai ir prasiveržė iš apsup-
ties žiedo. Po tų tragiškų įvykių 
partizanai išsiskirstę į mažesnius 
būrelius, įsirengė požemines 
slėptuvės. 

Būta visokių nuotykių. Matyt, 
buvo išduoti, kai Balninkuose 
vienoje troboje beužkandžiaujant 
du partizanus užklupo skrebai – 
jo bičiulį nušovė, o jis, beveda-
mas iš trobos, netikėtai priešams, 
išsitraukė pistoletą ir trumpose 
kautynėse abu „gynėjus“ nukovė. 
Pistoletas gelbėjo ir sprunkant 
nuo persekiotojų. Kulkosvaidžio 

šoviniai buvo pasibaigę, jis te-
buvo kaip pagalys, todėl jį įkišo 
upelin, o pats pasileido bėgti pa-
silikęs tik pistoletą. Rodėsi, kad 
išbėgo – viskas nurimo, nutilo. 
Prisėdo po didžiuliu medžiu, at-
sirėmė į jo kamieną ir iš nuovar-
gio prisnūdo. Prižadino kažkoks 
keistas jausmas, tarsi iš nežinios 
išniręs sovietinių karių paleistas 
pėdsekys šuo, kuris piktai suurz-
gęs griebė už rankos. Tačiau par-
tizanas nepasimetė – staigiu ju-
desiu išsitraukė pistoletą ir pykšt 
tam gyvuliui į galvą. 

Slėptuvę Šilninkų kaime netoli 
Želvos, kurioje glaudėsi, išda-
vė 1947 metų rugsėjo 29 - ąją. 
Apsupo, pareikalavo pasiduoti, 
įmetė granatą į vidų. Skeveldros 
vieną karį užmušė, kiti nusprendė 
pasiduoti. Išlindusius į viršų ge-
rokai apdaužė, suguldė ant žemės 
ir pistoleto šūviais visus nužudė. 
Tepaliko vieną Liūtą. Vėliau pa-
vyko sužinoti paslaptį – kareivius 
atvedė buvęs partizanas Vilkas, jo 
brolis. Jo išdavystės sąlyga buvo 
– palikti gyvą brolį Joną. Susita-
rimo laikėsi. Liūtą suėmė, kalino 
Molėtuose, Utenoje, Panevėžyje, 
kur po mėnesio perskaitė stalinis-
tinės „Troikos“ sprendimą, kad 
J. Svilainis nuteistas 25 metams 
kalėjimo. Išgabeno į Rusijos gi-
lumą, pateko į anglies kasyklas 
Vorkutoje, Komijoje.

„Kas ten dėjosi, niekada ne-
suvoksi, jei pats to nepatyrei“ 
– pasakė legendinis partizanas. 
Pirmais metais padėjo jau ten il-
gėliau kalėjęs lietuvis. Paskirtas 
į pirtį nesunkiai pragyveno ilgiau 
negu metus, tačiau po to pakliu-
vo į tikriausią kasyklų pragarą. 
Pažiūrėjus atrodo lygi žemė, o 
gelmėje - kaip dideliame mies-
te. Šachtos buvo išsidėsčiusios 
trimis aukštais, darbuodavosi 
apie tūkstantį vergų. Gaudavo tik 
menkus drabužius ir kuklų valgį, 
kurio nepakakdavo, tad daugelis 
išsekdavo, susirgdavo, mirdavo.

Paleido po dešimties sunkių 
ir ilgų metų. Sugrįžus į tėviškę 
valdžia nei registravo, nei priė-
mė į darbą. Šiaip taip įsidarbino 
„Auksinės varpos“ kolūkyje ne-
toli Kurklių. Ten ir vedė vietinę 
merginą Anelę Savickaitę, apsi-
gyveno jos tėviškėje, labai gra-
žiame vienkiemyje prie nedidelio 
ežeriuko, užaugino dvi dukras. 
Iš pradžių darbavosi ten, kur 
pasiųsdavo, po to traktorininku, 
kombainininku. Artimieji užsta-
lėje tuoj prisiminė, kaip kalvose 
netoli namų tas raudonas ratuo-
tas, javus pjaunantis milžinas vir-
to ant šono, o J. Svilainis išlindo 
sveikutėlis, net be menkiausio 
įbrėžimo ar sumušimo.

Iki šiolei gyvena savo gyveni-
mą, po žmonos mirties vienas, 
sodyboje tarp miškų. Nesijaučia, 
kad jis kažką ypatingo būtų nu-
veikęs, buvo kur reikėjo, stengėsi 
išlikti gyvas ir išlikti žmogumi. 
Viskas gerai. 

Šiandienos politika? Jam nela-
bai įdomi. Buvo įvertintas, buvęs 
neeilinis susitikimas, pabūvimas 
prezidentūroje, kuomet jam buvo 
įteiktas Vyties kryžius. Atsiduso 
senolis ir pratarė, kad šiai val-
džiai turįs vieną priekaištą – jam 
nebepratęsę leidimo nešiotis pis-
toletą. Iki tol turėjęs gerą ginklą, 
rusišką „Makarovą“. Nustebino 
ir  labai nemandagus pareigūnų 
elgesys. O ginklas reikalingas, 
nes vasarą čia daug nepažįstamų 
jaunuolių palei ežeriuką, pamiš-
kėmis sukinėjasi. Savigynai gin-
klas būtinai reikalingas – pažy-
mėjo narsus senolis.

Dėl tolimesnio gyvenimo, se-
nolis smagiai, sąmojingai paskel-
bė, kad jis kalbėjęsis su Šv. Petru. 
Tai tas pasakęs, kad dar ne laikas, 
dar gali pabūti žemėje. „Tai tokie 
buvo Petro žodžiai“ – kilstelė-
jęs pamokomai aukštyn dešinės 
smilių pasakė legendinis, bene 
seniausias Lietuvoje partizanas 
Jonas Svilainis – Liūtas.

Šimtametis Lietuvos partizanas Jonas Svilainis – Liūtas 
savo šimtojo gimtadienio dieną buvo žvalus ir puikiausiai 
nusiteikęs. 

Legendinė trijulė: Jonas Kadžionis, Prima Petrylienė ir Jonas 
Svilainis. 

Pokario kovų atminties bičiuliai – Prima Petrylienė ir Jonas 
Svilainis. 

Autoriaus nuotr.


