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Karantinas sunaikino kontrabandininkus
Panašu, kad valstybių sie-

nų uždarymas skaudžiau nei 
teisėsauga smogė kontraban-
dininkams. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisari-
ato Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai pasta-
ruoju laiku nesurašė nei vieno 
protokolo dėl nelegalios preky-
bos cigaretėmis.

Anykščių rajono policijos viršininkas Jonas Cicėnas sako, jog nusikaltimų skaičius per karantiną 
neišaugo. 

Bėgant karantino savaitėms 
slopsta skundų dėl galimų karan-
tino taisyklių pažeidimų srautas. 
Pasak Anykščių rajono policijos 
viršininko Jono Cicėno, pirmosio-
mis karantino savaitėmis per parą 
apskrityje buvo gaunama 15-17 
pranešimų apie galimus karantino 
taisyklių pažeidimus, o dabar sulau-
kiama 5-6 šio pobūdžio pranešimų.

Vyraujančia nusikalstama veika 
išliko smurtas artimoje aplinkoje. 
J.Cicėnas „Anykštai“ sakė, kad ka-
rantinas tokio pobūdžio pranešimų 
skaičiaus neišaugino, jų ir iki ka-
rantino buvo daugiausia, ir dabar 
šie pareiškimai yra vyraujantys.

Koronavirusas diagnozuotas Aknystos 
socialinių globos namų darbuotojai

Pirmadienį, balandžio 27-
ąją, paaiškėjo, jog korona-
virusu užsikrėtė Aknystos 
socialinių globos namų dar-
buotoja. 

Pasak Anykščių rajono eks-
tremalių situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, moteris 
ligos simptomų nejaučia, ko-
ronaviruso testas atliekamas 
visiems Aknystos pensionato 
darbuotojams. 

Aknystos socialinės globos namuose gyvena apie 340 globotinių. 

Kompiuteriai. Anykščių rajono 
savivaldybė gavo 190 planšetinių 
kompiuterių ir 10 nešiojamų kom-
piuterių. Jie skirti Anykščių rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų mokinių nuotoliniam 
mokymui. Ši kompiuterinė įran-
ga gauta iš Nacionalinės švietimo 
agentūros. Balandžio mėnesio pra-
džioje į Anykščius atkeliavo 130 
planšetinių kompiuterių su SIM 
interneto kortelėmis, o balandžio 
17 d. gauta dar 60 planšetinių ir 10 
nešiojamųjų kompiuterių.

Pavasaris. Portale anyksta.
lt esančioje rubrikoje „Gamtos 
knyga“ kiekvieną savaitę savo 
įžvalgomis ir nuotraukomis dali-
jasi Anykščių rajono meras, gam-
tininkas, Traupio botanikos sodo 
įkūrėjas ir puoselėtojas Sigutis 
Obelevičius. „Vėlyvojo pavasario, 
manau, dar 7-10 dienų turėsime 
palaukti, bet šildymo sezonas šią 
savaitę baigsis”, - šį kartą konsta-
tavo S.Obelevičius.

Žuvys. Į Neries upę Elektrėnų 
ir Trakų rajonuose bei į Šventąją 
Anykščių rajone buvo paleista 1,5 
tūkst. vnt. pirmųjų šiemet aštriašni-
pių eršketų jauniklių. Į Neries ir 
Šventosios upes išleistų eršketukų 
kelionė į Kuršių marias ir Baltijos 
jūrą vidutiniškai užtruks apie 40 
parų. Į upes paleisti aštriašnipiai 
eršketai pažymėti išoriniais „Floy-
Tag“ tipo žymekliais. Žymėjimas 
žuvivaisos specialistams ir moksli-
ninkams padeda ne tik stebėti žuvų 
kelionę į Baltijos jūrą, bet ir suži-
noti, kur ir kokiu greičiu migruoja 
ženklintos žuvys, kaip jos auga. 
Žuvininkystės tarnyba primena, 
kad, pagavus žymėtą žuvį, ją būti-
na paleisti ir apie tai informuoti ant 
žymeklio nurodytais kontaktais. 

Gaisras. Balandžio 24 dieną, 
penktadienį, Kurklių seniūnijos 
Kurklių 2 kaime, Obelynės g., degė 
vasaros virtuvė. Išdegė mūrinės 
lauko virtuvės vidus bei sudegė 
medinė jos dalis. Apsaugotas ūkinis 
pastatas, stovėjęs vos už  2 m nuo 
liepsnojančios lauko virtuvės.

Redakcija. Ketvirtadienį, ba-
landžio 30 d., „Anykštos“ redakci-
ja dirbs iki 14 val.
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Savivaldybės tarnybinius automobilius 
aptarnaus anykštėnų įmonės

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija šį pavasarį suda-
rė tris sutartis su paslaugų tiekėjais, kurie rūpinsis savivaldybės 
automobilių parku.

V.Vidugirienės įmonė „Endo-
ra“ Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai iki 2022 metų kovo 
pabaigos tieks automobilių eksplo-
atacijos medžiagas bei autodetales. 

8 tūkst. eurų vertės sutartyje nu-
matyta, kad savivaldybė iš įmonės 
įsigis aušinimo bei langų plovimo 
skystį, automobilių salono valy-

mo priemones,įvairius tepalus, 
automobilių salonų kvapus ir kitas 
priemones.

V.Vidugirienės įmonė „Endora“ 
Anykščiuose veikia 24 metus. Šio-
je įmonėje, kaip skelbia, rekvizitai.
lt, dirba trys darbuotojai. 

Lengvųjų automobilių padango-
mis Anykščių rajono savivaldybės 

administraciją artimiausius dvejus 
metus aprūpins Rimanto Orlovo 
įmonė. Ši įmonė taip pat teiks ir 
automobilių padangų montavimo 
paslaugą. Dviejų metų 6 tūkst. 
vertės sutartyje numatyta, kad pas-
laugas savivaldybė iš tiekėjo pirks 
pagal jų faktinį poreikį.

R.Orlovo įmonė Anykščiuose 
veikia 22 metus. Kiek joje dirba 
darbuotojų, rekvizitai.lt tinklapis 
nenurodo.

Anykščių rajono savivaldybės 

lengvuosius automobilius remon-
tuos Andrejaus Prichodko autoser-
visas, veikiantis Anykščių seniūni-
jos Naujųjų Elmininkų kaime. Su 
šiuo paslaugos tiekėju savivaldybė 
12 tūkst. eurų vertės sutartį pasira-
šė iki 2021 metų balandžio.

Anykščių rajono savivaldybės 
interneto svetainėje skelbiama, 
kad savivaldybė šiuo metu eks-
ploatuoja 21 tarnybinį automobilį. 
Didžioji dalis jų yra „Volkswagen“ 
markės.

Buvusiam Kavarsko klebonui – kaltinimai 
dėl nederamo elgesio

Smurtas. Balandžio 24 dieną 

gautas vyro (g. 1990 m.), gy-
venančio Anykščių seniūnijoje  
pareiškimas, kad jam vyras su-
davė į veidą. Pradėtas ikiteismi-

nis tyrimas.
Mirtis. Balandžio 25 dieną 

apie 09.41 val., Anykščiuo-
se, Vilniaus g. rastas moters 

(g. 1950 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Buvęs Kavarsko parapijos klebonas Norbertas Martinkus ga-
limai įsivėlė į skandalą, skelbia portalas rinkosaikste.lt. Kėdai-
nių šv.Juozapo parapijoje sielovadinį darbą tęsiantis dvasininkas 
kaltinamas netinkamu elgesiu su vaiku.

Viena kėdainietė pasiskundė, 
kad Šv. Juozapo parapijoje vei-
kiančiame jaunimo centre „Laip-
tai į viltį“ jos sūnus patyrė smurtą 
iš paties klebono N.Martinkaus.

„Mano sūnus kleboną pasveiki-
no su rugsėjo pirmąja, ir nežinau, 
gal klebonui buvo nekokia nuotai-
ka, bet jis mano sūnaus vos nepa-
smaugė“, - žurnalistams pasakojo 
nukentėjusio vaiko mama.

Kadangi viena iš jaunimo centro 
„Laiptai į viltį“ dalininkių yra sa-
vivaldybė, kelios centrą lankančių 
vaikų mamos ir darbuotojos krei-
pėsi į rajono merą Valentiną Tamu-
lį ir vicemerą Paulių Aukštikalnį 
pagalbos. Pirmiausiai pagalbos ži-
nutę vicemerui išsiuntė nukentėjęs 
paauglys, prašydamas „gelbėti“.

Su „Rinkos aikštės“ žurnalistais 
susitikę jaunimo centro darbuoto-

jai pasakojo, kad klebonas psi-
chologiškai smurtauti nevengia ir 
prieš juos.

„Viena iš anksčiau atleistų cen-
tro vadovių tikino, kad neretai iš 
susirinkimų su klebonu darbuoto-
jos išeidavusios su ašaromis akyse, 
o pakeltas tonas ir kumščio daužy-
mas į stalą klebonui rodosi įprastas 
elgesys“, - skelbia rinkosaikste.lt

Viena iš jaunimo centro darbuo-
tojų pasakojo mačiusi, kaip klebo-
nas N.Martinkus elgėsi su vaiku.

„Klebonas atsisėdo šalia, ir 
neva apsikabino vaiką per kaklą, 
bet tą darė su didele jėga, o vaikas 
paskui skundėsi, kad jam skauda 
sprandą. Manau, kad klebonas ne 
tai, kad norėjo nuskriausti vaiką, 
bet norėjo pasirodyti“, - kalbėjo 
darbuotoja.

Straipsnyje apie skandalingą 

situaciją Kėdainiuose taip pat ra-
šoma, kad „klebonas nesiskaito 
su kolegomis ne tik vaikų veiklos 
centre. Darbuotojams parengus 
projektą, pagal kurį buvo galima 
gauti lėšų centro veiklai, klebonas 
jo tiesiog nepasirašė“.

Pats klebonas N.Martinkus 
smurto prieš vaiką atvejį neigia.

„Vaikų dienos centre „Laiptai 
į viltį“ esu įdarbintas 0,5 etato ir 
veiklai skiriu proporcingai tiek 
laiko, kad ir visoms kitoms par-
eigoms vykdyti jo užtektų. Su 
parapijiečiais, taip pat ir vaikais, 
sutariu, mano supratimu, labai ge-
rai“, – teigė klebonas.

Atsakydamas į klausimą, kodėl 
jis nepasirašė projekto, prie kurio 
dirbo centro darbuotojos, klebo-
nas teigė, kad jaunimo centras 
– siaura parapijos veiklos sritis. 
„Bažnyčios misijoje ir mūsų para-
pijos vizijoje yra ne tik šis vaikų 
dienos centras „Laiptai į viltį“, 
kuris, kaip žinote, specializuoja-
si tik probleminių šeimų veiklo-

je, pagelbėjant joms savo vaikų 
auklėjime. Buvo išsakytas mano 
požiūris savivaldos darbuoto-
jams, kad tai yra gan siaura sritis 
ir neaprėpia visos parapijos ben-
druomenės, todėl pabrėžiu – vai-
kų dienos centras „Laiptai į viltį“ 
tai – tik dalis Bažnyčios misijos. 
Dedu pastangas, kad visi vaikai, 
nesvarbu kokie bebūtų, kokio-
se šeimose augtų, atrastų kelią į 
parapiją, kelią pas Dievą. Todėl 
pirmiausia ir norime stiprinti pa-
rapijos vaikų ir jaunimo centrą. Gi 
dienos centras „Laiptai į viltį“ yra 
subrendęs pokyčiams iš esmės – 
dirbti su visais parapijos vaikais, 
t.y. atlikti Bažnyčios misiją vaikų 
ir jaunimo pastoracijoje“, – taip 
aiškino N. Martinkus.

N.Martinkus Kavarsko para-
pijos klebonu buvo 2002 – 2016 
metais. Jis taip pat administravo 
Užunvėžių parapiją, buvo paskir-
tas ir Kurklių parapijos klebonu.

-AnYkŠTA

Mažėja norinčių degustuoti anykštietišką 
vyną

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Medžių lajų takas pernai buvo populiariausias lankytinas ra-
jono objektas. Ilgą laiką Anykščių kraštą reprezentavęs anykš-
tietiškas vynas, kaip rodo Anykščių turizmo ir verslo informaci-
jos centro surinkti duomenys, populiarumą tarp rajono svečių 
praranda.

Susidomėjimas anykštietiško 
vyno degustacijomis Anykščiuo-
se menksta. Pavyzdžiui, 2015 
metais ekskursijose ir degustaci-
jose „Anykščių vyno“ gamyklo-
je apsilankė daugiau nei 8 tūkst. 
lankytojų, o pernai – 2 tūkst.383 
lankytojai.

Prieš keletą metų „Anykščių 
vyno“ gamyklos degustacijų salė 
buvo atnaujinta. Alkoholinių gė-
rimų degustacijos vienam asme-
niui kainuoja nuo 14 iki 22 Eur. 

Pernai Medžių lajų tako kom-
pleksą aplankė 179 tūkst.830 lan-
kytojų. Tokių rodiklių šiam objek-
tui šiemet greičiausiai pasiekti jau 
nebepavyks, mat dėl Lietuvoje 
paskelbto karantino apžvalgos 
bokštai lankytojams uždaryti.

Pernai verslininko Deivido Di-
lio turistiniai objektai nestokojo 
populiarumo.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras skelbia, kad 
Labirintų parką aplankė 66 tūkst. 
626 lankytojai, apverstą namą - 
64 tūkst.959 lankytojai.

Kiek mažiau populiarus buvo 
tik laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Jame pramoga-
vo 7 tūkst. svečių. 

2019 metais daugiausiai lan-
kytojų sulaukė Arklio muziejus. 
Jame apsilankė 37 tūkst. lanky-
tojų. Šią savaitę muziejus prane-
šė, kad nuo gegužės pradžios vėl 
lauks lankytojų. Duris atvers ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoriali-
nis muziejus, Siauruko muziejus, 

Šeimyniškėlių piliakalnio istori-
nis kompleksas. Kitos muziejaus 
ekspozicijos (rašytojų memori-

aliniai muziejai bei S. Petraškos 
akmens tapybos ekspozicija) at-
sivers nuo gegužės 15 dienos.

Arklio muziejus ir kiti muziejaus padaliniai vėl bus prieinami 
lankytojams nuo gegužės mėnesio.

Virusas. Lietuvoje kasdien nu-
statoma vis mažiau koronaviruso 
atvejų, tačiau daug – besimptomių 
formų, sako Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Vilniaus depar-
tamento direktorė Rolanda Lingienė. 
„Pastaruoju metu epideminė kreivė 
plokštėja, kiekvieną dieną nustato-
ma vis mažiau atvejų, o tie, kurie 
nustatomi, yra susiję su konkrečiais 
židiniais. Pastaruoju metu daug be-
simptomių ligos formų, kurios iš-
aiškinamos atliekant profilaktinius 
patikrinimus, taip pat išlieka nema-
žai šeiminių židinių“, – per spaudos 
konferenciją pirmadienį sakė R. Lin-
gienė. Ji pabrėžė, kad būtent dėl šių 
besimptomių formų reikia viešose 
vietose dėvėti veido kaukes, plauti, 
dezinfekuoti rankas. Anot jos, iki 
šiol Lietuvoje visi susirgimų pikai 
buvo susiję su ligos protrūkiais svei-
katos priežiūros įstaigose, išskyrus 
Nemenčinės atvejį, kur užsikrėtė 
siuvimo įmonės „Vilnika“ darbuo-
tojai. Čia iš viso fiksuoti 89 įmonės 
darbuotojų ir dar 16 susijusių asme-
nų susirgimai. Bendrai didžiausias 
sergamumas fiksuotas Klaipėdos bei 
Vilniaus apskrityse, taip pat Mari-
jampolėje, kur COVID-19 plitimas 
buvo susijęs su židiniu Marijampo-
lės ligoninėje ir pirminės sveikatos 
priežiūros centre.

Teisės. Jungtinių Tautų vyriausioji 
žmogaus teisių komisarė Michelle 
Bachelet pirmadienį perspėjo, kad 
šalys, nepaisančios teisinės valsty-
bės ir prisidengiančios kova su ko-
ronaviruso pandemija, gali sukelti 
„žmogaus teisių katastrofą“. M. 
Bachelet paragino šalis nepažeidi-
nėti pagrindinių teisių „prisidengiant 
nepaprastosiomis ar ekstremaliosios 
padėties priemonėmis“. „Ekstrema-
liosios padėties galios neturėtų būti 
ginklas, kuriuo vyriausybės gali 
slopinti kitokią nuomonę, kontro-
liuoti gyventojus ir net visam laikui 
likti valdžioje, – perspėjama jos pa-
reiškime. – Jomis reiktų naudotis 
veiksmingai kovai su pandemija: ne 
daugiau ir ne mažiau.“ M. Bachelet 
pripažino, kad valstybės saugoda-
mos visuomenės sveikatą turi teisę 
varžyti kai kurias teises, bet tvirtino, 
kad bet kokie suvaržymai turėtų būti 
tik būtini, proporcingi, nediskrimi-
naciniai ir ribotos trukmės.

Menininkai. Nuo karantino pra-
džios išmokos už kūrybines prasto-
vas skirtos apie 300 meno kūrėjų, 
šiuo metu vertinamos paraiškos 
gauti individualią stipendiją, sako 
kultūros ministras. „Ypač intensy-
viai vyksta meno kūrėjų socialinės 
apsaugos programa, praėjusią sa-
vaitę tenkinta apie 300 meno kū-
rėjų prašymų išmokėti prastovas“, 
– pirmadienį per spaudos konfe-
renciją Vyriausybėje sakė Mindau-
gas Kvietkauskas. Jo duomenimis, 
prastovoms jau panaudota apie 540 
tūkst. eurų. Vieno mėnesio minima-
lios algos dydžio – 607 eurų – iš-
mokos už prastovas mokamos tris 
mėnesius. Pretenduoti į jas gali tik 
meno kūrėjo statusą turintys asme-
nys. Iš viso jį Lietuvoje turi per 5 
tūkst. žmonių. Ministro teigimu, 
Kultūros taryba šiuo metu vertina 
paraiškas individualioms stipendi-
joms gauti. Joms planuojama skirti 
600 tūkst. eurų. M. Kvietkauskas 
anksčiau yra minėjęs, kad kultūros 
sektoriaus paramai dėl pandemijos 
iš viso suplanuota 8,3 mln. eurų.
Ministro teigimu, šią savaitę Vy-
riausybė ketina svarstyti ir paramos 
priemonių planą žiniasklaidai.

-Bns
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DIRBU SAU

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.)

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, 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.

Klientų kompiuterius aptarnauja ir 
nuotoliniu būdu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pasaulyje vykstant kovai su koronaviruso plitimu, virusų tema Anykščių rajono tarybos nariui, 
IĮ „Kompeksa“ vadovui Mindaugui Sargūnui nėra visiškai svetima. Prieš dešimtmetį jis įkūrė įmo-
nę, tiesa, kovojančia su kiek kitokio pobūdžio virusais, kurie ne mažiau pavojingi, kuomet „įsitai-
so“ kompiuteriuose. 

Informacinių technologijų paslaugas teikiančiai įmonei dabar pats darbymetis, nes per karantiną 
labai didelė įprastinio gyvenimo dalis persikėlė į virtualų pasaulį.

M.Sargūnas sakė, kad pasta-
rosiomis savaitėmis nuotoliniu 
būdų stengiasi dirbti ir jo įmonės 
darbuotojai, tačiau ofisas niekada 
nebūna tuščias.

„Iš darbo vietos vis tiek dirbti 
patogiausia – programinė įranga, 
duomenų bazės, viskas vietoje“, - 
pastebėjo pašnekovas.

Nors IĮ „Kompeksa“ ofisas 
Anykščiuose, Taikos gatvėje, ir 
neuždarytas, M.Sargūnas sakė, 
kad kol kas klientams į jį užeiti ne-
leidžiama.

„Saugom tiek save, tiek dar-
buotojus. O ir žmonėms, kurie 
pas mus ateina, norime šiek tiek 
sąmoningumą įskiepyti“, - teigė 
M.Sargūnas.

Kovo viduryje Lietuvoje dėl ko-
ronaviruso epidemijos paskelbtas 
karantinas IĮ „Kompeksa“, anot 

M.Sargūno, įmonei atnešė daug 
darbo.

„Įmonės kėlėsi į namus, joms 
reikėjo, kad ir namuose sklandžiai 
būtų galima jungtis prie įvairių 
programų, spausdintuvų ir kitų 
įrenginių. Turėjome įdėti daug 
darbo, kad žmonės galėtų ir toliau 
dirbti įprastinį darbą“, - pasakojo 
M.Sargūnas.

Tiesa, kai kurių klientų, ypač vy-
resniojo amžiaus, pasak M.Sargūno, 
paskelbus karantiną įmonė  savo 
ofise priimti nebegalėjo.

„Ateidavo žmonės, kurie patenka 
į rizikos grupę, vyresnio amžiaus 
anykštėnai. Kažkam, pavyzdžiui, 
nebeveikia išmanusis laikrodis. 
Teko mandagiai paaiškinti, kad 
dabar toks laikotarpis, kai reikia 
saugotis, čia ne pirmo būtinumo 
problema“, - apie tai, kaip „auklė-

jo“ klientus, dėstė M.Sargūnas.
Į klientų namus taisyti streikuo-

jančių kompiuterių IĮ „Kompeksa“ 
darbuotojai per karantiną nevyks-
ta, aptarnauja nebent skubios pa-
galbos prašančias įmones.

„Jeigu medicinos įstaigoje su-
stoja veikti kompiuteris, medikai 
nebegali prisijungti prie svarbių 
programų bei sistemų, ten jau 
nori nenori tenka vykti“, - sakė 
M.Sargūnas.

Skirtingai nei su koronavirusu, su 
kompiuterius puolančiais virusais IĮ 
„Kompeksa“ specialistai geba susi-
doroti net nuotoliniu būdu.

„Jungiamės prie kliento kompiu-
terio nuotoliniu būdu ir, užuot vykę 
pas jį namus, problemas tvarkome 
tokiu būdu“, - sakė M.Sargūnas.

ĮĮ „Kompeksa“ šiemet skaičiuoja 
jau dešimtus veiklos metus. Pasak 

M.Sargūno, tik pradėjus veiklą, 
buvo ir pesimistinių nuotaikų.

„Kuomet Anykščiuose pradėjo-
me veiklą, mieste veikė dvi ar trys 
tokias paslaugas jau teikiančios 
įmonės, tad pradžia tikrai buvo 
nelengva. Sėdėjome ir galvojome, 
kur rasti klientų. Rekomendacija 
po rekomendacijos, taip ir įsivažia-
vome“, - pasakojo M.Sargūnas.

Pašnekovas teigė, kad IĮ „Kom-
peksa“ nėra kažkokia klestinti 
įmonė.

„Tiesiog turime darbo daug. 
Esant tokiai rinkai išsilaikome, bet 
finansiškai nesame labai stiprūs 
ir neuždirbame „kalnų“. Progra-
muotojai, taip, visoje Lietuvoje jie 
tikrai gerai uždirba. O mes tiesiog 
užsidirbame sau atlyginimus ir 
tiek“, - kalbėjo individualios įmo-
nės vadovas M.Sargūnas.

Dažniausiai klientai į IĮ „Kom-
peksa“ kreipiasi dėl per lėtai vei-
kiančių kompiuterių, nors įmonės 
darbuotojai gali sutaisyti ir mobi-
liuosius telefonus, į namus įvesti 
internetą ir atlikti daugybę kitų 
darbų.

Šiuo metu IĮ „Kompeksa“ dirba 

trys darbuotojai.
„Pusę šeimos įmonėje dirba. Aš, 

sesuo, „švogeris“, - juokėsi gerai 
nusiteikęs M.Sargūnas.

M.Sargūnas sakė, kad dėl koro-
naviruso epidemijos metu paskelb-
to karantino nukentėjo daug vers-
lininkų, tačiau jo įmonė prašyti 
lengvatų iš valstybės neplanuoja.

„Turizmo sektorius šiuo laiko-
tarpiu labiau nuskriaustas, jiems 
sunkiau. Mes, dirbantys tokio-
je srityje, net nedrįstame prašyti 
kažkokių kompensacijų“,- kalbėjo 
M.Sargūnas.

M.Sargūnas prognozavo, kad 
pasaulyje kilus koronaviruso pan-
demijai, įprastinis žmonių gyveni-
mas kuo toliau, tuo labiau kelsis į 
virtualų pasaulį.

„Dalis sugrįš iš to virtualaus pa-
saulio į įprastinį, tačiau dalis ten ir 
pasiliks. Kai kuriais atvejais vers-
lui virtualiame pasaulyje gyvuoti 
naudingiau, tai reikalauja mažiau 
kaštų, patogu rengti vaizdo kon-
ferencijas, negaištant laiko kelio-
nėse. Aišku, yra sričių, kur gyvas 
bendravimas niekada virtualaus 
neatstos“, - kalbėjo M.Sargūnas.

IĮ „Kompeksa“ įkūrėjas ir vadovas Mindaugas Sargūnas sakė, kad dažnai jo įmonės darbuotojams 
tenka būti ir konsultantais, kaip elgtis su kompiuteriu ar jo programomis. Tai ypač aktualu vyres-
niojo amžiaus anykštėnams.

IĮ „ Kompeksa“ ofisas veikia Anykščiuose, Taikos gatvėje, šalia 
turgaus.

Ar reikia įkurti Anykščių miesto seniūniją?
Jau daug metų gyventojai ir rajono valdžia diskutuoja apie tai, kad galbūt reikėtų įsteigti Anykš-

čių miesto seniūniją. Esą tuomet miestas turėtų savo šeimininką, kuris rūpintųsi išimtinai tik Anykš-
čių miesto reikalais.

Kaip manote, ar reikalinga Anykščių miesto seniūnija? Ar tikite, kad dar vienas sukurtas biuro-
kratinis aparatas duotų naudos žmonėms? O gal pakaks Anykščių miesto seniūnaičių?

R.Gižinskas: „Tikrai taip. An-
drioniškio seniūnijoje kiek gyven-
tojų? Kokia teritorija ir kiek gy-
ventojų turi dabartinė seniūnija, 
kiek dokumentų išduodama?”

Romai, karantinuokis: „Nusi-
bodai. Tas pats ir tas pats. Pasida-
linote su Marijona savo veikimo 
plotus - vienai laiptinės durys, 
kitam Andrioniškis. Marijona 
dar kartas nuo karto apie Tubį ir 
šiukšles prie kolektyvinio sodo 
pakliedi.”

Ciocė: „Aišku, kad reikia mies-
to šeimininko, kuris būtų atsakin-
gas už tvarką mieste. Nors Gi-
žinskas galvoja, kad seniūnija tik 
popierius išdavinėja.”

X – man: „Anykščių miesto 
seniūniją reikia įkurti, klausimas 
kodėl tai iki šio nebuvo padaryta. 
Štai, kad ir kaimyninis Rokiškis 
turi savo miesto seniūnija. Anykš-
čių savivaldybės atveju, vieną se-
niūniją būtų galima ir panaikinti, 
tai Andrioniškio, dalį jos priski-
riant Viešintoms, kitą Anykščių 
seniūnijai, taip proporcingai viską 
perskirstant, ko pasėkoje nebūtų 
priekaištų apie naują biurokratinio 
aparato kūrimą, bei mūsų miestas 
turėtų savi šeimininką besirūpi-
nantį vietinių žmonių gerbūviu.”

Replika: „Ar seniūnijos pagrin-
dinis uždavinys rūpintis gyvento-
jų gerbūviu? Aiškiai suprantama, 
kad artėjant rinkimams į Seimą 

norima labiau suaktyvinti poli-
tinės veiklos sistemą ir įsteigti 
administracinį vienetą su X-n dar-
bo vietų, išlaikomų iš praskolinto 
biudžeto+administracinių patalpų 
išlaikymas ir kt. 

Taigi, mieli diskusijos dalyviai 
atsakykite ar gyventojai pasiren-
gę papildomai skirti savo mokes-
čių naujam aparatui išlaikyti, kai 
Vyriausybė rekomenduoja dalį ar 
visas viešo administravimo pas-
laugas perduoti nevyriausybinėms 
organizacijoms, bendruomeni-
nėms organizacijoms ar verslo at-
stovams, kurios (-ie) nėra savival-
dybės ar valstybės darinys.”

Nijole: „Tikslinga butu įkurti dvi 
seniūnijas, o tam būtų gera takos-

kyra, tai upė, ir pavadinimai būtų 
gražūs - Anykščių m. dešiniakrantė 
ir Anykščių m. kairiakrantė seniūni-
jos, o būstinę pastatyt vidury upės 
aukštą apžvalgos bokštą ir, įsivaiz-
duojat... Sėdi abu seniūnai bokšte ir 
mato kas vyksta jų seniūnijose.”

Reikia: „Ne kurti naujas se-
niūnijas, bet naikinti mažiausias, 
tokias kaip Andrioniškio, Traupio 
ir pan. Reikia taupyti lėšas, o ne 
švaistyti.”

Durnystė: „Dabar kaip tiktai 
reikia lėšas taupyti, o kai kam jau 
galvoje mintys sukasi apie Anykš-
čių miesto seniūnijos įsteigimą. Tai 
visiška durnystė ir pinigų švaisty-
mas. Kiek reikėtų naujų valdinin-
kų išlaikyti, reikės patalpų, trans-
porto. O jokio tolko. Greit mieste 

gyventojų bus mažiau, kaip dabar 
yra valdininkų.”

Jadze iš Svėdasų: „Jeigu Anykš-
čių miestui reikalinga seniūnija, tai 
tokios įstaigos raikėtų ir Svedasų 
miestui. Vietove didela, seniunija 
plati, vienam seniunui sunku. Raj-
kia pagalbos. Jaigu butu dvi seniu-
nijas- Svedasu miesta ir Svedasu 
apylinkes, tai butu gerai. Paskum 
galima ir Debejkiu, Traškunu ir 
kitu miestu seniunijas papildamai 
insteigti. Ko gi Anykščiai geresni 
užu Svedasus? Juokai juokais, ale 
pinigu darmai nemėtykim.”

Piatra: „Vo vo vo, čia man pa-
tinka šiton diskucija. Aš galėč būt 
seniūnu, išmanau šitą darbą. Šiuo 
metu stoviu Darbą Biržej.”
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komentarai

Žmonėms 
trūksta 
sąmoningumo

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių šv.Mato bažnyčios 
vargonininkas:

- Jaučiuosi per karantiną kaž-
kaip keistai. Iki karantino paskel-
bimo atrodydavo vos spėji atlikti 
darbus, bėgi, nėra kada ir pailsėti. 
O dabar viso to trūksta. Nevyksta 
repeticijos, nebėra to bendravimo 
su žmonėmis.

Manau, kad karantino sąlygų 
dar nereikėjo švelninti. Mūsų žmo-
nės dar nėra tiek sąmoningi, kaip, 
pavyzdžiui, švedai, kur net nepa-
skelbtas karantinas ir tų susirgimų 
koronavirusu nedaug palyginus.

Matosi, kad žmonės Anykš-
čiuose vaikštinėja be apsauginių 
kaukų. Jeigu pasakyta, kad būtina 
jas nešioti, tai nurodymo ir reikia 
laikytis.

Ar gerai, kad švelninamos karantino sąlygos?
Vyriausybė iki gegužės 11 dienos pratęsė karantiną, bet jau nuo 

šio pirmadienio, balandžio 27 dienos, leido duris atverti muzie-
jams, bibliotekoms, lauko kavinėms, kirpykloms ir grožio salo-
nams, taip pat – parduotuvėms, įsikūrusioms ir prekybos cen-
truose. Atsirado ir daugiau karantino sąlygų sušvelninimų.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie sureagavo į tokius Vy-
riausybės sprendimus, klausė, ar jie skubės pasinaudoti naujai 
atsivėrusiomis galimybėmis.

Nesiruošiu kol kas lankyti nei 
atidaromų kavinių, nei grožio sa-
lonų, nors visą laiką vaikštau ir su 
apsaugine kauke, ir su pirštinėmis. 
Tiek to.

Žmonės nuo 
keliamos 
panikos jau 
pavargo

Jurijus NIKITINAS, Anykščių 
rajono vietos veiklos grupės Vie-
tos plėtros strategijos adminis-
travimo vadovas:

- Kaip ir visi, dirbu nuotoliniu 
būdu, kažkiek būnu ir darbo vieto-
je. Nesu per karantiną labai užsida-
ręs. Kvietimą projektui rengiame, 
šiandien organizuojame nuotolinį 
valdybos posėdį. Aišku,teko persi-
orientuoti į labiau nuotolinį darbą, 
nes mūsų darbe vyksta labai daug 
posėdžių.

Laikausi visų karantino rekomen-
dacijų. Per Velykas buvau namuose, 
nors į gimtąjį rajoną galėjau važiuo-
ti, nes ten turiu turtinės nuosavybės. 
Bet kažkaip nebeklaidžiojame.

Nuo kavinių ir grožio salonų gal 
tikrai dar susilaikysiu, tokio poreikio 
dar nėra. Aišku, atšilo oras, žmo-
nėms norisi pasportuoti. Dabar juk ir 
rajono kaimuose yra įrengta nemažai 
sporto aikštynų, treniruoklių.

Anykščių mieste jau jaučiasi 
žmonių pagausėjimas, lyginant su 
vaizdu, koks buvo pirmosiomis ka-
rantino savaitėmis. Tai lemia duris 
atvėrusios parduotuvės ir, aišku, 
įsibėgėjantis pavasaris. Manau, kad 
dėl koronaviruso epidemijos pliti-
mo keliamos panikos žmonės jau 
yra pavargę. Apie tai tik ir skelbia-
ma internete, rodoma per televiziją 
– koronavirusas jau gali pradėti ir 
sapnuotis. Lietuva ne pirma, kuri 
šiek tiek atleidžia tas „vadeles“. 
Kaip bus, matysime, neesame kaž-
kuo išskirtiniai. Manau, išgyvensi-
me. Žmonės prieš 100 – 200 metų  
ne tokias epidemijas išgyvendavo. 
Ateis laikas ir viskas sustos į savo 
vėžes.

Kavinės dar 
neatidarysime

Algirdas ŠIMKUS, verslinin-
kas:

- Sušvelninus karantino sąlygas, 
atidaryti Anykščiuose esančios 
kavinės „Erdvė“ neplanuojame. 
Kokia prasmė kavinę atidaryti, 
jei nebus klientų? Reikia dar pa-
laukti didesnio žmonių judėjimo. 
Jeigu atsidarysime, reikia išlaikyti 
darbuotojus, o kaip tai padaryti? 
Apyvartos nebus, garantuoju. Jau 
prieš uždarant kavinę matėsi, kad 
nieko gero.

Nežinau, ar Vyriausybė pa-
skubėjo švelnindama karantino 
sąlygas. Gal kažkam Vilniuje ir 
bus gerai, bet tik ne Anykščiams. 
Juk mes pagrinde gyvename iš 
turistų.

Reikia dar palaukti. Kavinių 
Anykščiuose daug, tegul atsidaro 
kiti. Kam visiems nuostolingai 
dirbti?

Ar nebus 
paskubėta su 
vaikų lopšelių – 
darželių 
atidarymu?

Virginija PADŪMIENĖ, 
Anykščių vaikų lopšelio – darže-
lio „Žilvitis“ direktorė:

- Gyvename normaliai. Iš pra-
džių buvome truputį išsigan-

dę, bet dabar jau įsivažiavome 
į normalias vėžes. Mūsų vaikų 
lopšelyje- darželyje, paskelbus 
karantiną, nuolat yra vaikų – pir-
mosiomis savaitėmis turėjome 
du vaikus, o dabar nuolat turime 
vieną vaiką. Tai medikų vaikas. 
Vykdome Vyriausybės sprendi-
mus priimti darbuotojų, kuriems 
privaloma per karantiną dirbti, 
vaikus. Nereikia galvoti, kad mes 
čia atliekame kažkokį žygdarbį. 
Tokia yra šiandien situacija, vie-
niems tenka dirbti karštosiose li-
nijose, mūsų linija mažiau karšta, 
bet vis tiek dirbame.

Per karantiną daugiau įtampos, 
galvojimo apie kiekvieną žings-
nį. Galvoji ir apie tai, kur dedi 
rankas ar keli kojas. Retinu ap-
sipirkimus parduotuvėse. Einu į 
parduotuvę su rašteliu, kad kažko 
nepamiršti ir nevaikščioti penkis 
kartus. Tačiau tai kuo toliau, tuo 
labiau tampa įpročiu.

Man atrodo, kad paskelbus ka-
rantiną, žmonės atsargiai žiūrėjo 
į rekomendacijas. Svarstė, kaži ar 
čia reikia tos apsauginės kaukės. 
O dabar, ką matau, lyg ir visi su 
apsauginėmis kaukėmis. Ir tikrai 
nesibūriuojame.

Galvoju, kad dėl to pavasarinio 
atšilimo neprarastume budrumo. 
Vis tiek reikia kažkaip pabaigti 
visa tą dalyką. Nemanau, kad Vy-
riausybei sušvelninus karantino 
sąlygas, lankysiuosi grožio salo-
nuose ar muziejuose. Turiu kitą 
baimę – gavome būsimas reko-
mendacijas, kaip atidaryti vaikų 
lopšelius – darželius karantino 
metu. Įdomu, ar nebus paskubėta 
su vaikų lopšelių – darželių ati-
darymu? Aš įsivaizduoju, kad į 
vaikų lopšelį – darželį atvedami 
vaikai ir tėvai turėtų būti pati-
krinti, ar nėra užsikrėtę korona-
virusu.

-AnYkŠTA

Koronavirusas diagnozuotas Aknystos 
socialinių globos namų darbuotojai

(Atkelta iš 1 psl.)

Koronavirusu susirgusi moteris 
dirba pačiose Aknystose. Ji ir gy-
vena šiame kaime. D.Žiogelio duo-
menimis, pensionato vadovai ir iki 
šiol ribojo pensionato darbuotojų 
ir gyventojų bendravimą, jie buvo 
suskirstyti grupėmis, savotiškomis 
sekcijomis. Po koronaviruso di-
agnozės vienai iš darbuotojų nuo 
darbo nušalinti septyni kartu su ja 
dirbę asmenys, izoliuoti 23 globos 
namų gyventojai. 

Globos namų darbuotoja, kuriai 
nustatytas susirgimas koronaviru-

su, dirbo su silpnais ligoniais. Kol 
kas neaišku, ar kažkas iš globoti-
nių neserga koronavirusu. Pasak 
D.Žiogelio, kol kas nėra aiškumo 
dėl Aknystos socialinių globos 
namų gyventojų tyrimo dėl koro-
naviruso - šios įstaigos steigėjas 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, nėra programos, pagal 
kurią būtų tiriami globos namų 
gyventojai. Operacijų vadovas 
tikino, kad ir rajono valdžia, ir 
Aknystos socialinių globos namų 
vadovai ieško būdų, kaip atlikti 
testus dėl koronaviruso globoti-
niams. 

Kol kas paimti tik dalies Aknys-
tos socialinių globos namų darbuo-
tojų ėminiai tyrimams dėl galimo 
susirgimo koronavirusu. 

Aknystos socialinės globos na-
muose iš viso gyvena 340 globo-
tinių. Didžioji dalis, apie 220 žmo-
nių, įsikūrę pačiose Aknystose. 
Kiti globotiniai gyvena Debeikių, 
Leliūnų, Kalvelių, Rubikių ir Šla-
vėnų padaliniuose.  

Koronavirusu užsikrėtusi glo-
bos namų darbuotoja greičiausiai 
bus izoliuota Anykščių viešbutyje 
„Puntukas“. Viešbutyje taip pat 
izoliuota ir koronavirusu užsikrė-

tusi Troškūnų palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninės darbuotoja. 
Pastarajai susirgus nuo darbo nuša-
lintas beveik visas Troškūnų ligo-
ninės kolektyvas, apie 20 asmenų.

Iki šiol Anykščių rajone yra re-
gistruoti 6 susirgimo koronavirusu 
atvejai. 4 iš sirgusiųjų jau yra svei-
ki - jų pakartotinių tyrimų atsaky-
mai buvo neigiami.

Vieną kartą ištirti visi Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligonės pacientai - visų tyrimai 
dėl koronaviruso buvo neigiami. 
Šios savaitės pabaigoje arba kitos 
savaitės pradžioje iš Troškūnų pa-

laikomojo gydymo ir slaugos ligo-
nės pacientų bus paimti mėginiai 
pakartotiniam tyrimui. 

Iki vakar dienos, balandžio 27-
osios, Lietuvoje fiksuota 1 449 su-
sirgimai koronavirusu, pusė susir-
gusiųjų gyvena Vilniaus regione. 
Utenos regione buvo registruoti 
12 susirgimų koronavirusu. Šis 
skaičius mažiausias iš visų dešim-
ties šalies regionų.

Nuo koronaviruso iki vakar 
dienos mirė 43 žmonės. 474 - pa-
sveiko. 

-AnYkŠTA

Karantinas sunaikino kontrabandininkus
(Atkelta iš 1 psl.)

Policijos ekipažai nuolat važi-
nėja po seniūnijas. Policijos virši-
ninkas J.Cicėnas „Anykštai“ sakė, 
jog gyvenvietėse iš policijos auto-

mobilių leidžiami garso įrašai, tai 
žmonės informuojami apie karan-
tino taisykles. 

Pareigūnai už karantino taisyklių 
nesilaikymą protokolus rašo retai. 
Savaitgalį Anykščių policininkai 

surašė tik vieną tokį protokolą. 
Atstumų tarp žmonių policininkai 
nematuoja. Kitaip tariant, siekiant 
gauti baudą už karantino taisyklių 
pažeidimą, reikia pačiam kaip rei-
kiant pasistengti.

Didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose kyla nerimo banga dėl reemi-
grantų. Dalis iš užsienio valstybių 
deportuotų asmenų Lietuvoje netu-
ri nuolatinės gyvenamosios vietos 
ir pajamų, todėl potencialiai kelia 

grėsmę. J.Cicėnas „Anykštai“ dės-
tė, jog Anykščiuose reemigrantai 
problemų nekelia, o ir apskritai 
vagysčių skaičius per karantiną 
neišaugo. 

-AnYkŠTA
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Lyg būtų maža rūpesčių: su gamtos stichija 
susidūręs raseiniškis gyventojams turi patarimą
Rūpesčių dėl karantino ir koronaviruso grėsmės šiomis dienomis – per akis, todėl dar 

viena nelaimė namuose ir dėl jos patirti nuostoliai gali būti išties skaudžiu smūgiu. Ką reiš-
kia, kai nemalonumai užklumpa netinkamiausiu metu, teko patirti raseiniškiui Albertui, 
kuriam itin nemalonią išdaigą iškrėtė gamta. Kovo pabaigoje Vakarų Lietuvoje siautėjęs 
stiprus vėjas nuo vyro namo stogo nuplėšę tik pernai sumontuotus saulės energijos kolekto-
rius ir apgadino pastato konstrukcijas. Laimei, Albertas savo turtą buvo apdraudęs ERGO 
draudimu, todėl jo patirti nuostoliai buvo kompensuoti, o apgadintas namų stogas – jau 
tvarkomas. 

„Visada tikiesi, kad nelai-
mės tavo namus aplenks, tačiau 
mūsų šeima jau anksčiau yra 
pasimokiusi, kad gamtos sti-
chijos nesirenka ir gali užklupti 
labai netikėtai, o palikti savo 
saugumą likimo valiai – ne pats 
protingiausias sprendimas. Vė-
jas mūsų namų stogą yra nunio-
kojęs ir anksčiau. Laimei, jau ir 
tuomet, prieš septynerius metus, 
buvome apsidraudę, tad puikiai 
suvokiame apsaugos nuo įvairių 
rizikų svarbą. Deja, dar daug 
žmonių apie tai susimąsto tik 
ištikus nelaimei“, – sako drau-
dimo bendrovės ERGO klientas 
Albertas. 

Šiuokart stiprus vėjas Rasei-
nių gyventojo šeimai pridarė 
nuostolių už daugiau kaip 5 
tūkst. eurų. Buvo suniokoti ne 
tik saulės energijos kolektoriai, 
bet ir apgadinta namo ventilia-
cijos sistema, išdaužtas langas, 
apgadinti stogo parapetai. 

„Be abejo, bejėgiškai stebė-
ti, kaip gamtos stichija niokoja 
tavo namus, yra tikrai ne pati 
maloniausia patirtis. Ypač tokiu 
įtemptu metu, kai ir taip daug 
nežinomybės, nerimo dėl atei-
ties. Kita vertus, net ir matyda-
mi vėjo padarytą žalą galėjome 
jaustis ramiau, nes žinojome, 
kad turtas yra apdraustas“, – pa-
sakoja Albertas. 

Vyras džiaugiasi ir greitu ža-
los administravimo procesu. 
Nuo įvykio praėjus mažiau nei 
savaitei raseiniškis jau galėjo 
pradėti remonto darbus. 

„Nemažai darbų šiomis die-
nos stringa dėl karantino, tačiau 
laimei – ne žalos atlyginimo 
procesai. Dėl vėjo patirti nuos-
toliai mūsų šeimai yra tikrai 
reikšmingi, todėl greitas žalos 
atlyginimas labai padėjo. Gali-
ma tik įsivaizduoti, kokioje su-
dėtingoje situacijoje žmogus at-
sidurtų, jei nebūtų apsidraudęs 

turto, o jo namus ištiktų nelai-
mė. Apsauga nuo įvairių rizikų 
žmonėms turėtų būti vienas iš 
prioritetinių dalykų, ypač – šiuo 
sudėtingu metu. Vyraujant vi-
suotiniam nerimui, tai leidžia 
jaustis saugiau ir padeda neat-
sidurti nepavydėtinoje situaci-
joje“, – pažymi Albertas.

Savo turtą Albertas yra apdrau-
dęs ne tik nuo gamtos stichijų, bet 
ir su ugnimi, vandeniu, elektros 
įtampos svyravimais ir vagystė-
mis susijusių rizikų. Draudikai 
daugeliu atveju gali pasiūlyti 
kiekvienam asmeniui ar šeimai 
tinkamiausią pasiūlymą, todėl 
tereikia laiku priimti teisingą 
sprendimą, kuris gali padėti iš-
vengti didelių nuostolių ar netgi 
nelikti visai be pastogės.

Laukiame Jūsų užsukant į 
ERGO skyrių J.Biliūno g. 5, 
Anykščiai. Arba kviečiame pa-
sitarti telefonu – skambinkite 
darbo metu tel. 8 381 50773.

ERGO Baltijos šalyse
 
eRGO yra viena pirmaujan-

čių draudimo grupių Baltijos 
šalyse, siūlanti ne gyvybės, 
gyvybės bei sveikatos draudi-
mą. Metinė įmokų suma eRGO 
Baltijos šalyse sudaro 242 mln. 
eurų. Per metus eRGO Balti-
jos šalyse klientams apmoka 
žalų už beveik 143 mln. eurų. 
Daugiau nei 650 tūkst. klientų 
Baltijos šalyse pasitiki eRGO 
grupės paslaugomis, patirtimi 
bei finansiniu stabilumu.

Draudimo bendrovė eRGO 
lietuvoje įvardinta geriau-
siai klientus aptarnaujančia 
draudimo sektoriaus įmone 
2019 m. (remiantis bendrovės 
„Dive lietuva“ slapto pirkė-

jo tyrimu).
Baltijos šalyse veikiančios 

eRGO bendrovės yra tarp-
tautinės eRGO grupės dalis. 
Tai viena didžiausių draudi-
mo grupių europoje. eRGO 
atstovaujama daugiau nei 30 
šalių europoje bei Azijoje. 
Pagrindinis eRGO akcinin-
kas yra viena didžiausių pa-
saulyje perdraudimo grupių 
„Munich Re“. 

Plačiau: www.ergo.lt

Užsak.nr. 408

Knygas skaitytojams planuoja 
pristatyti į namus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną Anykščių kultūros įstaigose gyvenimas nesustojo. Darbuotojai ne tik darbuojasi 
feisbuke skleisdami kultūringas žinias, bet ir brandina naujus sumanymus. Beje, jau nuo šio pir-
madienio, švelninant karantino sąlygas, kultūros įstaigos vėl priims lankytojus.

Anykščių menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis sakė, kad net ir leidus rengti kultūri-
nius renginius, juose žiūrovai šiemet nebeišvys 
menininkų iš užsienio šalių.

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studi-
jos direktorė Daiva Perevičienė sakė, kad me-
nininkų darbai elektroninėje parduotuvėje per 
karantiną perkami vangiai.

Svarsto apie naują paslaugą

Lietuvoje sušvelninus karan-
tino sąlygas ir vėl leidus įpras-

tiniu režimu dirbti įstaigoms, 
Anykščių L.ir S.Didžiulių vie-
šoji biblioteka svarsto apie naują 
paslaugą. Knygas įstaiga skaity-

tojams nori pristatyti į namus.
„Galvojame apie knygų išve-

žiojimą vartotojams. Tai nebūtų 
„bibliobusas“. Turime autobu-

siuką, vairuotoją“, - sakė laikinai 
Anykščių L.ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos direktoriaus 
pareigas einanti kultūros pro-
jektų ir personalo vadovė Justė 
Jablonskienė. 

Istorijų dvarelyje daugėja 
darbuotojų

Per karantiną Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešoji biblioteka 
plečia kai kurių savo filialų dar-
buotojų gretas.

Kol kas durų neatvėręs Anykš-
čiuose, Okuličiūtės dvarelyje, 
įkurdintas Istorijų dvarelis, kuris 
yra bibliotekos filialas, jau turi 
du darbuotojus.

Praėjusių metų pabaigoje Is-
torijų dvarelyje pradėjo dirbti 
kultūrinių veiklų koordinatorė ir 
organizatorė Vaida Jucienė. Prie 
jos neseniai prisijungė edukato-
rė Lalezer Varbliauskienė.

Kaip anksčiau „Anykštai“ yra 
sakęs bibliotekos direktorius 
Romas Kutka, Istorijų dvarelyje 
dirbs darbuotojai iš bibliotekos 
personalo „rezervo“. 

Į biblioteką – tik po vieną

Nuo balandžio 27 dienos, pir-
madienio, Lietuvoje pradėjus ga-
lioti švelnesnėms karantino sąly-
goms, Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešoji biblioteka informavo, 

kad pradėjo teikti knygų išdavi-
mo paslaugą. Į biblioteką lanky-
tojai bus įleidžiami tik po vieną, 
būtinos apsauginės priemonės. 
Kol kas skaitytojai aptarnauja-
mi tik Anykščiuose, tačiau iki 
savaitės pabaigos duris atvers 
ir Anykščių rajono miesteliuose 
bei kaimuose veikiantys biblio-
tekos filialai.

Prekyba meno kūriniais 
vyksta vangiai

Karantino laikotarpiu įpras-
tinę prekybą parduotuvėse ra-
ginama perkelti į elektroninę 
erdvę. Anykščių menų inkubato-
rius - menų studija yra sukūrusi 
elektroninę parduotuvę, kurioje 
siūloma įsigyti įstaigoje rezi-
duojančių menininkų kūrinių, 
tačiau prekyba šiuo metu didelio 
susidomėjimo nesulaukia. 

„Susidomėjimo šiuo laikotar-
piu labai didelio nėra, kadangi 
mūsų prekės dažniausiai yra 
skirtos šventėms. Tai yra dova-
nos, suvenyrai. Dabar švenčių 
yra labai sumažėję, tai susido-
mėjimas nėra didelis. Yra kaž-
kiek nupirkta prekių, bet tikrai 
labai nedaug“, - apie elektroni-
nės prekybos niuansus pasakojo 
Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė. 

(Nukelta į 6 psl.)
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MOZAIKA

AVINAS. Finansinė krizė gre-
sia nestabilia padėtimi šeimoje 
pirmoje savaitės pusėje. Jums 
apskritai neverta tiek daug galvo-
ti, ką žmonės pasakys. Galite su-
laukti daug ir įvairių pasiūlymų, 
bet neskubėkite jų priimti gerai 
neapsvarstęs. Būkite atidus, kad 
su jumis nesusidorotų negarbin-
gais būdais. Savaitgalį nusiteikite 
skirti daugiau laiko vaikams nei 
planavote.

JAUTIS. Tiesą sakant, manote, 
kad visi reikalai išsispręs savai-
me, todėl į viską žiūrite pro pirš-
tus. Atsargiai, taip galite nesun-
kiai privelti nepataisomų klaidų. 
Pasistenkite nepasiduoti depresi-
jai, kai savaitės viduryje reikalai 
klostysis ne taip, kaip buvote nu-
matęs. Ar tai tikrai tik neatidumas 
ir išsiblaškymas? Gal tiesiog pri-
tingite?

DVYNIAI. Savaitės pradžio-
je gali kilti asmeninio pobūdžio 
problemų. Užtat netrukus turėtų 
pagerėti finansinė padėtis. Pasiek-
ti trokštamą tikslą šią savaitę jūsų 
šansai tikrai labai dideli. Antroje 
savaitės pusėje galima kelionė (ti-
kriausiai verslo reikalais). Savait-
galį galvokite, ką kalbate - liežu-
vis bus jūsų priešas.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje pro-
tas dirbs visu pajėgumu, generuos 
naujas idėjas. Nuo savaitės vidurio 
tempas gali pastebimai sulėtėti, 
užtat reikalai įgis kur kas konkre-
tesnį pavidalą. Nenustebkite, jei 
savaitgalį pajusite nenumaldomą 
poreikį pabūti vienas. Na, juk ne-
galima nuolat raškyti žvaigždes 
nuo dangaus, ar ne?

LIŪTAS. Geras laikas brandinti 
naujas idėjas, generuoti strategiją, 
bet netinkamas galutiniams spren-
dimams priimti. Viena vertus, jau-

sitės kiek išsiblaškęs, lengvabūdis 
ir nervingas, kita vertus - linkęs 
sunkiai dirbti. Raminkite nervus il-
gais vakariniais pasivaikščiojimais 
ir šaltu dušu, kitaip galite turėti 
problemų bendraudamas šeimoje.

MERGELĖ. Šią savaitę jūsų 
asmeninį pasaulį gali sukrėsti nedi-
delis žemės drebėjimas, bet padėtis 
liks daugiau ar mažiau kontroliuo-
jama. Kiekvieną savo pasisakymą 
gerai apgalvokite. Racionalus mąs-
tymas ir santūrumas padės priimti 
sprendimus, dėl kurių vėliau tikrai 
nesigailėsite. Pasistenkite blaiviai 
įvertinti savo svajones ir galimy-
bes jas įgyvendinti.

SVARSTYKLĖS. Sulauksite 
beprotiškai mielo kvietimo. Tikrai 
nereikėtų svarstyti, ar jį priimti. 
Jūs nusipelnėte poilsio. Ir kiti labai 
apsidžiaugs, kad pagaliau vėl išvy-
do jus savam būry. Sapnai šią sa-
vaitę pernelyg padriki ir neaiškūs, 

kad ką nors reikštų.

SKORPIONAS. Jūs manote, 
kad gerai išstudijavote veiksmų 
planą ir atsižvelgėte į visus gali-
mus netikėtumus. Tačiau būtinai 
atsiras kitų žmonių su savo jei ir 
tačiau. Turite padaryti viską, kad 
išsklaidytumėte jų abejones. Pasi-
stenkite savo ambicijų nedemons-
truoti iki penktadienio, o tada jau 
galėsite pasirodyti esąs lyderis.

ŠAULYS. Šią savaitę jūsų pla-
nuose karaliauja kolektyviniai 
reikalai. Todėl ir tvarkomi jie turi 
būti bendrai. Visiškai nėra reikalo 
plėšytis vienam. Jei nenukreipsite 
kitų reikiama kryptimi, netrukus 
liksite visiškai vienas. Pirmoje sa-
vaitės pusėje galite turėti rūpesčių 
dėl sveikatos.

OŽIARAGIS. Jūs įdedate la-
bai daug pastangų pasiruošimams. 
Veltui gaištate laiką. Gelbėkitės, 

kol dar įmanoma išsigelbėti. Jeigu 
reikėtų siekti kokios nors požiūrių 
vienybės, darykite tai savaitės vi-
duryje. Sapnai šią savaitę gali būti 
pranašiški, tad pažiūrėkite į juos 
rimčiau.

VANDENIS. Teks susitaikyti su 
nusivylimais ir sumokėti už savo 
pernelyg aukštai užkeltus reikala-
vimus. Bent trupinius išgelbėsite, 
jei kurį laiką pabūsite santūresnis 
ir kuklesnis, klausysite dėmesingai 
ir laiku linkčiosite galvą. Ar ne lai-
kas susimąstyti, kodėl jus periodiš-
kai užklumpa tokie sunkumai?

ŽUVYS. Būkite ryžtingas! 
Žvaigždės laimina visus jūsų dar-
bus. Ryžkitės pagaliau tokiems 
darbams, kurių iki šiol nesiim-
davote už jokius pinigus. Įgysite 
vertingo patyrimo, geriau pažinsi-
te patį save ir artimuosius. Sapnas 
savaitės viduryje gali būti prana-
šingas.

Knygas skaitytojams planuoja pristatyti į namus

(Atkelta iš 5 psl.)

Viltis deda į šeimų turizmą

Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio-Žukausko me-
morialinis muziejus skaičiuoja, 
kad dėl šalyje įvesto karantino ne-

teks nemažos dalies pajamų. 
„Moksleivių grupės į Anykščius 

neatvyksta - čia jau garantuotai, 
kad tai mes šį pavasarį prarasime.
Visos viltys, kai bus leidžiama 
laisviau judėti, dedamos į šeimų 
turizmą“ - kalbėjo muziejaus di-
rektorius Antanas Verbickas. 

A.Verbickas sakė, kad Anykščių 
rajono tarybos patvirtinto 2020 
metų muziejaus finansinio plano 
dėl koronaviruso krizės įgyvendin-
ti nebepavyks.

Muziejaus direktorius 
A.Verbickas sakė, kad pasiteisino 
įstaigos kvietimas anykštėnams 

paskambinti ir pasikalbėti įvairio-
mis temomis.

„Be konkurencijos populiariau-
sia tema buvo apie genealogiją. 
Muziejaus koordinatorius Tau-
tvydas Kontrimavičius teigė, kad 
norinčių papasakoti apie giminės 
istoriją buvo daugiausiai. Skam-
bino daugiau vyresniojo amžiaus 
žmonės”, - sakė A.Verbickas.

Žiūrovai neišvys menininkų iš 
užsienio

Muziejaus direktoriui 
A.Verbickui antrino ir Anykščių 
menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis.

„Metų pabaiga bus „smagi“. 
Teks kažkaip suktis. Tikimės, 
kad sušvelninus karantino sąly-
gas, žmonės norės išeiti iš namų. 
Aišku, lankytojų sumažėjimas 
bus, žmonės saugosis”, - kalbėjo 
T.Tuskenis.

Anykščių menų centro direk-
torius T.Tuskenis vylėsi, kad šią 
vasarą bus leista organizuoti kultū-
rinius renginius, tačiau konstatavo, 
kad juose tikrai nedalyvaus meni-
ninkai iš užsienio šalių.

Anykščių menų centras, pasak 
T.Tuskenio, per karantiną ieško 
kuo įvairesnių būdų pasiekti kul-
tūros vartotojus, neapsiriboja tik 
feisbuku.

„Išnaudojame ir „Youtube“ ka-
nalą. Mus prieš prasidedant karan-
tinui parodė LRT kanalas. Sten-
giamės apie įstaigą žinią skleisti 
ir Anykščių rajono savivaldybės 
puslapyje“, - sakė T.Tuskenis.

Tradicinių festivalių 
neatšaukė

Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torė, režisierė Jolanta Pupkienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad net tę-
siantis koronaviruso epidemijai, ji 
nenutraukė pasiruošimo nei vienam 
jau suplanuotam renginiui. Tikima-
si, kad šiemet įvyks tiek stovykla – 
festivalis „Troškimai“, tiek ir šiuo-
laikinio šokio festivalis „Pėdos“.

„Aš asmeniškai labai optimis-
tiškai nusiteikusi. Planuojame, 
kad stovykla – festivalis „Troški-
mai“ vyks rugpjūčio pradžioje, o 
šiuolaikinio šokio festivalis „Pė-
dos“ keletą spektaklių parodys per 
Anykščių miesto šventę. Turime 
būti optimistai, nes nėra kito pasi-
rinkimo“, - kalbėjo J.Pupkienė.

Švelninant karantino sąlygas, 
nuo šio pirmadienio leista lankyti 
ir kultūros įstaigas. Jas galės lan-
kyti ne didesnės nei dviejų asmenų 
grupės, didesnės bus įleidžiamos 
tik tuo atveju, jeigu tai yra vienos 
šeimos nariai.

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas vi-
liasi, kad šią vasarą dar atsigaus šeimų turiz-
mas.

Anykščių kultūros centro renginių organizato-
rė, režisierė Jolanta Pupkienė tikisi, kad šiemet 
žiūrovus pavyks pakviesti į festivalius.

Pasauliui kovojant su 
koronavirusu, popiežius 
ragina nepamiršti kitų ligų

Pastangos kovoti su maliarija pri-
valo būti tęsiamas, net ir pasauliui 
kovojant su koronavirusu, sekma-

dienį pabrėžė popiežius Pranciškus.
Pastaruoju metu nerimaujama, 

kad pasauliui visą dėmesį sutelkus 
į kovą su koronavirusu, mažiau dė-
mesio skiriama kitoms ligoms. Todėl 
popiežius prisidėjo prie reiškiančių 
nerimą ir sekmadienį pareiškė, kad 
„kovodami su koronaviruso pande-
mija privalome ir toliau dėti pastan-
gas užkertant kelią ir gydant malia-
riją, keliančią grėsmę milijardams 
žmonių daugelyje šalių“.

Pasaulio sveikatos organizacija 
sako, kad yra gerokai sutrikusios ko-
vos su maliarija kampanijos, dėl ko 
mirčių nuo maliarijos skaičius Už-
sachario Afrikos regione šiemet gali 
padvigubėti, lyginant su 2018.

Vatikane ir visoje Italijoje galiojant 
dėl koronaviruso įvestam karantinui, 
popiežius Pranciškus, kaip jau daro 
kurį laiką, savo tradicinį sekmadie-
ninį palaiminimą suteikė per langą, 
žvelgdama į tuščią Šv. Petro aikštę. 

O jo kreipimąsi į tikinčiuos televizija 
transliavo iš Apaštalų rūmų.

Saudo Arabija panaikino 
plakimo bausmę

Saudo Arabijoje nebebus bau-
džiama nuplakant, pranešė šalies 
aukščiausiasis teismas ir pagyrė 
karaliaus bei jo įtakingo sūnaus 
padarytą „pažangą žmogaus teisių 
srityje“. 

Žmogaus teisių grupės jau seniai 
smerkia teismo skiriamą bausmę 
nuplakant – kartais net šimtais kir-
čių. 

Jų teigimu, nepaisant sosto įpė-
dinio princo Mohammedo bin Sal-
mano prižiūrimų teisinių reformų, 
konservatyviojoje musulmoniškoje 
karalystėje iki šiol susidorojama su 
disidentais, skiriant jiems ir mirties 
bausmę.

Pasak Saudo Arabijos aukščiau-

siojo teismo, pastarąja reforma sie-
kiama „suderinti karalystės (teisę) 
su tarptautinėmis žmogaus teisių 
normomis prieš kūno bausmes“. 

Iki šiol teismai galėjo įsakyti 
nuplakti asmenis, nuteistus už kai 
kuriuos nusikaltimus – nuo nesan-
tuokinių lytinių santykių ar viešo-
sios tvarkos pažeidimų iki žmogžu-
dystės.

Ateityje teisėjai galės skirti bau-
das ir/arba laisvės atėmimo baus-
mes arba rinktis su laisvės atėmimu 
nesusijusių alternatyvas, tokias kaip 
viešieji darbai, sakoma teismo pra-
nešime, kurį šeštadienį matė naujie-
nų agentūrai AFP. 

Didžiausio atgarsio pastaraisiais 
metais susilaukė atvejis, kai 2014-
aisiais Saudo Arabijos tinklarašti-
ninkui Raifui Badawi už „islamo 
įžeidimą“ buvo skirta 10 metų kalė-
jimo ir tūkstantis kirčių rimbu. 

-Bns

AP-scanpix nuotr.
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siūlo darbąįvairūs

parduoda

Teleloto Žaidimas nr. 1255 Žaidimo data: 2020-04-26 Skaičiai: 47 40 42 61 70 06 60 45 
63 58 26 74 71  07 35 68 57 28 04 16 13 72 69 48 30 14 18 52 31 27 23 75 12 02 05 62 01 49 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 55 43 32 73 17 20 29 38 25 53 65 50 11 (visa lentelė) Pri-
zai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 1367.00€ 9 Užbraukus 
įstrižaines 16.50€ 444 Užbraukus eilutę 2.00€ 6771 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 36159 
Papildomi prizai Bilietas Prizas 0045845 100 EUR piniginis prizas 0312273 100 EUR pini-
ginis prizas 0058099 1000 EUR piniginis prizas 0177659 1100 Eur piniginis prizas 0077045 
1200 Eur piniginis prizas 0228550 1200 Eur piniginis prizas 0099689 1750 EUR piniginis 
prizas 024*312 185 Eur piniginis prizas 007*415 185 Eur piniginis prizas 0098452 185 Eur 
piniginis prizas 0113194 185 Eur piniginis prizas 0247579 185 Eur piniginis prizas 0039649 
185 Eur piniginis prizas 0166151 185 Eur piniginis prizas 0023611 185 Eur piniginis prizas 
0017340 185 Eur piniginis prizas 0308517 200 EUR piniginis prizas 0222722 300 EUR pi-
niginis prizas 0227615 3600 Eur piniginis prizas 0172504 400 Eur piniginis prizas 0065511 
550 Eur piniginis prizas 0157949 600 Eurų 0245274 600 Eurų 0106908 600 Eurų 0251785 
800 Eur piniginis prizas 0168997 Automobilis Toyota Corolla

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

IŠKALAME RAIDES. 
Tvarkome kapines.
Tel. (8-648) 81663

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles, kalame 

raides, tvarkome kapavietes. Atliekame individualius 
užsakymus.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

Reikalingas žmogus močiutės 
priežiūrai visą parą.

Tel. (8-614) 07031.

Baldų gamybos įmonei 
Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras. Įmonė siū-
lo darbo užmokestį, atitinkantį dar-
bo rezultatus (nuo 750 Eur), kom-
pensaciją transporto išlaidoms.

Tel. (8-674) 50109.

Anykščių rajone atliekami sklypo ženklinimo darbai, prašome atsiliepti gre-
timo sklypo savininkus: Kalno g. Daujočių k., Anykščių r. sav. šalia Nr. 3422/1:262 
sklypo Eleonoros Pilkauskaitės paveldėtojus Nr. 3422/1:318

Atsiliepti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje.
Papildoma informacija teikiama adresu: Šaltupio g., 55, Anykščiai. 
UAB Helvetė, tel. (8-646) 59392. El. paštas: helvetespastas@gmail.com

Paslaugos

Atnaujina minkštus baldus: so-
fas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kitus. Keičia  gobeleną, eko 
odą. Gamina čiužinius . Pasiima ir 
parveža.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com

Nebrangiai mūrija, remontuo-
ja įvairias krosnis, židinius. Valo 
krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgalaikė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 30 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės viena-
dieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais,  vienadienė-
mis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. Priimami išanksti-
niai užsakymai tel. (8-608) 69189.   

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

kuras

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.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai – mišką. Išsikirsti 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.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, 
vėjo išverstus miškus, malkinius 
miškus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-620) 66662.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Įmonė - legaliai automobilius. 
Gali būti su defektais, be TA, išre-
gistruoti. Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Gyvuliai

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

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

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

kita

Vikšrinio traktoriaus DT-75 prie-
kinį vedamąjį ratą, vikšro įtempė-
ją, reversą - palėtintoją, buldoze-
rio pakėlimo cilindrą, buldozerį.

Tel. (8-611) 43899.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.
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anekdotas

balandžio 28 - 29 d. - jauna-
tis, balandžio 30 - gegužės 1 d. 
- priešpilnis.

mėnulis

šiandien

balandžio 30 d.

gegužės 1 d.

balandžio 29 d.

vardadieniai

Prudencijus, Valerija, Vygantas, 
Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

Kotryna, Tarmantas, Indrė, 
Augustinas, Rita.

Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta, Sofija.

Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, Zigmas.
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Teisėjas po teismo guodžia pa-
smerktąjį:

- Nesijaudinkite, atsėdėsite iki 
gyvos galvos, o tada jau žiūrėsi-
me...

***
Vienas kunigėlis savo para-

pijiečiams nuolat pasakojo apie 
rojų.

- Kodėl mums niekada nepasa-
kojate apie pragarą? - kartą pa-
klausė šie.

- Nėra jokio tikslo, juk pragarą 
jūs pamatysite patys.

***
- Ką darytum, jei būtum pasku-

tinis išlikęs žmogus žemėje?
- Numirčiau iš baimės, jei kas 

nors paskambintų į duris!

***
Banko valdytojas klausia ku-

nigo: „Ar aš užsitikrinčiau vietą 
danguje, jei paaukočiau bažny-
čiai 25 000 eurų?“ - „Dievo keliai 
nežinomi, bet pabandyti verta“.

***
- Petrai, kaip tu pradėtum po-

kalbį su moterimi, kuri yra miela, 
puikiai gamina valgyti, mėgsta 
tvarkytis, skalbia, lygina ir t.t.?

- Hm... Labas, mama?..

***
Ateina Kalėdų Senelis pas psi-

chiatrą ir sako:
- Daktare, padėkit man, aš pats 

savim netikiu!

***
Dvi blondinės kalbasi:
- Vakar buvau vestuvėse.
- Ir kaip?
- Normaliai... Žiedą dovanų 

gavau...

***
Jonas sako savo žmonai:
- Prieš dvi savaites mečiau rū-

kyt, prieš mėnesį - gert. Dabar 
atėjo tavo eilė...

Sugrįžti į tėvų žemę... Raimondas Guobis

Ji vardu Nortautė. Ji kaip ir jai pasak vardo dera norėti 
tautos, su tauta būti,  atvyko iš tolimosios Amerikos į savo-
sios tautos ir tėvų žemę Lietuvą. Tai ypatinga, mat ji yra pa-
čios naujausios lietuvaičių už Atlanto kartos atstovė, nes jos 
tėvai į svajonių šalį išvyko jau šios, naujosios nepriklausomy-
bės metais. Tad susitikę kelionių dvasia ir tolimaisiais kraštais 
dvelkiančiame Siauruko muziejuje. Miela buvo kalbėtis apie 
Ameriką, kurios ji nežinojo, apie tą tolimą laiką, radijo imtuvą 
VEF, kurį apsikabinę mano laikų paaugliai net miegodavo. 

Besiklausydami žinių ir muzikos iš tolimojo, laisvo pasau-
lio, garsų, minčių, tai buvo kaip grynas oras, tiesiog gaivinda-
vo, galima pasakyti, jos net kvepėdavo ir buvo labai gardžios. 
Tas šaukinys, Jankių muzika, kuriai nutylant ir pasigirsdavo 
išraiškingas lietuviškas balsas: „Amerikos balsas kalba į Lie-
tuvą...“ Dabar gi rodosi jokios žinios žmogaus nebestebina, 
žinios Lietuvoje ir tolimame pasaulyje panašios, nėra veik 
nieko tokio ką išgirdęs pasigardžiuotum, o ir į Ameriką labai 
panorėjęs gali ir nukeliauti, ten pabūti ir net ten apsigyventi. 
Nebeliko Amerikos mito, o iš svajonių šalies atvykę dar ir dar 
kartą patvirtina, kad Lietuvoje geriausia. Tačiau sugrįžti ne 
taip paprasta...

Nortautė

Jos varde tarsi įrašyta, kad ji nori 
tautos, jos pažinimo ir gyvenimo 
savojoje tautoje. Nors gimė jau 
JAV, ten užaugo, ten baigė vidu-
rinį mokslą ir siekdama aukštojo 
mokslo diplomo studijuoją senąją 
pasaulio literatūrą universitete ša-
lia Vašingtono. Dar tik devynioli-
kametė, tačiau uoli, pagauli, gry-
niausias nustebimas - gamtos ir 
mokslų vaikas. Su valstybine sti-
pendija kibo į senosios literatūros 
tyrinėjimo mokslus. Herodotas, 
Homeras, kiti Antikos ir vėlesnių 
laikų kūrėjai... Lietuviai gi neturi 
nei tokios senos literatūros, nei 
savojo epo, nei savuosius didvy-
rius šlovinančių poemų. Taip ir 
norėjosi pasakyti, kad kol kas ne-
turi, nors dabar parašytieji tokio 
tipo kūriniai, nors ir senuoju sti-

liumi, tebūtų pavėluotas, pasaulio 
senosios literatūros istorijai netin-
kantis darbas. Tačiau, jei kas nors 
imtų ir talentingai parašytų?..

Jos tėvai išvyko į tolimąją 
Ameriką jau po 1990 - ųjų. Tebe-
buvo tai tuomet svajonių, laisvės, 
demokratijos, neribotų galimybių 
šalis. Tikėdami tuo dirbo, kūrėsi, 
augino vaikus lietuviais. Matyt, 
su viltimi, kad kada nors jie sugrįš 
į tikrąją tėvynę su amerikietiška 
patirtimi, veržlumu, energija ir čia 
sukurs pasakų šalį. Tad ir vyresnis 
brolis, ir Nortautė puikiai kalba 
lietuviškai, domisi savo tėvų šali-
mi ir, žinoma, visuomet pasvajoja 
sugrįžti ir gyventi Lietuvoje.

Oras

Man įdomu, kas tą jauną mer-
giną labiausiai Lietuvoje nuste-

bino. Ji išmintingai patyli ir iš-
maniai parinkusi žodžius, rimtai 
sako. Tėvynės oras kvepia... Ten 
Amerikoje oras tikrai kitoks, o 
čia kvepia. Vietiniai, žmonės gy-
venantys čia, matyt to nejaučia, 
tačiau jai tai dar vienas nuosta-
biosios senelių ir tėvų žemės ža-
vesio atradimas.

Miškai

Vilniuje, Kaune ganėtinai daug 
žmonių, tačiau sodžiuje tiek daug 
erdvės, kad ji net svaigina. Tai 
tikriausias pojūtis, kuris telpa į 
žodį Laisvė. Daug žalumos, mažai 
žmonių, miškai pilni stebuklingų 
atradimų, kiekvienas kampelis 
atsiveria paslaptimi - augalai, uo-
gos, samanos, vabalėliai, kirmi-
nėliai Amerikos mieste augusiai 
merginai - nauja ir nepažįstama. 
Dingteli jai mintis, kad viso gyve-
nimo paaukoti nebūtų gaila, kad šį 
nuostabų pasaulį pažintų...

Maistas

Keista, kad Amerikoje nei bana-
nas, nei obuolys neturi nei kvapo, 
nei skonio. Visuomet valgai kažką 

vienodo. Baisiausia, kad žmonių 
tai jau nestebina, jiems net ir atro-
do, kad kitaip būti negali...

Net prisimerkia iš malonumo 
nuostabe persmelkto. Laimin-
gi turėtų būti žmonės vien dėl tų 
išvardintų dalykų. Ji nežinanti, 
ko reikia žmogui, kodėl jis ieško 
kažko, kažkur, kodėl apleidžia ži-
nojimu, atminti, pagarba, tikėjimu 
apgaubtą, saugų savo pasaulį čia 
ir ieško nežinomo ir dažnai sveti-
mo kažkur...

Žmonės

Žmonės tarsi ir vienodi, papras-
ti, kuomet su jais kalbiesi, jie be 
jokios skubos rodo daug dėmesio, 
labai domisi žmogumi iš toli, jie 
stengiasi kuo daugiau paaiškinti ir 
išaiškinti.

Literatūra ir istorija

Senosios literatūros tyrinėtoja. 
Taip, gilintis į senuosius raštus 
yra ypatinga laimė. Kokius klodus 
atveria Homero „Odisėja“ ir „Ilia-
da“, jose yra visas senasis Antikos 
pasaulis, mitai, kurie tebėra vėliau 
sekamų istorijų pagrindas.

Nortautė, sena "taburetė" ir senutėlis "Vefas"...

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi 

skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! ,,Anykštoje“ viskas tikra!

„ANYKŠTA“ - ir per 
karantiną su Jumis 
liekantis draugas


