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iš namų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 30 dieną, ketvirta-
dienį, Anykščių rajono taryba 
dėl šalyje paskelbto karantino 
pirmą kartą per visą istoriją 
posėdžiavo nuotoliniu būdu. 
14-ajame posėdyje priimta 19 
sprendimų. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius sakė, 
kad nuotoliniam posėdžiui pa-
teikti svarbiausi ir neatidėlio-
tini klausimai. Savivaldybės 
vadovas vylėsi, kad gegužę 
Anykščių rajono taryba rinksis 
jau į ,,normalų“ posėdį.

Ligoninės direktorius apgavo?

Daugiausia klausimų ir diskusijų 
Anykščių rajono tarybos nariams 
kilo tvirtinant Anykščių ligoninės 
2019 metų veiklos ataskaitą.Nuotoliniame Anykščių rajono tarybos posėdyje anykštėnų išrinktieji sutilpo į kompiuterio monito-

riaus ekraną.

Nuo koronaviruso ginasi, nors 
jis ir nepuola

Anykščių rajono savivaldy-
bė už 6,8 tūkst. eurų nupirko 
palapinę. Palapinė sumon-
tuota šalia Anykščių ligoni-
nės pastato. Jeigu Anykščių 
rajone prasidėtų susirgimų 
koronavirusu protrūkis, pa-
lapinė būtų naudojama kaip 
laukiamasis. 

Naujų susirgimų COVID-
19 pastarosiomis dienomis 
Anykščių rajone nenustatyta.

Sumontavo palapinę

Pirmadienį, gegužės 4-ąją, par-
davėjų - EM Group Invest MB - 
vadovas Marek Čiševič ir Anykš-
čių rajono savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė pasirašė 
palapinės perdavimo-perėmimo 
aktą. 

Prie Anykščių ligoninės pastatytą palapinę ketinta naudoti  koronaviruso protrūkio Anykščių rajone 
atveju.

Projektas. Šeštus metus iš ei-
lės paramos bendruomenėms 
programą „Mes – bendruomenė“ 
vykdantis lietuviškas prekybos 
tinklas „Maxima“ šiemet sulaukė 
rekordinio skaičiaus, daugiau nei 
šimto, paraiškų. Į antrą atrankos 
etapą pateko net 30 bendruome-
nių, o tarp jų ir vienas projektas 
iš Anykščių rajono. Į antrąjį pro-
jekto „Mes – bendruomenė“ etapą 
pateko Ažuožerių obelų bendruo-
menė su projektu „Edukacija rašy-
tojo Antano Vienuolio tėviškėje“. 
Šios bendruomenės pirmininkė 
yra Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Nijolė Pranckevičienė.

Pasikeitė. Anykščių-Panevėžio 
apygardoje į Seimą išrinkta, vėliau 
mandato atsisakiusi  politikė Greta 
Kildišienė pasikeitė pavardę. Nuo 
šiol ji – Greta Žemeckė. Tai ma-
tyti iš Registrų centro pateikiamos 
informacijos apie UAB „Amatas“ 
akcininkus. Šią žinią pranešė por-
talas ,,Delfi“. ,,Tačiau lieka ne-
aišku, su kuo susijęs šis pavardės 
pokytis, panašu, kad buvusi parla-
mentarė galėjo sukurti naują san-
tuoką“,- rašo ,,Delfi“.

Pagerbimas. Gegužės 9 - ąją, 
šeštadienį, Anykščių ir Kurklių 
karių kapinėse bus pagerbiami žu-
vusieji Antrajame pasauliniame 
kare. Pasak organizatorių, šių metų 
pagerbimas bus kitoks – pagerbti 
žuvusiųjų atminimą, esant karantino 
situacijai, kviečiama individualiai. 
Tačiau organizatoriai pagerbimo 
laiką nurodo: Anykščiuose – 9 val., 
Kurkliuose – 10.30 val.

Veikla. Naujos kadencijos 
Anykščių rajono savivaldybės An-
tikorupcijos komisija jau beveik 
metus neturi darbo. Šios komisijos 
pirmininkas, Anykščių rajono tary-
bos narys, „darbietis“ Ričardas Sar-
gūnas „Anykštai“ sakė, kad komi-
sija per metus buvo susirinkusi vos 
keletą kartų. „Pasiskirstėme pagal 
sektorius, kas už ką atsakingas, ir 
viskas. Laukiame pareiškimų. Nėra 
jokių pranešimų, nieko. Komisija 
nemato prasmės rinktis tuščiai ir 
sėdėti, juolab kad tai daryti šiandie-
ninėmis sąlygomis išvis komplikuo-
ta“, - sakė R.Sargūnas.

Atnaujintas 
rentgeno 
aparato 
pirkimas

Gėlės – 
prabangos 
prekė

Nepažįstamą 
praeivį sužalo-
jusiam vyrui – 
areštas ir 
piniginė bauda

Prognozė: Anykščiuose turistų 
netrūks ir šią vasarą

Mindaugas JUCEVIČIUS, 
VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius:

„...Šiuo metu dalis įstaigos 
darbuotojų yra prastovose, o pa-
grindinė veikla 
- remontas...“
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Nepažįstamą praeivį sužalojusiam vyrui – 
areštas ir piniginė bauda

Pernai rugsėjį Anykščiuose, šalia prekybos  centro ,,Maxima”, 
atsitiktinį praeivį sužalojusiam J.R. skirta  30 parų arešto baus-
mė, iš jo nukentėjusiajam taip pat priteista piniginė bauda pada-
rytai žalai atlyginti.

Policijos duomenimis, pernai 
rugsėjo 15 dieną, apie 08.55 val., 
Anykščiuose, A. Baranausko a., 
prie prekybos centro ,,Maxima”, 
vyrą (g. 1940 m.), gyvenantį 
Anykščiuose, J. Biliūno g., einan-
tį šaligatviu, pastūmė nepažįsta-
mas vyras. Praeivis nugriuvo ir 

susilaužė dešinį žastikaulį. 
Pernai gruodį Utenos apylinkės 

teismo Anykščių rūmai už šį nusi-
kaltimą J.R. skyrė 45 parų arešto 
bausmę, tačiau su teismo nuos-
prendžiu nesutikęs kaltinamasis 
nuosprendį apskundė Panevėžio 
apygardos teismui.

Skunde kaltinamasis J.R. nuro-
dė, kad nusikalstamą veiką padarė 
dėl nerūpestingumo, savo kaltę 
pripažino visiškai, teigė, kad dėl 
incidento labai gailisi. Kaltina-
masis taip pat aiškino, kad dėl pa-
skirtos bausmės jis netektų darbo 
Norvegijoje, negalėtų pasirūpinti 
mažamečiu sūnumi, ir prašė, kad 
jam būtų skiriama tik piniginė 
bauda.

J.R. paskirta bausmė buvo su-
mažinta vienu trečdaliu – jam 
paskirta 30 parų arešto bausmė, 

kurią jis privalės atlikti Pravieniš-
kių pataisos namuose – atvirojoje 
kolonijoje.

Iš J. R. nukentėjusiam anykštė-
nui priteista 1300 Eur neturtinei 
žalai atlyginti ir 185 Eur turtinei 
žalai atlyginti.

Neblaivus anykštėną sužalojęs 
J.R., teismo duomenimis, 2010 
metais buvo įrašytas į psichiatro 
įskaitą, 2011-2013 metais gydytas 
Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

-AnYkŠTA

Atnaujintas rentgeno aparato pirkimas
Vėl pradėtos Anykščių rajono ligoninės rentgeno aprarato vie-

šojo pirkimo procedūros. Sveikatos apsaugos ministerija rentge-
no aparatui įsigyti skyrė 150 tūkst. eurų.

Rentgeno aparatą bandyta įsigyti 
dar pernai. Tačiau konkursą pralai-
mėjusi įmonė  rezultatus apskundė 
teismui ir galų gale konkurso re-
zultatai buvo anuliuoti.

Pernai Sveikatos apsaugos mi-
nisterija Anykščių ligoninės rent-
geno aparatui įsigyti buvo skyrusi 
200 tūkst. eurų. Kadangi šios lėšos 
buvo nepanaudotos, jos grįžo į ša-

lies biudžetą.
Kilo grėsmė, kad Anykščių ligo-

ninė finansavimo rentgeno aparatui 
pirkti nebegaus. Anykščių rajono 
savivivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė ,,Anykš-
tai“ sakė, jog savivaldybė metų 
pradžioje raštu kreipėsi į Sveikatos 
apsaugos ministeriją, prašydama 
vėl skirti finansavimą ir sulaukė 

teigiamo atsakymo.
Laikinasis Anykščių rajono li-

goninės direktorius Dalis Vaiginas 
kalbėdamas su ,,Anykšta“ dėstė, 
jog visuomet norisi brangesnio, 
geresnio daikto, tačiau ir 150 tūkst. 
eurų suma yra pakankama koky-
biškai įrangai įsigyti. 

-AnYkŠTA  

Mirtis. Gegužės 2 dieną,  apie 
08.10 val., Kavarsko seniūnijoje ras-
tas vyro (g. 1946 m.) kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Netektis. Gegužės 2 dieną, apie 
09.06 val., Anykščiuose  rastas vyro 
(g. 1965 m.) kūnas be matomų iš-

orinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Keliautojas. Balandžio 30 dieną  
23.20 val. kelio Pagojė-Sedeikiai-
Viešintos-Nociūnai 8,56 km  vyras 
(g. 1995 m.), gyvenantis  Anykš-
čiuose, būdamas neblaivus (nusta-
tytas 1,97 prom. girtumas) vairavo 
automobilį VW PASSAT. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. 

Nelaimė. Gegužės 3 dieną,  apie 
10.50 val., kelyje Zaviesiškis-Januša-
va  neblaivus (nustatytas 2,48 prom. 
girtumas), neturėdamas teisės vairuo-
ti, vyras (g. 2000 m.) vairavo motoci-
klą ,,Minsk“ be valstybinių numerių, 
neregistruotą nustatyta tvarka. Kartu 
važiavęs vyras (g. 1997 m.) nukrito 
nuo  motociklo ir susižalojo. Dėl pa-

tirtų sužalojimų vyras greitosios me-
dicinos pagalbos ekipažo išgabentas 
į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. 

Smurtas. Gegužės 2 dieną,  apie 
15.43 val., Anykščiuose vyras (g. 
1979 m.) sukėlė fizinį skausmą mote-
riai (g. 1956 m.) ir vyrui (g. 1955 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Vyriausybė pritarė naujoms subsidijoms gyventojams ir darb-
daviams. 1 mlrd. eurų vertės paketas numato ik pusės metų sub-
sidijas laikinai nedirbusiems, o darbo netekusiems žmonėms pusę 
metų bus mokama 200 eurų darbo paieškos išmoka, tokią pat 
vienkartinę išmoką gaus sunkumų patiriantys įvairių pensijų bei 
šalpos išmokų gavėjai.

„Tos įmonės, kurių darbuoto-
jai buvo prastovose, kurie grįžta 
į darbo rinką, kurie nebuvo at-
leisti, yra numatytos subsidijos 
darbo užmokesčiui iki 100 proc. 
(bet ne daugiau kaip minimalus 
mėnesio atlyginimas – BNS), 
kalbant apie atitinkamas įmones, 
kurios turi mažos įmonės statusą 
ir tas 100 proc. dviejų mėnesių 
laikotarpiui, po to dar kas du 
mėnesius mažėja iki 50 ir iki 30 
procentų“, – spaudos konferenci-
joje trečiadienį sakė premjeras.

Pasak jo, visoms priemonėms 
reikės beveik 1 mlrd. eurų, jos 
pasieks apie 1,4 mln. gyventojų.

„Pinigų bus skirta iš valstybės 
biudžeto ir pasiskolintų lėšų“, – 
spaudos konferencijoje sakė S. 
Skvernelis.   

Siūloma, kad pirmus du mėne-
sius valstybė padengtų visą (100 
proc.) prastovoje esančio dar-
buotojo darbo užmokestį, bet ne 
daugiau kaip MMA (607 eurai, 
arba 437 eurai į rankas), vėliau 
du mėnesius – 50 proc. ir pasku-
tinius du mėnesius – 30 proc. 
Subsidija galėtų būti mokama 
šešis mėnesius po karantino.

Jeigu įmonė bus įtraukta į po-
tencialaus augimo įmonių sąrašą, 
ji galės pasinaudoti 90-30 proc. 
subsidija darbuotojų algoms – 
jos viršutinė riba pirmus keturis 
mėnesius sieks iki 1214 eurų (iki 
mokesčių), kitus du „lubos“ kris 
iki 303,5 euro, pranešė Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
ja.

Jei įmonė neskubės priimti 
darbuotojų ilgam laikui ir bus 
linkusi sudaryti terminuotas 
arba sezonines sutartis, subsidija 
sieks 90-50 proc., bus mokama 
tik keturis mėnesius ir ne dau-
giau nei 303,5 euro.  

Subsidijos galės būti moka-
mos tik darbuotojams, kuriems 
buvo paskelbta prastova. Kitais 
atvejais jos skiriamos už 10 dar-
buotojų, kai iš viso jų yra iki 20, 
arba už pusę darbuotojų, kai jų 
yra daugiau nei 20.

Planuojama, kad ši priemonė 
pasieks 210 tūkst. darbuotojų, jai 
numatoma skirti 380 mln. eurų.

Pasak premjero, taip pat nu-
matytos paskatos žmonėms, iš-
kritusiems iš darbo rinkos, persi-
kvalifikuoti, steigti papildomas 

darbo vietas dirbantiems pagal 
individualią veiklą.

Pasak jo, dukart didinamos 
lėšos profesiniam mokymuisi, 
keičiamas pameistrystės rėmi-
mas, numatant didesnę darbo 
užmokesčio kompensaciją. Pa-
vyzdžiui, įdarbinant darbuotoją 
pagal pameistrystės sutartį, bus 
skirta 70 proc. darbo užmokes-
čio kompensacija, bet ne daugiau 
nei 910,5 euro (iki mokesčių). 
Tam bus skirta daugiau kaip 10 
mln. eurų.

Taip pat numatoma skirti dar-
bo paieškos išmoką – negaunan-
tiems nedarbo ji siektų 200 eurų, 
o gaunantiems – 42 eurus.

Darbo netekusiems žmonėms, 
kurių, pasak S. Skvernelio, gali 
būti apie 200 tūkst., 200 eurų 
išmoką numatoma mokėti pusę 
metų. Tam bus skirta apie 265 
mln. eurų.

Tuo metu darbo netekę sava-
rankiškai dirbantys žmonės ga-
lės pasinaudoti vietinėmis užim-
tumo iniciatyvomis netaikant 50 
proc. garanto, paramą gaus ir ne-
galią turintys darbingo amžiaus 
žmonės. Tam numatoma apie 5,6 
mln. eurų.

Be to, 200 eurų vienkartinė iš-
moka rugpjūčio mėnesį būtų iš-
mokama arčiausiai skurdo ribos 
ir labiausiai paveiktoms žmonių 
grupėms.

„Tai liečia ir senatvės pensi-
ninkus, ir įvairius šalpos pen-

sijos gavėjus, nuo našlaičių iki 
našlių“, – sakė S. Skvernelis.

Išmoką gautų beveik 910 tūkst. 
žmonių, gaunančių senatvės, 
našlių ir našlaičių, maitintojo 
netekimo, ištarnauto darbo laiko 
pensijas, taip pat kompensacijas 
už ypatingas sąlygas bei įvairias 
šalpos išmokas. Tam numatyta 
182 mln. eurų.  

Vyriausybė, be to, siūlo labiau 
remti vienišus asmenis, mokėti 
didesnes pašalpas įsidarbinus, 
kompensuoti daugiau išlaidų už 
būsto šildymą.

Siūloma, kad vertinant nepa-
siturinčios šeimos pajamas, bus 
atsižvelgiama ne į 12, o į trijų 
mėnesių pajamas. Didesnė išmo-
ka būtų skiriama tris mėnesius, 
kad daugiau šeimų, praradusių 
pajamas per karantiną, galėtų 
gauti po 100 eurų vienam vai-
kui. Tokia tvarka galiotų dar 
šešis mėnesius po karantino pa-
baigos.

Didesnius vaiko pinigus turėtų 
gauti papildomai apie 33 tūkst. 
vaikų.

Be to, trumpinami socialinio 
būsto laukimo terminai, o jei 
jiems pasibaigus savivaldybė ne-
galės užtikrinti būsto, tuomet pri-
valės kompensuoti rinkoje nuo-
mojamo tinkamo būsto išlaidas.

Numatomiems pakeitimams 
dar turės pritarti Seimas.

- Bns

Vyriausybė pritarė subsidijoms

Pasmerkė. Kinijos valstybinis 
transliuotojas CCTV pirmadienį už-
sipuolė JAV valstybės sekretoriaus 
Mike'o Pompeo „nesveikas pasta-
bas“ dėl koronaviruso pandemijos 
kilmės, dar labiau pakurstydamas 
įtampą tarp Pekino ir Vašingtono. 
M. Pompeo sekmadienį pareiškė, 
jog yra „daugybė įrodymų“, kad 
naujasis koronavirusas kilo iš vienos 
laboratorijos Kinijos Uhano mieste, 
primygtinai pakartodamas ankstes-
nius pareiškimus, kuriuos ne kartą 
neigė Pasaulio sveikatos organizaci-
ja (PSO) ir įvairūs mokslo ekspertai.

Rinkimai. Baltarusijos prezidento 
rinkimų data bus paskirta artimiau-
siu metu, o balsavimas turi įvykti iki 
šios vasaros pabaigos, pirmadienį 
paskelbė šalies vadovas Aleksandras 
Lukašenka. „Žinau, kad pas jus [bus] 
prezidento rinkimai, tačiau pas mus 
prezidento rinkimai įvyks dar anks-
čiau. Neturime pagrindo juos per-
kelti, Konstitucija nenumato galimy-
bės perkelti šiuos rinkimus“, – sakė 
Baltarusijos lyderis per vaizdo kon-
ferenciją su Moldovos prezidentu 
Igoriu Dodonu. „Todėl surengsime 
rinkimus, artimiausiu metu apsisprę-
sime dėl datos. Tai tikrai bus vasarą. 
Vėliausiai – rugpjūčio pabaigoje“, – 
pridūrė A. Lukašenka.

Gripas. Gripas traukiasi iš Lietu-
vos – sezoninio gripo atvejų toliau 
mažėja, skelbia Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras (NVSC). 
Lietuvoje praėjusią savaitę ser-
gančiųjų gripu ir ūmiomis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) skaičius siekė 8,8 atvejo 
10 tūkst. gyventojų. Savaitę anks-
čiau šis rodiklis buvo12,4 atvejo 10 
tūkst. gyventojų. Praėjusią savaitę 
daugiausiai sergančiųjų buvo Kau-
no apskrityje (11,3 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų), mažiausiai – Tauragės 
apskrityje (3,6 atvejo 10 tūkst. gy-
ventojų). Dėl gripo ligoninėje gulin-
čių asmenų praėjusią savaitę nebu-
vo. Iš viso šį gripo sezoną dėl gripo 
ir jo sukeltų komplikacijų mirė 11 
asmenų.

Prognozė. Europos Centrinis 
Bankas (ECB) pirmadienį paskel-
bė naujausio tyrimo, skirto įvertinti 
ekspertų makroekonominę progno-
zę (SPF) euro zonai ateinantiems 
metams, rezultatus. 2020 metų an-
trąjį ketvirtį atlikta ECB ekspertų 
apklausa rodo, jog 2020, 2021 ir 
2022 metais metinė infliacija, ap-
skaičiuota remiantis suderintu var-
totojų kainų indeksu (SVKI), gali 
siekti 0,4, 1,2 ir 1,4 procento, ati-
tinkamai. Tai reiškia, kad eksper-
tai sumažino ankstesnę prognozę 
0,8, 0,2 ir 0,1 procentinio punkto. 
Vidutinė ilgesnės trukmės infliaci-
jos prognozė išliko 1,7 procento. 
Ekspertų lūkesčiai dėl euro zonos 
realaus bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimo 2020, 2021 ir 2022 
metais siekia vidutiniškai 5,5, 4,3 
ir 1,7 procento. Tai rodo didelius 
ankstesnės prognozės pokyčius: 
minus 6,6 procentinio punkto 2020 
metų prognozėje ir plius 3,1 pro-
centinio punkto 2021 metų progno-
zėje. Tuo tarpu prognozė dėl vidu-
tinės trukmės laikotarpio realiojo 
BVP augimo išliko 1,4 procento. 
Prognozuojama, kad nedarbo lygis 
2020, 2021 ir 2022 metais viduti-
niškai sieks 9,4, 8,9 ir 8,4 proc., 
atitinkamai. Ankstesnės prognozės 
buvo 1,9, 1,5 ir 1,1 procentinio 
punkto (atitinkamai) mažesnės. 

-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.

Ar reikalingi ilgesni savaitgaliai?
Šalies valdžia pakvietė diskusijai apie ilgesnį savaitgalį. Siūloma, kad jis galėtų tęstis 2,5 dienos, 

ilgesnis savaitgalis esą prisidėtų prie ekonomikos skatinimo.
Ar pritariate siūlymams savaitgalius padaryti ilgesnius? Ką veiktumėte per ilgesnius savaitgalius?

Ciocė: „Tai žinioj, kad rekalin-
gi. Kuo mažiau dirbti ir kuo dau-
giau gauti.“

Jokūbas: „Nereikalingi tie il-
gieji savaitgaliai. Tiktai visokie 
pijokai ir tinginiai gali jais džiaug-
tis, nes gali švęsti kelias dienas iš 
eilės, lankytis svečiuose, pramo-
gauti. Žinia, kai pas mus daug kam 
galvoje tik baliai ir festivaliai, tai 
ilgireji savaitgaliai jiems yra di-
džiausia svajonė ir siekis.“

X - man: „Idėja tikrai gera. Pa-
gal viešoje erdvėje pasirodžiusią 
informaciją, dialogui dėl pusdieniu 
trumpesnio savaitgalio pasiruošę ir 
darbuotojų atstovai, ir aukšto ran-
go politikai, tame tarpe ir premje-
ras Saulius Skvernelis. Taip, kad 
belieka laukti teigiamų abiejų ša-
lių diskusijos rezultatų, bei tikėtis, 
kad visai tai neliks priešrinkiminiu 
pliurpalu.“

Pašalpynis: „O man visi savaig-
taliai -ir ilgieji, ir trumpieji yra ge-

rai. Svarbu, kad pašalpas valdžia 
laiku mokėtų, reguliariai didintų, 
kad nereikėtų už pašalpas atidir-
binėti ir kad alus plastamasiniuose 
bambaliuose nebrangtų. Man vi-
sos dienos ir visi savaitgaliai kaip 
šventė.“

Jadze iš Svedasu: „Par darby-
metčius prie rusų valdžias tai net 
savaitgaliais išejginių nebuva, 
dirbom visi kaipo juodi jaučiai. Ja 
prie neprigulmybes Lietuvoj visa-
kių navatnų dalykų atsrada. Ir ilgų 
savaitgalių daugybe. Je mūsų žma-
nėm bet tik nedirbt ir gaut darma-
vai pinigus. Visi tik džiaugias, lau-
kia savaitgalių ilgūjų, alaus ežerus 
išgeria, mėsas kalnus priryja, pri-
tinginiauja ir vėl laukia kitų savat-
galių. Tinginių a ne darba žmanių 
tai išmislas.“

Atsibodo: „per karantiną na-
muose sėdėt ir lašinius ant pilvo 
augint. Norisi kuo greičiau į darbą. 
O čia dar kažkokie ilgieji savaitga-

liai. Nereikia jokių savaitgalių. Tik 
į darbą ir baigtas kriukis.“

Ne Juozas: „Verslininkai ir taip 
dejuoja, kad vargsta, beveik badu 
miršta, kad mėnuo karantino su-
žlugdė verslą, nuskurdino. Dirban-
tieji aimanuoja, kad algos gauna 
mažai, kad skurde gyvena. Tai ko-
kios gali būti kalbos apie visokių 
švenčių, ilgųjų savaitgalių šventi-
mą? Reikia dirbti ir užsidirbti, o ne 
savaitgaliais pramogauti.“

Tiesa: „Valstybės tarnyboje yra 
įtemptas ir atsakingas darbas, o 
baigiantis darbo savaitei tarnauto-
jų darbo produktyvumas krenta ir 
yra nevaisingas.Todėl taupant biu-
džeto lėšas, sunaudojamas darbo 
vietų eksploatvimui be produkty-
vumo, bei atsižvelgiant į tai, kad 
didžiuosiuose miestuose dirbantys 
tarnautojai dar po darbo grįždami 
sugaišta po 1,5 val praleisdami 
automobilių kamščiuose, galima 
priimti tokį pasiūlymą taikant tik 

biudžetinių įstaigų darbuotojams.“
Nu jo: „Reikia pakausti tų 

darbuotojų,kurie gauna arlygi-
nimą už padarytą darbą,o ne už 
valandas,praleistas darbe. Statybi-

ninkas ar kirpėja gali dirbti ir dvi 
dienas per savaitę,bet įdomu,kiek 
jie uždirbs.“

Gėlės – prabangos prekė Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Per 30 metų mažai kas pasikeitė - į gėlių saloną ,,Gėlių lanka” užsukantys pirkėjai čia dažniausiai 
prašo rožių bei tulpių. Visgi meluočiau sakydamas, kad pokyčių gėlių pardavėjų versle nėra. Gėlių 
žiedų dabar be jokio vargo galima užsisakyti tiesiog kelių kompiuterio klavišų paspaudimu - inter-
netinė prekyba kaip niekada ypač įsivažiavo Lietuvoje paskelbus karantiną.

Panašu, kad Anykščiuose bei 
Rokiškyje veikiančių gėlių salonų 
,,Gėlių lanka” savininkė, floristė 
Eugenija Sudeikienė pernelyg daug 
žvalgytis į praeitį nelinkusi. Floris-
tikos mokslus baigusi moteris net 
nedvejodama nusprendė  susikurti 
darbo vietą, kurioje ją kasdien sup-
tų gėlių žiedai.

,,Yra ir lengvesnių kelių užsi-
dirbti pinigų”, - pasiteiravus, ar po 
kelių dešimtmečių darbo jaučiasi 
pasirinkusi tinkamą veiklos kryptį, 
kalbėjo E.Sudeikienė.

Apžvelgdama prabėgusius me-
tus, E.Sudeikienė viską apibendri-
no keliais žodžiais: ,,Buvo sunku”.

,,Mes nuėjome labai sudėtingus 
verslo etapus. Šiais laikais užsiim-
ti verslu yra paprasčiau. Tuomet, 
kai atidarėme gėlių saloną ,,Gėlių 
lanka”, trūko žinių, reikėjo daug 
mokytis. Ėjau mokytis į visus kur-

sus, apie kokius tik sužinodavau, 
bet jie nebuvo labai rimti, kol ne-
pakliuvau į rimtą mokyklą”, - sakė 
E.Sudeikienė.

Pagrindinė įmonės floristė E. 
Sudeikienė baigė kursus užsienyje 
-  pasaulinio lygio floristų -dizaine-
rių mokyklose, kuriose floristikos 
meno mokė Taivo Piller (Talinas, 
Estija), Linda Johnsen (Norvegi-
ja), Nicole (Maskva, Rusija), Peter 
Hess (Šveicarija).

Anykščiuose galima užsukti bent 
į kelias prekybos vietas, kuriose 
prekiaujama gėlėmis. Kaip joms 
visoms pavyksta išgyventi tokiame 
nedideliame miestelyje?

,,Nelengva. Daugelyje gėlių sa-
lonų dirba patys savininkai, dar 
samdo kelis darbuotojus. Atlygi-
nimams ir mokesčiams susimokė-
ti pinigų susirenka. Gėlės - pra-
bangos prekės, bet jos žmonėms 

reikalingos”, - kalbėjo floristė 
E.Sudeikienė.

Per daugelį metų į gėlių salonus 
užsukančių pirkėjų skoniai, anot 
E.Sudeikienės, keičiasi.

,,Anksčiau žmonės kreivai žiū-
rėdavo, pavyzdžiui, į gerberas, 
lygindavo su ramunėmis. Arba le-
lijos. Šios gėlės visame pasaulyje 
laikomos aukščiausios kategorijos 
gėlėmis, o žmonės prašydavo jo-
kiu būdu jų nedėti į puokštes, esą 
kiti pagalvos, kad tos lelijos - iš 
patvorio priskintos”, - pasakojo 
E.Sudeikienė.

Vienu metu pirkėjai ypač pagei-
daudavo įmantrių puokščių, tačiau 
ir šios srities mados pasikeitė.

,,Dabar viskas supaprastėjo. 
Vyrauja natūralumas.Gėlių puokš-
tė atrodo lyg ,,pats prisiskyniau 
iš sodo”. Bet net ir tokią puokš-
tę labai sunku padaryti’’, - sakė 

E.Sudeikienė.
Dar prieš keletą metų žmonės 

ypač daug gėlių pirkdavo eidami į 
laidotuves. Dabar vis mažiau no-
rinčiųjų įsigyti gėlių krepšelius ar 
vainikus.

,,Eidami į laidotuves žmonės 
perka pavienius gėlių žiedus. Da-
bar daugiau šarvojimo salės pa-
puošimui skiriama dėmesio”, - pa-
stebėjo E.Sudeikienė.

Floristė E.Sudeikienė negalėjo 
išskirti kokios nors vienos pirkėjų 
kategorijos, dažniau perkančios 
gėles. Jos, anot floristės, vienodai 
domina tiek moteris, tiek vyrus, 
tiek jaunus, tiek ir pagyvenusius.

Kovo viduryje Lietuvoje pa-
skelbtas karantinas. Didžiajai 
daliai prekybos vietų, taip pat ir 
gėlių parduotuvėms, maždaug pu-
santro mėnesio teko užverti duris. 
Prekybininkai patyrė didžiulius 
nuostolius.

,,Neparduotas gėles teko išmes-
ti. Susimokėti už patalpų nuomą, 

nors ir nedirbome, 11-kai darbuo-
tojų per prastovą Anykščiuose bei 
Rokiškyje išmokėti atlyginimus”, 
- vardijo E.Sudeikienė.

Gėlių salonai ,,Gėlių lanka” jau 
daugelį metų gėles parduoda ne tik 
prekybos vietose, bet ir internetu.

,,Dabar, per karantiną, elektroni-
nė prekyba gėlėmis ypač populia-
ri. Žinoma, fiziškai gėlių internetu 
apžiūrėti nepavyks, bet klientams 
stengiamės garantuoti kokybišką 
produktą. Prekyba gėlėmis in-
ternetu ypač domisi išvykusieji 
į užsienį. Gėles užsako Motinos 
dienos bei kitomis progomis”, - 
pasakojo E.Sudeikienė.

Pasiteiravus, ar gėlių pardavė-
jai sulaukia paramos bei dėmesio 
iš Anykščių rajono savivaldybės, 
E.Sudeikienė kalbėjo: ,,Niekada 
nieko iš valdžios nesitikiu. Žinau, 
kad viskas priklauso tik nuo mūsų 
pačių. Aišku, jei valdžia mokes-
čius pamažintų, būtų gerai, bet ji 
mums nei padeda, nei trukdo.”

Floristė Eugenija Sudeikienė sakė, kad per karantiną ypač išpopuliarėjo prekyba gėlėmis internetu.

Gėlių salonas ,,Gėlių lanka” įsikūręs strateginėje miesto vietoje 
- A.Baranausko aikštėje.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Jonas Biliūnas – sąjūdininkas?
Visi dar nuo mokyklinių metų 

prisimename Jono Biliūno apsaky-
mą „Laimės žiburys“. Šiuo kūriniu 
rašytojas nubrėžė savo moralinę 
viziją. Tai buvo lietuvių visuome-
nės kairiojo sparno humanistinė 
pozicija: „Ant aukšto stataus kal-
no pasirodė stebuklingas žiburys 
su užrašu: „Žmonių Laimė“. Su-
sirinkusioms minioms iš kažkur 
atsiradęs žilas senelis paaiškino, 
kad „tas, kuris užlips ant to kalno 
ir prisilies į tą žiburį, visus žmones 
padarys laimingus...“

„Laimės žiburys - istorijos kaip 
laisvės, laimės ir lygybės sąjūdžio 
vizija“ (Vytautas Kavolis). Kaip 
žinia, sąjūdis, kaip atgimstančios 
tautos judėjimas, gimė iš sponta-

niško daugelio individų pasiryžimo 
aukotis bendrai tautos gerovei, ne-
laukiant asmeninio atlygio. Gąsdi-
nančių šmėklų, kurios sąjūdį siekė 
nuo jo tikslų nukreipti, buvo ir XX 
a. pradžioje. Senelis aiškino, kad 
visokios šmėklos ir nusigandusieji 
ar paslydę kaipmat pavirs į akme-
nis, bet savo mirtimi atneš jie lai-
mę kitiems. Daug žmonių žus kaip 
nuo baisiausios ligos ar maro. Stai-
ga „sutrupėjo nelaisvės pančiai, iš-
nyko tarp žmonių neapykanta ir vi-
sokios skriaudos ir neteisybės; visi 
pasijuto lygūs ir laimingi, visi ger-
bė artimą ir žmogaus teises“. Kova 
prieš blogį žmonėse nevirto kova 
prieš žmones, negalvota naudotis 
prievarta ar lieti priešų kraują, net 

persekioti kitaip galvojančius, kad 
jie paklustų daugumos valiai...

Jono Biliūno sąjūdžiui nereikėjo 
nei organizacijos, nei vadų. Kie-
kvienas atnešdamas, ką kiekvie-
nas vyras ar moteris gali. Tuometė 
moteris buvo radikaliai nusiteikusi 
kaip bendros kovos dalyvė. Šis mo-
ters lygiateisiškumas gąsdino ne 
vieną visuomenės veikėją. Katali-
kiško visuomenės sparno atstovas 
Adomas Jakštas pirmajame Lietu-
vos moterų suvažiavime 1907 m. 
pareiškė: „Kova, kovojimas - tai 
vyrų,  ne moterų pašaukimas“. Ra-
šytojo vaizduojamas sąjūdis buvo 
negausus ir jo dalyviai nebuvo nei 
savo artimųjų suprantami, nei vi-
suomenėje populiarūs. Tačiau jų 

pakako. Rašytojas skelbė, kad mo-
ralinė sąmoningo žmogaus pareiga 
- dalyvauti laisvai ir humaniškai 
siekiant šviesos visiems. Šviesos 
sekėjai  sudarė vieningą sąjūdį ir 
tikėjo, kad kovos tikslas gali būti 
pasiektas. 

Apsakyme „Laimės žiburys“ 
keliamas aukos visuomenes la-
bui  prasmingumas. Kūrinyje su-
dėtos rašytojo ir geriausiųjų to 
meto žmonių viltys, kad šviesus 
žmogaus protas, kaip pasklidęs 
alegorinis žiburys, pagaliau su-
naikins nelaisvę, o su ja grius ir 
moralė, paremta žmogaus neapy-
kanta. Laimė įsiviešpataus tada, 
kai visi suvoks žmogaus vertę, o 
tarpusavio santykius rems meilė ir 

pagarba. Kūrinyje regime vyrus ir 
moteris, drauge pasirenkančius tą 
patį siekį. Tai buvo XX a. pradžios 
pažangaus galvojimo vizija. Vyrai 
ir moterys lygūs tame pačiame dar-
be. „Pasirenkama savo laisva valia, 
nepaisant tėvų, brolių ir seserų įti-
kinėjimų, jog per daug rizikuoja-
ma“ (Vytautas Kavolis).

Juozas BRAZAUSKAS, 
istorikas, publicistas

Istorinis posėdis - rajono Taryba 
posėdžiavo iš namų

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Valstietis“ Dominykas Tutkus 
domėjosi, ar ataskaita buvo pateik-
ta Anykščių ligoninės stebėtojų ta-
rybai, taip pat klausė, ar Stebėtojų 
taryba turi pasitvirtinusi pirminin-
ką bei pavaduotoją.

,,Pradžioje ši ataskaita turi būti 
pateikta Stebėtojų tarybai. Jai 
patvirtinus, tada ataskaita teikia-
ma Rajono tarybai“, - pastebėjo 
D.Tutkus.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
sakė, kad  ligoninės direktorius dr. 
Audrius Vasiliauskas ne kartą dėl 
to buvo perspėtas, tačiau esą Ste-
bėtojų tarybos posėdžio nesukvietė 
ir ligoninės veiklos ataskaitos jai 
nepristatė.

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
domėjosi, ar Rajono taryba apskri-
tai gali svarstyti Anykščių ligoninės 
veiklos ataskaitą, jei ji nebuvo pri-
statyta ligoninės Stebėtojų tarybai. 
Meras S.Obelevičius ramino, kad 
veiklos ataskaitą Stebėtojų tarybai 
pristatyti tik rekomenduojama, to-
dėl esą klausimą galima svarstyti.

,,Darbietis“ Ričardas Sargūnas 
įžvelgė, kad tvirtinant Anykščių 
ligoninės veiklos ataskaitą vyksta 
,,žaidimas“. Rajono tarybos narys 
atskleidė, kad komitetų posėdžiuo-
se tarybos nariai buvo informuoti, 
kad Stebėtojų taryba ligoninės vei-
klos ataskaitą svarstė.

,,Prieš dvi dienas vienaip kalba-

ma, po dviejų dienų – kitaip“, - ste-
bėjosi R.Sargūnas.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja V.Daugelavičienė dėl 
prieštaraujančios informacijos ko-
mitetų posėdžiuose ir tarybos posė-
dyje atsiprašinėjo ir prisiėmė kaltę.

,,Negaliu įsivaizduoti, kad ligo-
ninės vadovas taip apgavo“, - sakė 
V.Daugelavičienė.

,,Valstietis“ Vygantas Šližys kal-
bėjo, kad Anykščių ligoninės vei-
klos ataskaitos tvirtinimas vyksta 
keistokai.

,,Čia tas pats, kaip kokioje nors 
įmonėje buhalteris tiesiai patvirtin-
tų ataskaitą, apeidamas akcininkus 
ir direktorių. Nemanau, kad turėtu-
me tvirtinti tokį dalyką“, - kalbėjo 
V.Šližys.

Už Anykščių ligoninės 2019 
metų veiklos ataskaitą balsavo 1, 
prieš - 20, susilaikė 1 Anykščių ra-
jono tarybos narys.

Iš pareigų gali trauktis

Po balsavimo socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis turėjo klau-
simą.

,,Kokia dabar situacija bus su li-
gonine, kadangi laikinas paskirtas 
vadovas. Kaip spręsime tą klausi-
mą?“ - domėjosi D.Krikštaponis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius priminė, kad ligoni-
nės direktorius dr. A.Vasiliauskas 
šiuo metu laikinai yra nušalintas 
nuo pareigų, vyksta tyrimas.

,,Praėjus terminui, bus spren-
džiama, ar  skirti nuobaudą, ar bus 
direktoriaus atleidimas.Yra tokių 
žinių, kad vadovas ir pats ruošiasi 
trauktis. O po to, jei vadovas pa-
sitrauktų, būtų skelbiamas konkur-
sas“, - informavo S.Obelevičius.

Priminsime, kad Anykščių ligo-
ninės direktorius dr. A.Vasiliauskas 
mėnesiui nuo pareigų buvo nuša-
lintas po to, kai savivaldybės va-
dovams prieštaravo dėl Karščia-
vimo klinikos įsteigimo ligoninės 
patalpose. Dr.A.Vasiliauskas bai-
minosi, kad Karščiavimo klinikoje 
tiriami koronavirusu užikrėtę pa-
cientai ligoninei gali tapti ,,tiksin-
čia bomba“. Vietoje jo laikinuoju 
Anykščių ligoninės vadovu paskir-
tas iki tol Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus patarėjo pareigas 
ėjęs Dalis Vaiginas.

Siaurukas bankrutuos arba 
bus išgelbėtas

Balandžio 30-osios Anykščių 
rajono tarybos posėdyje taip pat 
kalbėta apie VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ reikalus. 
Informuota, kad šios įstaigos da-
lininke planuoja tapti ir Panevėžio 
rajono savivaldybė.

Rajono Tarybos narys Kęstutis 
Tubis įžvelgė, kad naujajam siau-
ruko dalininkui nėra nustatyta jo-
kių įsipareigojimų.

,,Mes jų ketinimų neturime ir 
nežinome. Buvo kalbėta komite-

to posėdyje, kad bus problemų, 
kai atsiranda nauji dalininkai, dėl 
finansavimo. Vienas norės duo-
ti, kitas nenorės. Manau, kad kol 
nėra jungtinės sutarties dalininkų, 
siūlyčiau ją sudaryti ir tik tada Pa-
nevėžio rajono savivaldybę priimti 
į VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ dalininkus. Nes kitokiu 
atveju bus visiškas chaosas“, - siū-
lė K.Tubis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius prisipažino, kad dėl 
naujojo dalininko savivaldybė turi 
visokių abejonių. Jis taip pat kal-
bėjo, kad Susisiekimo ministerija, 
įkalbėta likti VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininke, 
įstaigai skirs 200 tūkst. eurų, o ru-
denį - dar papildomus 150 tūkst.
Eur. Tiesa, 150 tūkst. Eur bus skirti 
tik tuo atveju, jei siauruko dalinin-
kais taps panevėžiečiai.

,,Mes esame įvaryti į kampą. 
Jei Susisiekimo ministerija siau-
rukui neskirs tų papildomų 150 
tūkst. Eur, siaurukas bankrutuos“, 
- konstatavo S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Jacunckas nuogąstavo, 
kad, įsileidus naujus dalininkus, 
Anykščių rajono savivaldybė gali 
prarasti siauruko kontrolę.

,,O kokią išeitį mes šiandien tu-
rime? Turizmo sezonas - neaišku, 
kada prasidės, pajamų kritimas 
turbūt bus ženklus. Kaip mes iš-
laikytume siauruką?“ - retoriškai 
klausė tarybos narys V.Šližys.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius konstatavo, kad VšĮ 
,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ balansas šiuo metu yra mi-
nusinis - įstaiga turi 38 tūkst. Eur 
skolų. Jis kalbėjo, kad planų pri-
sidėti prie siauruko išlaikymo turi 
AB ,,Lietuvos geležinkeliai“.

Tai, kad neaiškūs siauruko da-
lininke norinčios tapti Panevėžio 
rajono savivaldybės įsipareigoji-
mai, posėdyje ir sukėlė daugiausia 
diskusijų. Tiesa, liberalas Kęstutis 
Indriūnas siūlė į situaciją žvelgti 
blaiviai.

,,O gal kaip tik naujasis dalinin-
kas ateis ir viską išgelbės?“ - repli-
kavo K.Indriūnas.

17 Anykščių rajono tarybos na-
rių balsavo už tai, kad Panevėžio 
rajono savivaldybė taptų siauruko 
dalininke, 1 - prieš ir 5 susilaikė.

Baseino vadovė aukojasi...

Tvirtinant VšĮ ,,Sveikatos oazė“ 

2019 metų veiklos ataskaitą ir 
2020 - 2023 metų strategiją, libe-
ralas K.Indriūnas suskaičiavo, kad 
baseinas ,,Bangenis“ per karantiną 
prarado 800 lankytojų. Jis atkreipė 
dėmesį, kad strategija yra pernelyg 
optimistinė ir bent jau 2020 metais 
užsibrėžtų rodiklių įstaiga dėl ko-
ronaviruso pandemijos nepasieks.

,,45 proc. priedas prie atlygi-
nimo direktorei krizės metu. Ar 
negalima jo sumažinti? Man tai 
atrodo puota bado metu. Skaitau 
ir man nelabai malonu“, - kalbėjo 
K.Indriūnas.

Rajono tarybos narys K. Indriū-
nas taip pat iškėlė mintį, kad per 
karantiną užsidarius baseinui VšĮ 
,,Sveikatos oazė“ direktorė Sonata 
Veršelienė galėtų padirbėti už pusę 
algos.

Rajono tarybos narys V.Šližys 
atkreipė dėmėsį, kad baseine 
,,Bangenis“ dirba 21 darbuotojas, 
keturi iš jų yra administratoriai.

,,Nelabai suprantu, ką jie ten 
veikia. Gal įstaiga šiuo metu galė-
tų persižiūrėti etatus?“ - replikavo 
V.Šližys.

VšĮ ,,Sveikatos oazė“ direktorė 
S.Veršelienė reagavo į K.Indriūno 
repliką apie jos atlyginimą.

,,Tai tikrai nėra puota bado metu.
Aš esu sustabdžiusi savo darbo 
mokėjimą. Tai yra mano auka. Pir-
miausia žiūriu žmogaus intereso“, 
- apie tai, kad pirmiausia rūpinasi 
baseino darbuotojais, įstaigos ko-
munalinėmis išlaidomis, kalbėjo 
S.Veršelienė.

VšĮ ,,Sveikatos oazė“ direktorė 
S.Veršelienė taip pat atrėmė kriti-
ką ir dėl esą per didelio etatų skai-
čiaus, atkreipdama dėmesį, kad 
visą laiką, kol užima direktoriaus 
pareigas, dirba be pavaduotojo bei 
ūkvedžio.

Nusišalinus nuo balsavimo - į 
virtuvę

Pirmasis nuotolinis Anykščių 
rajono tarybos posėdis neapsiėjo ir 
be linksmai skambančių juokelių. 
Nuo balsavimo nusišalintantiems 
rajono Tarybos nariams meras 
S.Obelevičius patarė eiti į virtuvę 
arba kompiuterio ekrane ,,išjungti 
vaizdą“.

Beje, Anykščių rajono tarybos 
narys, konservatorius Giedrutis 
Klimkevičius buvo vienintelis iš 
politikų, kuris nuotoliniame posė-
dyje dalyvavo dėvėdamas apsau-
ginę kaukę.

Anykščių savivaldybės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė posėdyje kalbėjo, kad buvo apgauta 
Anykščių ligoninės direktoriaus dr. Audriaus 
Vasiliausko.

Anykščių rajono tarybos narys Vygantas Šližys 
suabejojo, ar be papildomų dalininkų savival-
dybė būtų pajėgi išlaikyti siauruką.
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Informacija deklaruojantiems žemės ūkio 
naudmenas ir kitus plotus

Informuojame, kad nuo gegužės 4 d. pradedamas įpras-
tinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas su 
fiziniais pareiškėjų apsilankymais seniūnijose ir Žemės 
ūkio skyriuje. Deklaravimas tęsis iki birželio 22 d. (pa-
vėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 17 d.). 

Vykdant Žemės ūkio ministerijos 2020 m. balandžio 8 
d. įsakymą Nr. 3D-278 ir Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsa-
kymą Nr. 1-AĮ-239 bei siekiant sureguliuoti pareiškėjų 
apsilankymo srautus, pareiškėjai bus aptarnaujami tik 
iš anksto užsiregistravus ir suderinus konkretų atvyki-
mo laiką. Atvykę pareiškėjai privalo naudotis apsaugos 
priemonėmis: dėvėti apsaugines kaukes, vienkartines pirš-
tines, naudoti dezinfekcines priemones, laikytis saugaus 2 
m atstumo ir su savimi turėti rašymo priemonę. 

Pareiškėjai, su kuriais seniūnijos specialistams nepavy-
ko susisiekti, sudarant išankstinį apsilankymo grafiką, turi 
registruotis pas seniūnijos specialistą dėl žemės ūkio nau-
dmenų ir kitų plotų deklaravimo laiko suderinimo.

Primename, kad saugiausias deklaravimo būdas – sava-
rankiškas deklaravimas elektroniniu būdu. 

Išankstinė registracija ir paraiškos bus priimamos:

Prognozė: Anykščiuose turistų netrūks 
ir šią vasarą

Dėl Lietuvoje besitęsiančio karantino gana sudėtingoje situaci-
joje atsidūrė turizmo sektorius. Įsibėgėjo gegužė,  tačiau Anykš-
čių miesto gatvėse beveik nematyti turistų. Nebus turistų - ken-
tės vietos verslininkai, kuriems atvykėliai yra vienas pagrindinių 
pragyvenimo šaltinių.

,,Anykšta“ klausė pašnekovų, kaip turistiniams Anykščiams 
pavyks išgyventi koronaviruso akivaizdoje, domėjosi, kokios al-
ternatyvos žmonėms galėtų leisti šį sezoną dirbti ir užsidirbti.

Su dviem 
keleiviais 
siaurukas juk 
nevažiuos

Mindaugas JUCEVIČIUS, VšĮ 
,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius:

- Šiuo metu dalis įstaigos dar-
buotojų yra prastovose, o pagrindi-
nė veikla - remontas. Kadangi už-
siimame ne keleivių pervežimu, o 
daugiau turistine edukacine veikla, 
sudėtinga užtikrinti atstumus tarp 
keleivių, o su dviem žmonėmis 
siaurukas juk nevažiuos.

Sušvelninus karantino sąlygas 
ir atnaujinus siauruko reguliariuo-

sius reisus, tikimės, kad galbūt 
kelionėms labiau pavyks pritraukti 
šeimas, gimines ar bendradarbius. 
Tokios uždaros grupės labiau tikė-
tinos nei tos viešos. Žinoma, su-
lauksime šiemet mažiau užsienio 
turistų.

Birželio pradžioje suplanuotų 
renginių dar neatšaukėmė. Mes iš 
klientų pinigų nesame paėmę, tik 
rezervavę vietas, tad tas atšauki-
mas nieko nekainuoja.

Orientuosimės į 
šeimas

Kristina BEINORYTĖ, lai-
kinoji Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro di-
rektorė:

- Vieninga Lietuvos turizmo at-
stovų prognozė yra ta, kad šį pa-
vasarį ir vasarą žmonės daugiau 
keliaus po Lietuvą. Jie keliaus su 
apsaugos, dezinfekcinėmis prie-
monėmis, laikydamiesi visų ka-
rantino reikalavimų. Praėjęs sa-
vaitgalis Anykščiuose parodė, kad 
nevietinių lankytojų mieste jau 
buvo - lankomi gamtos objektai, 
žmonių galima sutikti pėsčiųjų ir 
dviračių takuose. Judėjimas po 
truputį intensyvės. Manau, kad 
daugiausia lankytojų sulauksime 
rugpjūtį. Aišku, čia tik prognozės 
- niekas nežino, ar koronavirusas 
toliau neplis.

Dabar daugiau su turizmu susi-
jusią reklamą nukreipiame į vieti-
nius turistus. Persiorientuojame į 
vietinį turizmą. Priemonės išlieka 
tos pačios, planuojame tas veiklas, 
kurias buvome susiplanavę anks-
čiau - vyks įvairūs infoturai, reng-
sime apie Anykščių rajoną radijo, 
televizijos laidas.

Didžiausias nuostolis turbūt bus 
muziejams, vasaros rogučių par-
kui, Labirintų parkui - neturėsime 
didelių turistų grupių, autobusų su 
vaikų ekskursijomis.

Orientuosimės į šeimas, ką iki 
šiol ir darėme.

Atsidarymo 
nuotaikos 
slogesnės

Deividas DILYS, verslinin-
kas:

- Apverstas namas šiuo metu 
neveikia, nes jis negali veikti pa-

gal visas karantino sąlygas.Taigi, 
tam tikrų turistų srautų nesulaukė-
me, negavome planuotų pajamų. 
Labirintų parkas visada atsidaro 
gegužės viduryje. Tų nuostolių 
dar nėra, bet faktas, kad jų bus. 
Pirmaisiais vasaros mėnesiais ne-
teksime vaikų ekskurisjų, grupių.

Atsidarymo nuotaika yra tokia 
slogesnė. Neaišku, kas bus po 
dviejų ar trijų savaičių, kaip žmo-
nės judės, kaip leis savo pinigus.

Paskutines dvi savaites jau ne-
bekreipiu dėmesio į politikų nuo-
mones ir kalbas. Čia lyg rašymas 
šakėmis ant vandens - kaip bus, 
kas bus...Kiekvieną dieną vis kaž-
kas nauja.

Faktas, kad investavimas į nau-
jas pramogas yra sustabdytas.
Buvo minčių šalia apversto namo 
atidaryti naują parką, bet šiemet 
to jau nebus.

Šiuo metu pats blogiausias da-
lykas yra nežinomybė. O šiaip 
žmonės skambina, domisi - jie 
bet kuriuo atveju keliaus, nes nuo 
karantino ,,stogą rauna“. Turizmo 
verslas prie esamos situacijos tu-
rės pristaikyti.

O gal teisingai sakoma - kas 
seniau keliaudavo į užsienį, dabar 
daugiau keliaus po Lietuvą?

Liūdniausia dėl 
festivalio 
,,Devilstone“

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas:

- Manau, kad šie metai Anykš-
čiams turizmo srityje gali būti dar 
sėkmingesni. Žiūrėkite, kiek žmo-
nių neišvažiuos į užsienį.

Kiekvienas objektas turi savo 
specifiką. Jeigu kalbame apie ba-
seiną ,,Bangenis“, turint galvoje 
visus privalomus išlaikyti atstu-
mus tarp žmonių, bus sudėtinga. 

Apgyvendinimo sritis atsigaus - 
visas taisykles galima įgyvendinti. 
Jei vis laisvės karantino taisyklės, 
nematau problemos, kad, pavyz-
džiui, į sodybą atvažiuos gyventi 
šeima.

Turizmo paslaugų teikėjai turės 
persiorientuoti prie naujų sąlygų. 
Žmonės keliaus.

Liūdniausia, kad šią vasarą 
Anykščiuose nevyks festivalis 
,,Devilstone“. Va čia tai tragedija!

-AnYkŠTA
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MOZAIKA

AVINAS. Visą šią savaitę Avinai 
trykš energija, entuziazmu ir bus 
pilni artėjančių nepaprastų pokyčių 
nuojautos. Pats laikas ruoštis į me-
džioklę, leistis ieškoti nuotykių ir 
linksmybių. Ketvirtadienį gali tekti 
priimti gana svarbų sprendimą, ga-
lintį turėti ilgalaikių padarinių, tad 
būkite tikras, kad šios savaitės pra-
mogų troškimas nesumažins jūsų 
sugebėjimų racionaliai protauti.

JAUTIS. Jaučių laukia itin akty-
vi protinė veikla, o gal net nervinis 
išsekimas. Savaitės pradžioje būsite 
praktiškai nepajėgus priimti bent 
kiek svarbesnį sprendimą. Net ne-
bandykite, juolab kad nuo savaitės 
vidurio padėtis turėtų radikaliai keis-
tis. Kad ir ko imtumėtės, viskam bus 
savas laikas, savos ribos ir taisyklės. 
Su tuo teks tiesiog susitaikyti.

 
DVYNIAI. Iš tikrųjų jums vi-

siškai tas pat, kas vyks šią savaitę. 
Jūs viską darysite lengva ranka ir su 
gera nuotaika, tuo nusipelnydamas 
aplinkinių pagarbą. Savo sėkmin-
ga veikla taip sužavėsite įtakingą 
asmenį, kad užsitikrinsite sau gerą 
vietą ateityje. Jei visuomet viskas 
būtų taip paprasta, kaip lengva būtų 
gyventi!

VĖŽYS. Šią savaitę iš tiesų verta 
būti itin akylam. Kažkur jūsų laukia 
puiki proga. Būkite atidus! Vienin-
telis laiku ir vietoje pasakytas žodis 
ateityje gali atnešti didžiulės nau-
dos. Savaitgalį buvimas namuose 
gali varginti.

LIŪTAS. Jūsų galvoje sukasi 
mintys kažką palenkti į savo pusę 
ir parodyti tam žmogui visokerio-
pas savo simpatijas. Jei sumanytą 
susitikimą įtrauksite į šios savaitės 
planus, turėsite daugiausia šansų 
pasiekti trokštamą tikslą. Savaitgalį 
praeitis darys įtaką jūsų nuotaikoms 
ir sprendimams.

MERGELĖ. Dvasios taika ir 
ramybė - štai ko sieksite visą šią 
savaitę. Šia prasme rezultatai ims 
matytis nuo savaitės vidurio. Iki to 

laiko dienos gali būti neramios ir 
permainingos.

SVARSTYKLĖS. Jūsų aktyvu-
mas šią savaitę kitiems gali sukelti 
ne itin malonius jausmus. Pirmoje 
savaitės pusėje jūsų idėjoms, kaip 
reikėtų leisti pinigus, bus gana ener-
gingai pasipriešinta. Savaitės pabai-
goje pagaliau jums pavyks išsiaiš-
kinti, iš kurios pusės pučia vėjas, ir į 
daug ką pažvelgsite kitomis akimis.

SKORPIONAS. Iš aplinkinių 
galite tikėtis tik įvairiausių ban-
dymų kaip nors pasinaudoti jumis 
saviems tikslams. Labai tikėtina, 
kad būsite sutrikęs, blaškysitės, ne-
racionaliai išnaudosite tiek darbui, 
tiek poilsiui skirtą laiką. Tikriausiai 
verta paklusti instinktyviam norui 
kiek galima daugiau laiko praleisti 
namuose.

ŠAULYS. Ši savaitė jums bus 
tokia, kad privalote gyventi plačiai 
atmerktomis akimis ir į viską labai 
gerai įsiklausyti. Jeigu jums pavyktų 
teisingai nukreipti svarbius įvykius 
ir pasirinkti reikiamą tolesnį veiki-
mo planą, sėkmė būtų garantuota. 
Savaitės viduryje priimti sprendi-
mai gali turėti įtakos jūsų finansinei 
padėčiai.

OŽIARAGIS. Mąstymas bus 
greitesnis, kūrybiškesnis ir lankstes-
nis. Ypač harmoningi santykiai su 
sutuoktiniu. Reikalai gali šiek tiek 
komplikuotis savaitės viduryje, bet į 
pabaigą vėl viskas susitvarkys.

VANDENIS. Visą savaitę bus ak-
tualios bendravimo ar tiesiog santy-
kių su kitais žmonėmis problemos. 
Prieš ką nors galutinai nuspręsda-
mas, įsitikinkite, kad numatėte visus 
įmanomus padarinius. Savaitgalį 
saugokitės kartu su senais rakandais 
neišmesti ir naudingų daiktų (ir tie-
siogine, ir perkeltine prasme).

ŽUVYS. Labai tinkama savaitė 
imtis naujos veiklos - gal nauja tar-
nyba, sporto šaka ar hobis. Lygiai 
taip pat galimi pokyčiai dvasinėje 
plotmėje. Žvaigždės skatins išsiva-
duoti iš bet kokių pančių ar suvar-
žymų. Būsite laisvesnis dvasiškai ir 
kūrybiškesnis nei paprastai.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO 
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 
2020 M. BALANDŽIO 28 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant 
nepriklausomo auditoriaus išvadą (2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo audito-
riaus išvada pridedami).

5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirsty-
mo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2019 m. pelną 47.942,75 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

6. SVARSTYTA: 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 
NUTARTA: 
1. Nustatyti 1200 Eur meinę išmoką (tantjemas) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų komiteto nariui 

ir patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2020 m.
2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
 
8. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. 
NUTARTA: 
1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo 

pakeitimais.
2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos 

respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.7

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pa-
gal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“  
VPS priemonės „Ūkio ir verlo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vieto-
vėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-1), VPS priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir 
plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt 
ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gegužės 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. birželio 
5 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai patei-
kia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., 
K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama el. p. 
jurijus@anyksciuvvg.lt  taip pat telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Ni-
kitinas ir 8 615 30539 - VPS administratorė Ilona Jurevičienė. 

Užsak. nr. 437

Popiežius emeritas Benediktas 
XVI skundžiasi bandymais jį 
nutildyti

Tradicionalistas popiežius emeri-
tas Benediktas XVI pirmadienį Vo-
kietijoje pasirodžiusioje biografijoje 
kaltina oponentus siekiu jį „nutildyti“ 
ir griežtai smerkia homoseksualių as-
menų santuokas.     

93 metų Josephas Ratzingeris kny-
goje „Benediktas XVI – Gyvenimas“ 
tvirtina, kad tapo „piktybinio tikrovės 
iškraipymo“ auka, turėdamas galvoje 
reakcijas į jo pasisakymus diskusijas 
provokuojančiais teologiniais klausi-
mais.

Šios knygos ištraukų paskelbė Vo-
kietijos žiniasklaida ir naujų agentūra 
DPA.   

„Vokietijos teologų reakcijos to-
kios klaidingos ir piktavalės, kad bū-
čiau linkęs apie tai nekalbėti“, – rašo 
Benediktas XVI.   

„Būčiau linkęs neanalizuoti tikrųjų 
priežasčių, kodėl žmonės nori mane 
nutildyti“, – priduria jis. 

Vokietijos Katalikų Bažnyčia dau-

gelį metų vadovaujama dvasininkų, 
atviresnių reformoms nei griežti tra-
dicionalistai, prie kurių priskiriamas 
J. Ratzingeris. 

2005-aisiais pontifiku išrinktas ir 
po nepilnų aštuonerių metų aktyvios 
popiežiaus tarnystės atsisakęs Bene-
diktas XVI dažnai sulaukia kritikos 
dėl savo požiūrio į islamą ar tam 
tikrus socialinius klausimus ir kalti-
namas siekiu pakenkti savo įpėdinio 
pontifiko Pranciškaus pastangoms 
modernizuoti Bažnyčią.    

J. Ratzingeris biografijoje bando 
paneigti šiuos kaltinimus ir teigia, 
kad jo „asmeninė draugystė su popie-
žiumi Pranciškumi ne tik išliko, bet ir 
sustiprėjo“.    

Vasarį Benediktas XVI buvo 
įtrauktas į Vatikano intrigų verpetą, 
kai jo asmeninis sekretorius buvo pa-
šalintas iš popiežiaus palydos.    

Kai kurie stebėtojai apkaltino po-
piežių emeritą, kad jis kišasi ten, kur 
nepriklauso, kai pasirodė jo kartu su 
ultrakonservatyvių pažiūrų kardinolu 
Robertu Sarah išleista knyga itin daug 
karštų diskusijų keliančiu kunigų ce-

libato klausimu. 
Kilus pasipiktino audrai Benediktas 

XVI praėjus 48 valandoms po knygos 
pasirodymo paprašė pašalinti jo vardą 
iš bendraautorių sąrašo.  

Tačiau popiežius emeritas nesiliovė 
komentuoti diskusijas keliančių soci-
alinių klausimų ir naujoje biografijoje 
vėl pažėrė aštrios kritikos tos pačios 
lyties asmenų santuokoms.     

„Prieš šimtmetį visi būtų manę, kad 
kalbėti apie homoseksualių asmenų 
santuokas absurdiška. Šiandien visi, 
kas joms nepritaria, yra atskiriami 
nuo visuomenės“, – rašo Benediktas 
XVI.    

„Tai pasakytina ir apie abortus bei 
žmogaus gyvybės kūrimą laboratori-
joje“, – rašo jis ir priduria, jog visiškai 

natūralu žmonėms „bijoti Antikristo 
dvasinės galios“.

Dubajuje turinti įvykti pasauli-
nė paroda „Expo 2020“ atidėta iki 
kitų metų rudens

Dubajaus pasaulinė paroda „Expo 
2020“ bus atidėta iki ateinančių metų 
spalio 1 dienos dėl naujojo koronavi-
ruso pandemijos, pirmadienį pranešė 
Paryžiuje įsikūrusi organizatorė.

Tarptautinio parodų biuro nariai 
jau kelias dienas balsavo dėl prašymo 
atidėti renginį, o galutinis sprendimas 
turėjo būti priimtas gegužės pabaigo-
je.

Tačiau pirmadienį organizacija 
pranešė, kad du trečdaliai jos valsty-

bių narių nubalsavo už atidėjimą, o tai 
reiškia jis bus automatiškai suteiktas.

Biuro vykdomasis komitetas ba-
landį vienbalsiai pritarė tokiam siū-
lymui.

Dubajus, Jungtinių Arabų Emy-
ratų narys, išleido milijardus dolerių 
renginiui, kad galėtų atgaivinti savo 
šlubuojančią ekonomiką.

Dangoraižiais nusėtas miestas iš-
kovojo teisę rengti „Expo 2020“ dar 
2014 metais. Tai padėjo sustiprinti 
Dubajai gyvybiškai svarbią nekilno-
jamojo turto rinką, o pareigūnai ti-
kėjosi pritraukti daugiau turistų į šią 
miestą valstybę, turinčią judriausią 
tarptautinėms kelionėms skirtą oro 
uostą pasaulyje.

-Bns
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Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
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Skelbimai priimami 

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

Tel. (8-686) 33036.
El. p.: reklama@anyksta.lt

siūlo darbą

įvairūs

parduoda

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

Teleloto. Žaidimas nr. 1256 Žaidimo data: 2020-05-03 Skaičiai: 17 68 51 06 30 71 24 23 33 11 15 54 69 49 28 13 73 55 29 35 75 
58 14 16 48 20 01 22 56 57 07 72 45 38 41 34 08 53 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 02 19 74 10 27 59 26 66 12 50 65 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 17314.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 15.00€ 673 Užbraukus 
eilutę 1.50€ 10908 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 13220 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0357490 100 EUR piniginis prizas 
0207502 100 EUR piniginis prizas 0169487 1000 EUR piniginis prizas 0088906 1050 Eur piniginis prizas 0177749 1150 Eur piniginis 
prizas 0366406 1250 EUR piniginis prizas 0211980 2000 EUR piniginis prizas 0076098 2100 Eur piniginis prizas 0038607 2300 Eur 
piniginis prizas 0275541 3450 Eur piniginis prizas 0169488 6900 Eur piniginis prizas 031*192 88 Eur piniginis prizas 014*723 88 Eur 
piniginis prizas 030*547 88 Eur piniginis prizas 009*478 88 Eur piniginis prizas 002*721 88 Eur piniginis prizas 0142565 88 Eur pini-
ginis prizas 0314950 88 Eur piniginis prizas 0228216 88 Eur piniginis prizas 0388344 88 Eur piniginis prizas 0406558 88 Eur piniginis 
prizas 0010273 88 Eur piniginis prizas 0333541 88 Eur piniginis prizas 0074316 Automobilis FIAT 500 Cabrio 036*627 Čekis grožio 
prekėms (EUROKOS) 007*793 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 010*267 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 002*685 Čekis grožio 
prekėms (EUROKOS) 009*850 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 013*456 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 040*736 Čekis grožio 
prekėms (EUROKOS) 016*498 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 041*629 Čekis grožio prekėms (EUROKOS) 000*617 Čekis grožio 
prekėms (EUROKOS) 01**261 DELIMANO peilių komplektas 01**198 DELIMANO peilių komplektas 024*089 Kokteilinė PHILIPS 
028*051 Kokteilinė PHILIPS 008*268 Kokteilinė PHILIPS 011*433 Kokteilinė PHILIPS 030*415 Kokteilinė PHILIPS 029*632 Kokteilinė 
PHILIPS 029*536 Kokteilinė PHILIPS 026*833 Kokteilinė PHILIPS 024*561 Kokteilinė PHILIPS 008*921 Kokteilinė PHILIPS 036*728 
Plaukų džiovintuvas PHILIPS 028*304 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 014*840 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 027*919 Plaukų džiovin-
tuvas PHILIPS 029*993 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 010*142 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 021*979 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 
006*332 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 031*498 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 027*569 Plaukų džiovintuvas PHILIPS

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.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų di-
dinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

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.

Reikalingas žmogus močiutės 
priežiūrai visą parą.

Tel. (8-614) 07031.

Nuoma

"Basų kojų" take išnuomojama 
šašlykinė.

Tel. (8-650) 17803.

Paslaugos

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pristato visas medžia-
gas. Ilgalaikė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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 
darbo 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.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-607) 67679.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 7 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakci-
nuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 
1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
4 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. Priimami iš-
ankstiniai 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.

Nekilnojamasis turtas

12 ha dirbamos žemės Svėdasų 
sen. Pamaleišio k.

Tel. (8-674) 46484.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Tel. (8-621) 53555.

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-656) 01913.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

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

Tel. (8-600) 63820.

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.

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.

Mini traktoriuko paslaugos: že-
mės frezavimas, vagų - lysvių da-
rymas.

Tel. (8-698) 13003.

Įvairūs žemės kasimo darbai 3 
tonų ekskavatoriumi, valymo įren-
ginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Siūlau darbą: neįgaliojo slauga 
pas save namuose (jūsų namuo-
se).  

Tel. (8-611) 01001.

Statybos įmonė ieško plataus 
profilio statybininkų, apdailininkų. 
Atlyginimas nuo 980 Eur. 

Tel. (8-682) 30381. 

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.

PIRKITE AB ,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ 
VIŠČIUKUS !

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 
KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS

GEGUŽĖS 6 d., trečiadienį, prekiau-
sime AB ,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniais 
broileriniais vienadieniais ir paaugintais 
ROSS – 308 ir COBB – 500 veislės viščiu-
kais. Taip pat mėsiniais ančiukais, žąsiu-
kais, vienadienėmis vištaitėmis, mėsiniais 
BIG – 6 veislės kalakučiukais, jaunomis 3 
– 4 mėn. vištaitėmis, pašarais. Tel. užsaky-
mams (8-612) 17831 :

Svirnuose II – 10.30 val. Kavarske 
– 10.45 val. Janušavoje – 11 val. 
Dabužiuose – 11.20 val. Ažuožeriuose – 
11.35 val. Anykščių turguje – 11.50 val. 
Kuniškiuose – 12.10 val. Troškūnuose 
– 12.35 val. Surdegyje – 12.50 val. 
Viešintose – 13.20 val. Padvarninkuose 
– 13.35 val. Andrioniškyje – 13.50 val. 
Naujuosiuose Elmininkuose – 14.20 
val. Čekonyse – 14.40 val. Debeikiuose 
– 14.50 val. Rubikiuose – 15.10 val. 
Burbiškyje – 15.25 val. Mačionyse – 15.45 
val. Skiemonyse – 16.10 val. Kurkliuose – 
16.25 val. Staškūniškyje -16.45 val.

Tel. (8-612) 17831.
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anekdotas

gegužės 5 - 6 d. - priešpilnis, 
gegužės 7 - 8 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

gegužės 7 d.

gegužės 8 d.

gegužės 6 d.

vardadieniai

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Pijus, Angelas, Anielius.

Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

Domicelė, Domicijonas, Butautas, 
Rimutė, Danutė, Stanislovas.

Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 
Audrė, Mykolas, Stasys.

+6

Grįžta girtas vyras namo, pabel-
džia į duris ir laukia. Žmona atidaro 
duris ir sako:

- Kur, gyvuly, buvai? Kur valkio-
jaisi?

- Kapinėse buvau, - tyliai ir lėtai 
išlemena vyras.

- Oi, tai kas buvo, kas mirė? - iš-
sigąsta žmona.

- O... nepatikėsi, ten visi mirę.

***
Žmona guodžiasi vyrui:
- Brangusis, aš niekaip negaliu 

užmigti...
- Tai normalu. Blogis niekada ne-

miega.

***
- Sakykite, kas jus verčia kasdien 

prisigerti?
- Niekas neverčia... Aš savanoris.

***
- Kodėl toks sudaužytas?
- Mušiausi dėl merginos!
- Su kuo?
- Su savo žmona.

„Tele2“ atnaujina prekybos tinklo veiklą klientams – atidaromas salonas Anykščiuose
Sušvelninus karantino apribojimus verslui mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ atnaujina savo 

prekybos tinklo veiklą – atidaromas operatoriaus salonas Anykščiuose.

„Puikiai suprantame, kad didelei 
daliai mūsų klientų salonai – ypatin-
gai svarbūs. Reaguodami į klientų 
poreikius, laikydamiesi naujausių 
Vyriausybės nutarimų ir griežtų svei-
katos apsaugos reikalavimų, atnau-
jiname salonų veiklą,“ – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direk-
torius.

„Tele2“ salonai veiklą atnaujino 
nuo balandžio 23 dienos. 

Palaipsniui bus atidaryti ir kiti salo-
nai, pilną veikiančių pardavimo vietų 
sąrašą ir jų darbo laiką rasite https://
tele2.lt/privatiems/kontaktai.

Operatorius atidarė du salonus 
Anykščiuose – Vilniaus g. 22 ir A. 
Baranausko a. 16. 

Salono Vilniaus g. 22 darbo laikas: 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
9:00 – 18:00 val., šeštadienį 9:00 – 

15:00 val., sekmadienį 10:00 – 15:00 
val. (pietų petrauka 13:00 – 14:00 
val.).

Salono A. Baranausko a. 16 darbo 
laikas: nuo pirmadienio iki penkta-
dienio 9:00 – 18:00 val. (pietų pe-
trauka 13:00 – 14:00 val.), šeštadienį 
9:00 – 15:00 val., sekmadienį 10:00 
– 15:00 val. 

Iš viso šiuo metu atidaryti jau 65 
„Tele2“ salonai. Vilniuje atidaryta 
dvylika salonų, Kaune – penki salo-
nai, Klaipėdoje – keturi salonai, po du 
salonus atidaryta Šiauliuose, Panevė-
žyje ir Utenoje. 

Taip pat po vieną saloną atidaryta 
Alytuje, Kelmėje, Šilalėje, Kupiškyje, 
Druskininkuose, Elektrėnuose, Gargž-
duose, Ignalinoje, Jonavoje, Joniškyje, 
Jurbarke, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, 
Kretingoje, Lazdijuose, Marijampo-

lėje, Mažeikiuose, Palangoje, Pasva-
lyje, Plungėje, Prienuose, Rokiškyje, 
Šakiuose, Šalčininkuose, Šilutėje, Šir-
vintose, Skuode, Švenčionyse, Taura-
gėje, Telšiuose, Ukmergėje, Vilkaviš-
kyje, Visagine ir Zarasuose. 

Kiekviename salone siekiant užti-
krinti klientų ir darbuotojų saugumą 
bus įrengtos specialios, saugų atstumą 
užtikrinančios pertvaros.

Salone vienu metu lankytis galės 
tiek klientų, kiek jame yra laisvų par-
davėjų. Tarp darbuotojų bus laikomasi 
saugaus 2 metrų atstumo. Taip pat dėl 
saugumo reikalavimų, per dieną bus 
aptarnaujamas ribotas kiekis klientų.

Operatorius ragina klientus būti su-
pratingais ir pasirūpinti savo ir aplin-
kinių sveikatos saugumu – vizito salo-
ne metu mūvėti vienkartines pirštines 
ir dėvėti kaukes.

Salonuose bus laikomasi ir kitų 
saugumo priemonių – dezinfekuo-
jamos patalpos ir dažnai liečiami 
paviršiai. Salonus patys darbuotojai 
dezinfekuos dienos metu, po kiekvie-

no kliento apsilankymo. Taip pat kie-
kvieną vakarą, užbaigus darbą, dezin-
fekcinius darbus atliks ir profesionali 
valymo komanda.
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Palapinę apžiūrėjo ir Anykščių 
rajono vadovai - meras Sigutis 
Obelevičius bei vicemeras Dai-
nius Žiogelis, Anykščių rajono 
ligoninės laikinasis direktorius 
Dalis Vaiginas, rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė.

Anykščiuose sumontuota pala-
pinė yra 130 kv.m. ploto, jos me-
talinis karkasas uždengtas tentu. 
Sumontuota ir grindų danga. 

Pardavėjų atstovas M.Čiševič 
,,Anykštai“ sakė, kad Lietuvoje jau 
pardavė apie 100 palapinių - jas 
perka ir privatūs asmenys, ir įmo-
nės, ir valstybinės įstaigos. Priva-
tūs asmenys surenkamus statinius 
naudoja kaip pavėsines ar vasarna-
mius. Verslininkai  gaminį pritaiko 
kaip viešbučio numerį. Palapinės 
naudojamos ir kaip parodų paviljo-
nai ar kavinių patalpos. 

EM Group Invest MB parduo-
damų palapinių plotas nuo 12 iki 
500 kv.m. Pasak M.Čiševič, įgudę 
darbininkai palapinę surenka per 
4 val., o naujokai turėtų surinkti 
per šešetą valandų. Verslininko 
teigimu, palapinės karkasas su-
konstruotas molekulės principu, 
todėl jis yra neįtikėtinai tvirtas. O 
tentui pardavėjai suteikia dviejų 
metų garantiją.

D.Vaiginas ,,Anykštai“ sakė, jog 
bent jau tam tikrą laiką palapinė 

Nuo koronaviruso ginasi, nors 
jis ir nepuola

ligoninei bus reikalinga. Planuo-
jama vėl pradėti planinį gydymą, 
todėl gali būti, jog nepanaikinus 
karantino, bet atnaujinus planinį 
gydymą, palapinė ligoninei bus 
reikalinga kaip laukiamasis ir be 
koronaviruso protrūkio.

Anykščių rajono valdžia vė-
liau palapinę ketina naudoti per 
Anykščių mieste vyksiančius ren-
ginius.   

Aknystose ramu

Iki šios savaitės pradžios Anykš-

čių rajone fiksuoti 6 susirgimai 
koronavirusu, o 4 iš užsikrėtusiųjų 
jau yra pasveikę.

Koronavirusu sergančiomis šiuo 
metu laikomos Troškūnų palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninės 
bei Aknystos socialinių globos 
namų darbuotojos. Iš abiejų mote-
rų testai dėl galimo susirgimo ko-
ronavirusu imti profilaktiškai, jos 
ligos simptomų nejaučia, tačiau 
testų atsakymai buvo teigiami. 
Abi jos izoliuotos Anykščių vieš-
butyje ,,Puntukas“.

Kiti ir Troškūnų ligoninės, ir 

Aknystos globos namų kolektyvo 
nariai nebuvo užsikrėtę koronavi-
rusu. Visų Troškūnų ligoninės pa-
cientų tyrimų atsakymai neigiami. 
Praėjusios savaitės pabaigoje su-
laukta ir visų Aknystos socialinių 
globos namų gyventojų, su kuriais 
galimai kontaktų turėjo užsikrėtusi 
darbuotoja, tyrimų atsakymų. Mo-
teris dirbo su sunkiais ligoniais, 
todėl bijota, ar nebus virusas pasie-
kęs ir globotinių – laimei, visų glo-
botinių tyrimų rezultatai neigiami. 

-AnYkŠTA

Palapinės perdavimo-perėmimo aktą pasirašė pardavėjų - EM 
Group Invest MB - vadovas Marek Čiševič ir Anykščių rajono 
savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė. 

Prie Anykščių ligoninės sumontuota palapinė yra 130 kv. m. 
ploto, taigi prilygsta nemažam gyvenamajam namui.

Palapinę apžiūrėjo (iš dešinės) Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Dainius 
Žiogelis, Anykščių ligoninės laikinasis direktorius Dalis Vaiginas ir ligoninės ūkio dalies vedėjas 
Edvardas Šeženis.


