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Rajono taryba atvėrė duris investuotojams 

Anykščiuose už daugiau nei 60 tūkst. 
eurų bus remontuojamas akligatvis

Nuošali Leliūnų gatvė Anykščiuose į rekonstruotinų gatvių su žvyro danga sąrašą, Anykščių rajono 
tarybos sprendimu, įrašyta pirmuoju numeriu.

Anykščiuose už daugiau nei 
67 tūkst. Eur bus rekonstruo-
jama Leliūnų gatvė. Vos 200 
metrų ilgio gatvė išskirtinė - iš 
abiejų pusių ji baigiasi akliga-
tviu.

Tai, kad tokios gatvės re-
konstrukcijai bus skiriami 
nemaži pinigai, gerokai nuste-
bino ir papiktino visuomenę. 
Žmonės stebisi, kad savivaldy-
bė remontuoja gatves, kuriose 
praktiškai nevyksta eismas, 
pastebi, kad kitiems keliams 
rekonstrukcija kur kas reika-
lingesnė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 28 dieną, ketvirtadie-
nį, sušauktas 15-asis Anykščių 
rajono tarybos posėdis užtruko 
daugiau nei tris valandas. 

Nuotoliniame posėdyje, kuris 
vyko per vaizdo konferencijų 
programą ,,Zoom”, anykštėnų 
išrinktieji priėmė net 60 spren-
dimų. 

Rajono taryba šios savaitės 
posėdyje atvėrė galimybes in-
vestuotojams, patvirtino visą 
šūsnį biudžetinių įstaigų veiklos 
ataskaitų ir net surengė lietuvių 
kalbos pamokėlę...

Anykščių rajono tarybos posėdis vėl vyko nuotoliniu būdu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Premijos. Anykščių rajono tary-
bos sprendimu, penkiems Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro spor-
tininkams, kurių pavardės nevieši-
namos, už sportinius pasiekimus 
skirtos piniginės premijos. Plauki-
kui J.B. skirta 700 Eur, sporto klubo 
,,Vėtrungė“ sportininkui V.S. - 400 
Eur,  plaukimo treneriui R.P. - 350 
Eur. Biatlono sportininkui L.B. 
atiteko 50 Eur, o biatlono treneriui 
B.V. - 25 Eur. 

Vėjas. Gegužės 31 dieną, sekma-
dienį, Anykščių rajone kaip reikiant 
įsismarkavo vėjas. Prireikė ir ugnia-
gesių pagalbos. Troškūnų seniūnijos 
Varšaukos viensėdyje ugniagesiai 
supjaustė ir patraukė  nuo važiuoja-
mosios kelio dalies nuvirtusius tris 
medžius. Taip pat ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Anykščiuose, Žvejų 
g., ant pastato stogo pavojingai kabo 
šiferio lakštas. Atvykus ugniage-
siams, buvo aptverta pastato dalis 
ir susisiekta su darbuotoja, kuri pa-
tikino, jog susitvarkys patys. Anykš-
čiuosė, Šventosios g., supjaustytas 
ir patrauktas nuvirtęs medis nuo va-
žiuojamosios kelio dalies. Andrio-
niškio seniūnijos Latavos kaime nuo 
kelio patrauktas nuvirtęs medis. 

Krovinys. Gegužės 31 dieną, se-
kmadienį, Debeikiuose, Biliūno g., iš 
automobilio MB ant važiuojamosios 
kelio dalies pabiro alaus gamybos 
atliekos bei grūdų išspaudos. Atvykę 
ugniagesiai sutvarkė  kelio dangą. 

Gaisras. Gegužės 30 dieną, šešta-
dienį, Debeikių seniūnijos Pūstinkos 
kaime gaisras kilo kirtavietėje. Išdegė 
apie 50 arų  kirtavietės ir apie 20 arų 
miško. Gairo gesinti su ugniagesiais 
buvo atvykę du miškininkai.

Medis. Anykščiuose, A. Bara-
nausko aikštėje, šalia kultūros centro  
pastatytas medis. Ant šio medžio pra-
eiviai kviečiami kabinti raštelius su 
juose užrašytais norais.

Išradingumas. Dalyje ketvirta-
dienį vykusio nuotolinio Anykščių 
rajono tarybos posėdžio liberalas Lu-
kas Pakeltis dalyvavo... važiuodamas 
automobiliu. Tai, kas vyksta posėdy-
je, rajono Tarybos narys sekė  įsijun-
gęs posėdžio transliaciją mobiliajame 
įrenginyje.

Anykščių 
siaurukas 
pajudėjo

Anykščiai – jau 
nebe ,,turgaus 
segmento” 
miestelis

Nuo rudens 
brangs 
neformaliojo 
švietimo 
užsiėmimų 
lankymas

Anykščiuose prasidėjo turizmo 
sezonas

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

„Gera žinia ta, kad virusas 
išgąsdino „velnius“. Kryžiumi 
jų nepagąsdinsi“
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spektras

temidės svarstyklės
Keliautojas. Gegužės 31 dieną,  

apie 20.50 val., Troškūnų seniūni-
joje  buvo sustabdytas automobi-
lis ,,Fiat Ducato“, kurį vairavo 
neblaivus (nustatytas 2,28 prom. 

girtumas) vyras (g. 1985 m.), gy-
venantis Troškūnų seniūnijoje. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Gegužės 29 dieną, 
apie 17.30 val., Troškūnų seniū-
nijoje vyras (g. 1981 m.) sukėlė 

fizinį skausmą moteriai (g. 1959 
m.), gyvenančiai Troškūnų seniū-
nijoje, Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Konfliktas. Gegužės 29 die-

ną,  apie 18.40 val.,  Svėdasuo-
se vyras (g. 1955 m.) sukėlė fi-
zinį skausmą moteriai (g. 1959 
m.), gyvenančiai Svėdasuose. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Anykščių siaurukas pajudėjo Raimondas Guobis

Šeštadienį įvyko pirmasis šių metų turistinio sezono Siaurojo 
geležinkelio traukinuku reisas iš Anykščių į Rubikius ir atgal. Is-
torinėje, vėliau nei prėjusiais metais, tik sušvelninus karantiną 
įvykusioje kelionėje dalyvavo 33 laimingi ekskursantai.

Dėl pasaulinės koronoviruso 
epidemijos paskelbto karantino 
šių metų Aukštaitijos siaurojo 
geležinkelio turistinis sezonas 
prasidėjo visu mėnesiu vėliau - 
pirmasis traukinukas iš Anykščių 
į Rubikius pajudėjo ne gegužės 
pradžioje, o pabaigoje. 

Apie populiariąją kelionę pa-
skelbta prieš savaitę ir, pasak 
Siauruko tarnautojos bei trauki-
nio palydovės Deimantės Rukšė-
naitės, iš karto buvęs nemenkas 
susidomėjimas, bet keleivių susi-

rinko tik trys dešimtys. 
Tačiau ir kelerius metus šį dar-

bą dirbanti mergina, ir pats VšĮ 
,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius Mindaugas Ju-
cevičius nusiteikę optimistiškai 
- jei bus dar sušvelnintas karan-
tinas, tai sezonas turėtų būti sė-
kmingas.  

Prieš išvykdami pirmojo šiais 
išskirtiniais metais reiso keliau-
tojai nusifotografavo atminčiai 
žalsvašonio lokomotyvo tempia-
mų dviejų rausvų vagonų fone. 

Buvo čia žmonių iš Klaipėdos, 
Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevė-
žio, Viešintų. Pradžioje susirinko 
27 keleiviai, tačiau kol traukinu-
kas ruošėsi kelionėn, atskubėjo 
ir  prisijungė dar keletas, o smagi 
jaunų rygiečių porelė lėmė, kad 
jau ir šis traukinys tapo tarptau-
tinis. 

Grįžę po keturias valandas 
trukusio nuotykio, keliauninkai 
džiaugėsi kelione neįprastai ma-
žuose vagonuose, patirtais įspū-
džiais, matytais pakelės vaizdais 
ir, žinoma, jaukiu pasėdėjimu 
,,Žuvienės pašiūrėje“, įsikūrusioje 
ant Rubikių ežero kranto. 

Šeštadienį įvyko ir pirmasis 
trumpasis reisas: vos ne pusšimtis 
piliečių važiavo traukinuku nuo 
Anykščių stoties iki Janydžių per-
važos ir atgal. 

Dundėjo traukiniukas į Rubikius 
ir sekmadienį, keleivių būta dar 
daugiau nei pirmąją dieną  - Siau-
ruko sezono vasara prasidėjo.

Pirmojo Siauruko reiso į Rubikius 2020 m. gegužės 30 d.  keleiviai atminčiai nusifotografavo  prie 
senosios stoties.               Autoriaus nuotr.

Pirmojo reiso ekipažas. Iš kairės - mašinisto padėjėjas Renoldas 
Petronis, palydovė Deimantė Rukšėnaitė ir mašinistas Algirdas 
Burba.    Vaido PuPelio nuotr.

Nuo rudens brangs neformaliojo švietimo 
užsiėmimų lankymas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Nuo rugsėjo 1-osios Anykščių rajone didės kai kurie neforma-
liojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų lankymo įkainiai.

Anykščių rajono taryba gegu-
žės mėnesį vykusiame posėdyje 
nusprendė, kad po Anykščių mu-
zikos mokyklos ir Anykščių kūry-
bos ir dailės mokyklos sujungimo 
veiklą pradėsiančioje Anykščių 
meno mokykloje pagal išplėsti-
nio ir mėgėjų muzikinio ugdymo, 
pradinio ir pagrindinio muziki-
nio formalųjį švietimą papildan-
čio ugdymo programas ruošiami 
moksleiviai bei suaugusieji už 
užsiėmimus mokės daugiau.

,,Muzikiniame ugdyme dau-
giausia yra individualaus mo-
kymo“, - priežastis, kodėl didė-
ja užsiėmimų įkainiai, nurodė 
Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nila Mėlynienė.

Išplėstinis ir mėgėjų muziki-
nis ugdymas nuo 12 Eur brangs 
iki 15 Eur, pradinio ir pagrindi-
nio muzikinio formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo užsiėmimai 
brangs nuo 15 iki 20 Eur per mė-

nesį.
Suaugusiųjų mėgėjų muzikinis 

ugdymas, užuot kainavęs 20 Eur, 
kainuos 30 Eur.

Brangs užsiėmimai ir Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centre.

,,Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centre atlyginimo dydis 
yra padidintas sportuojantiems 
populiariausiose ir brangiausiose 
sporto šakose: slidinėjimo, bia-
tlono, sunkiosios atletikos, grai-
kų-romėnų imtynių, plaukimo, 
krepšinio, futbolo“, - sprendimo 
projekte rašo Anykščių rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė N. Mėly-
nienė.

Slidinėjimo, biatlono, sunkio-
sios atletikos, graikų-romėnų im-
tynių sporto užsiėmimai brangs 
nuo 3 iki 5 Eur, plaukimo, krep-
šinio, futbolo - nuo  6 iki 8 Eur.

Šiais mokslo metais Anykš-
čių muzikos mokyklą lankė 185, 
Anykščių kūrybos ir dailės mo-

kyklą - 132 moksleiviai ir 12 su-
agusiųjų.

Krepšinio treniruotes lankė 95, 
slidinėjimo - 11, biatlono - 13, 

žirginio sporto - 10, plaukimo - 
55, futbolo - 38, graikų - romėnų 
imtynių - 54, sunkiosios atletikos 
- 20 moksleivių.

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Nila Mėlynienė teigia, kad yra ,,brangių sporto šakų“, 
todėl mokestį už  treniruočių lankymą jose būtina didinti.

Žvalgyba. Karinės žvalgybos 
pagalba stiprinant medicininę 
žvalgybą civilinėse sveikatos 
apsaugos sistemos institucijose 
būtų labai naudinga, teigia svei-
katos apsaugos ministras Aureli-
jus Veryga. „Mes jau ir šiaip pri-
ėmėme pagalbą – ir logistikos, ir 
kitokią – iš krašto apsaugos siste-
mos. Žvalgybos pagalba, manau, 
būtų labai naudinga, atsižvel-
giant į tą kontekstą, kurį dabar 
turim“, – spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė A. Veryga. „Bu-
vom įpratę gyventi tam tikromis 
komforto sąlygomis ir tai, su kuo 
susidūrėme, parodė, kad tokios 
žvalgybos ir tam tikro žvilgsnio 
į priekį reikėtų, vertinant įvarius 
aspektus, susijusius su sveikatos 
rizika. (...) Tikrai manau, kad 
tai yra geras momentas bendra-
darbiaujant su karine žvalgyba 
pradėti rengti specialistus, kurie 
galėtų rizikas vertinti“, – pridūrė 
jis. Anot ministro, šiuo metu pa-
našias funkcijas atlieka tarptau-
tinės organizacijos, pavyzdžiui, 
Pasaulio sveikatos organizaci-
ja, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras. Antrojo ope-
ratyvinių tarnybų departamento 
(AOTD) vadovas pulkininkas 
Remigijus Baltrėnas BNS inter-
viu sakė, kad Lietuvos karinė 
žvalgyba yra pasirengusi padėti 
sveikatos apsaugos sistemai su-
stiprinti medicininės žvalgybos 
pajėgumus, reaguojant į korona-
viruso pandemijos pamokas.

Dujos. Visą Rusijos gamtinių 
dujų eksportą vamzdynais kon-
troliuojantis koncernas „Gaz-
prom“ jų per Ukrainą tranzitu 
sausio-gegužės mėnesiais nukrei-
pė 46 proc. mažiau nei per tą patį 
laikotarpį pernai – 20 mlrd. kubi-
nių metrų, pranešė Ukrainos ma-
gistralinių dujotiekių operatorė. 
Jos skaičiavimais, jei transpor-
tas ir toliau bus tokių apimčių, 
per visus šiuos metus Rusija per 
Ukrainą eksportuos 52-55 mlrd. 
kubinių metrų dujų – mažiausiai 
nei bet kada anksčiau. Tačiau 
Ukrainos įmonė skelbia, jog nors 
„Gazprom“ nepanaudoja jam re-
zervuotų Ukrainos dujų tranzito 
sistemos pajėgumų, kurie per 
visus šiuos metus numatyti 65 
mlrd. kubų apimtimi, bet tačiau 
visiškai apmoka už juos pagal 
sutarties sąlygą „pumpuok arba 
mokėk“. 2019-aisiais Rusija dujų 
eksportą per Ukrainą padidino 
3,2 proc. iki 89,59 mlrd. kubų.

Baltarusija. Baltarusijoje 
testais koronavirusinė infekcija 
COVID-19 nustatyta jau iš viso 
43 403 žmonėms, pirmadienį 
paskelbė Sveikatos apsaugos mi-
nisterija. Per pastarąją parą buvo 
užregistruoti 847 nauji užsikrė-
timo koronavirusu atvejai. „Per 
visą infekcijos plitimo šalies teri-
torijoje periodą mirė 240... paci-
entų, sirgusių virtine lėtinių ligų, 
kuriems buvo nustatyta korona-
virusinė infekcija“, – pranešė 
ministerija ir nurodė, kad gegu-
žės 31-ąją mirties atvejų skaičius 
buvo 235. Ministerija taip pat 
nurodė, kad birželio 1-ąją nuo 
COVID-19 pasveikusių ir iš li-
goninių išrašytų asmenų skaičius 
siekia 18 776. Gegužės 31-ąją šis 
skaičius buvo 18 514. Ministe-
rijos duomenimis, šalyje iš viso 
jau atlikti 553 377 koronavirusi-
nės infekcijos testai.

-Bns
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komentarai

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 
rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius 
papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją 
telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . At-
kreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie 
smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Anykščiai – jau nebe ,,turgaus 
segmento” miestelis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

IĮ ,,Pjauk grybą”, prieš keletą metų Anykščių rajone savo veiklą pradėjusi nuo mobilios uogų ir 
grybų supirktuvės, šiandien garsėja savo gaminamais obuolių traškučiais bei obuolių sūriais. Šią ir 
kitą produkciją vienija prekinis ženklas ,,Marijos trobelė”. 

IĮ ,,Pjauk grybą” savininkas Mindaugas Balčiūnas ,,Anykštai” pasakojo, kad iki karantino pa-
skelbimo šeimos verslas ėjosi kaip iš pypkės, pozityviai verslininkas nusiteikęs ir šiandien - jau 
brandina naujus verslo planus.

,,Faktas, kad karantinas mūsų 
verslą paveikė. Mažmeninė pre-
kyba labai stipriai sustojo.Taip pat 
per karantiną stringa ir eksporto 
reikalai, bendravimas su užsienio 
partneriais - labai daug nežinomy-
bės dėl ateities perspektyvų. Labai 
svarbūs mūsų produktų pirkėjai 
yra turistai, o turizmas taip pat per 
karantiną sustojo. Bet yra ne tik 
negatyvioji visos šios situacijos 
pusė, yra ir pozityvioji”, - kalbėjo 
M.Balčiūnas.

Nors pardavimai ir sumažė-
jo, M.Balčiūnas džiaugiasi, kad 
,,Marijos trobelės” produktai yra 
ilgo galiojimo, todėl gali palaukti 
ir geresnių laikų.

,,Obuolių sūris yra labai dėkin-
gas produktas, nes jis praktiškai 
negendantis. Yra sukaupti tam ti-
kri jo rezervai ir obuolių sūris šiuo 

metu puikiai bręsta. Ateis Kalėdos 
ir prekyba vėl įsivažiuos”, - net 
neabejojo pašnekovas.

IĮ ,,Pjauk grybą” dirba du dar-
buotojai. Jie per karantiną buvo 
prastovose. M.Balčiūnas pastebė-
jo, kad jo verslui labiau pakenkė 
ne šiemet dėl koronaviruso pan-
demijos paskelbtas karantinas, 
o prastas praėjusių metų obuolių 
derlius.

,,Obuolių kainos yra nesuvokia-
mos, jos tris kartus buvo dides-
nės nei 2018 metais”, - pastebėjo 
M.Balčiūnas.

IĮ ,,Pjauk grybą” veikia dar 
tik beveik dvejus metus, tačiau 
M.Balčiūnas prisipažino, kad jau-
čiasi atradęs savo verslo nišą ir 
nusiteikęs optimistiškai.

,,Rezultatai mane stebina, nes 
nieko panašaus su visa šita veikla 

nesitikėjau. Perspektyvų taip pat 
matau labai daug”, - kalbėjo vers-
lininkas.

IĮ Pjkauk grybą” savo veiklą 
pradėjo nuo mobilios uogų ir gry-
bų supirktuvės. M.Balčiūnas sakė, 
kad ji veiks ir šį sezoną.

,,Galbūt supirkimas nebus vyk-
domas labai intensyviai, tačiau 
turiu nuolatinius grybautojus, ku-
rie aprūpina miško gėrybėmis”, - 
sakė M.Balčiūnas.

Verslininkas sakė, kad šiemet 
žada intensyvinti uogų supirkimą.

,,Turiu susitarimus su ekologinę 
produkciją parduodančiais preky-
bos tinklais ir bandysiu jiems tiekti 
tos pačios dienos skynimo uogas. 
Šia idėja dabar ,,sergu” “, - apie 
planus pasakojo M.Balčiūnas.

Verslininkas pastebėjo, kad iki 
karantino pirkėjai labai domėjo-

si ūkininkų išauginta ekologiška 
produkcija, arba, kitaip tariant, 
produktais ,,iš pirmų rankų”.

,,Seniau visi tikėdavo turgais, 
tačiau daugelis jų jais jau yra 
nusivylę, nes ten 90 proc. yra 
perpardavinėtojai. Lietuvoje dau-
gėja sveiko, ekologiško maisto 
parduotuvėlių, į kurias produktai 
patenka iš ,,pirmų rankų”, - ten-
dencijas apžvelgė pašnekovas.

M.Balčiūnas pastebėjo, kad 
Anykščiai jau nebėra ,,turgaus se-
gmento” miestelis.

,,Anykščiuose yra visos pers-
pektyvos verslui. Tai įrodo ir kai 
kurių paslaugų kainos, kurios 
yra pakankamai aukštos. Mieste 
atsidaro nepigaus segmento par-
duotuvės, kurios turi paklausą, ir 
aš labai sveikinu, kad orientuo-
jamasi ne į pigias kainas, o į ko-
kybiškus produktus. Anykščiuose 
atsidaro restoranų, kurie su savo 
kainomis nebepapuola į mažo 
miestelio kainų lygmenį, o artėja 
prie vilnietiškų.Tačiau čia ir ko-
kybė nė kiek neprastesnė nei di-
desniuose miestuose”, - pastebėjo 
M.Balčiūnas.

Pasiteiravus, ar tai reiškia, kad 
gyvenimas Anykščiuose gerėja, 
M.Balčiūnas kalbėjo: ,,Atmetus 

krizę, taip, aš manau, kad gyveni-
mas Anykščiuose gerėja.”

IĮ ,,Pjauk grybą” verslą pradėjo 
su Anykščių rajono savivaldybės 
finansine pagalba. Įmonei buvo 
skirta 4 tūkst.300 Eur parama. Pa-
šnekovas pastebėjo, kad šiemet 
Anykščių rajono savivaldybės pa-
skelbta smulkiojo ir vidutinio vers-
lo skatinimo programa jam pasirodė 
gerokai patobulinta ir teikianti vil-
čių. M.Balčiūnas kalbėjo, kad kelių 
tūkstančių eurų parama verslui nėra 
efektyvi, tačiau jei ji prasideda nuo 
5 tūkst., jau yra pakankamai svarus 
indėlis į verslo plėtrą.

IĮ ,,Pjauk grybą” ,,fabrikėlis” 
įsikūręs pačiame Anykščių miesto 
centre - buvusio ,,buitinio” trečia-
me aukšte.

,,Tai labai geografiškai gera vie-
ta, nors trečias aukštas ir nėra la-
bai patogus”, - sakė M.Balčiūnas.

Pašnekovas prisipažino, kad 
prieš pradėdamas verslą Anykš-
čiuose su mūsų miestu neturė-
jo jokių sąsajų. Visas procesas 
prasidėjo po to, kai M.Balčiūnas 
Andrioniškio seniūnijos Padvar-
nininkų kaime nusipirko sodybą.

,,Dabar absoliučiai esu įsimy-
lėjęs Anykščius”, - prisipažino 
M.Balčiūnas.

Verslininkas Mindaugas Balčiūnas prisipažino prieš dvejus metus nesitikėjęs, kad jo įmonei taip 
puikiai seksis.

Obuolių sūriai – pirkėjų ypač vertinamas produktas.

Ar per karantiną pasigendate įprastinio medicinos įstaigų 
darbo režimo?

Praėjusį ketvirtadienį, per Anykščių rajono tarybos posėdžio pertrauką, konservatorė Rita Kripai-
tienė kalbėjo  apie žmonių pasipiktinimą dėl per karantiną organizuojamo medicinos įstaigų darbo.

,,Yra daugybė darbuotojų, kurie kontaktuoja su didžiule mase žmonių, mes dirbame, o medicinos 
įstaigos - niekaip. Kas čia per opinija padaryta?“, - piktinosi R.Kripaitienė, pastebėjusi, kad jau kurį 
laiką Anykščių rajone neregistruotas nė vienas susirgimas koronavirusu.

Kaip Jūs  reaguojate  šį laikotarpį, kai yra ribojamas lankymasis medicinos įstaigose? Ar dėl to 
patyrėte problemų?

Žinoma: „kad kilo daugybė pro-
blemų. Paskelbus karantiną, atrodė, 
kad daugiau neegzistuoja kitokios 
ligos, vien tik koronavirusas. Prasi-
dėjo baisūs suvaržymai, patekti į gy-
dymo įstaigas neįmanoma, nežinia, 
kur kreiptis, ką daryti, pavyzdžiui, 
suskaudus dantį, supūliavus ausiai 
ar krislui patekus į akį. Trūko infor-
macijos. Gal kur internete ir buvo 
skelbiama, bet ne visi naudojasi in-
ternetu. Visur buvo akcentuojama 

nuotoliniu būdu konsultuotis su šei-
mos daktaru, bet per nuotolį ne visus 
susirgimus galima pagydyti. Gar-
baus amžiaus žmonės nuskriausti. 
Anykščiuose su pykčiais ir triukšmu 
atidarė Karščiavimo kliniką, bet tuoj 
paskelbė, kad ten nebus priimami 
60 metų ir vyresni asmenys. Tai kur 
jiems dėtis, kur kreiptis senjorams?“

absurdu absurdas: „toks medikų 
užsidarymas. Ar kitos ligos staiga 

buvo ,,atšauktos“, kad žmonių ne-
pultų, kol praeis šita koronė?..... Pas 
stomatologus patekti neįmanoma, 
pas kitus specialistus taip pat - vie-
nintelis atsakymas: gerkit nuo skaus-
mo ką nors....Dabar pusė žmonių 
valyt nuo tų perdozuotų chemikalų 
reikia. Kaip gali ,,gydyti“ nežino-
damas diagnozės? Cirkas čia - ne 
pagalba, juolab ne gydymas. Įdomu 
tik viena būtų paklausti tų garbiųjų 
mūsų valdžios žmogėnų, suprantan-

čių, kad galimas ir toks ,,gydymas“: 
jei paslaugos kelis mėnesius netei-
kiamos, kodėl tuos mėnesius turė-
jome mokėti mokesčius?.... Už tuos 
pinigus galėčiau dabar visai pakriku-
sią sveikatą privačioje klinikoje tai-
sytis...Aišku, kol žmonės su šakėm 
neišeis savo teisių ginti, tai ir toliau 
bus kvailinami, ujami ir per atstumą 
burtų keliu ,,gydomi“.

Neateis: „Iki Mikierių jokie viru-
sai neateis. Neatėjo iki mūsų asfal-
tas, neatėjo maršrutinis autobusas, 
neatėjo medicininės paslaugos, neat-
eis ir koronavirusas.“

Jadze iš Svedasu: „Par visu 
karantinu labjausiai visi nekinte 
rizikas amžiaus žmanių. Tik visur 
aplink ir girdejai rekamendacijas, 
kad neslankyt niekur rizikas am-
žiaus žmones. Da gerai, kad krau-
tuves ir bažnyčia mūsų neatstume, 
insilaide. Navatna, kai rizikas žma-
nems rekamenduoja neslankyt ir 
gydyma istaigas. Tai kur dėtis se-
niem pirdylam? Gal jiem ait kapuos 
ir laukt smerties? Ale Svedasys ir 
kapines baigia užsipildyt, vietas 
mažai beliki.“
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Rajono taryba atvėrė duris 
investuotojams

(Atkelta iš 1 psl.)

Nepatikėjo, kad koronaviruso 
pandemija atnešė nuostolių

Anykščių rajono tarybai buvo 
pateiktas AB ,,Lytagra” prašymas 
atleisti nuo 1 tūkst. 467 eurų nekil-
nojamojo turto mokesčio už 2020 
metus. Bendrovė tokį savo prašy-
mą motyvavo tuo, kad nukentėjo 
dėl koronaviruso pandemijos metu 
paskelbto karantino, prognozavo 
neigiamus metinius veiklos rezul-
tatus. Bendrovė Anykščiuose, Ge-
gužės gatvėje, turi parduotuvę.

,,Valstietis” Vygantas Šližys 
posėdyje pastebėjo, kad dėl šaly-
je paskelbto karantino nukentėjo 
ne tik AB ,,Lytagra”, bet ir kitos 
įmonės.

,,Vieną atleidus nuo nekilno-
jamojo turto mokesčio, pasipils 
,,grandininė reakcija”, - perspėjo 
Anykščių rajono tarybos narys, 
teigdamas, kad nuo nekilnojamo-
jo turto mokesčio reikėtų atleisti 
arba visas įmones, arba nė vienos.

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
atkreipė dėmesį, kad AB ,,Lyta-
gra” prašymas neturi jokio finan-
sinio pagrindimo, todėl siūlė šį 
klausimą svarstyti tik tada, kai 
bendrovė pateiks finansinius do-

kumentus, kurie atspindės realią 
situaciją.

Konservatorė Rita Kripaitie-
nė prisipažino, kad būtų ,,abiem 
rankom” už tai, kad nuo nekilno-
jamojo turto mokesčio būtų atleis-
tos visos verslo įmonės.

,,Tai būtų labai ,,valio”, tik ne 
išskirtinai vienai įmonei”, - kalbė-
jo R.Kripaitienė, kuri yra Anykš-
čių rajono vartotojų kooperatyvo 
vadovė.

Po kelių pasisakymų nuspręsta 
AB ,,Lytagra” nuo nekilnojamojo 
turto mokesčio neatleisti.

Nemokamas transportas tapo 
finansine našta

Rajono taryba taip pat nu-
sprendė,  švelnėjant karantino 
sąlygoms,  nuo birželio 1-osios 
atšaukti nemokamą keleivių veži-
mą vietos autobusais. Savivaldybė 
teigia, kad nemokamas transportas 
jai tapo finansine našta.

,,Atsižvelgiant į tai, kad len-
gvinamos apsaugos priemonių 
naudojimo sąlygos srityse, kur 
yra atsiskaitoma grynaisiais pi-
nigais, atšaukiamas nemokamas 
keleivių vežimas vietinio (miesto 
ir priemiestinio) reguliaraus su-
sisiekimo kelių transportu marš-

Socialdemokratas Donatas Krikštaponis pa-
tarė, kad investuotojams būtų taikoma kuo 
mažiau suvaržymų.

rutais, vykdomais UAB „Trans-
porto centras“, Anykščių rajono 
savivaldybės teritorijoje”, - nutarė 
Anykščių rajono taryba. 

Nemokamai vietiniais autobu-
sais keleiviai buvo vežami nuo 
kovo 21 dienos. Kovą Anykščių 
rajono savivaldybė skelbė, kad tai 
bus daroma iki karantino pabai-
gos.

Investuotojams – penki 
valstybinės žemės sklypai

Ketvirtadienio posėdyje Anykš-
čių rajono taryba priėmė spren-
dimą aukciono būdu išnuomoti 
savivaldybės patikėjimo teise 
valdomus, naudojamus ir dispo-
nuojamus penkis kitos paskirties 
(naudojimo būdas – rekreacinės 
teritorijos) valstybinės žemės 
sklypus, esančius Anykščių mies-
te Kranto g. 2A, K. Būgos g. 4, J. 
Jablonskio g. 17D, J. Jablonskio 
17E, J. Jablonskio g. 17F.

,,Sklypai suformuoti repre-
zentacinėse miesto vietose, šalia 
Šventosios upės kairiojo kranto 
pėsčiųjų ir dviračių tako. Tai pui-
ki galimybė kurti ar plėsti verslą 
sveikatingumo, turizmo ir rekre-
acijos srityse. Žemės sklypuose, 
pagal detaliojo plano sprendinius, 

numatyta statyti rekreacinės pa-
skirties pastatus – viešbučius su 
teikiamomis SPA  paslaugomis, 
jaunimo nakvynės namus su ka-
vinėmis ir kitus poilsiui skirtus 
pastatus. Žemės sklypų plotai yra 
nuo 11,5 iki 82,5 arų, išnuomo-
jami 80-čiai metų”, - skelbiama 
išplatintame Anykščių rajono sa-
vivaldybės pranešime.

Svarstant sprendimo projektą 
dėl valstybinės žemės nuomos, 
Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis primygtinai siūlė 
sprendime nurodyti, kiek inves-
tuotojas sukurs naujų darbo vietų.

,,Kad nebūtų taip, kaip Vilniu-
je, kur Verkių regioniniame parke 
numatytas viešbutis, o ten gyvena 
šeimos.Tai realiai gali pasikartoti 
ir pas mus, jei nenumatysime dar-
bo vietų įkūrimo, kaip privalomo 
nurodymo”, - perspėjo K.Tubis ir 
vis pasakojo apie reportažą, kurį 
matė per televiziją.

Socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis atkreipė dėmesį, 
kad pertekliniai įpareigojimai ir 
suvaržymai investuotojams nėra 
sveikintinas dalykas.

,,Kuo jų daugiau, tuo bus sun-
kiau atrasti investuotoją. Mes 
jau pasimokėmė privatizuodami 
objektus, sudėdami saugiklius. 
Išsikėlėme kainas ir tie pastatai 
ilgiausiai stovėjo ir dabar tebesto-
vi”, - kalbėjo D.Krikštaponis.

Liberalas Kęstutis Indriūnas 
siūlė valstybinės žemės nuomos 
sąlygas dar labiau supaprastinti ir 
žmonėms juose leisti statytis gy-
venamuosius namus.

,,Tada tikrai gal daugiau at-
eitų investuotojų ir patraukles-
ni būtų Anykščiai”, - kalbėjo 
K.Indriūnas.

Tarybos posėdyje – lituanistės 
pamoka

Svarstant Anykščių menų inku-
batoriaus - menų studijos veiklos 
strategiją, K.Tubio visuomeninio 
komiteto atstovei Dangirai Nefie-
nei užkliuvo strategijoje įrašyta 
formuoluotė ,,padidėjęs meninin-
ko profesionalumas”.

,,Kuo pamatuojamas padidėjęs 
menininko profesionalumas?” - 
domėjosi D.Nefienė.

Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė aiškino, kad meninin-
kų profesionalumas didėja, kai jie 
dalyvauja įstaigos organizuoja-

muose mokymuose.
,,Vakar vyko mokymai meni-

ninkams, kaip jiems pristatyti 
savo gaminius feisbuke.Visos 
veiklos, kurios pas mus vyksta, jų 
ir yra tikslas - didinti menininkų 
profesionalumą. Ar tai būtų vers-
le, ar meno srityje”, - į Tarybos 
narės klausimą bandė atsakyti 
D.Perevičienė.

Anykščių menų inkubatoriaus - 
menų studijos direktorei atsakyti į 
klausimą padėjo Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

,,Čia turbūt esmė ta, kad yra 
meno ir verslo sintezė. O meni-
ninkai, kaip taisyklė, būna labai 
prasti verslininkai. Tai čia tur-
būt apie tai yra kalba”, - svarstė 
S.Obelevičius.

D.Nefienė vis vien neatly-
žo ir aiškino, kad jei meninin-
kas yra profesionalas, tai ,,jis ir 
yra profesionalas”. Meras siūlė 
D.Perevičienei įsiklausyti į litua-
nistės pastabas.

Laikinasis direktorius dirba 
už tris

Ketvirtadienio posėdyje Anykš-
čių rajono taryba patvirtino dau-
gybę biudžetinių įstaigų 2019 
metų veiklos ataskaitų.  Už jas 
balsuota ,,greituoju būdu”, tačiau 
kiek ilgiau stabtelėta ties UAB 
,,Anykščių vandenys”  veiklos 
ataskaita.

Laikinajam UAB ,,Anykščių 
vandenys” direktoriui Egidijui Ši-
leikiui sunkokai sekėsi tinkamai 
paaiškinti bendrovės praėjusių 
metų finansinius rodiklius, pati-
riamus nuostolius, veiklos efekty-
vumo didinimo planus.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis pastebėjo, 
kad E.Šileikis įvairiais klausimais 
yra puolamas  be reikalo.

,,Jis yra laikinai einantis direk-
toriaus pareigas, prieš tai buvo 
direktoriaus pavaduotoju ir šias 
pareigas ėjo tik kelis mėnesius. 
Nepamirškite, kad ataskaita yra 
svarstoma už 2019 metus, ir prisi-
minkite, kas tuo metu buvo direk-
toriumi ir priiminėjo sprendimus. 
Kas priėmė teisininką, kuris įstai-
gai kainavo nemažus pinigus, kas 
priėmė Andrioniškyje projektuoti 
vandentiekį, kuris įmonei yra naš-
ta, nes nėra finansavimo tokiems 
dalykams. Šis direktorius yra lai-
kinas ir jis šiandien dirba už tris”, 
- kalbėjo D.Žiogelis.

Kęstučio Tubio visuomeninio rinkimų komiteto narė, lituanis-
tė Dangira Nefienė (dešinėje) Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos direktorę Daivą Perevičienę mokė taisyklingų 
formuluočių.Autobusai keleivių nemokamai nebeveš.

Vygantas Šližys pastebėjo, kad nuo nekilno-
jamojo turto mokesčio reikėtų atleisti arba 
visas įmones, arba nė vienos.
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komentarai

Anykščiuose už daugiau nei 60 tūkst. 
eurų bus remontuojamas akligatvis

(Atkelta iš 1 psl.)

Sąrašą patvirtino Taryba

Anykščių rajono savivaldybės 
Statybos skyriaus vyriausiasis 
specialistas, laikinai einantis ve-
dėjo pareigas Valentinas Vitkū-
nas ,,Anykštai” sakė, kad Leliūnų 
gatvė bus rekonstruojama dėl to, 
kad atėjo jos eilė. Leliūnų gatvė, 
Anykščių rajono tarybos sprendi-
mu, Anykščių rajono savivaldy-
bės vietinės reikšmės kelių ir ga-
tvių rekonstravimo ir kapitalinio 
remonto prioritetiniame sąraše 
yra įrašyta pirmuoju numeriu.

,,Ne Statybos skyrius spren-
džia, kurias gatves pirmiausia 
reikia rekonstruoti, sprendimus 
dėl to priima Anykščių rajono ta-
ryba.Yra eilė ir gatvė rekonstruo-
jama”, - aiškino V.Vitkūnas.

Prioritetinių gatvių, kurios bus 
rekonstruojamos pirmiausia, są-
rašą tiek Anykščių rajone, tiek ir 
Anykščių mieste tvirtina Anykš-
čių rajono taryba. Paskutinį kartą 
sprendimą dėl prioritetinio sąra-
šo Anykščių rajono taryba priė-
mė 2017 metų gruodį. Sprendi-
mo projektą parengė tuometinis 
savivaldybės Statybos skyriaus 
vedėjas Ramūnas Žemaitis.

Rekonstruotinus kelius 
kaimuose atrenka seniūnai

Pagal kokius prioritetus buvo 
surikiuotas rekonstruotinų gatvių 
sąrašas, R.Žemaičio paklausti jau 
nebegalime - jis savivaldybėje 

nebedirba. Anykščių rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje 
paviešintame prioritetinių gatvių 
rekonstravimo sąraše visuomenei 
paaiškinta tik tai, kaip gatvių re-
konstrukcijos prioritetiniai sąra-
šai sudaromi seniūnijose.

,,Anykščių rajono savivaldybės 
taryba, atsižvelgdama į seniūnijų 
pateiktus prioritetinius vietinės 
reikšmės kelių ir gatvių sąrašus 
bei jau atliktus rekonstravimo 
darbus, patvirtino Anykščių rajo-
no savivaldybės vietinės reikšmės 
kelių ir gatvių rekonstravimo ir 
kapitalinio remonto prioritetinius 
sąrašus”, - skelbiama savivaldy-
bės tinklapyje.

Prioritetus mieste sudėliojo 
jau iš darbo išėję valdininkai

Anykščių mieste už kelių prie-
žiūrą yra atsakingas Anykščių 
rajono savivaldybės Statybos 
skyriaus specialistas Mindaugas 
Trinkūnas.Tiesa, šis specialistas, 
pasak laikinojo Statybos skyriaus 
vedėjo V.Vitkūno, prie prioriteti-
nių gatvių rekonstravimo sąrašų 
dar nėra prisidėjęs, nes Anykščių 
rajono savivaldybėje dirba dar 
gana trumpai.

Laikinasis Statybos skyriaus 
vedėjas V.Vitkūnas, šias pareigas 
einantis tik pusmetį, ,,Anykštai” 
iš pradžių aiškino, kad prioriteti-
nių gatvių rekonstrukcijos sąrašų 
sudarymas - ne jo funkcijos, ir jis, 
užimdamas vyriausiojo specialisto 
pareigas, į šią sritį nesikišo, tačiau 

šia tema turėjo ką papasakoti.

Gyventojai skundžiasi ne tik 
keliais, bet ir šaligatviais

,,Turime žmonių skundų iš 
Ladigos, Kvarco, Juliaus Jano-
nio, Gedimino gatvių. Jos visos 
seniai jau remontuotos. Taip va-
dinamojo ,,kolūkiečių” kavartalo 
gyventojai skundžiasi, kad prasta 
gatvių danga, prasti šaligatviai”, 
- sakė V.Vitkūnas.

Pasiteiravus, kaip besiskun-
džiantiems dėl kelių žmonėms 
būtų galima paaiškinti, kodėl ne-
reaguojama į jų prašymus, o re-
montuojamos tokios gatvės, kaip 
Leliūnų, laikinasis Statybos sky-
riaus vedėjas V.Vitkūnas kalbėjo: 
,,Prioritetinių gatvių rekonstruk-
cijos sąrašą tvirtina Anykščių ra-
jono taryba. Jei ji tam sąrašui pri-
tarė, tai to nereikia kvestionuoti, 
tą sprendimą reikia vykdyti”.

Kiekvienas nori būti 
,,pasaulio bamba”

Laikinasis Statybos skyriaus 
vedėjas V.Vitkūnas sakė paste-
bėjęs, kad kiekvienam žmogui 
remontuotina atrodo jo norima  
gatvė.

,,Kiekvienam atrodo, kad aš 
esu ,,pasaulio bamba”, o ne kiti. 
Šioje vietoje niekada niekam ge-
rai nebus.Yra patvirtinas rekons-
truojamų gatvių sąrašas ir mes 
pagal jį dirbame, patvirtins kitą 
sąrašą - dirbsime pagal kitą”, - 

Anykščiuose prasidėjo turizmo sezonas
Gegužės 29 dieną, per Istorijų dvarelio atidarymą, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 

paskelbė oficialų turizmo sezono atidarymą. ,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip, jų akimis, šią 
vasarą Anykščiai pasiruošę sutikti turistus?  Ar jų neišgąsdins nešienaujama Šventosios upės vaga, 
didmiesčiams prilygstančios kainos kavinėse, be festivalių ištuštėjęs Dainuvos slėnis bei besitęsianti 
koronaviruso pandemija?

Tereikia 
verslams 
išnaudoti progą

Marijus RINDZEVIČIUS, 
UAB ,,Pramogų slėnis“ direkto-
rius:

 - Manau, neišgąsdins. Jei Vil-
niuje senamiestis sausakimšas, tai 
į Anykščius važiuoti, mano akimis, 
yra kiek saugiau. Todėl ,,korona“ 
nebus didelis stabdis.

Nešienauta upė tikrai neatbaidys 
turistų - jie apie tai prieš atvykda-
mi tikrai nieko nežino. Tai daugiau 
ilgalaikio miesto įvaizdžio dalis.

Kainas reguliuoja rinka. Poil-
siautojų Anykščiuose jau dabar 
pastebimai padaugėjo. Manau, jų 
bus pakankamai, o liepos ir rugpjū-
čio mėnesiais - galbūt net daugiau 
nei įprastai. Anykščiai tikrai turi 
ką pasiūlyti ,,koronos“ Lietuvoje 
sulaikytiems piliečiams. Tereikia 
verslams tą progą gerai išnaudoti.

Nenorėčiau, kad 
Anykščiai būtų 
pigus kurortas

Valdas ŽALA, UAB ,,Zala 
Arms“ direktorius:

- Gyvenu Anykščiuose, Pau-
pio gatvėje, šalia restorano ,,Basi 
Basi“. Situaciją dažnai stebiu iš 
balkono. Jautėsi šį savaitgalį pagy-
vėjimas. Daug jaunų šeimų su vai-
kais. Šilelyje sekmadienį vedžioju 
šunį, ten irgi daug žmonių.

Šventosios upės vaga, manau, ne 
problema. Tai tik  dar kartą paro-
do, jog prieš perkant įrangą reikia 
pasidomėti - gal kas teikia upės 
šienavimo paslaugas? Mes, versli-
ninkai, dažnai taip darome. Tokia 
įranga labai negreitai atsiperka. 
Dėl vieno dviejų upės valymų per 
metus tikrai neapsimoka, nebent 
Anykščiai galvojo teikti paslaugą 
kitiems rajonams.

Kainas kavinėse  reguliuoja var-
tojimas. Jei žmonės pirks, jos bus 
tokios, jei ne, tures mažinti. Čia 
veikia rinkos dėsniai. Nenorėčiau, 
kad Anykščiai būtų pigus kurortas. 
Jau dabar matau daug turistų, kurių 
pajamos vidutinės ir didesnės. Ma-
nau, turistų srautai priklausys, kaip 
save pozicionuos miestas. Norė-
čiau, kad kažkada Anykščiai būtų 
kaip Šveicarijos ar Prancūzijos 
kurortas kalnuose. Pavyzdžiui, Ša-
moni gyvena gal 5000 gyventojų, 
bet kurortą per dieną aplanko 10 
000 žmonių. Čia svajonė. Manau, 
kad  valdžia eina gera kryptim, rei-

kia tik laiko.
 Koronaviruso pandemija su-

jaukė gyvenimus visiems. Nebent 
picų kepėjai turėjo pagyvėjimą. 
Kaip ji įtakos konkrečiai turizmo 
sektorių? Sunku prognozuoti. Ma-
nau, dabar geras momentas paro-
dyti kitoms šalims, kad Lietuva 
gerai susitvarkė su pandemija, ir 
atverti sienas ne tik latviams, es-
tams, lenkams.Turime neužmiršti, 
kad  Rusija, Baltarusija, skandina-
vai neskris į ,,turkijas“, ,,graikijas“. 
Jei sugalvotumėm kažką, kas būtų 
jiems patrauklu, pavyzdžiui, supa-
prastintos vizos, ,,bonusai“ ir t.t., 
galėtumėm pritraukti šiuos turistų 
srautus. Šioje situacijoje, manau, 
galima uždirbti.

Gera žinia, kad 
virusas išgąsdino 
,,velnius“

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Turizmo sezonui koronavi-
ruso pandemija turės nemažai 
įtakos. Žmonės įsibaiminę, bijo 
naujų pažinčių, artimesnio kon-
takto. 

Pasisekimą, mano galva, turės 
kaimo turizmo sodybos, kurio-
se šeimos norės labiau atsiriboti 
nuo pasaulio. Gera žinia ta, kad 
virusas išgąsdino „velnius“. Kry-
žiumi jų nepagąsdinsi.

Anykščių negalima įsivaizduo-
ti be turistų, be ekonomikos iš tu-
rizmo. Tad mūsų tikslas - pateikti 
kuo geresnių, įvairesnių paslaugų 
ir gauti kuo daugiau pajamų. Pa-
stebiu, jog turizmo organizatoriai 
labai stengiasi patikti atvykstan-
tiems, tik ar tos pastangos dera-
mai atsiperka? 

Man nelabai patinka, kad rajo-
no strateginiu tikslu įvardytas tu-
rizmo ar kurorto vystymas. Tikslu 
turi būti anykštėnų gerovė, o viena 
iš priemonių šiam tikslui pasiekti 
- pajamos iš turizmo. Tuomet bus 
visai kitoks santykis tarp vietos 
žmonių poreikių ir mūsų klientų - 
turistų.  Mums svarbios pajamos, 
o ne didesnis turistų skaičius. Tad 
nėra blogai, kad kainos aukštos, 
blogiau, kai jos nėra diferenci-
juojamos. Puiki priemonė tam - 
Anykštėno kortelės įvedimas. O 
ji, deja, politikų bendruomenėje 
sunkiai skinasi kelią.

-AnYkŠTA

kalbėjo V.Vitkūnas.

Gatvės rekonstrukciją 
vadina ,,paprastu remontėliu”

Leliūnų gatvės rekonstrukci-
jos techninę priežiūrą atliekantis 
Anykščių rajono savivaldybės 
Statybos skyriaus specialistas 
Gediminas Maigys pasakojo, 
kokius darbus šioje gatvėje nu-
matoma atlikti.

,,Visa kelio sankasa, kuri dabar 
yra žvyro danga, bus padengta 
asfaltu.Uždėsime šaligatvio bor-
tą, bet pačio šaligatvio nebus. 
Bus naujas lietaus latakas. Lie-
taus nuotekas perprojektuosime 
į Šaltupio gatvę.Taip pat bus 
pastatyti keli gatvės apšvietimo 

stulpai”, - pasakojo G.Maigys, 
pastebėjęs, kad tai  bus ,,papras-
tas remontėlis”, o ne koks gran-
diozinis projektas.

Leliūnų gatvę rekonstruos 
UAB ,,Ukmergės versmė”. 
Statybos skyriaus specialistas 
G.Maigys sakė, kad darbininkai 
jau pradėjo parengiamuosius ga-
tvės rekonstrukcijos darbus.

Pagal sutartį, Leliūnų gatvės 
rekonstrukciją numatyta užbaig-
ti šių metų rugsėjį. Rekonstruk-
cijos darbai ya finansuojami iš 
Kelių priežiūros ir plėtros fondo 
lėšų. Dalinai prie gatvės rekons-
trukcijos turės prisidėti ir savi-
valdybė - nustiesti ryšio kabe-
lius, pastatyti gatvės apšvietimo 
stulpus.

balsai internete (anyksta.lt):
R.Gižinskas: „kas sudarė eilę? kada ateis eilė kvarco, 

j.janonio,Gedimino g.? Šiose gatvėse nėra net šaligatvių. laukiame nuo 
1960m. Tai gal ideologinės mišrainės koalicijos vadovai galėtų paskelbti 
visą eiliškumo sąrašą?“

Pamąstymui: „Remontuokit, kur nebūtina, o kad svėdasų daugiabučiai 
skęsta dulkėse, tai niekam nerūpi. Dar gražiau - šįmet pripylė smėlio, kad 
dar daugiau būtų dulkių. negana klaikių šaligatvių, kokių ir gūdžiam sovie-
tmety dar nebuvo. keičiasi tik valdžios!!!“

Gal: „koks ponas valdininkas ar žymus politikas ten gyvena, kad prisi-
reikė remontuoti akligatvį? Galima pagalvoti, kad visur Anykščių krašte 
gatvės išasfaltuotos, šaligatviai suremontuoti, kad visokiems akligatviams 
pradedam pinigus mėtyti.“

Iš tikro: „Viskas su ta gatve aišku. Padarys asfaltą ir galės medienos 
pjuvenas vežti.“
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MOZAIKA

horoskopas
AVINAS. Būkite šią savaitę itin 

dėmesingas. Gali būti bandoma 
įvelti jus į neaiškius reikalus. Pa-
galvokite apie teisinius dalykus. Ar 
tikrai verta rizikuoti? Laikas jūsų 
pusėje, verčiau luktelėkite, kol pa-
dėtis išaiškės.

JAUTIS. Kad ir ko šią savaitę 
imsitės, darbai degte degs jūsų ran-
kose. Pasistenkite, kad ir viršinin-
kas tai pastebėtų. Jūs užsitarnavote 
patikimo žmogaus vardą ir, labai 
galimas daiktas, tai atsilieps jūsų 
karjerai. Labai atsargiai leiskite pi-
nigus - galite net nepastebėti, kaip 
išlaidos viršys pajamas.

DVYNIAI. Retsykiais sandėriai 
turi malonią finansinę pusę. Bent 
vienas toks šią savaitę laukia ir 
jūsų. Būkite atsargus, slapti priešai 

jau savaitės pradžioje regs intrigas, 
siekdami pristatyti jus nepalankio-
je šviesoje. Antradienį ir trečiadie-
nį galite būti emociškai nestabilus.

VĖŽYS. Energiją švaistote ne-
naudingai ir neracionaliai. Turite 
įvairiausių norų ir norėtumėte, kad 
jie visi išsipildytų iš karto. Bent 
kiek kruopščiau planuodamas išties 
galite tikėtis stebuklo. Pabandykite 
viską pradėti iš naujo. Kad ir nuo 
pirmadienio. Saugokite piniginę, 
ypač antroje savaitės pusėje.

LIŪTAS. Akistatoje su tam ti-
krais asmenimis turėsite progos 
susipažinti su jums svetimomis gy-
venimo sritimis ir per tai galutinai 
ateisite į protą. Būtų puiku, kad iš 
įgytos patirties išties pasimokytu-
mėte. Ketvirtadienis ir penktadie-
nis bus labai vaisingos dienos kū-
rybos žmonėms.

MERGELĖ. Toks progresas, 
kokį jūs įsivaizduojate, deja, ne-
įmanomas. Teks susitaikyti su 
ribotomis savo galimybėmis. Sa-
vaitės viduryje labai tikėtinos dar 
ir finansinės problemos. Savaitgalį 
būtinai pasportuokite. Ypač seksis 
komandiniai žaidimai.

SVARSTYKLĖS. Jūs žinote, ką 
turite padaryti, tačiau savaitės pra-
džioje galite susidurti su visiškai 
netikėtomis kliūtimis. Jei norite, 
kad jūsų darbai ir toliau išsiskirtų 
kokybe, teks atmesti visus prašymus 
prisiimti dar papildomų darbų. Pati-
kėkite, realus pelnas vis vien nebūtų 
toks didelis, kokį jums žada.

SKORPIONAS. Jums teks šią 
savaitę susidurti su išties grėsmingu 
priešininku. Todėl būkite atsargus 
ir nekelkite dulkių be tikro reikalo. 
Truputis egoizmo taip pat praverstų. 

Nepamirškite apgalvoti ne tik puo-
limo, bet ir saugaus atsitraukimo 
kelius. Antradienį ir trečiadienį ypač 
venkite konflikto su giminaičiais.

ŠAULYS. Nuobodulys - jūsų 
priešas, tad venkite jo visais įma-
nomais būdais. Nebandykite auklėti 
suaugusių žmonių ir nesileiskite au-
klėjamas pats. Kad žmonės galėtų 
rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai turi 
būti panašūs. Savaitės viduryje ką 
nors žadėdamas būkite tikras, kad 
tikrai sugebėsite tesėti žodį, kitaip 
galite turėti nemenkų rūpesčių.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je pagaliau nudirbsite beprotišką 
darbą. Jus vilioja dideli siekiai 
ir kilnūs tikslai. Daug ką iš savo 
aplinkos kaip reikiant nustebinsite 
neišsenkama energija ir organizuo-
tumu. Savaitgalio poilsis taip pat 
turėtų būti aktyvus, šeštadienį - pa-

geidautina su šeima.

VANDENIS. Jau visai į pabaigą 
einantys darbai gali pareikalauti ne-
tikėtų papildomų investicijų. Teks 
peržiūrėti savo finansinę padėti ir 
gal kiek pataisyti biudžetą. Savaitės 
viduryje jokiu būdu nepraleiskite 
progos kur nors nukeliauti. Netgi 
turint galvoje šiaip jau nemažas 
pinigines išlaidas šią savaitę, dar 
turėtų likti ir savaitgalio poilsio pla-
nams įgyvendinti...

ŽUVYS. Kažkas esminio, bet 
dar labai neapibrėžto kirba jūsų 
galvoje, todėl užsispyręs laikotės 
savo tariamos tiesos. Labai nenu-
stebkite, jei nesulauksite pritarimo. 
Būtų tikrai protinga iš jūsų pusės iš-
klausyti ir kitas pasaulio aiškinimo 
versijas. Savaitgalį - geras metas 
pradėti seniai planuotus fizinius 
užsiėmimus.

Indijoje prasiautusi audra 
apgadino legendinį Tadž Mahalą

Šiaurinėje Indijos dalyje prasiau-
tusi galinga audra apgadino kelias 
Tadž Mahalo komplekso dalis, įskai-
tant pagrindinius vartus ir laiptų ba-
liustradą, sekmadienį pranešė vietos 
pareigūnai.

Vienu iš septynių pasaulio stebu-
klų laikomas Tadž Mahalas, esantis 
pagrindiniu turistų traukos centru 
Indijoje, yra uždarytas nuo kovo 
vidurio dėl koronaviruso pandemi-
jos. AFP nuotraukose matoma, kaip 
darbininkai vertina pagrindinio mau-
zoliejaus laiptų baliustradai padarytą 
žalą po to, kai penktadienį šiaurinėje 
Utar Pradešo valstijoje esantį Agros 
miestą talžė galinga audra.

„Viena smiltainio baliustrada, kuri 
yra originalios struktūros dalis, buvo 
pažeista“, – AFP agentūrai sakė In-
dijos archeologinės tarnybos vyriau-
siasis archeologas Vasantas Kumaras 
Swarnkaras – Taip pat padaryta žalos 
vėliau įrengtai marmurinei baliustra-
dai, luboms turistų salėje ir pagrindi-
nių vartų pamatiniam akmeniui.“

Tačiau pagrindinė meilei dedikuo-
to monumento struktūra nenukentė-
jo.

Vietos žiniasklaida skelbia, kad 
per penktadieninę audrą dviejuose 
Utar Pradešo rajonuose žuvo ma-
žiausiai 13 žmonių.

Du „SpaceX“ erdvėlaiviu 
atskridę JAV astronautai perėjo į 
TKS

Du NASA astronautai sekmadienį 
perėjo į Tarptautinę kosminę stotį 

(TKS) po istorinio 19 valandų skry-
džio pirmuoju per beveik dešimtmetį 
iš Jungtinių Valstijų startavusiu pilo-
tuojamu erdvėlaiviu, taip pat žymė-
jusio privačios bendrovės „SpaceX“ 
triumfą.

Jų atvykimas užbaigė kelionės, 
per kurią siekiama patikrinti kos-
minės kapsulės „Crew Dragon“ pa-
jėgumus, pirmąjį etapą. Vis dėlto ši 
misija galės būti vadinama visiškai 
pavykusia tik astronautams saugiai 
grįžus į Žemę. Jų kelionė atgal turėtų 
įvykti po kelių mėnesių.

Erdvėlaivio liukas buvo atidarytas 
13 val. 2 min. JAV Rytų pakrantės 
(20 val. 2 min. Lietuvos) laiku. Tuo 
metu astronautai Bobas Behnkenas 
ir Dougas Hurley atliko baigiamą-
sias procedūras ir maždaug po 20 
minučių perėjo į TKS.

Naujuosius įgulos narius pasiti-
ko jų tėvynainis amerikietis Chrisas 
Cassidy ir du Rusijos kosmonautai 
– Anatolijus Ivanišinas ir Ivanas Va-
gneris.

Visi penki TKS įgulos nariai poza-
vo nuotraukoms. Vėliau NASA va-
dovas Jimas Bridenstine'as susisiekė 
su astronautais iš skrydžių valdymo 
centro Hjustone.

„Sveiki atvykę, Bobai ir Dougai, 
– sakė J. Bridenstine'as. – Pasakysiu 
jums, kad visas pasaulis matė šią mi-
siją, ir labai, labai didžiuojamės vis-
kuo, ką padarėte dėl mūsų šalies.“

„Nuostabu, kad Jungtinės Valstijos 
grįžo prie pilotuojamųjų skrydžių, ir 
iš tikrųjų džiaugiamės, kad esame 
šiame didingame komplekse“, – at-
sakė D. Hurley.

Rusijos kosminės programos 
vadovas Dmitrijus Rogozinas irgi 

pasveikino tiek NASA, tiek Eloną 
Muską, erdvėlaivį „Crew Dragon“ 
sukūrusios aerokosminių technolo-
gijų bendrovės „SpaceX“ įkūrėją.

Kapsulė per 19 valandų pasivijo 
orbitinę stotį, skriejančią iki 28 tūkst. 
km per valandą greičiu, atsargiai prie 
jos priartėjo ir lėtai su ja susijungė 
per rizikingą procedūrą, įvykusią 
TKS skriejant virš šiaurės Kinijos.

Per savo misiją B. Behnkenas ir 
D. Hurley atliks papildomų kapsu-
lės patikrinimų, kad patvirtintų jos 
tinkamumą naudoti, Jungtinėms 
Valstijoms nutarus patikėti komerci-
niam sektoriui krovinių ir astronautų 
gabenimą į TKS.

Nuo 2011 metų, kai buvo užbaigta 
daugkartinio naudojimo erdvėlai-
vių „Space Shuttle“ programa, JAV 
kosmoso agentūra skraidinant astro-
nautus į TKS buvo priklausoma nuo 
Rusijos erdvėlaivių „Sojuz“. Anks-
čiau buvo planuota, kad alternaty-
va „Space Shuttle“ atsiras jau 2015 
metais.

Jungtinės Valstijos sudarė apie 7 
mlrd. dolerių vertės sutartis su „Spa-
ceX“ ir aerokosminių technologijų 
milžine „Boeing“ dėl „kosminio tak-
si“ paslaugų.

Tačiau „Boeing“ programa patyrė 
skaudų smūgį po pernai surengto jos 
kosminės kapsulės nesėkmingo ban-
domojo skrydžio. Dėl šios priežas-
ties „SpaceX“, įkurta tik 2002 me-
tais, tapo aiškia programos favorite.

Kalbėdamasis su J. Bridenstine'u 
D. Hurley išreiškė viltį, kad jų skry-
dis įkvėps Amerikos jaunimą.

Tačiau per „Twitter“ daugelis 
vartotojų dalijosi daina „Whitey On 
The Moon“, išleista Gilo Scotto-He-
rono 1970-aisiais, praėjus metams 
po „Apollo 11“ skrydžio į Mėnulį.

Šios dainos tekste Amerikos juo-
daodžių patiriama neteisybė ir sun-
kios ekonominės sąlygos sugreti-
namos su milžiniškomis išlaidomis 
kosmoso programai finansuoti.

Kanadoje jaunas banginis upe 
atplaukė iki Monrealio

Jaunas kuprotasis banginis, įplau-
kęs į vieną didžiausių Kanados upių, 
jau pora dienų plaukioja ties Monre-
aliu.

Pasak pareigūnų, jog banginis į 
neįprastą vietą veikiausiai atklydo 
medžiodamas.

Atsidūręs už šimtų kilometrų nuo 
gimtųjų vandenų, šis didžiulis gy-
vūnas plaukioja Šventojo Lauryno 
upėje prie Monrealio didmiesčio.

Manoma, jog šis kuprotasis ban-
ginis yra tas pats gyvūnas, kuris 
prieš kelias dienas buvo pastebėtas 
plaukiantis pasroviui netoli Kvebe-
ko miesto, sakė Kvebeko jūrų žin-

duolių ekstremaliųjų situacijų tinklo 
(RQUMM) atstovė Marie-Eve Mul-
ler.

Kuprotieji banginiai klajoja nuo 
Arkties iki Antarkties; suaugusių 
gyvūnų ilgis gali siekti 17 metrų, o 
svoris – iki 40 tonų.

Kiekvienas šios rūšies banginių 
būrys vasaras leidžia netoli ašigalių, 
o žiemą keliauja į atogrąžas atitinka-
muose pusrutuliuose, kur kur susi-
laukia palikuonių. 

Manoma, jog Monrealio lankyto-
jas yra dvejų arba trejų metų amžiaus 
jauniklis, nuklydęs persekiodamas 
grobį arba praradęs orientaciją, sakė 
M.-E. Muller.

Pasak specialistės, gali būti, jog 
banginis pasiliks mieste dar keletą 
mėnesių, bet tikėtina, kad aukščiau 
esančios užtvankos ir upės slenksčiai 
neleis jam nuklysti toliau į vakarus.

RQUMM komanda buvo paskir-
ta stebėti kuprotąjį banginį, kad jis 
išvengtų susidūrimų su laivais. Vis 
dėlto kol kas nėra jokių planų gyvū-
ną nukreipti atgal į jūrą, nes bangi-
niai kurį laiką gali gyventi ir gėluose 
vandenyse.

„Šiuo metu banginis yra geros 
sveikatos... Geriausias sprendimas 
būtų leisti veikti gamtai“ ir tikėtis, 
kad gyvūnas pats nuspręs grįžti į 
atvirą vandenyną, pridūrė M.-E. 
Muller.

Būdamas 84 metų mirė garsus 
bulgarų menininkas Christo

Eidamas 85-uosius metus se-
kmadienį mirė bulgarų kilmės me-
nininkas Christo, kurį išgarsino 
vadinamieji supakavimai – garsių 
visuomeninių objektų, tokių kaip 
Berlyno Reichstagas, apvyniojimas 
įvairiomis medžiagomis.

Kaip skelbiama menininko pa-
skyroje socialiniame tinkle „Face-
book“, Christo Vladimirovas Java-
cheffas mirė natūralia mirtimi savo 
namuose Niujorke. 

Bulgarijoje gimęs menininkas 
nuo 1961 metų savo projektus kūrė 
kartu su žmona Jeanne-Claude. Ji 
mirė 2009 metais.   

„Christo išnaudojo kiekvieną gy-
venimo dieną, ne tik sugalvodamas, 
regis, neįmanomus dalykus, bet ir 
juos įgyvendindamas“, – rašoma jo 
biuro išplatintame pranešime.    

„Christo ir Jeanne-Claude kūri-
niai sutelkė žmones visame pasau-
lyje bendriems potyriams, ir jų dar-
bai liks mūsų širdyse ir atmintyje“, 
– rašoma jame. 

Pareiškime priduriama, kad 
įgyvendinant Christo valią bus 
užbaigtas jo darbas „Supakuota 
Triumfo arka“ ( „l'Arc de Triomp-
he, Wrapped“), kurio jis nebespėjo 

įgyvendinti. Šį projektą ketinama 
eksponuoti nuo 2021 metų rugsėjo 
18 dienos.

Geriausia knyga vaikams 
pripažinta S. Paltanavičiaus 
„Sniego žmogelių žiema“

Geriausia praėjusių metų knyga 
vaikams ir paaugliams pripažinta 
Selemono Paltanavičiaus „Sniego 
žmogelių žiema“.

Sekmadienį Nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje jam įteikta 
Prano Mašioto premija.

Ji skirta „už skaidrų ir skambantį 
žodį, atidų žvilgsnį į pasaulį, ku-
ris bežiūrint tampa stebuklingas, 
ir tikros žiemos jausmą“, pranešė 
geriausių knygų vaikams ir paau-
gliams konkursą organizuojantis 
Tarptautinės vaikų ir jaunimo lite-
ratūros asociacijos (IBBY) Lietu-
vos skyrius.

Rašytojai, iliustruotojai, vertėjai 
iš viso apdovanoti septyniose kate-
gorijose. Aštuntoji premija skirta už 
skaitymo skatinimo veiklą.

Geriausia paveikslėlių knyga 
vaikams pripažinta Ievos Babilai-
tės betekstė knyga „(Ne)vienas“, 
Domicėlės Tarabildienės premija 
už gražiausią metų knygą teko Mo-
nikai Vaicenavičienei už knygos 
„Kas yra upė?“ iliustravimą, Al-
donos Liobytės premija už reikš-
mingiausią metų debiutą – Dovilei 
Zavedskaitei už knygą vaikams 
„Lietus ir skafandras“.

Eugenijos Stravinskienės premija 
už reikšmingiausią ir meniškiausią 
metų vertimą vaikams skirta Al-
vydai Gaivenienei už Maja Lunde 
knygos „Sniego sesė“ vertimą iš 
norvegų kalbos, Adomo Druktenio 
premija už reikšmingiausią ir me-
niškiausią metų vertimą paaugliams 
– Urtei Liepuoniūtei už Siiri Eno-
ranta knygos „Graudaragio užkal-
bėjimas“ vertimą iš suomių kalbos.

Premiją už geriausią metų negro-
žinę knygą gavo Monika Vaicena-
vičienė už knygą vaikams „Kas yra 
upė?“.

Vinco Aurylos premija už vaikų 
literatūros tyrinėjimus, sklaidą ar 
skaitymo skatinimo veiklą įvertinta 
Sigutė Chlebinskaitė „už aukštos 
kokybės tęstinę ir plačių užmojų 
iniciatyvą – kūrybinę studiją „Kny-
gų šalis“, aktualinančią knygos 
meną ir jos kūrėjus, knygos kultū-
rinę bei estetinę vertę tarp jaunųjų 
skaitytojų“.

Vaikų ir paauglių knygų apdo-
vanojimai geriausiems kūrėjams 
teikiami nuo 1993 metų. Tai vieni 
svarbiausių literatūrinių apdovano-
jimų Lietuvoje.

-Bns

Tadž Mahalas.                                                 AFP-scanpix nuotr.
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Teleloto. Žaidimas nr. 1260. Žaidimo data:2020-05-31. Skaičiai: 59 46 60 16 06 05 32 71 45 70 51 

09 73 75 57 01 62 22 36 23 64 65 26 44 04 67 37 56 21 17 39 41 42 24 29 30 02 03 (keturi kampai, eilu-

tė, įstrižainės) 63 33 54 43 19 53 07 38 08 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 

Užbraukus visą lentelę 240288.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 30.50€ 256 Užbraukus eilutę 1.50€ 8296 

Užbraukus keturis kampus 1.00€ 13991 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0205961 100 EUR piniginis 

prizas 0308916 100 EUR piniginis prizas 0307653 1000 EUR piniginis prizas 0198334 1100 Eur pini-

ginis prizas 0266206 1200 Eur piniginis prizas 0159836 1500 EUR piniginis prizas 0195973 2200 Eur 

piniginis prizas 0088640 2400 Eur piniginis prizas 013*085 294 Eur piniginis prizas 0324123 294 Eur 

piniginis prizas 0190066 294 Eur piniginis prizas 0003285 294 Eur piniginis prizas 0110301 294 Eur 

piniginis prizas 0328808 294 Eur piniginis prizas 0329538 294 Eur piniginis prizas 0044739 294 Eur 

piniginis prizas 0072622 300 EUR piniginis prizas 0176180 3600 Eur piniginis prizas 0312195 400 Eur 

piniginis prizas 0050009 500 EUR piniginis prizas 0183826 600 Eurų 0047858 600 Eurų 0158164 7200 

Eur piniginis prizas 0254682 950 Eur piniginis prizas 0056825 Automobilis Fiat 500

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.

PIrkITe AB ,,vILNIAUs 
PauKŠtyNas“ ViŠčiuKus! 

aNčiuKai, ŽĄsiuKai, 
KalaKučiuKai, ViŠtaitĖs

BIRŽELIO 3 d., trečiadienį, prekiausime 
AB,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileri-
niais vienadieniais (0,80 Eur) ir paaugintais 3 
– 4 savaičių (2,50 Eur) ROSS – 308 ir COBB 
– 500 veislės viščiukais. Taip pat mėsiniais 
ančiukais (2 Eur) ir žąsiukais (6 Eur), viena-
dienėmis vištaitėmis, didžiaisiais mėsiniais 
BIG – 6 veislės kalakučiukais (5 sav.- 10 Eur) 
jaunomis 3 – 4 mėn. vištaitėmis, pašarais. 

tel. užsakymams (8-612) 17831:
Svirnuose II – 10.30, Kavarske – 10.45, 

Janušavoje – 11.00, Dabužiuose – 11.20, 
Ažuožeriuose – 11.35, Anykščių turguje – 
11.50, Kuniškiuose – 12.10, Troškūnuose – 
12.35, Surdegyje – 12.50, Viešintose – 13.30, 
Padvarninkuose – 13.45, Andrioniškyje – 14.00, 
Naujuosiuose Elmininkuose – 14.25, Elmininkuose 
– 14.35, Čekonyse – 14.40, Debeikiuose – 14.50, 
Rubikiuose – 15.10, Burbiškyje – 15.25, Mačionyse 
– 15.45, Skiemonyse – 16.10, Kurkliuose – 16.35, 
Staškūniškyje -16.50.

Tel. (8-612) 17831.

uab „JONrOKa“ vėl organizuoja a1, a2, a, b, be, C, Ce kategorijų 
vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams 
vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

renkama nauja grupė 2020 m. birželio 2 d. 16 val. 
liudiškių g. 29, anykščiai.

Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą 
arba pažeidusiems Ket rengiame nuotoliniu būdu, kursuose ga-
lėsite dalyvauti neišėję iš namų.

Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156 
arba internetu www.jonroka.lt.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

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

Tel. (8-600) 22488.

Skubiai - mažą namą ar pusę 
namo Anykščių mieste ar soduose. 
Su vandentiekiu ir kanalizacija.

Tel. (8-699) 79997.

siūlo darbą

Baldų gamybos įmonei 
Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras, baldų ga-
mybos darbininkai.

Įmonė siūlo darbo užmokestį, 
atitinkantį darbo rezultatus, kom-
pensaciją transporto išlaidoms.

Tel. (8-674) 50109.

ViŠčiuKai ViŠtaitĖs
birŽeliO 4 d. (ketvirta-

dienį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsinias broileriais, 
1-2-3-4 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
l iosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 
10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. 
Priimami išankstiniai užsakymai 
tel. (8-608) 69189.   

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

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

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

Tel. (8-656) 01913.

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.

Beržo, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Dovanoja

4 metų šunį (prancūzų buldo-
gas).

Tel. (8-674) 60467.

Paslaugos

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Vandens šuliniai. Valymas, re-
montas. Vandentiekio į namą 
pajungimas. Kanalizacijos įrengi-
mas. Meistrų patarimai. 

Tel. (8-644) 46794.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Dengia plokščius stogus ruloni-
ne prilydomąją danga, sudaro są-
matas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0003:273, esančio Anykščių r. sav. Troškūnų sen. Bareišių k. savininkės J. J. E. 

paveldėtojus, kad matininkas Juozas Jankauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2080) 2020 m. birželio 11 d. 13 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0003:1), esančio Anykščių r. sav. Troškūnų sen. Bareišių k. 4 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis adresu Justiniškių g. 16-214, Vilnius, el. paštu juozas.jank@gmail.com arba 
telefonu (8-620) 28500.
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anekdotas

birželio 2 - 4 d. - priešpilnis, 
birželio 5 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

birželio 4 d.

birželio 5 d.

birželio 3 d.

vardadieniai

Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, 
Auksė, Eugenijus.

Karolis, Klotilda, Tautkantas, 
Dovilė.

Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincentas, 
Vincė, Vincenta

Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, 
Kantvydė, Marcė.

+7

Vyras - žmonai:
- Įdomu, o ką tu darytum, jeigu 

pamatytum mane besibučiuojantį su 
kita moterimi?

- Ką daryčiau? Kaip ir dera ištiki-
mai žmonai, lankyčiau tave. Trau-
matologijos skyriuje...

***
Vaistinėje:
- Gal turite „Antinutukino”?
- Ne.
- O „Celiulitišnykino”?
- Ne.
- Tai gal „Svorispatsnukritano”?..
- Ponia, jums reikalingas „Mažiau-

rijinas”, „Daugiausubinpajudanas” ir 
„Pošaldytuvanelandžiojatas”.

***
Senas kaubojus aiškina anūkui, 

kaip sulaukti žilos senatvės. Tam rei-
kia kiekvieną dieną, pusryčiaujant, 
ant duonos užsiberti truputėlį parako 
ir suvalgyti. Anūkas taip ir darė ir iš 
tikrųjų pragyveno 93 metus, ir po sa-
vęs paliko 14 vaikų, 28 anūkus, 35 
proanūkius ir didelį kraterį toje vie-
toje, kur stovėjo krematoriumas.

***
Kokteilis „Trys paršeliai“: nusipir-

kite dėžę degtinės ir pasikvieskite du 
draugus!

***
Lietuvos mokslininkams pavyko 

sukryžminti persiką su mandarinu. 
Dabar vargsta kalbininkai. Nežino, 
kaip pavadinti: perdarinas ar man-
dasikas?

***
Skruzdėlė gali panešti kelis kartus 

už save pačią didesnį svorį... Žmo-
gus irgi gali, tik per kelis kartus ir 
stipriai keikdamasis.

***
- Tėti, nupirk man telefoną.
- O kur stebuklingas žodis?
- Jūratė!
- Jūratė? Ką tai reiškia?
- Tavo meilužės vardas.
- Tai tau, ko gero, kartu reikės ir 

gero dėklo?!

Viesitės Janis, siaurasis geležinkelis 
ir Lietuva Raimondas GUOBis

Vos už kelių kilometrų nuo valstybinės sienos, vos pro Surviliškį 
iš Lietuvos įvažiavus į Latviją, įsikūręs istoriškai labai svarbus 
Viesitės miestelis. Kadaise jis buvęs nemenkas siaurojo 600 mili-
metrų pločio vėžės geležinkelio mazgas, prie kurio išaugo nemen-
ka gyvenvietė. 

Nūnai nebėra geležinkelio, palengva nyksta ir miestelis, tačiau 
Siauruko atmintis tebesaugoma - ji yra vietinių gyventojų pasidi-
džiavimas.

Viesitėje nuo pat ryto tylu, 
ramu, prie buvusios geležinkelio 
stoties nematyti nė vieno žmogaus 
- ramybių ramybė, tik paukšte-
liai čiulbuoja ir duris veria vikrus 
apyjaunis vyrukas Janis Dzimtais. 
Tos durys - į Turizmo informacijos 
centrą, kuris sujungtas su Viesitės 
siaurojo geležinkelio istorijos eks-
pozicija.

Ne tik istorija, bet ir etnografi-
ja bei baltų kultūra besidomintis 
apyjaunis vyrukas šyptelėjo, kad 
dėl tokių geležinkelius mylinčių 
svečių reikia pasipuošti, užsidėjo 
tarpukario laikų stiliaus latvių ge-
ležinkelininko kepurę ir... prabilo 
lietuviškai. Vagonas  - vyriausybi-
nis, skirtas pasitarimams, geležin-
kelininko drabužiai, nemažai ži-
bintų, įrankių, kitokių smulkmenų, 
o svarbiausias eksponatas -  šim-
tametis garvežys. Pagamintas jis 
tolimais 1918 m. Vokietijoje, Ber-
lyno įmonėje ,,Schwarzkopf“, o 
čia jį atgabeno Pirmojo pasaulinio 
karo metu mažuosius geležinke-
liukus Latvijoje ir Lietuvoje karo 
bei ūkio reikmėms tiesę vokiečiai.

Elegantiška mašina. Anglių tal-
pykla labai menka, o vandens tal-
pas  plokščiuose bakuose aplink 
katilo nosį  išduoda daugybė 
kontrolinių kranelių. Tikriausia 
kniedžių, svirčių, plieno jungi-
nių poezija... Garvežio kabinoje 
- puošniai apsirengęs, labai jau 
inteligentiškos išvaizdos, švelnių 
veido bruožų ir veik moteriškų 
rankų mašinistas Oskaras. Pasa-
kodamas apie šį personažą Janis 
pažymi, kad jį miestelyje pažįsta 
visi, nepamiršta jo nė vienas, nors 
kartą muziejuje apsilankęs. Juk, 
pasak vieno smagaus juokelio, 
,,geriausiai apie siauruko istoriją 
jums papasakos Oskaras...“

Nustojus 1972 m. veikti gele-
žinkeliui ir greitai išardžius visus 

bėgius, liko tik nedidelė atkarpa 
su iešmu, kur daugybę metų tas 
garvežiukas ir stovėjo. Visi vieti-
niai ir svečiai galėjo bet kada prie 
jo nueiti, pabūti, nusifotografuoti, 
tad daug kas piktinosi, kai relikviją  
pakišo po stogu - įkurdino buvu-
siose remonto dirbtuvėse - panorus 
apžiūrėti jau tenka mokėti pini-
gus. Beje, gal trys garvežiukai iš 
šio ruožo buvo išvežti į Ventspilį: 
miesto parke patiesus bėgius, jie 
iki šiolei vežioja turistus.

Pati geležinkelio stotis neišli-
ko - bestovi tik pora geležinke-
lininkams gyventi skirtų stilingų 
namų, taip pat ir originalių formų 
vandentiekio kranas, kuris buvo 

naudojamas, kad garvežių talpy-
klas pripildytų vandens. Čia pat 
ir rusvo granito lenta - savotiškas 
paminklas, ant kurio esantis įrašas 
skelbia, kad Viesitės gyventojai 
yra dėkingi už tarnystę, patogumus 
čia gyvavusiam mažajam geležin-
keliui, meiliai vadinamam ,,maz-
baničiu“.

Jonas, iš tiesų, -  pats tikriausias 
latvis Janis, pasiteiravus apie ge-
bėjimus kalbėti lietuviškai, pasakė, 
kad susidomėjęs mūsų kalba gal 
prieš dešimtį metų: buvę įdomu 
mokytis bei lyginti dvi tokias pana-
šias baltų kalbas. Kalbėti dar geriau 
trukdo praktikos stoka - turistų iš 
Lietuvos atvyksta ne tiek jau daug, 

o vietiniai, Viesitėje gyvenantys 
lietuviai (jų čia nemažai), lietuviš-
kai nekalba. Tad ir mūsų pokalbio 
metu mielai lietuviškai kalbančiam 
muziejininkui ne kartą teko priminti 
vieną ar kitą žodį. Išsiskyrėme tarsi 
seni bičiuliai, o Janis pusiau juokais 
ištarė, jog esame įrodymas, kad ne 
visi lietuviai yra latvių konkurentai 
ar net priešai, kaip ne taip seniai 
pareiškė Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Saulius Skvernelis. Atsipra-
šėme dėl to netakto, pažadėjome, 
kad tauta šiam politikui pasistengs 
daugiau nesuteikti progos tokiems 
kenksmingiems ir nemandagiems 
bei realybės neatitinkantiems pa-
reiškimams.

Janis, save vadinantis Jonu ir kalbantis lietuviškai, sulaukęs 
svečių iš Lietuvos, pasipuošė - apsirengė uniforminiu švarku bei 
užsidėjo kepurę.

Gražuolis iš 1916 - ųjų - unikalusis vokiškas garvežiukas Viesi-
tės muziejuje. 

Atminimo lenta siaurajam geležinkeliui nuo dėkingų Viesitės piliečių. 
Autoriaus nuotr.


