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Jau keleri metai senosios 
Anykščių ligoninės pastatai 
lieka teisėsaugininkų rankose. 

Pastatai buvo parduoti Kau-
no įmonei UAB ,,DG ir Ko“, 
kuri bankrutavo, o jos turtas 
buvo areštuotas.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius tvirtina, kad seno-
sios Anykščių ligoninės pasta-
tus areštavę teisėsaugininkai 
į kalbas su juo 
nesileidžia. Senoji ligoninė pamažu virsta džiunglėmis.

Labiausiai viliojanti naktigonės pramoga – 
maudynės su žirgais 

Daiva GOŠTAUTAITĖ-
OŠKELIŪNIENĖ

Rugpjūčio 13 dienos vakarą 
stovyklavietėje „8 kilometras“, 
esančioje Žirgo take prie Šven-
tosios upės, Anykščių regioninis 
parkas kartu su Arklio muzie-
jumi organizavo jau tradicija 
tapusią 9-ąją naktigonę.

„Organizuodami tokius ren-
ginius, stengiamės ne tik sau-
goti bei puoselėti senąsias lietu-
vių tradicijas, bet norime, kad 
žmonės turėtų ir galimybę „su-
sipažinti“ su žirgais iš arčiau – 
juos paglostyti, jais pajodinėti, 
netgi upėje kartu paplaukioti“, 
– „Anykštai“ sakė Anykščių 
regioninio parko vyriausioji 
specialistė Rasa 
Gražienė. 

Pramoga, kuriai pasiryžta ne kiekvienas, tačiau ją išbandę lieka labai patenkinti – tai maudynės su 
žirgais upėje.

Donorai. Nacionalinis kraujo cen-
tras kviečia dalyvauti kraujo donorys-
tės akcijoje Anykščiuose. Anykščių 
krašto gyventojai kviečiami padova-
noti kraujo rugpjūčio 20 dieną nuo 
10:00 iki 15:30 valandos. 

Kandidatai. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) skelbia, kad spalio 
11-osios Seimo rinkimuose dėl 141 
Seimo nario mandato varžysis  1795 
kandidatai.  Deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje turėtų kovoti 7 politikai. 

Proga! Sekmadienį, rugpjūčio 
16-ąją, žinomas Anykščių politikas 
ir ūkininkas Valentinas Patumsis 
šventė 70-ąjį gimtadienį. V.Patumsis 
1997-2000 m. buvo Anykščių rajono 
vicemeras, 2007-2015 m. savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas.

Gaisras I. Rugpjūčio 13-ąją Vie-
šintų mstl., Televizijos g., kilusiame 
gaisre sudegė malkinė ir 2,5 kub. m 
malkų. Taip pat apdegė su sudegusia 
malkine sublokuota kito savininko 
malkinė. Apsaugota 2 m atstumu 
esanti mūrinė malkinė ir šiltnamis. 

Gaisras II. Rugpjūčio 12-ąją kilo 
gaisras Kuniškių kaime (Anykščių 
sen.), Gėlių g. Degė individualus 
gyvenamasis namas. Virtuvėje nuo 
sprogusio šaldytuvo apdegė ir išar-
dyta 2 kv. m linoleumo ir medinių 
grindų, stipriai aprūko virtuvė ir kitos 
patalpos. Išardyta 5 kv. m kartonu ap-
kaltos sienos apdailos. Nuo sprogimo 
dužo virtuvės lango stiklas. 

Nebus. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Statybos sky-
riaus vedėjo konkursas ir vėl neįvyks. 
Konkursas atšauktas todėl, kad vienas 
iš dviejų  jame ketinusių dalyvauti 
asmenų atsiėmė dokumentus.  Pagal 
dabartinę tvarką konkursai į valstybės 
tarnybą vyksta, jei juose dalyvauja ne 
mažiau kaip du pretendentai. 

Vakancija. Iš darbo išėjo Traupio 
seniūno pavaduotojas Valentinas Ka-
libatas. Rugpjūčio 15-ąją jam sukako 
65-eri metai -  tai amžiaus riba, iki ku-
rios galima dirbti valstybės tarnyboje. 
Jau paskelbtas konkursas Traupio se-
niūno pavaduotojo pareigoms užim-
ti. V.Kalibatas yra dirbęs ir Traupio 
seniūnu. 

Domėjosi 
holokausto 
istorija

Pasaulio 
anykštėnai 
turi naują 
kuratorę

2 psl. 2 psl.

Problemos dėl rangovų užprogra-
muotos pirkimų principuose
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Vladas PUSVAŠKIS, Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
direktorius: 

„Tiesiog nuo pirmųjų dienų 
yra užprogramuoti nesklandu-
mai“. 

Svėdasiškė, 
pamėgusi 
gėles
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spektras

temidės svarstyklės
Smurtas I. Rugpjūčio 10-ąją,  

apie 23.00 val., Anykščių r., Svė-
dasų sen., Bajorų k., vyras (g. 
1999 m.) smurtavo prieš kitą vyrą 
(g. 1958 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Smurtavęs vyras uždary-
tas į Utenos aps. VPK areštinę.

Smurtas II. Rugpjūčio 13-ąją, 
apie 15.50 val., Anykščių mst., J. 
Biliūno g., neblaivus (nustatytas 
1.11 prom. girtumas) vyras (g. 
1984 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1972 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras už-
darytas į Utenos aps. VPK areš-
tinę.

Smurtas III. Rugpjūčio 15-
ąją, apie 11.45 val., Anykščiuo-
se, Kalno g., neblaivi (nustatytas 
2,78 prom. girtumas) moteris (g. 
1978 m.) smurtavo prieš neblaivų 
(nustatytas 3,66 prom. girtumas) 
vyrą (g. 1977 m.). Moteris su-
laikyta ir uždaryta į Utenos aps. 
VPK areštinę. Pradėtas ikiteismi-

nis tyrimas.

Mirtis. Rugpjūčio 15-ąją, apie 
03 val. 30 min., Naujųjų Elminin-
kų k., Sodų g., staiga mirė vyras 
(g. 1978 m.), gyv. Anykščių r., 
Naujųjų Elmininkų k. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti. 

Pasidairius po Estiją 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotas ir Lietuvos mokinių neformalio-

jo švietimo centro organizuotas Mokyklų edukacinių erdvių konkursas buvo sėkmingas dviem Anykščių 
rajono mokykloms: Antano Baranausko pagrindinei, dalyvavusiai pirmą kartą B grupėje, ir Traupio pa-
grindinei mokyklai, tokiame konkurse dalyvaujančiai jau trečią kartą ir vėl laimėjusiai A grupėje.

Birželio 10-13 dienomis šio konkurso nugalėtojų mokyklų atstovai galėjo dalyvauti mokymuose ,,Eduka-
cinių erdvių kūrimo patirtis Estijos visuomeninėse ir viešosiose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis 
ir ekologinis mokymas jose“.

Iš Estijai priklausančių 1500 salų 
Saremų salos pačios unikaliausios 
savo gamtine įvairove. Neatsitiktinai 
didžioji dalis mokymų vyko čia. Pir-
miausia mus pasitiko Muhu sala, ku-
rioje gyvenimas virė jau prieš 5000 
metų. Koguvos kaimas, po  kurį  
vaikščiojome, stebino savo 250-300 
metų tvoromis iš lauko riedulių, 
apaugusių samanomis ir kerpėmis. 
Ant kai kurių tvorų džiūsta valtys, 
garbingai sulaukusios gyvenimo pa-
baigos: jos apverčiamos ant tvoros 
arba sudeginamos Šv. Jono naktį. 
Beje, jei nenori suerzinti ramių šių 
vietų gyventojų, neliesk samanų. Tai 
jų pasididžiavimas. Ir ne veltui. Pir-
moji užduotis, kurią turėjome atlikti 
- identifikuoti samanų ar kerpių rūšį. 
Pasirodo, ant vieno akmens auga 
mažiausiai bent trys kerpių   ar sa-
manų rūšys. Visi mokymų dalyviai 
naudojosi interaktyvia iNaturalist 
programėle, todėl atlikti užduotį 
nebuvo sudėtinga. Tokia pat apsa-
manojusia riedulių tvora aptvertas 
ir rašytojo Johano Smulio, pirmojo 
esto, pasiekusio Antarktidą, gimtasis  

namelis.
Kitas unikalus gamtinis objektas 

šioje saloje –  meteoritinės kilmės 
Kali ežeras. Apie saulę, nusileidu-
sią iš dangaus, apie nušvitusį ugnies 
stulpą, saulės kritimą pasakoja pa-
davimai, yra užuominų apie tai ir 
didžiajame suomių-estų epe ,,Kale-
vala‘‘.

Toliau žengiame į sengirę. Pagal 
Europos Sąjungos bendrijų klasifi-
katorių, tai miškai, kuriuose buvo 
ganomi gyvuliai. Jie išmindžiojo 
krūmus, todėl ąžuolai galėjo laisvai 
augti. Jie išsidėstę retai, šalia auga 
ir šimtamečiai, ir jauni ąžuoliukai. 
(Šis ąžuolynas nepanašus į Kauno 
ąžuolyną). Viename kvadratiniame 
metre galima rasti iki 30 augalų 
rūšių... Daugiausia čia auga orchi-
dėjų. Jų pirmiausia  ir ieškojome. 
Turint omenyje, kad orchidėjos žydi 
birželio mėnesį, užduotis nebuvo 
lengva. Čia ypač pravertė išmanioji 
programėlė ir, nors nužydėjusią, bet 
bent po vieną orchidėją rado daugu-
ma dalyvių. Estijoje yra išleista 11 
knygų apie orchidėjas, todėl galima 

manyti, jog ši gėlė yra estų pati my-
limiausia.

Tai šen, tai ten pro autobuso langą 
prabėga natūralios pievos su visža-
liais kadagiais – alvarai. Iš estų ga-
lima pasimokyti, kaip saugoti natū-
ralias pievas, nepaverčiant jų erkių 
veisyklomis... Užduotis prie Pangos 
skardžio tik iš pradžių atrodo pa-
prasta: surasti čia natūraliai augantį 
švedinį šermukšnį. Šermukšnių ra-
dome, bet ne švedinių... Užtat Pan-
glos skardis tikrai įspūdingas pasiro-
dė: 21 metras uolos žemyn į jūrą ir 
dar 10 metrų po vandeniu.

Netikėtas pelkių grožis – taip 
dauguma dalyvių apibendrina šią 
mokymų dalį. Laukia 3,5 km ilgio 
Viru Bog pažintinis gamtos takas. 
Puikiai sutvarkytas, saugus lentų 
kelias, apžvalgos bokštas, nuo ku-
rio atsiveria dangų atspindinys eže-
rėliai, grėsmingi akivarai, gailių ir 
keružių beržų sąžalynai, amžinieji 
pelkių augalai – kiminai. Turėjome 
galimybę patikrinti , ar kiminas gali 
sugerti vandens 30 kartų daugiau 
negu pats sveria. Tarp raustančių 

Domėjosi holokausto istorija Vytautas BAGDONAS

Anykščių krašte rugpjūčio pradžioje lankėsi holokausto isto-
rijos tyrinėtojas, vertėjas iš jidiš kalbos, gidu dirbantis kaunie-
tis Chaimas Bargmanas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
profesorius Aleksandras Vitkus bei visuomeninės organizacijos 
„Užuovėja ir viltis“ pirmininkas Valdas Valiūnas, renkantys me-
džiagą knygai „Holokaustas Aukštaitijoje“. 

Kauniečiai Anykščiuose aplankė 
sinagogą, žydų kapines, holokaus-
to vietą prie Liudiškių piliakalnio, 
Janydžiuose buvusio geto vietą bei 
kitus objektus, bendravo su istoriku 
Gintaru Vaičiūnu. 

Kunigiškių I kaime veikiančiame 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
juje holokausto istorijos tyrinėtojai 
domėjosi, kas šia tema saugoma 
muziejuje. Svečiai susidomėję var-
tė Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos moksleivių ir pedagogų 
surinktą bei muziejui dovanotą kraš-
totyrinę medžiagą apie Svėdasų žy-
dus bei jų likimus, juos maloniai nu-
stebino prieš keletą metų muziejaus 
ir asociacijos Vaižgantiečių klubo 

„Pragiedrulys“ išleistas gausiai ilius-
truotas lankstinukas apie Anykščių 
krašte esančias žydų holokausto vie-
tas bei išlikusius šios tautos žmones 
menančius istorinius objektus.

Ch. Bargmanas, palankiai vertin-
damas Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus veiklą, padėką įrašė jidiš 
kalba. Nuo šiol Kunigiškių sodžiaus 
muziejus šalia įrašų lietuvių, anglų, 
prancūzų, rusų, baltarusių, arabų kal-
bomis turės įrašą ir jidiš kalba.

Iš muziejaus holokausto istorijos 
tyrinėtojai vyko į Svėdasus ir aplan-
kė vietas, susijusias su žydų gyveni-
mu ir tragišku jų likimu.

Tai jau nebe pirmas šių žmonių 
apsilankymas Anykščių rajone. Prieš 

kurį laiką, rinkdami medžiagą būsi-
majai knygai „Holokaustas Aukš-
taitijoje“, jie lankėsi Kavarske. Pla-
nuojama aplankyti ir kitas Anykščių 
rajono vietas. Chaimas Bargmanas ir 
prof. Aleksandras Vitkus ne per se-

niausiai parengė ir išleido solidžios 
apimties knygą „Holokaustas Že-
maitijoje“. Panašus informatyvus, 
gausiai iliustruotas nuotraukomis 
leidinys bus skirtas ir Aukštaitijos 
krašto žydų atminimui.

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus svečių knygoje kaunietis 
Chaimas Bargmanas padėką įrašė jidiš kalba.   Autoriaus nuotr.

spanguolių tinklų įsikūrusios klas-
tingos saulašarės laukia grobio. Vėl 
išmanioji programėlė iNaturalist 
kiekvienam dalyviui padeda atskirti 
apskritalapę saulašarę nuo pailgala-
pės. (Beje, Traupio botanikos sode 
abi rūšis taip pat galima pamatyti). 
Na, o atpažinta pelkinė liūnsargė 
atveria naują Jolitos Skablauskaitės 
apysakos ,,Liūnsargių moteris‘‘ su-
vokimo prasmės kodą.

Keliaudami Kasmu pajūrio gam-
tos ir istorinio pažinimo taku, gėri-
mės ledynmetį menančiais riedu-
liais. Trumpai sustojame Kapitonų 
kaime. Atrodo, kad čia iš kiekvie-
nų namų kas nors tapo kapitonu ar 
admirolu. Tvarkingi namukai, kurių 
kiekviename kieme guli riedulys ar 
riedulių krūva. Dar viena kaimeliui 
būdinga detalė – suoliukai. Jie stato-
mi gyventojų ir rėmėjų lėšomis, vie-
nodo dizaino, prie kiekvieno pritvir-
tinama lentelė su citata iš psalmių. 
Kadangi kaimelis tapo pažintinio 
tako dalimi,  pavargusiam keliauto-
jui galima stabtelti ir pailsėti. Puikus 
bendruomeniškumo pavyzdys mūsų 
miesteliams.

Nacionalinio parko teritorijoje 
aplankyti istoriniai Palsme dvaro 
rūmai su prancūziško plano parku. 
Šimtamečiai medžiai, labirintų gy-
vatvorės ir... visiška ramybė. 

Traupio pagrindinės 
mokyklos pranešimas spaudai

Pasaulio anykštėnai turi naują kuratorę
25-erių metų Simona Ševčenkaitė nuo liepos mėnesio dirba Pa-

saulio anykštėnų bendrijos veiklos koordinatore. Ji laikinai pa-
keitė į vaiko auginimo atotogas išėjusią Justę Lotyš.

Pasaulio anykštėnų veiklos ko-
ordinatoriaus etatas yra priskirtas 
Anykščių menų centrui. Anykščių 
menų centro direktoriaus pavaduo-
toja Rita Babelienė ,,Anykštai“ 
sakė, jog laikinoji koordinatorė 
pasirinkta per konkursą, kuriame 

dalyvavo net 8 pretendentai.
S.Ševčenkaitė yra baigusi studijas 

Tarptautinėje teisės ir verslo aukšto-
joje mokykloje. Yra gyvenusi Kipre 
ir Portugalijoje. Prieš pusmetį mer-
gina atsikraustė į Anykščius. Kaip 
ji pati sako, į mūsų miestą atvedė 

,,draugo šaknys“.
,,Koplyčia, menų centras... Jau-

ni, kūrybingi žmonės norėtų čia 
dirbti. Ir pareigybė mano kūry-
biška“, - kodėl pasirinko Pasaulio 
anykštėnų bendrijos veiklos koor-
dinatorės darbą, ,,Anykštai“ sakė 
S.Ševčenkaitė.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas, operos solistas, profe-
sorius Tomas Ladiga praeitą savaitę  

,,Anykštai“ sakė dar neturėjęs pro-
gos susipažinti su naująja bendrijos 
veiklos koordinatore, tačiau tikisi 
tai padaryti artimiausiu metu.

J.Lotyš lieka Anykščių rajono 
kultūros tarybos nare. Ją į šas par-
eigas delegavo Pasaulio anykštėnų 
bendrija. Anykščių kultūros tarybos 
sudėtį tvirtina Anykščių rajono ta-
ryba.    

-ANYKŠTA

Nedarbas. Po kelių savaičių sta-
bilumo rugpjūčio 17 dieną oficialus 
nedarbas Lietuvoje pasiekė 13,3 
proc. Užimtumo tarnybos duome-
nimis, tai didžiausias rodiklis šiais 
metais. Rugpjūčio 1-ąją nedarbas 
dar siekė 12,8 proc., nedirbo 221 
tūkst. gyventojų, tuo metu dabar 
darbo neturinčiųjų yra 229,3 tūkst., 
pranešė tarnyba.  Rugpjūtį į tar-
nybą daugiau kreipėsi dirbę pre-
kybos (10,7 proc.), apdirbamosios 
gamybos(10,4 proc.), statybos (6,2 
proc.) įmonėse, žmonės ieškojo 
krovikų, pardavėjų, biurų, vieš-
bučių ir kitų įstaigų valytojų, len-
gvųjų automobilių, taksi ir furgonų 
vairuotojų, reklamos ir rinkodaros 
specialistų administravimo sekreto-
rių, dažytojų darbo. Anot tarnybos, 
laikino užimtumo priemonėse da-
bar dalyvauja per 13 tūkst. žmonių, 
rugpjūčio 1-ąją jų buvo 19,6 tūkst.

Ryšys. Integruotų telekomuni-
kacijų bendrovė „Telia Lietuva“ 
pamažu atsisako senos kartos 3G 
ryšio – vieną iš dviejų jam skirtų 
dažnių juostų dar šį mėnesį perduos 
pažangesniam 4G ryšiui. Visiškai 
atsisakyti šio ryšio planuojama po 
dvejų metų. „Senesnės kartos tele-
fonus turintys klientai ir toliau galės 
naudotis mobiliojo ryšio paslaugo-
mis – 3G ryšys vis dar veiks visoje 
Lietuvoje, tik jam bus palikta viena 
dažnių juosta. Taigi, tai visų pirma 
yra 4G ryšio gerinimo operacija“, 
– pranešime sako „Telia“ Tinklo 
vadovas Arūnas Strolia. Senesnės 
kartos telefonai, mobiliojo interne-
to modemai bei kiti 3G įrenginiai 
turėtų automatiškai persijungti į 
900 MHz dažnį. Jei įrenginys šia-
me dažnyje nepalaiko 3G, tuomet 
jis persijungs į 2G ryšį. 

Baltarusiai. Į Lietuvą praėjusią 
savaitę atvyko pirmieji baltarusiai, 
pasinaudoję Vyriausybės priim-
ta humanitarine išimtimi. Vidaus 
reikalų ministrė Rita Tamašunienė 
teigė, kad šeštadienį tokie leidimai 
suteikti dviem asmenims. Jos teigi-
mu, Lietuva pasirengusi užtikrinti 
atvykstančiųjų apgyvendinimą, ap-
saugą ir reikalavimų dėl koronavi-
ruso plitimo grėsmės laikymąsi. R. 
Tamašunienė neatskleidė, kur atvy-
kusieji apgyvendinti. BNS žinio-
mis, atvykę asmenys – Baltarusijos 
opozicijos kandidatės prezidento 
rinkimuose Sviatlanos Cichanous-
kajos štabo nariai.

Požymiai. Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius sako, kad 
yra nerimą keliančių požymių, jog 
Rusija gali svarstyti „paprastuo-
ju būdu“ prisijungti Baltarusiją. 
„Tebėra įtampa, kadangi yra daug 
neaiškumų su vadinamąja tarp-
tautine parama iš Rusijos. Manau, 
kad čia svarsto ir pati Rusija, kaip 
pasielgti. Yra visokių požymių, ku-
rie labai kelia nerimą. Jei manoma 
tokiu „paprastuoju būdu“ prijungti 
tiesiog šalį, tai nežinau, kokios gali 
būti pasekmės. Tiesą sakant, ne tik 
pačiai Baltarusijai, bet ir Rusijai tai 
būtų aiškus signalas, ko gali tikėtis 
Rusijos žmonės, kokių metodų. 
Čia, manau, nėra labai palanku“, 
– žurnalistams po pokalbio su pre-
zidentu, Seimo frakcijų lyderiais 
Prezidentūroje pirmadienį sakė L. 
Linkevičius. „Matysime, kokiu ke-
liu pasuks tiek vadovybė, tiek visi 
kiti. O mums labai svarbu aiškiai 
išsakyti savo poziciją ir konsoli-
duoti tarptautinę bendruomenę“, – 
pabrėžė jis.

-BNS
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DIRBU SAU

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.

Svėdasiškė, pamėgusi gėles Vytautas BAGDONAS

Iš Kauno kilusi Ramunė Žvirblienė Svėdasuose apsigyveno prieš dvi dešimtis metų. Kitaip ta-
riant, sukūrusi šeimą, persikėlė į vyro tėviškę. Čia teko padirbėti vienos firmos buhaltere, net visą 
dešimtmetį išdirbo parduotuvėje „Žaliadvaris“. Dar vienur kitur padirbėjo. Bet kilo mintis užsiimti 
individualia veikla, teikti paslaugas pagal verslo liudijimą. 

Kadangi pati mėgsta gėles, tad ir savo veiklą nukreipė būtent ta linkme. 

Kaip „Anykštai“ pasakojo svė-
dasiškė, su gėlininkyste ji neturinti 
nieko bendra, nėra baigusi jokių 
kursų. Tačiau jau turi įgijusi šio-
kios tokios praktikos, daug skaito 
atitinkamos literatūros, ieško in-
formacijos internete ir tokiu būdu 
jau sukaupė kai kurių žinių, nema-
žai pramoko.  Kai dirbo pardavėja 
„Žaliadvaryje“, tekdavo pardavinė-
ti ir gėles, pirkėjų paprašyta, kom-
ponuodavo puokštes,  atsakydavo 
žmonėms į rūpimus klausimus 
apie sodybų ar interjerų papuoši-
mą, gėlių veisles, jų išskirtinumą, 
savybes. Todėl tekdavo ir visagalį 

internetą pagalbon pasikviesti, ir 
daugiau apie floristiką išmanančių 
specialistų konsultacijų per tele-
viziją pasižiūrėti, žiniasklaidoje 
pasiskaityti. Taip per dešimtmetį 
daug  ko sužinota, išmokta.

Jau porą mėnesių vietiniai gyven-
tojai ir pro šalį keliaujantys Juozo 
Tumo-Vaižganto gatve ant Algi-
manto Puolio paminklų dirbtuvės 
kieme esančio pastato sienos mato  
reklaminį užrašą apie čia parduo-
damas gėles ir nurodytą  telefono 
numerį. Būtent  šiame name kam-
barėlį ir nuomojasi Ramunė Žvir-
blienė. Vietos ne per daugiausia, 

bet pakanka,  kad  čia užsukę pir-
kėjai pamatytų, kuo prekiaujama, 
kokios paslaugos yra siūlomos. O 
prekiaujama labai daug kuo: vazo-
ninėmis, skintomis gyvomis, dirb-
tinėmis gėlėmis. Pagal užsakymus 
daromi  gėlių krepšeliai įvairiems 
gyvenimo atvejams, komponuo-
jamos puokštės, daromos įvairios 
gėlių kompozicijos  ir panašiai. Čia 
galima nusipirkti ir atvirukų, tinka-
mų visokioms progoms, prekiauja-
ma žvakėmis, vazomis. Pašnekovė 
teigė, kad pirkėjai kartais teiraujasi 
džiovintų žolelių, dekoratyvinių 
krūmų, medelių. Jau dabar prekių 

asortimentas yra plečiamas pagal 
pirkėjų pageidavimnus. Jeigu bus 
poreikis, Ramunė ir toliau plės 
parduodamų prekių asortimen-
tą. Pati Ramunė gėlių neaugina, 
jas, kaip ir kitas prekes, pristato 
tiekėjai. Todėl be jokių problemų  
galima su jais susitarti, pateikti už-
sakymus, išsakyti klientų pageida-
vimus.  Beje, svėdasiškė Ramunė,  
jeigu kas to pageidauja, irgi priima 
išankstinius užsakymus. Jei kam 
prireikia gėlių, krepšelių, žvakių 
ar kitų dalykų, kuriais prekiauja 
Ramunė Žvirblienė, ir nedarbo 
metu ar per išeigines dienas, taip 
pat ne bėda. Paskelbtu iškaboje, 
čia pat, lauke, šalia durų, telefonu 
galima paskambinti  ir susitarti. 
Žvirblių šeima gyvena netoliese, 
tad, jei prireikia pirkėjui, tuoj pat 
ir atskuba.  Beje, tiek gėlių, tiek 
kitos produkcijos kainos čia yra 

derinamos su pirkėjais, visuomet 
yra galimybė susitarti, suteikti  pir-
kėjams nuolaidų. Pašnekovė pasi-
džiaugia, kad kol kas nepasitaikė 
nepatenkintų klientų, nesulaukta 
skundų, pretenzijų. Apie jos teikia-
mas paslaugas sužino vis daugiau 
svėdasiškių ir miestelio svečių. 
Tam pasitarnauja vėlgi internetas, 
socialiniai tinklai, na ir, žinoma, 
tie patys pirkėjai. Vieni per kitus 
perduoda žinią apie Svėdasuose 
veikiančią gėlių krautuvėlę ir čia 
teikiamas paslaugas. 

„Pajamos kol kas kuklios, bet 
duonai, pienui, mokesčiams susi-
mokėti užtenka“, – atvirauja Ra-
munė, - o svarbiausia – turi mė-
giamą užsiėmimą, pragyvenimo 
šaltinį, nereikia laukti iš valstybės  
pašalpų“. Beje, ji niekuomet pašal-
pininkų gretų nebuvo papildžiusi 
ir apie tai net negalvojo. 

Su verslo liudijimu dirbanti svėdasiškė Ramunė Žvirblienė į savo veiklos plėtimą, ateitį žiūri opti-
mistiškai ir nežada sustoti.

savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ar jaučiate, jog jau vyksta Seimo rinkimų kampanija?
Šį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo apie artėjančius Seimo rinkimus. Jų klausė-

me: Ar pastebite, kad partijos ir atskiri politikai jau ruošiasi Seimo rinkimams? Ar domitės kandi-
datais į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje?

Jaučiasi: Kiekvieną dieną per 
visur Skvernelis ir Veryga. Dar ir 
pensijonai po 200 gaus. Kaip nesi-
jaus? Vyksta pilnu tempu.

X-man: Jaučiasi, kad po tru-
putį įsibėgėja rinkimų kampanija. 
Miesto šventės metu teko išvysti 
agitacijos elementų, spaudoje po 
truputį pasirodo kandidatų politinė 
reklama. Didžiojo Seimo rinkimų 
vajaus dar teks kokį mėnesį pa-
laukti.

Jonas: Ramybėj du kartus gavau 
dėžutėn valstietiškų propagandų.

Audrone: Turguje man kažkoks 
tai vyras davė du obuolius ir prašė 
balsuot už žaliuosius, nesupratau, 
čia gal už tai, kad girias nuo kirti-
mo išsaugot.

GINTAS: Dar nesijaučia, tik 
turguje stovėdamos moterėlės, gir-
dėjau, viena kitą agitavo balsuot 
už Darbo partiją, nes kažkuris tai 
anykštėnas kandidatas žadėjo, kad 
jei jį išrinks, tai kurie anykštėnai 
už jį balsavo, pensininkam bus 

50 eur padidinta pensija, o kurie 
dirba, gaus 250 eurų vienkartines 
išmokas.

Kaimo Jurgis: Žinoma, kad jau-
čiasi artėjantys rinkimai. Kai anks-
čiau kur vykdavo šventės, tai su 
pyragu politikų neatviliosi. Dabar 
pulkais važiuoja. Bendruomenių 
renginys kai vyko Kavarsko se-
niūnijoj, tai kaip varnai sulėkė visi 
- ir vietiniai, ir visai nepažįstami. 
O tas niekam nežinomas Tamili-
nas tai net apsigyvent Anykščiuos 
pasiryžo vardan to, kad rinkimus 
laimėtų. Bjauru tokie dalykai. Kai-
mo žmonės staiga prieš rinkimus 
parūpsta, kad tik už visokius paža-
dukus balsuotum.

Jarunda: Pačtininkai pradėjo 
dėlioti į pačto dėžutes lankstinu-
kus su žaliųjų valstiečių Bauros ir 
Tomilino atvaizdais ir reklamine 
agitacija. Gražūs paveikslėliai ir 
pažadai gražūs, tik nebesinori jais 
tikėti. Labai jau nuvylė. Politikų 
norisi paprašyti, kad savo rekla-
mas spausdintų ant minkštesnio 
ir paprastesnio popieriaus, nes jis 

sunkiai pečiuje dega, o tualete pa-
sinaudoti ta makulatūra irgi nepa-
vyksta. Kur dėti tiek šlamšto, kuris 
prieš rinkimus pasiekia rinkėjus?

Pašalpynis: Balsuosiu už bet 
ką, kad tik pašalpas padidintų ir 
nereikėtų atidirbinėt viešų darbų. 
Dabartinė valdžia taip daro, tai už 
ją ir reiks balsuoti. Ponas Tamilin 
taip ir žada mums visokias lengva-
tas.

Jurgėnas: Balsuosiu už bet ką, 
kas atpigins maisto prekes ir alų. 
Kur tai matyta, viskas kasdien 
brangsta. O visur reklamuojamas 
nealkoholinis alus kaip tualete iš-
piltas siusiukas turėtų kelis centus 
kainuoti, bet kainuoja kaip tikras 
alus. Net ir už Lietuvos rusą Tom 
Tamilin esu pagatavas balsuoti. 
Kad tik viskas pigtų, o ne brangtų.

Tegul: Važinėja po kaimus ir re-
klamuojasi. Po rinkimų pamirš ir 
pažadus, ir kaimus, po kuriuos taip 
intensyviai prieš rinkimus važinė-
jo. Kaip toj liaudiškoj dainoj apie 
mergelių pažadus. „Tie politikų 

pažadai tarsi krintantys žiedai...“

Jadze iš Svedasu: Ašej mislyju 
tewiup: rajkia rinkt savus, pažysta-
mus žmones. Sakyč, kad Donatas 
Tūska galėt būt Sejma nariu na 
svedasiškių. Kitas seniunijas tegu 
savus kandydatus siūla. Svetimu 
nerajkia. Visakie atajna iš visa 

svieta, nepažystami, užbalsuoji, a 
anys neroda akių visus pinkis me-
tus. Jokias naudas. Anū dienū ataja 
keli tumsūs vyrai, pradėja kalbet, 
agituot, aiškint, taip ir nesupratau, 
apie kū anys kalbėje. A gal tai buva 
čigonai, apsimety kandidatais un 
sejma narius.

Neseniai atidarytos parduotuvėlės prekių asortimentas plečia-
mas pagal pirkėjų pageidavimus.                        Autoriaus nuotr.
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užjaučia

Užjaučiame Vidą DIČIŪ-
NAITĘ mirus mylimam tė-
veliui.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

Valdo prokurorai, naudojasi valkatos

(Atkelta iš 1 psl.)

Bandė dešimteriopai 
užsidirbti

Iki tol, kol buvusios ligoninės 
pastatai atsidūrė kauniečių ran-
kose, Anykščių rajono savival-
dybės administracija surengė 30 
aukcionų, parduodamo turto kai-
na buvo sumažinta net keliskart.

Visą pastatų kompleksą UAB 
,,DG ir Ko“ nusipirko vos už 
380 000 litų arba už 110 tūkst. 
eurų. 

Praėjus gal metams nuo buvu-
sios Anykščių ligoninės pastatų 

pardavimo, internete atsirado 
štai toks skelbimas: „Anykš-
čiuose parduodamos patalpos 
puikioje vietoje! Šis miestas yra 
prie Šventosios ir Anykštos upių 
santakos. Optimaliu atstumu nuo 
didžiausių Lietuvos miestų įsi-
kūrę Anykščiai yra vieta, kurioje 
daug žalumos ir vietos ramiam 
bei atpalaiduojančiam poilsiui. 
Tai ypatingai perspektyvi vieta 
kurti viešbučių verslą, sanatori-
jas ar senelių namus. Parduoda-
mas objektas yra pačiame mies-
to centre, ribojasi su Šventosios 
upe ir unikalia senovine bažny-
čia. Lanksčiai žiūrima į pagei-

daujamų statyti objektų aukštin-
gumą. Miestas mielai prisidėtų 
prie aplinkinių gatvių ir visos 
infrastruktūros sutvarkymo.“ 
Tada, 2014-aisiais, bandydama 
perparduoti ligoninės pastatus, 
Kauno bendrovė norėjo gauti 4,1 
mln. litų (1, 2 mln. eurų).

Deja, UAB ,,DG ir Ko“ biznis 
baigėsi įmonės bankrotu, jos tur-
tas buvo areštuotas, o Anykščiai 
vis neturi galimybių atsikratyti 
griuvėsių.

Tiesa, po socialinės įmonės 
UAB ,,DG ir Ko“ bankroto, bu-
vusios ligoninės pastatuose, tam 
tikra prasme, vyksta socialinė 

veikla - juose dažnai glaudžiasi 
vietiniai valkatos.  

 Merui liepė nesikišti

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog 
jis nežinąs, kaip būtų galima iš-
spręsti senosios ligoninės pastatų 
problemą.  

,,Rašiau raštą prokuratūrai, o 
ji pateikė atsakymą, kurio esmė - 
,,nesikišk, ne tavo reikalas“. Ko-
kia iš to arešto nauda valstybei? 5 
ar 6 metai pastatai yra prokuratū-
ros rankose. Visiškas idiotizmas. 
Per tą laiką šimtą kartų buvo gali-
ma juos parduoti, nugriauti, naują 
kompleksą pastatyti“, - ,,Anykš-
tai“ kalbėjo Anykščių rajono me-
ras S.Obelevičius.  

,,Niekieno“ turtu tapusiuose 
pastatuose kartą buvo aptiktas net 
benamio lavonas. Buvo čia kilęs 
ir gaisras. 

Klebonas: ,,Kažkokia 
nesąmonė“

Jau ir pagrindinis buvusios li-
goninės pastatas pradeda irti, vis 
daugiau žioji išdaužytų langų. O 
mažesnieji pastatai jau ir be durų. 
Teritorija apaugusi žmogaus ūgio 
žolėmis, o ant pastatų stogų ir bal-
konuose bando augti medeliai.

Artimiausias ligoninės kaimy-
nas - Anykščių parapijos klebo-
nas, dekanas Petras Baniulis. Šalia 
ligoninės griuvėsių ir bažnyčia, ir 
klebonija, ir parapijos namai. Pas-
tarieji, beje, turi bendrą sieną su 
vienu iš senosios ligoninės kom-
plekso pastatų.

,,Gerai nors tiek, kad benamiai 
glaudžiasi ne pagrindiniame pas-
tate, o atokiau... Bet vieną kartą 
jau buvo kilęs gaisras, kas gali 
apsaugoti, jog nebūtų sukelta dau-
giau gaisrų“, -  ,,Anykštai“ kalbėjo 
kun.P.Baniulis.

Socialinės įmonės nupirktuose buvusios Anykščių ligoninės pastatuose dabar šeimininkauja 
valkatos.

Artimiausias ligoninės griu-
vėsių kaimynas - Anykščių 
klebonas, dekanas Petras 
Baniulis.

komentarai

Pasak kunigo, nesuvokiama, 
kaip miesto centre metų metus 
gali riogsoti toks šabakštynas. 
,,Ne mėnesį, ne du. Ne vienerius 
metus. Kažkokia nesąmonė! Kaip 
metų metus galima tempti gumą? 
Kiek metų ji dar bus tempiama?“ 
- piktinosi kunigas.

Problemos dėl rangovų užprogramuotos pirkimų principuose
Anykščių rajono valdžia ketina samdyti ekspertus, kurie tirtų, dėl kieno kaltės dešiniojo Šven-

tosios kranto takas smenga, vos jį pradėjus eksploatuoti. Greičiau dėsningumas nei išimtis, jog dėl 
valdiškų projektų kyla problemų. Ir dėl Anykščių kultūros centro, ir dėl Jono Biliūno gimnazijos 
pastatų renovacijų būta rimtų problemų. O Anykščių medinės pilies statybos baigėsi pamatų polių 
įgręžimu (ir jų demontavimu) į Šeimyniškėlių piliakalnį.

Pašnekovų klausėme, kodėl, jų nuomone, problemos dėl statybos darbų kokybės išskirtinai kyla 
valstybės sektoriuje. Retai kada privatininkai skundžiasi, jog samdyti statybininkai nesugeba ko-
kybiškai atlikti darbų. 

Statybose 
visuomet 
,,išlenda“ 
nenumatytų 
dalykų

Vladas PUSVAŠKIS, Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
direktorius: 

,,Esminė problema - rangovo pa-
sirinkimas. Viską lemia mažiausia 
kaina, bet kas gali garantuoti, kad 
tas rangovas bus patikimas. Taip 
pat ir projektų ,,nelankstumas“, 
atsiranda menkas pakeitimas - ir 
jau reikia papildomų pinigų. Mūsų 
mokykla atliko ne vieną projektą. 
Žiūrėk, kažkokia paklaida, ir jau 
reikia lėšų, kasdami gruntą, atkasė 
šiluminę trasą - ir jau papildomos 
išlaidos. Tiesiog nuo pirmųjų die-
nų yra užprogramuoti nesklandu-
mai. Ir dėl projektuotojų klaidų 
atsiranda vadinamasis žmogiškasis 
faktorius. Kažką ne taip suskaičia-
vo - arba liks objektas nebaigtas, 
arba mokėk papildomas lėšas. Pro-
jektuose būtinas rezervas, tačiau 
jeigu jį numatysi - bus įžvelgtos 

korupcijos apraiškos.
Versle projektus įgyvendinti yra 

žymiai paprasčiau. Deriesi, tarie-
si, apžiūri objektą. Jeigu kažko 
nesužiūrėjo patys statybininkai 
- pačių garbės reikalas problemą 
išspręsti“.  

Kontrolė turi 
būti nuo pirmos 
plytos...

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras: 

,,Viskas prasideda nuo rango-
vo parinkimo. Konkurse lemia 
tik kaina. Dažnai būna taip, kad 
geriausią kainą pasiūlęs rangovas 
paprasčiausiai neturi pajėgumų  
kokybiškai atlikti darbus. Antras 
dalykos - kontrolė. Nuo pirmo-

sios plytos, nuo pamato  turi būti 
griežta kontrolė. Jeigu neleisi 
statybininkams jokių nukrypimų, 
gal ir pavyks išlaikyti kokybę. Jei 
rangovai nesilaiko kokybės stan-
dartų - reikia nutraukti sutartį ir 
skelbti naują konkursą. Tiesa, ir 
vėl sukasi ratas -  turi būti su sta-
tybininkais sudarytos kokybiškos 
sutartys, kuriose būtų numatyta jų 
nutraukimo galimybė.  O privati-
ninkai, ieškodami statybininkų,  
turi galimybes patys pasirinkti 
rangovus. Jie taip pat skelbia kon-
kursus, tačiau jeigu geriausią kai-
ną pasiūliusi įmonė nekelia pasiti-
kėjimo, privatininkas gali derėtis 
su antrąją ar trečiąją vietą užėmu-
siais statybininkais. To viešajame 
sektoriuje nepadarysi: iš karto bus 
korupcija.“

Negali lemti tik 
kaina

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB,,Anykščių kvarcas“ 
direktorius: 

,,Mes, įrenginėdami saulės elek-
trinę, ieškom ekspertų. Tokių, kurie 
neturėtų jokio suinteresuotumo ir 
suprastų įrenginio specifiką. Reikia 
nešališko ir kompetentingo įver-
tinimo. Man atrodo, valdiški pro-
jektai daromi ,,tep lep“ , dėmesio 
jiems daugiau reikia ir priežiūros. 
Atsainus projektavimas, atsainūs 
pirkimai, atsainūs statybos dar-
bai... Negali konkurso nugalėtojo 
lemti tik kaina, esminis principas 
- kainos ir kokybės santykis.“  

-ANYKŠTA
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Dviratis Azimut Classic 28" 0268613 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0066432 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0185430 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0289310 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi 0198246 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 032*223 Hamakas O. E. Camp 023*778 Hamakas O. E. Camp 019*075 Hamakas O. E. Camp 035*666 Hamakas O. E. Camp 002*654 
Išmanioji apyrankė Xiaomi 007*859 Išmanioji apyrankė Xiaomi 009*267 Išmanioji apyrankė Xiaomi 018*188 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0027612 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0048293 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027802 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027696 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027789 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058776 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0028028 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027878 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058497 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028107 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027558 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058774 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027686 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061750 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027617 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0027564 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058597 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027529 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028075 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027599 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0058765 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0048281 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061758 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027815 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027609 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027739 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027547 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027442 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061754 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0027679 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027996 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027682 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027729 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027552 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0027659 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027638 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027732 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061757 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027902 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027469 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028163 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027822 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027436 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0027464 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028155 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058768 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027522 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027850 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0028147 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0048292 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027539 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027859 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027474 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027737 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058616 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028041 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0058600 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0048285 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027934 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058778 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027519 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0027928 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0048275 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027922 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027791 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027692 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027699 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027532 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027999 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027664 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0027893 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028169 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058610 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058603 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027800 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0027812 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027588 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0028032 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027422 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027570 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027516 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061746 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027507 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027956 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0028098 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027455 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027897 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061748 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061760 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0027845 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058615 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027689 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0061752 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027871 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027674 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058771 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0027798 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0058777 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0058764 Laiminga vieta prizas 50 Eur 000*435 Lauko kepsninė Mustang 009*910 Lauko kepsninė Mustang 030*981 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 018*196 Ledų gaminimo 
aparatas DELIMANO 021*784 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 030*068 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 002*723 Pakvietimas į TV studiją 010*444 Pakvietimas į TV stu-
diją 027*810 Pakvietimas į TV studiją 033*323 Planšetė Lenovo TAB M-7 0237820 Pretendentas į VW TOUAREG 0249045 Pretendentas į VW TOUAREG 036*294 Siurblys-robotas 
SEVERIN 024*073 Telefonas Samsung Galaxy A20e 002*427 Tinklinio rinkinys DUNLOP 036*173 Tinklinio rinkinys DUNLOP 033*186 Tinklinio rinkinys DUNLOP 018*819 Tinklinio 
rinkinys DUNLOP 028*585 Trintuvas BOSCH MMBM401W 011*592 Trintuvas BOSCH MMBM401W 010*681 Trintuvas BOSCH MMBM401W

AVINAS. Kuo daugiau poilsio 
ir pramogų šią savaitę! Atidėkite 
vėlesniam laikui visus darbus, ku-
rie tik gali palaukti. Jums būtina 
kaip reikiant atsipūsti, ir vien tik 
savaitgalio tam nepakaks. Jei gali-
te, išvykite kur nors. Ir kuo toliau, 
tuo geriau. Spręsdamas finansinius 
reikalus drąsiai vadovaukitės intu-
icija.

JAUTIS. Visuomeninė veikla 
pirmomis savaitės dienomis bus 
ypač produktyvi. Susirasite nau-
jų draugų ir bendraminčių. Tiesa, 
bendri projektai gali baigtis visai 
ne taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai 
dar nėra priežastis jų atsisaky-
ti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei 
manote, kad esate įtraukiamas į 
avantiūrą. Jei traukia kelionės, sa-
vaitgalį pasistenkite šį savo norą 
įgyvendinti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje būsite linkęs daryti pats 
vienas ir savo rankomis. Tik nuo 
ketvirtadienio bendradarbiavimas, 
ypač dalykinis, gali būti vaisingas. 
Savaitgalį neišlaidaukite, nes pini-
ginė ištuštės bematant.

VĖŽYS. Saugokitės, šią savaitę 
galite patirti didelių nuostolių. Sa-
vaitės pradžioje jūsų planams gali 
būti labai nepritarta, bet neklausy-
kite neargumentuotos nuomonės. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį galima 
labai perspektyvi pažintis. Į savai-
tės pabaigą veikiausiai pasijusite 
labai pavargęs. Neprievartaukite 
savęs, raskite laiko poilsiui.

LIŪTAS. Šią savaitę niekam 
neleiskite stoti jums skersai kelio. 
Klausykite savo širdies ir intuici-
jos. Ketvirtadienį ar penktadienį 
galite turėti problemų dėl namiš-
kių. Savaitgalį užsiimkite tik to-

kiais projektais, kurie pareikalaus 
iš jūsų darbo ir laiko, bet ne pini-
gų.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje neišlaidaukite pramogoms, 
vaikams ir dovanoms. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį turėtumėt nuveikti 
kažką namų ūkio labui, tik neskir-
kite tam viso savo laisvo laiko. 
Sutuoktiniai savaitgalį turės progų 
įsitikinti tiek gerosiomis, tiek blo-
gosiomis bendro gyvenimo pusė-
mis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būkite ypač nuoširdus 
bendraudamas, antraip nieko ne-
išspręsite. Visą savaitę turėsite 
puikią nuojautą pelningoms inves-
ticijoms. Pasistenkite tuo pasinau-
doti. Trumpa savaitgalio išvyka su 
mylimu žmogumi bus labai maloni 
ir sutvirtins jūsų ryšius.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite turėti bė-
dos dėl apkalbų. Tramdykite savo 
emocijas, ypač trečiadienį ir ke-
tvirtadienį. Prieš imdamasis bet 
kokių veiksmų pasistenkite surink-
ti ir įvertinti visus įmanomus fak-
tus. Savaitės pabaigoje jūsų daly-
kiniam sprendimui pernelyg didelę 
įtaką turės asmeninės simpatijos ar 
antipatijos.

ŠAULYS. Jūsų idėjos labai įdo-
mios ir neblogai pagrįstos, bet jau 
savaitės pradžioje būkite pasiruo-
šęs jas aktyviai ginti. Oponentų 
turėsite daugiau nei pakankamai. 
Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pa-
sistenkite nereaguoti pernelyg 
emocingai. Savaitgalis turėtų būti 
romantiškas ir kur kas smagesnis 
nei visa likusi savaitė.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje ant jūsų pečių užgrius daugy-

bė rūpesčių tiek darbe, tiek šeimoje. 
Gelbės tik kantrybė ir apsukrumas. 
Visiems ir visada tiesiai ir konkre-
čiai sakykite, ką galvojate. Vynioti 
žodžių į vatą jūs paprasčiausiai ne-
turėsite laiko. Savaitgalį po draugo 
vizito šeimoje gali kilti barnis.

VANDENIS. Būtų labai puiku, 
jei savaitės pradžioje išvyktumėte 
į komandiruotę ar šiaip kokią ke-
lionę. Įgytumėte labai naudingų 
žinių ir patyrimo. Jei ketvirtadienį 
ir penktadienį mažiau kalbėsite, o 
daugiau klausysite, gal ir nepakliū-
site į kvailą ar nemalonią padėtį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje nė 
nesitikėkite, kad kažkas kitas srėbs 
jūsų užvirtą košę ar mokės jūsų 
skolas. Kur kas daugiau pasiektu-
mėte, jei būtumėte sąžiningesnis ir 
atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite sužinoti įdomių 
naujienų telefonu ar paštu.

Laivas, iš kurio prie 
Mauricijaus liejosi nafta, 
perlūžo

Prie Mauricijaus krantų ant seklu-
mos užplaukęs laivas, iš kurio išsi-
liejo daugiau kaip 1 tūkst. t naftos, 
perlūžo į dvi dalis.

Japonijos įmonėms priklausantis 
balkeris „MV Wakashio“ praeitą 
mėnesį užplaukė ant koralinio rifo 
ir praeitą savaitę pradėjo leisti dega-
lus, sukeldamas pavojų saugomam 
jūrų parkui su mangrovių miškais ir 
nykstančiomis rūšimis.

Mauricijus paskelbė „gaivali-
nės nelaimės padėtį“, o nelaimės 
padarinių likvidavimo komandos 
lenktyniavo su laiku, stengdamosi 
išpumpuoti likusias 3 tūkst. t kuro iš 
įstrigusio laivo.

„Rugpjūčio 15-ąją buvo patvir-
tinta, kad laivas perlūžo į dvi dalis“, 
– sakoma laivo operatorės „Mitsui 
OSK Lines“ sekmadienio pareiš-
kime, kuriame nurodoma, kad šią 
informaciją pateikė laivo savininkė 
„Nagashiki Shipping“.

Balkeris perlūžo dėl įtrūkimo lai-
vagalyje, nurodė „Mitsui“. Pareigū-
nai to tikėjosi jau kelios dienos, o 
šeštadienį darytos nuotraukos rodė, 
kad laivas neabejotinai perlūš.

Beveik visa likusi nafta iki to lai-
ko buvo išpumpuota, bet laive dar 
yra 90 t kuro.

Naftos išsiliejimas nuo turizmo la-
bai priklausomam Mauricijui yra ir 
aplinkosauginė, ir ekonominė katas-
trofa. Tai „didžiausia ekologinė ka-
tastrofa“ šioje jaunavedžių ir turistų 
pamėgtoje Indijos vandenyno salų 
valstybėje, sakė žaliųjų organizaci-
jos „Greenpeace“ Afrikos skyriaus 
klimato ir energetikos vadovas Hap-
py Khambule.

Laivui perlūžus planuojama nu-
tempti didesniąją priekinę jo dalį to-
liau nuo kranto, kad nebūtų padaryta 
tolesnė žala pakrantėms. Kol kas ne-
nuspręsta, kaip būtų galima pašalinti 
galinę laivo dalį, kuri tebėra įstrigusi 
ant rifo.

Likviduojant nelaimės padarinius 
Japonija atsiuntė į pagalbą šešių na-
rių komandą, kurioje esama pakran-
čių apsaugos pareigūnų.

Prancūzija savo ruožtu atsiuntė 
daugiau kaip 20 tonų techninės įran-
gos, įskaitant 1,3 km plūduriuojan-
čių užtvarų naftai sulaikyti, siurblių 
ir apsaugos priemonių. Be to, iš 
Prancūzijai priklausančios kaimyni-
nės Reunjono salos Indijos vande-
nyne buvo pasiųsta grupė techninių 
patarėjų.

Sekmadienį į salą atvyko Indijos 
pakrančių apsaugos tarnybos 10 na-
rių komanda su 28 tonomis įrangos.

Iki sekmadienio iš vandenyno buvo 
surinkta daugiau kaip 800 t skystų 
naftos produktų ir daugiau kaip 400 t 
užteršto dumblo bei nuolaužų.

Ant seklumos užplaukusiame 
„Wakashio“ buvo apie 4 tūkst. tonų 
kuro, sakoma laivą valdančios Ja-
ponijos bendrovės „Mitsui OSK Li-
nes“ pranešime. Apie 1 180 tonų jau 
ištekėjo į Mauricijų skalaujančius 
vandenis.

Balkeris įstrigo ties Desni kyšuliu 
– ekologiškai jautrioje teritorijoje, 
pasižyminčioje idiliškais paplūdi-
miais, spalvingais rifais, retų ir ende-
minių rūšių buveinėmis bei saugo-
momis šlapynėmis.

Tūkstančiai savanorių, kurių dau-
gelis nuo galvos iki kojų buvo išsi-
teplioję nafta, nuo penktadienio dar-
buojasi pakrantėje, įrengdami ištisus 
kilometrus improvizuotų plūduriuo-
jančių užtvarų, pagamintų iš šiaudų, 
visomis išgalėmis stengiantis apsau-
goti paplūdimius.

Mauricijus, turintis 1,3 mln. gy-
ventojų, labai priklausomas nuo jū-
ros teikiamų maisto produktų ir eko-
loginio turizmo. Sala yra pagarsėjusi 
sėkmingomis aplinkosaugos inici-
atyvomis ir pritraukia daug gamtos 
mylėtojų.

Australijoje iššokusi iš 
vandens žuvis užmušė žvejį

Australijoje 56 metų žvejys mirė 

nuo stambios žuvies, įšokusios į jo 
valtį, smūgio, šeštadienį pranešė 
policija.

„Vyrui žvejojant su šeima ir drau-
gais Darvino įlankoje, jam į krūtinę 
trenkėsi didelė žuvis“, – pranešė 
Šiaurės Teritorijos policija.

Vyro artimieji parplukdė jį į 
krantą, kur atskubėję medikai mė-
gino vyrą reanimuoti.

„Deja, vyras mirė“, – pranešė 
policija.

„Tai labai keistas įvykis, itin 
prislėgęs kartu buvusius žmones 
ir žuvusiojo artimuosius bei drau-
gus“, – pridūrė policija.

Kol kas nežinoma, kokia žuvis 
pražudė žmogų.

Netoli šios vietovės 2018 metais 
įvyko panašus įvykis, kai iš van-
dens iššokusi beveik metro ilgio 
skumbrė perrėžė žvejojusiai mote-
riai gerklę. Nukentėjusioji tuomet 
išgyveno.

Lietuvos centriniam valstybės 
archyvui perduoti žurnalisto 
R. Sakadolskio įrašai

Lietuvos centriniam valstybės 
archyvui liepos pabaigoje perduota 
originali žurnalisto Romo Sakadols-
kio garso dokumentų kolekcija.

Archyvo teigimu, įrašus liepos 
30 dieną dovanojo žurnalisto žmo-
na Emilija Sakadolskienė.

Perduotose garso juostose – įra-
šai nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio iki 
XXI a. pradžios.

Juose užfiksuotos įvairios temos 

– JAV ir Lietuvos visuomenės vei-
kėjų, politikų, mokslininkų, me-
nininkų, dvasininkų pasisakymai, 
sporto aktualijų aptarimas, religinių 
iškilmių akimirkos, organizacijos 
„Santara-Šviesa“ suvažiavimų pas-
kaitos ir kt.

„Galima išgirsti poetų Tomo 
Venclovos, Algimanto Baltakio, 
literatūros kritiko Vytauto Kubi-
liaus, politologo Tomo Remeikio, 
diplomato Stasio Lozoraičio, dva-
sininko Kazimiero Vasiliausko ir 
daugelio kitų Lietuvos istorijai 
reikšmingų asmenų balsus“, – ra-
šoma archyvo pranešime.

Įrašuose taip pat galima išgirsti 
ir Atgimimo laikotarpio liudijimų 
– Vytauto Landsbergio, Romualdo 
Ozolo, Zigmo Vaišvilos pasisaky-
mus.

„Gvildenamos sudėtingos ir vi-
sam pasauliui svarbios temos, tarp 
kurių – holokaustas, tragiškas žydų 
tautos likimas“, – teigia archyvas.

Tarp gautų garso juostų – ir 
anksčiau neperduoti „Amerikos 
balso“ įrašai. Šiemet šias juostas 
ketinama suskaitmeninti.

R. Sakadolskis gimė 1947 metais 
Vokietijoje, baigė Merilendo uni-
versitetą Jungtinėse Valstijose, nuo 
1969 metų daugiau nei tris dešim-
tmečius dirbo „Amerikos balse“

Pastarąjį dešimtmetį, iki mirties 
2016 metais, R. Sakadolskis dėstė 
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetuose.
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Oras-oras 
kondicionavimo sistema 
su montavimo darbais 

nuo 700 EUR + PVM.
Tel. Nr. (8-671) 77195. 

Vėdinimo sistemų montavimas 

sprintas

Kviečiame dalyvauti konkurse 
„Gražiausiai tvarkoma aplinka“ 

Anykščių rajono savivaldybė kviečia rajono įmones, įstaigas, organizacijas, bendruomenes, daugiabučių namų savininkų bendri-
jas, individualių gyvenamųjų namų, sodybų, kaimo turizmo sodybų  šeimininkus dalyvauti „Gražiausiai tvarkomos aplinkos“ 
2020 m. apžiūroje-konkurse. 

Visi dalyvaujantys konkurse bus vertinami atskirose kategorijose:
1. Gražiausia įmonės / įstaigos aplinka;
2. Gražiausia organizacijos / bendruomenės / daugiabučių namų savininkų bendrijos aplinka;
3. Gražiausia individualaus gyvenamojo namo / sodybos aplinka;
4. Gražiausia kaimo turizmo sodybos aplinka.
Konkursu siekiama ugdyti gyventojų kūrybiškumą, grožio suvokimą, poreikį išsaugoti ekologiškai švarią ir tvarkingą aplinką, skatinti 

skleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį.
Visi, norintys dalyvauti konkurse ar pasiūlyti gražiai besitvarkantį kaimyną, iki rugpjūčio 23 d. (imtinai) kviečiami užpildyti dalyvio 

anketą (patalpinta internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt), parengtą pagal pateiktą formą (esant galimybei pridėti nors 3 nuotraukas), 
ir ją pateikti  elektroniniu paštu kristina.vaizgeliene@anyksciai.lt arba kreiptis telefonu 8 (381) 46546, mob. 8 617 83515.

Konkurse dalyvaujančius objektus Anykščių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija lankys ir vertins rugpjūčio–
rugsėjo mėnesiais.

Geriausiai ir gražiausiai tvarkoma teritorija bus renkama atsižvelgiant į kiekvieno objekto pagrindinių pastatų būklę, mažosios architek-
tūros statinius, jų suderinamumą, estetinį teritorijos išplanavimą, taikomų sprendimų originalumą, želdinių įvairovę ir būklę, privažiavimo 
kelių, aikštelių, pėsčiųjų takelių įrengimą ir priežiūrą, racionalų teritorijos panaudojimą, švarą. 

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami rudens šventės „Obuolinės“ metu.

Anykščių r. savivaldybės informacija                      Užsak. Nr. 726

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

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

  Negyvenamąsias patalpas-Gydomojo-ūkinio skyriuje, unikalus Nr. 4400-5021-9838:3005, su bendro naudojimo patalpomis: 
1-370 (1/2 t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. m, pažymėjimas plane 3400-
1001-3014, 1D3p, pastatas, kuriame yra patalpos – dviejų ir trijų aukštų, sienos – plytų, baigtumas – 98 proc., bendras plotas 
– 10 090,49 kv. m, statybos metai – 1998.

Valstybinės žemės sklypo dalis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1616-1485, kadastro Nr. 
3403/0011:109 Anykščių m. k. v.), Ramybės g. 15, Anykščiai, Anykščių r. sav. išnuomojama. Žemės sklypo nuomos terminas – 89 
(aštuoniasdešimt devyneri) metai.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 178 212 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 17 821 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-09-
28, 00.00 val., pabaiga 2020-09-30, 23.59 val. Aukciono laikas nuo 2020-10-05, 09.00 val. iki 2020-10-08 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-09-21 d. nuo 8.00 iki 16.00 val.

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo 
turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą 
turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono 
dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. 8 610 13 791, el. p. 
alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektą, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto 
apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr. 726

„Bajorų žuvies“ 
firminė parduotuvė 

Anykščiuose jau dirba!!! 
Pati skaniausia rūkyta, 

sūdyta bei šaldyta produkcija 
be konservantų. 

L a u k i a m e  v i s ų ! ! !
Darbo laikas:
I – V 10:00 – 17:30
VI 09:00 – 13:00
VII Nedirbame

Motokrosas. Geriausias ša-
lies motokroso lenktynininkas, 
anykštėnas Arminas Jasikonis pa-
saulio čempionato etape praėjusį 
trečiadienį antrajame važiavime 
(iš dviejų) Latvijoje finišavo pir-
mas.  Prieš tai buvo greičiausias 
kvalifikacijoje. Iki šiol ne tik 
A.Jasikonis – nė vienas lietuvis 
to nebuvo padaręs. Geriausias 
Armino pasiekimas iki šiol buvo 
trečioji vieta pasaulio čempiona-
to etape. Latvijoje, Kegums tra-
soje, vyksta paeiliui trys MXGP 
Latvia etapai – trečiasis, ketvir-
tasis ir penktasis. Jei trečiajame 
etape sekmadienį Arminui ne-
buvo lemta būti tarp lyderių, tai 
trečiadienį, ketvirtajame pasaulio 
čempionato etape, sėkmė lydėjo 
lietuvį. 

Rekordas. Garsiausia Anykš-
čių sunkiaatletė ir KKSC trenerė 
Gintarė Bražaitė puikiai pasiro-
dė Lietuvos sunkiosios atletikos 
čempionate Telšiuose. Sporti-
ninkė (svorio kat. 71 kg) ne tik 
tapo čempione, tačiau  pagerino 
jai priklausiusį šalies rekordą. G. 
Bražaitė išrovė 90 kg bei išstū-
mė 112 kg (Lietuvos rekordas) 
svorio štangą. Dvikovėje anykš-
tėnė surinko 202 kg. Debiutavęs 
Lietuvos čempionate Eitautas 
Mačiulis (55 kg sv. kat.) užėmė 
trečiąją vietą. Tomas Miškeliūnas 
(61 kg sv. kat.) iškovojo aukso 
medalį. Čempionu tapo ir Arnas 
Baklanovas (67 kg sv. kat.), o 
Edvinas Baklanovas užėmė antrą 
vietą (73 kg sv. kat.). Benjaminas 
Orlovas (109 sv. kat.) džiaugėsi 
bronzos medaliu.

Biatlonas. Broniaus Vitkūno 
treniruojami anykštėnai biatlo-
nininkai išbandė jėgas Latvijos 
vasaros biatlono čempionato II 
etapo varžybose Madonoje, kur 
buvo varžomasi sprinto rungtyje, 
riedslidėmis su šaudymu. Jaunių 
gr. 6 km. nuotolyje antrąją vietą 
iškovojo Domas Jankauskas. Jis 
nugalėtojui nusileido tik 0,5 sek. 
Ketvirtas šioje grupėje finišavo 
Lukas Žukauskas. Mergaičių var-
žybose  ketvirtąją vietą užėmė 
Viktorija Kapancova.

Jojimas. Praėjusį savaitgalį 
Niūronių hipodrome vyko tradici-
nės „Arklio muziejaus taurė 2020“ 
konkūrų varžybos, organizuo-
jamos sporto klubo „Origonas“. 
Patys jauniausi raiteliai varžėsi 
kryžiukų konkūre. Atviros klasės 
konkūre Otilija Skapaitė iškovojo 
I-ą vietą, Jorilė Petrauskaitė – II-ą 
vietą, Emilijai Bitvinskaitei atite-
ko IV-oji vieta. Vaikų iki 16m. įs-
kaitoje III-oji vieta atiteko Adrijai 
Braknytei. Pagrindiniame dienos 
konkūre „Arklio muziejaus“ tau-
rei laimėti I-ą vietą iškovojo Jorilė 
Petrauskaitė, III-ą vietą – Adrija 
Braknytė ir V-oji prizinė vieta ati-
teko Pauliui Uogelai.
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Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė, tel. 5-82-46
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 527

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

parduoda

UAB „ZALA ARMS“ įm.kodas 154330141, adresas Šilelio vs 1, Kurklių sen., Anykščių r. 
Tel +37069914451, el.paštas info@zalaarms.lt , vykdydama VUI projekto įgyvendinimo sutartį 
2020-07-23 Nr. URS (19.4)-1991 su Užimtumo tarnyba, Panevėžio klientų aptarnavimo depar-
tamento Anykščių skyriumi ir įgyvendindama VUI projektą „Verslo plėtra-3“ skelbia konkursą 
krovininiam automobiliui su keltuvu ir šovinių gamybos linijai įsigyti.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-09-02 10 val. 00 min. Šilelio vs 1, Kurklių sen., 
Anykščių raj. Vokų atplėšimas adresu Šilelio vs 1, Kurklių sen., Anykščių r. 
2020-09-02 10 val. 00 min. Informacija apie pirkimo dokumentus ir konkurso 
sąlygas tel. +37069914451, el.paštu info@zalaarms.lt

2020 m. rugpjūčio 27 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 18-asis posėdis

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. rugpjūčio 25 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 

tinklalapyje www.anyksciai.lt nuo 2020 m. rugpjūčio 21 d.

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4,8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

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. 

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 mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

įvairūs

Pjūklų remontas Utenoje
Remontuojame benzininius 

pjūklus. Užsakymus priimame 
telefonu +37067431027 arba 

el.paštu info@st-dalys.lt
https://st-dalys.lt/

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Priima statybines atliekas 
,,Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškeliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 
kubų.

Tel nr. (8-687) 18377.

Dovanoja

Šešias mažai naudotas padan-
gas automobiliui. Keturios R15, 
dvi R14.

Tel. (8-628) 26963.

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.

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų 

viešą svarstymą

Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas funkcijas, 
atliko žemės ir statinių masinį vertinimą bei parengė naujas žemės ir 
statinių masinio vertinimo ataskaitas. Informuojame, kad žemės ir stati-
nių masinio vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 
14–25 d. Masinio vertinimo dokumentai ir projektinės vidutinės rinkos 
vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami Registrų centro interneto 
svetainėje www.registrucentras.lt/p/460. 

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino 
savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešas apta-
rimas vyks š. m. rugsėjo 14–18 d. 8–12 val., rugsėjo 21–25 d. 12–16 val. 
Registrų centro Utenos padalinyje (Kauno g. 20, Utena), 218 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus.

Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją šalyje, infor-
macija apie galimybes pareikšti pastabas bei pasiūlymus bus paskelbta 
Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.

Užsak. Nr. 731

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, akumu-
liatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes.

Tel. (8-630) 57490.

1-2 kambarių butą arba dalį 
namo Anykščiuose, centrinėje 
miesto dalyje. Pageidaujama pir-
mas-antras aukštas. Gali būti be 
remonto. 

Tel. (8-633) 31553. 

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir 
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jau 
pradėjusiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). Kaina nuo 6 Eur.

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 
10.55, Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.25, N. Elmininkuose 11.40, 
Elmininkuose 11.45, Čekonyse 11.50, 
Kalveliuose 11.55, Debeikiuose 12.00, 
Aknystose 12.10, Varkujuose 12.15, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.30, 
Daujočiuose 12.40, Auleliuose 12.45, 
Mačionyse 14.15, Gečionyse 14.25, 
Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 14.35, 
Katlėriuose 14.45, Pašiliuose 14.50, 
Skiemonyse 15.00, Staškuniškyje 15.25, 
Kurkliuose 15.35, Šlavėnuose 15.45, 
Ažuožeriuose 16.00, Pagiriuose 16.05, 
Dabužiuose 16.10, Kavarske 16.20, 
Janušavoje 16.30, Pienionyse 16.35, 
Repšėnuose 16.40, Traupyje 16.50, 
Laukagaliuose 16.55, Troškūnuose 17.05, 
Latavėnuose 17.15, Levaniškyje 17.30.

V.Baliūno įm. skerdykla 
(Paežerio I k., Panevėžio r.)

parduoda:
Svilinta lietuviška kiaulienos 

skerdena -TIK-2,50Eur/1kg; per-
kant dvi puseles -subproduktų 

rinkinys - 0,01Eur;
Kiaulių subproduktų rinkinys 

- 5Eur;
Rūkytos kiaulių pažandės - 

2,49Eur/1kg;
Rūkytos kiaulių ausys - 

3,20Eur/1kg;
Šviežios kiaulienos dešrelės - 

4,2Eur/1kg;
Kiaulienos šašlykas - 3,50/1kg

Tel. (8-656) 91913 (nuo 9val. - 
iki 16.00val.).

Kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-604) 12810.

Automobiliai

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.  

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

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

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis 

ir telefono numeris,
 antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio 
– 6 eurus.

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

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

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

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

oras

+14

+24

mėnulis
Rugpjūčio 18 d. - delčia, 

rugpjūčio 19 - 21 d. - jaunatis.

Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

Elena, Mantautas, Gendvilė, 
Ilona.

šiandien

rugpjūčio 19 d.

vardadieniai

rugpjūčio 20 d.
Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

rugpjūčio 21 d.

Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, 
Kazimiera, Medeinė.

Vaistinėje:
- Ar turite migdomųjų?
- Turime.
- Kiek kainuoja?
- 30 eurų.
- 30 eurų?! Gal jūs išprotėjote? 

Jeigu aš už migdomuosius sumo-
kėsiu 30 eurų, tada aš jau tikrai 
neužmigsiu!

***
- Na, Kazy, kaip praėjo pirmasis 

vakaras su naująja drauge?
- Nusivyliau. Sėdėjome kamba-

ryje, gėrėme šampaną, plepėjome. 
Staiga ji išjungė šviesą ir pradėjo 
nusirenginėti. Aš, žinoma, supra-
tau, kad ji pavargusi, ir išėjau.

***
Vestuvės:
- Ar sutinkate imti į žmonas šią 

moterį?
- Ne.
- O šią?

***
Dvi bobulės ant suoliuko:
- Kas žudo Lietuvos vyrus?
- Bobos, degtinė, pjautynės.
- Ir nesakyk, o štai Japonijoje 

viskas taip gražu: geišos, sakė, 
charakiri...

***
Tėvas klausia sūnaus:
- Sako, sūnau, tu susitikinėji su 

Maryte iš 4-o aukšto?
- Jo. O ką, negalima?
- Nu kodėl, galima. Aš tavo 

metų būdamas irgi su ja susitiki-
nėjau.

***
Žmona:
- Tu manęs visai nemyli! Galiu 

prisiekti, kad po mano mirties tu 
jau po kelių mėnesių vestum kitą 
merginą!

Vyras:
- Nereikia prisiekinėti. Aš tavim 

tikiu!

(Atkelta iš 1 psl.)

Šių metų naktigonėje dalyva-
vo du Anykščių rajono žirgynai 
– Keblonių kaime įsikūręs „Mi-
kadoro“ žirgynas bei Niūronyse 
esantis „Vilartas“. Taip pat į ren-
ginį kartu su savo žirgais atvyko 
ir andrioniškiečiai. 

„Naktigonė – tai išnykęs se-
novinis lietuvių kaimo paprotys, 
kurio metu vasaros ir rudens nak-
timis buvo bendrai ganomi kaimo 
arkliai, o į naktigonę dažniausiai 
jodavo jaunesni šeimos nariai, 
labai retai į naktigonę išjodavo 
pats šeimininkas. Kad naktimis 
mažiau imtų miegas, piemenys 
užsiimdavo įvairia veikla: mau-
dydavo žirgus, gamindavo rank-
darbius, žaisdavo, pasakodavo 
istorijas prie laužo. Ganydavo pa-
sikeisdami: vieni miegodavo, kiti 
budėdavo prie laužo. Budėjimo 
tikslas – apsaugoti galvijus nuo 
vilkų ar vagių. Naktigonės tęs-
davosi savaitę ar net porą mėne-
sių. Laikas naktigonei parinktas 
neatsitiktinai : vasaros vidurys – 
rudens pradžia - tai metas, kada 
arkliai dirbdavo sunkiausius dar-
bus, todėl jiems reikėję poilsio. 
Taigi naktigoniai grįždavo namo 
ant sočių, gražių arklių. Anksti 
rytą, jodami namo, vaikinai, beje, 
pasitaikydavo, kad į naktigonę 
vykdavo ir merginos, tyčia garsiai 
dainuodavo arba pūsdavo ragus, 

kad pažadintų miegančius ir būtų 
pastebėti“, – apie naktigonės pa-
pročius pasakojo R. Gražienė. 

Vieta šiai šventei organizuoti 
irgi pasirinkta neatsitiktinai. Pa-
sak pašnekovės, stovyklavietė, 
kurioje vyksta renginys, patenka 
į  Natura 2000 teritoriją – Švento-
sios senvages, kuriose saugomos 
užliejamos, stepinės pievos ir 
buveinės. „Čia jau penketą metų 
vykdomas gamtotvarkos projek-
tas, čia vietos ūkininkų ganomos 
kelios avių bandos bei ožkytės, 
kurios taip pat prisideda prie šių 
natūralių pievų išsaugojimo. Ir, 
žinoma, žirgai kažkiek tas pievas 
nuėda“, – sakė R. Gražienė. 

Šių metų renginyje buvo siūlo-
mos įvairiausios pramogos tiek 
vaikams, tiek suaugusiems. „Ga-
minome žirgą iš šiaudų, pynė-
me žolių vainikus, prisiminėme 
senuosius amatus, grožėjomės 
praėjusių naktigonės švenčių 
akimirkomis - nuotraukų paroda, 
sukosi kupinas siurprizų „Laimės 
ratas“, šurmuliavo vaikų žaidimų 
kiemelis ir galimybė piešimo len-
toje nuspalvinti žirgelį arba nu-
piešti jo atvaizdą ant akmenėlio, 
pagaminti kaliausių šeimyną... 
Žinoma, gražiausia šventės dalis 
– žirgų pasirodymai bei maudy-
nės Šventosios upėje. Vėliau ska-
nauta  kvepianti Šventosios pievų 
žolelių arbata bei šėliota vakaruš-
kose su piemenėlių žaidimais“, 

– pasakojo Anykščių regioninio 
parko darbuotoja. 

Paklausta, kiek žmonių susi-
renka į tokius renginius, R. Gra-
žienė sakė, jog šiemet buvo apie 
100 žiūrovų, nors ankstesniais 

metais jų susirinkdavę net tris 
kartus daugiau. Dalį žmonių šie-
met, greičiausiai, išgąsdino siau-
čiantis koronavirusas. Beje, pa-
sak pašnekovės, naktigonės prie 
Šventosios upės jau turi ir nuola-
tinių žiūrovų, kurie čia atvyksta 
kasmet, esama ir tokių, kurie į 
renginį atvyksta dėl galimybės 
išsimaudyti kartu su žirgais.

Planuojama, kad kitų metų ren-
ginys irgi bus organizuojamas 
rugpjūčio pirmojoje pusėje, prieš 
Žolines. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Labiausiai viliojanti naktigonės 
pramoga – maudynės su žirgais 

Maudytis su žirgais smagu ne tik suaugusiems - ir mažieji šventės dalyviai noriai pliuškenasi upėje 
sėdėdami ant žirgų.

Tarp renginio žiūrovų – ir 
žolininkas Ramūnas Dauge-
lavičius. 

Dabar jau retai išvysi tokią transporto priemonę...

Vaikams buvo pasiūlyta pačių įvairiausių pramogų.
Anykščių regioninio parko darbuotojai susirinkusius vaišino 
žolelių arbata.


