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pristatome 
NEMOKAMAI

Sąskaitas klientų aptarnavimo centre bus galima 
apmokėti be papildomų mokesčių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Šaltupio gatvė-
je,  kitų metų sausį savivaldybė 
planuoja  atidaryti  Anykščių 
komunalinių paslaugų klien-
tų aptarnavimo centrą. Šiame 
centre vienoje vietoje paslau-
gų vartotojai galės sudaryti 
sutartis ir atsiskaityti su šilu-
mos, vandens, atliekų surinki-
mo paslaugų tiekėjais. 

Už sąskaitų apmokėjimą šia-
me centre iš gyventojų nebus 
imami papildomi mokesčiai, 
kaip tai daroma pašte, ban-
kuose ir kitose mokėjimų priė-
mimo vietose.

Anykščių komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo centras veiks šalia miesto turgaus.

Įžiebta kalėdinė eglė, per Anykščius 
keliavo šventinis karavanas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 5 dieną, šeštadienį, Anykščiuose įžiebta kalėdinė eglė 
ir Okuličiūtės dvarelyje atidaryta Kalėdų rezidencija. 

Dėl šalyje įvesto karantino renginio organizatoriai šiemet nu-
sprendė surengti per Anykščių miesto mikrorajonus keliaujančią 
šventę, tiesiogiai transliuojamą internetu.

Kalėdinių švenčių pradžią Anykščiuose paskelbė 
Kalėdų senelis ir Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Vilkas krito 
nuo vokiečių 
pulkininko 
šūvio

Kavarsko 
seniūnijoje 
ruošiamasi 
atidaryti 
saldainių 
„fabriką”

Koronavirusas 
įsisuko į 
policijos 
komisariatą, 
vaistines, vaikų 
darželius…

Net ir nedidelis džiaugsmas 
yra gerai…

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

- „Reziumė - puota maro 
metu tikrąja to žodžio pras-
me“.

Studija. Anykščių rajono savi-
valdybė už 10 tūkst. 890 Eur užsakė 
investicijų skatinimo, privataus ir 
viešojo sektoriaus partnerystės po-
reikio Anykščių rajone galimybių 
studiją. Ją parengs UAB „Peritus 
sprendimai“. Galimybių studijos 
tikslas yra pagerinti Anykščių rajo-
no investicinę aplinką, sukurti efek-
tyvią tiesioginių vidaus ir užsienio 
investicijų skatinimo sistemą. 

Savanoriai. Gynybos paramos 
fondas skelbia, kad  ieško sava-
norių visame Anykščių rajone 
padėti išvežioti maisto produktus 
senyvo amžiaus ir saviizoliacijo-
je esantiems žmonėms. Norintys  
prisijungti gali kreiptis telefono 
numeriais  8606 91144 (Puzinas 
Dominykas), 8610 40224 (Šarūnas 
Grigonis).

Adventas. Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyrius pakvietė  
svėdasiškius dalyvauti Advento 
laikotarpio konkurse.  Svėdasiš-
kiai kviečiami pagaminti Advento 
vainiką, šalia jo padėti popieriaus 
lapą su užrašu „Svėdasai“, viską 
nufotografuoti ir įkelti į Anykščių 
kultūros centro Svėdasų skyriaus 
feisbuko paskyrą.

Darželiai. Socialinės rizikos 
vaikams darželiai nuo kitų metų 
rugsėjo bus privalomi. Spalio 
mėnesio duomenimis, Anykščių 
rajone  iš socialinę riziką patirian-
čių šeimų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų nelanko devyni 2-5 metų 
vaikai. Skaičiai nuolat kinta, nes 
nuolat kinta socialinę riziką pati-
riančių šeimų skaičius.

Kelias. Skiemonių seniūnijos 
Pūstalaukių kaime atlikti Pūstalau-
kių gatvės kapitalinio remonto dar-
bai už 362 tūkst 998 Eur. Šią sumą 
sudaro kelių priežiūros ir plėtros 
programos (KPPP) lėšos 183 640 
Eur, Vyriausybės papildomai ke-
liams skirtos lėšos sudaro 126 358 
Eur, 53 000 Eur sudaro tikslinės 
lėšos. Darbų metu išasfaltuota 984 
metrai žvyruotos kelio dangos. 
Įrengtas drenažinis tinklas pavir-
šiniam lietaus vandeniui surinkti, 
sutvarkyti ir kiti kelio zonos hidro-
techniniai statiniai. Įrengtas gatvės 
apšvietimas gyvenvietės dalyje.
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spektras

temidės svarstyklės

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti 
savo artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki kalėdinė dovana.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus  
2021 - uosius metus. 

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefonais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.
-AnYkŠTA

Padovanok prenumeratą - Tave 
atsimins visus metus!

Laikinai bus įdarbinti 82 bedarbiai
Anykščių rajono taryba lapkritį vykusiame posėdyje patvirti-

no Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo 
programą.

Šioje programoje numatyta, kad 
terminuotus darbus dirbs 82 darbo 
ieškantys asmenys.

Iš valstybės biudžeto užimtumo 
didinimo programai bus skirta 362 
tūkst. 441 Eur.  

2020 m. spalio 1 d. Panevėžio  

klientų aptarnavimo departamento 
Anykščių skyriuje buvo registruoti 
2 tūkst.386 bedarbiai, iš jų ilgalai-
kių bedarbių – 587 (24,6 proc.). 
65,9 proc. iš visų registruotų be-
darbių gyveno kaime. Bedarbių 
procentas nuo darbingo amžiaus 

gyventojų Anykščių rajone sudarė 
17,8 proc. (šalyje – 8 proc.). Jau-
nų bedarbių ( iki 29 metų ) buvo 
452, vyresnių kaip 40 metų – 1 
tūkst.464, vyresnių kaip 50 metų 
– 1 tūkst.72, vyresnių kaip 55 m. 
– 721. 

Bedarbių, auginančių vaikus iki 
8 metų arba neįgalius vaikus iki 18 
metų, buvo 11, asmenų, grįžusių iš 
laisvės atėmimo vietų – 4.

10 procentų  visų bedarbių yra 
socialinės paramos gavėjai. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Ieva Gražytė planuoja, kad 
2022 metais užimtumo didinimo 
programos veiklose dalyvaus iki 
85,  2023 metais – iki 90, o 2024 
metais – iki 100 ieškančiųjų darbo 
asmenų.  

-AnYkŠTA

Smurtas. Gruodžio 5 dieną apie 

14.35 val. Kavarsko seniūnijos Do-
meikių kaime moteris (g. 1973 m.) 
smurtavo prieš vyrą (g. 1970 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mote-

ris sulaikyta ir uždaryta į  areštinę. 

Konfliktas. Tą pačią dieną apie 
14.35 val. Kavarsko seniūnijos Do-

meikių kaime vyras (g. 1970 m.) 
smurtavo prieš moterį (g. 1973 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į  areštinę. 

Vakcina. Lietuvos deleguotas 
eurokomisaras Virginijus Sinkevi-
čius sako, kad pirmosios vakcinos 
nuo koronaviruso valstybes nares 
gali pasiekti per tris-keturias sa-
vaites. Jo teigimu, visos bendrame 
Europos Sąjungos pirkime daly-
vaujančios šalys vakciną gaus vie-
nu metu, šiuo metu svarbu ruoštis 
užtikrinti logistiką šalies viduje, 
kad būtų tinkamai pasirengta skie-
pijimui. Šiuos klausimus V. Sinke-
vičius pirmadienį Vilniuje aptarė 
su paskirtąja premjere Ingrida Ši-
monyte. „Mes kalbame apie trijų-
keturių savaičių laiko tarpą, kada 
vakcina realiai galėtų pasiekti šalis 
nares. Svarbiausi akcentai yra už-
tikrinti jos logistiką šalies viduje, 
išlaikant reikalingas temperatū-
ras, sąlygas, taip pat kad jos būtų 
pasiekiamas ne tik miestuose, bet 
ir regionų centruose“, – BNS pir-
madienį sakė V. Sinkevičius po 
susitikimo su I. Šimonyte. V. Sin-
kevičius pabrėžė, kad visos šalys 
vakcinas gaus vienu metu, o Eu-
ropos Komisija koordinuos logis-
tikos klausimus.

Auga. Kinijos eksportas lapkritį 
augo sparčiausiu tempu per beveik 
trejus metus, rodo pirmadienį pa-
skelbti oficialūs duomenys, o prie 
to prisidėjo ir paklausos augimas 
pagrindinėse rinkose prieš šventinį 
laikotarpį. Šie duomenys tapo dar 
viena gera naujiena antrai pagal 
dydį pasaulio ekonomikai. Dėl 
stiprios medicininių prekių ir elek-
tronikos paklausos praėjusį mėne-
sį eksportas į užsienį išaugo 21,1 
proc. iki 268 mlrd. JAV dolerių, ly-
ginant su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu. Rodiklis – geriausias 
nuo 2018 metų vasario mėnesio 
– viršijo 12 proc., prognozuotus 
„Bloomberg“ apklaustų analitikų, 
ir buvo daug geresnis nei spalį 
fiksuotas 11,4 proc. augimas. Be 
to, eksportas augo šeštą mėnesį iš 
eilės. Tuo tarpu importas ūgtelėjo 
4,5 proc. – mažiau nei prognozuo-
ti 7 proc. ir šiek tiek prasčiau nei 
ankstesnį mėnesį. Muitinės duo-
menys parodė, kad per pirmuosius 
11 metų mėnesių tekstilės gaminių, 
įskaitant kaukes, eksportas išaugo 
33 proc., įvairių šalių vyriausy-
bėms taikant ribojamąsias priemo-
nes. Duomenys taip pat parodė, 
kad Kinijos prekybos su likusiu 
pasauliu perteklius lapkritį siekė 
75,42 mlrd. JAV dolerių, palyginti 
su 58,44 mlrd. JAV dolerių spalio 
mėnesį, Tai buvo didžiausias ato-
trūkis nuo 1990 metų.

Baltarusija. Ypatingais huma-
nitariniais tikslais į Lietuvą atvykti 
iš viso leista 689 Baltarusijos pilie-
čiams, pirmadienį pranešė Vidaus 
reikalų ministerija (VRM). 285 iš 
šių asmenų jau yra Lietuvoje, 67 
pasiprašė prieglobsčio. Toks vi-
daus reikalų ministro leidimas iš-
duodamas gavus Užsienio reikalų 
ministerijos motyvuotą siūlymą 
dėl užsieniečio atvykimo į Lietu-
vą. Leidimai išduodami nuken-
tėjusiems nuo režimo ir represijų 
ar persekiojamiems Baltarusijos 
piliečiams, aktyviems opozicijos 
atstovams. „Nors protestai Baltaru-
sijoje tebevyksta, tačiau srautai no-
rinčiųjų atvykti palyginti su vasaros 
pabaiga yra tikrai mažesni. Jeigu 
pradžioje leidimus išduodavome po 
kelis kartus per dieną, tai dabar be-
sikreipiančių skaičius yra tikrai su-
mažėjęs“, – pranešime teigė vidaus 
reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

-Bns

Vilkas krito nuo vokiečių pulkininko šūvio
Anykščių rajono medžiotojai gerina vilkų medžioklės rekordus. 

Per šį sezoną rajone sumedžioti jau penki vilkai. 
Vieną vilką rajone sumedžiojo ir aukštas pareigas užimantis 

NATO karininkas, pulkininkas leitenantas iš Vokietijos.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, medžioklės 
žinovas Rimantas Pečkus infor-
mavo, kad vien praėjusią savaitę 
sumedžioti trys vilkai. 

Du vilkus sumedžiojo Skiemo-
nių medžiotojų būrelis. Kaip jau 
skelbėme, Lapkričio 30 dieną, 
pirmadienį, Skiemonių medžioto-

jų būrelio medžiotojas Mindaugas 
Kovoliūnas Baltušavos miške su-
medžiojo vilko patelę. 

Dar vienas vilkas šioje vietovėje 
krito gruodžio 5 dieną, šeštadienį.
Vilką sumedžiojo būrelio pirmi-
ninkas Almantas Žvirblis. Vilkas 
sumedžiotas dienos metu, kai me-
džioklė buvo vykdoma su varo-
vais. Išbaidytas plėšrūnas atsidūrė 

tiesiog priešais medžiotojo šautu-
vo vamzdį.

Troškūnų seniūnijoje vilkas 
sumedžiotas gruodžio 2 dieną, 
trečiadienį.Troškūnų medžiotojų 
būrelio medžioklės plotuose pilkis 
pasirodė pamiškėje tarp Troškūnų 
ir Milaikiškių kaimo.Vilkas sume-
džiotas tykojant apie pusę devintos 
vakaro. Patys medžiotojai nelabai 
tikėjosi, kad toje vietoje galėtų 
pasirodyti vilkas. Įdomu, tai, kad 
vilką sumedžiojo kartu su troškū-
niečiais medžiojęs NATO pajėgų 
integravimo vieneto Lietuvoje 
atstovas, pulkininkas leitenantas 

Hansas Leo Krameris.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, medžioklės 
žinovas R. Pečkus konstatavo, kad 
vilkų populiacija Anykščių rajone 
yra gana nemaža - tai parodo vos 
vienos savaitės medžioklės rezul-
tatai.

„Sąlygos vilkų medžioklei nėra 
palankios, nes nėra sniego, pėdų,  
gražių naktų“, - sakė R.Pečkus.

Šiemet Lietuvoje leista sume-
džioti 175 vilkus. Vilkų medžio-
klės sezonas, prasidėjęs spalį, truks 
iki kitų metų balandžio 1 dienos.

Mielieji anykštėnai,
deja, tenka konstatuoti, kad Covid-19 pandemija iš Lietuvos ir Anykščių nesitraukia. Vakar 

rajone užregistruota jau 180 užsikrėtusiųjų. Dėl neatsakingo kai kurių piliečių elgesio, matyt, 
šią savaitę sulauksime dar griežtesnių Vyriausybės sprendimų, kuriais bus siekiama suvaldyti 
virusą. Anykščiuose turime ir pirmąsias pandemijos aukas. Užjaučiu artimuosius.

Kartu noriu padėkoti savanoriams, Neįgaliųjų draugijai, kurie dalyvauja maisto produktų da-
lybose socialiai remtiniems žmonėms. Naudodamasis proga su praėjusia Neįgaliųjų diena svei-
kinu Neįgaliųjų draugijos Anykščių skyrių ir jos pirmininkę Aldoną Šerėnienę.

Dėkoju medikams, slaugytojams, tiems žmonėms, kurie aktyviai padeda kovoti su vis plintan-
čia pandemija. Gaila, kad ir tarp medikų bei aptarnaujančio personalo yra užsikrėtusiųjų virusu. 
Būtų blogiausias scenarijus, jeigu neliktų, kam mūsų gydyti.

Todėl dar kartą prašau visų jūsų sąmoningo elgesio: kiek įmanoma, likite namuose, nesibū-
riuokite, taisyklingai dėvėkite kaukes, dezinfekuokite rankas.

Saugokimės ir saugokime šalia esančius! Šv. Kalėdų laukime namuose!

sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras
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komentarai

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.

„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.)

savaitgalio diskusija

Kavarsko seniūnijoje ruošiamasi 
atidaryti saldainių „fabriką” Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Mažoji bendrija „Kaimo sultys“ Kavarsko seniūnijos Daugin-
čių kaime ruošiasi pradėti gaminti saldainius. Iš nuosavame ūky-
je užaugintų juodųjų serbentų bei braškių pagamintais guminu-
kais planuota pradėti prekiauti prieš šias Kalėdas, tačiau planus 
kuriam laikui atidėjo prasidėjusi koronaviruso pandemija.

Ūkininkai Vilma Tocionytė ir 
Domas Grigaliūnas Kavarsko 
seniūnijoje juoduosius serbentus 
augina 20 ha laukuose, braškės 
auga 1 ha plote. Uogininkyste 
ūkininkai užsiima jau penkerius 
metus. V.Tocionytė pasakojo, kad 
užaugintas braškes parduoti nėra 
sudėtinga, kur kas problemiškes-
nė juodųjų serbentų realizacija.

„Už juodųjų serbentų kilogra-
mą supirkėjai siūlo 10 - 12 centų, 
be to, reikalauja  milžiniško uogų 
kiekio. Serbentų krūmų priežiūra, 
laistymas kainuoja didelius pini-
gus, todėl tokios mažos uogų su-
pirkimo kainos skaudina“, - atvi-
ravo pašnekovė.

V.Tocionytė sakė, kad mintis 

pradėti gaminti saldainius gimė 
pirmiausia dėl šeimoje augančių 
vaikų.

„Kai šeimoje trys vaikai ir ne-
spėji pirkti saldainių, tai... Be to, 
liūdna žiūrėti, kokius saldainius 
perki parduotuvėje, o vaikams 
juk nepasakysi, kad jų neduosi“, 
- kalbėjo V.Tocionytė.

„Anykštai“ V.Tocionytė at-
skleidė, kokia yra jos gaminamų 
saldainių receptūra. Jie daromi iš 
sulčių, medaus ir želatinos. Mo-
teris tikino, kad guminukai labai 
patinka jos vaikams, patiko ir 
vaišintiems draugams bei pažįsta-
miems. Idėjų, kaip gaminti saldai-
nius, Vilma sėmėsi iš interneto.

Saldainių gamybos liniją ūki-

ninkai jau yra įsigiję ir sumonta-
vę. Ji kainavo  per 100 tūkst. Eur. 
Pusę įrangai reikalingos sumos 
sudaro gauta europinė parama.

Pasiteiravus, ar nekilo dvejonių 
dėl saldainių gamybos, kai, rodos, 
rinka tiesiog pilnutėlė panašių 
produktų, V.Tocionytė sakė, kad 
buvę visokių minčių.

„Jeigu nebandysi, tai nieko ir 
nebus. Nesu garantuota, kad viskas 
pasiseks 100 procentų“, - dėstė ji.

Saldainius kavarskiečiai žada 
gaminti be jokių konservantų, jie 
bus natūralūs. Tokių V.Tocionytė 
sakė prekyboje net nemačiusi. Tai 
bus trumpalaikio galiojimo pro-
duktas, todėl nusipirktus saldai-
nius netgi reikėtų laikyti šaldytu-
ve, kad jie neištirptų.

Būsimiesiems saldainiams jau  
sukurtos pakuotės, jie neturės 
kažkokių išskirtinių pavadinimų 
ir vadinsis tiesiog „guminukais iš 
natūralių sulčių“.

Mažoji bendrija „Kaimo sultys“ 
savo produkcija prekiauja pačia-
me ūkyje, turi šalia judraus kelio 
stovintį  kioską ir jau netrukus ati-
darys elektroninę parduotuvę.

„Elektroninė parduotuvė dabar 
yra būtinybė. Aš nelabai įsivaiz-
duoju, kad gali būti kitaip. Aš pati 
dažniausiai apsipirkinėju elek-
troninėse parduotuvėse“, - sakė 
V.Tocionytė.

V.Tocionytė prisipažino, kad 

Ką manote apie daugiabučių renovaciją?
Anykščių mieste ir rajone tęsiama daugiabučių namų renovacija, mūsų rajonas šioje srityje įvar-

dijamas tarp tų, kuriuose daugiabučių renovuojama daugiausia. Prasidėjus daugiabučių renova-
cijai, į tai žmonės žiūrėjo gan skeptiškai, buvo ir tokių nuomonių, kad dalyvauti šiame procese 
neapsimoka.

Ar pasikeitė Jūsų nuomonė apie daugiabučių renovaciją? Jei daugiabutis, kuriame gyvenate, jau 
buvo renovuotas, kokius pokyčius pajutote?

Pesimistas: „Netikiu tom vi-
som renovacijom. Suinteresuoti 
valdininkai gražbyliauja, agituoja, 
matyt, jiems nauda yra iš to. Reno-
vuoti namai gražiai dabar atrodo. 
Bet kaip bus po 10-20 metų? Da-
žai nusilups, nubluks, santechnika 
surūdys, suges ir bus po renovaci-
jos. Ar garantija duodama renova-
cijoms?”

Realybėje: „jeigu tame name 
negyvena žmogus, suprantantis 
statybos reikalus, tai geriau nere-
novuoti. Skuba, daro bele kaip, ir 

medžiagos kaip jiems pigiau, o ne 
geriau padaryti. Staybininkai pasi-
traukė, o brokas liko, sienos plė-
mais nueina ir t.t. tik kambariuose 
šilčiau..Kokybė prasta.”

Jadze iš Svedasu: „Ir vėl dys-
kusija skirta miesčionim, ja kaima 
žmogus užmirštamas. Dėl kagi jo-
kia renavacija neatejna iki mistelių 
ir kaimų daugiabūčių namų? Čia 
irgi stovi take namai, neremontuo-
ti, netvarkyti da na rusų laikų. Lais-
vi esam jau virš 30 metų, a namai 
par mum stovi apšiurę, apmusiję, 

jakiu renavaciju nemati. Daug kur 
kanalizacijas, vandenteke vamz-
džiai prarudyjį, viskas telka, laša, 
bėga, šilima pra kiauras sienas lau-
kan aina. Gal renavacija pasieks 
provincijų  pa kakia šimta metų, jei 
karona unksčiau nepasieks.”

Regina: „Tai  kad sustojo reno-
vacija. Niekur nebevyksta, baltaru-
sių įsiveš, gal prasidės. Savo žmo-
geliai dirbti nebenori, neapsimoka 
už centus arti. Plius mūsų namas 
prašymą parašęs prieš metus, mir-
tina tyla... Statybininkų  2 namas, 

jau penki metai laukia. Niekas ne-
vyksta ????”

Jarunda: „Kai kurių namų ne-
galima renovuoti, nes vis atsiranda 
keli užsispyrę gyventojai, kurie 
nesutinka, nepasirašo dokumentų. 
Kaip tokius atžagareivas priversti, 
kad jie nestabdytų renovacijos pro-
ceso? Gal būtų verta priimti įstaty-
mą ir nepaisyti vieno-kito kvailio 
užsispyrimo? Arba reiktų tokiems 
žmonėms nemokėti kompensacijų 
už šildymą, atimti socialiines pa-
šalpas.”

X – man: „Vis dar trūksta aišku-
mo, kokį renovacijos paketą rink-

tis, kokio dydžio palūkanas teks 
mokėti? Per mažą dalį paskolos 
naštos gyventojams dengia vals-
tybė. Renovaciją atlieka ne viena 
statybos brigada, skiriasi ir atliktų 
darbų kokybė.”

Taigi: „labai daug kas priklau-
so nuo to, kas atlieka darbus - nuo 
to priklauso ir kokybė, ir atlieka-
mų darbų laikas,  juk kiekvienam 
namo gyventojui norisi,  kad dar-
bai būtų kuo greiciau atliekami,  
bet pavyzdžiui, jeigu dirbama  
kaip Basanavčiaus gatvėje,  kada 
krapštosi tik du darbininkai jau 
kelintą mėnesį, tai ačiu - tokia re-
novacija daug kam tikrai nelabai 
patiks”

dėl koronaviruso pandemijos, 
besitęsiančių karantinų, yra labai 
daug nežinios dėl planuojamo 
verslo starto.

„Nemanau, kad mes dabar nuo 
savęs esame priklausomi. Žiūrime 
į Vyriausybės sprendimus ir gal-
vojame, ką daryti toliau“, - sakė 
ji.

Planuojama, kad Kavarsko se-
niūnijoje pradėsiančiame saldai-

nių gamybą „fabrike“ dirbs trys 
darbuotojai.

Iki šiol saldainius Anykščių 
rajone yra gaminusi tik „Anykš-
čių vyno“ gamykla.1985 metais, 
prasidėjus Michailo Gorbačiovo 
antialkoholinei kampanijai, tuo-
met šalies vyno gamybos įmonių 
lyderė buvo paversta maisto pro-
duktų kombinatu, kuris gamino ir 
saldainius.

Vilma Tocionytė  sakė, kad pirmoji saldainių partija pirkėjus 
turėjo pasiekti prieš šias Kalėdas, tačiau planus sujaukė pan-
demija.

Saldainiams jau sukurtos žaismingos pakuotės.

Šiuos guminukus Vilma To-
cionytė namų sąlygomis ga-
mina ir namuose.

Saldainių „fabrikas“ atsidarys šiame pastate.
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komentarai

Sąskaitas klientų aptarnavimo centre bus galima 
apmokėti be papildomų mokesčių

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis „Anykštai“ sakė, kad klientų 
aptarnavimo centras įsikurs Anykš-
čių turgaus administraciniame pas-
tate, priešais kavinę „Kadagynė“. 
Šiuo metu vyksta patalpų remonto 
darbai - iki šiol jose  veikė kavinė 
„Prie pirties“.

Vicemeras D.Žiogelis sakė, kad 
Anykščių komunalinių paslaugų 
klientų aptarnavimo centras nebus 
nauja biudžetinė įstaiga.

Ten nebus jokių naujų direktorių 
ir darbuotojų. Paprasčiausiai į kli-
entų aptarnavimo centrą kiekviena 
įmonė ( UAB „Anykščių vande-
nys“, UAB „Anykščių šiluma“ 
ir UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, - red.pastaba) atkels po vie-
ną darbuotoją“, - sakė D.Žiogelis.

Mintis įkurti klientų aptarna-
vimo centrą Anykščių rajono sa-
vivaldybės kabinetuose, pasak 
D.Žiogelio, gimė šių metų vasarą.

„Nuvažiavome pasižiūrėti, kaip 
dirba Kelmė, Kaunas ir Jonava. 
Šiose savivaldybėse tokie centrai 
jau veikia ir mes iš visų šių centrų 
atsirinkome tai, kas gera“, - sakė 
jis.

Numatyta, kad Anykščių komu-
nalinių paslaugų klientų aptarnavi-
mo centre „bendrai, į vieną voką, 
bus dedamos visos sąskaitos“.

„Mokesčiai bus be jokių įkainių, 

jei kas nors norės mokėti grynai-
siais pinigais“, - dėstė D.Žiogelis.

Nors  atidaromas Anykščių ko-
munalinių paslaugų klientų ap-
tarnavimo centras, kuriame bus 
aptarnaujami fiziniai klientai, 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis tikino, kad yra 
savivaldybės noras tokių paslaugų 
teikimą „internetinti“ (perkelti į in-
terneto erdvę,- red.pastaba).

„Yra tokia sistema „Viena sąskai-
ta“. Ten atliekant iki penkių mokė-
jimų  imamas tik vienas mokestis. 
Šita sistema Anykščių rajone jau 
įdiegta ir į ją visos  trys komunali-
nių paslaugų teikimo bendrovės jau 
yra įjungtos“, - sakė D.Žiogelis.

Vicemeras D.Žiogelis taip pat 
pasakojo, kad šiemet visos trys 
Anykščių komunalinių paslaugų 
įmonės „susivienodino“ savo aps-
kaitos sistemas.

„Dabar visos įmonės turi vienodą 
aptarnavimo programą“, - džiaugė-
si pašnekovas.

Pasak D.Žiogelio, Anykščių ko-
munalinių paslaugų klientų aptar-
navimo centras steigiamas UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ pa-
grindu“.

„Komunalinis“ turi ženkliai dau-
giau klientų nei visos kitos mūsų 
įmonės: jame apie 19 tūkst. abo-
nentų, „Šiluma“ - kiek daugiau 
nei 5 tūkst., o „Vandenys“- apie 10 
tūkst.“, - kalbėjo D.Žiogelis.

„Visu krūviu“ naujai atidaro-

mą centrą turės išlaikyti komu-
nalininkai, likusios įstaigos, anot 
D.Žiogelio, prie jo išlaikymo turės 
prisidėti „lygiomis dalimis“.

Beje, nuo šiol gyventojai už su-
teiktas paslaugas sąskaitas gaus 
kitaip.

„Yra 19 tūkstančių abonentų.
Visi jie turi gauti sąskaitas. Kas 
elektroniniu būdu, kas paštu. Į tą 
patį voką bus dedamos visų tri-
jų įmonių sąskaitos už suteiktas 
paslaugas“, - apie tai, kaip viskas 
veiks, pasakojo D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis tikino, kad svar-
biausias kuriamo klientų aptar-
navimo centro tikslas yra žmonių 
gerovė.

„Norime, kad žmonės nemokėtų 
už sąskaitų apmokėjimą papildo-
mų pinigų jokiems tarpininkams. 
Be to, paslaugos bus teikiamos 
miesto centre“, - tikino jis.

Kol kas perkelti visų mokėjimų 
už komunalines paslaugas į in-
ternetinę erdvę Anykščių rajono 
savivaldybė neplanuoja, nors di-
dieji miestai kryptingai dirba šia 
linkme.

„Mūsų klientai yra seni, dalies jų 
nepriversi išeiti į internetinę erdvę. 
Žmonės galės nebemokėti papil-
domų pinigų už sąskaitų mokėjimą  
paštams, bankams ir terminalams,  
ateiti į Anykščių komunalinių pas-
laugų klientų aptarnavimo centrą“, 
- sakė D.Žiogelis.

Planuojama, kad klientų aptar-
navimo centras dirbs šešias dienas 
per savaitę.

Naujai steigiamam Anykščių 
komunalinių paslaugų klientų ap-
tarnavimo centrui pavadinimą iš-
rinkti patikėta gyventojams.

Tai dar šią savaitę galima pada-
ryti Anykščių rajono savivaldybės 

feisbuko paskyroje.
Savivaldybė centrą siūlo pa-

vadinti šiais vardais: „Mano 
Anykščiai“,„Mūsų Anykščiai“, 
„Vieningas anykštėnų aptarnavi-
mas“, „Klientų aptarnavimo cen-
tras“ arba „Atsiskaitymo stotelė“.

Už geriausius pavadinimus žmo-
nėms savivaldybė žada dovanų.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis sakė, kad 
pagrindinis kuriamo klientų aptarnavimo centro siekis – padėti 
žmonėms taupyti savo pinigus.

Net ir nedidelis džiaugsmas yra gerai…
Gruodžio 5 dieną, šeštadienį, Anykščiuose įžiebta kalėdinė eglė 

ir miesto šventinai papuošimai, paskelbta apie Kalėdų reziden-
cijos atidarymą. Šventiniams papuošimams ir renginiui rajone 
biudžete buvo numatyti 30 tūkst. Eur.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina šių metų ka-
lėdines Anykščių puošmenas, klausė, ar, jų manymu, karantino 
pandemijos metu buvo tikslinga leisti savivaldybės biudžeto pi-
nigus šventėms.

Reikia viešinti 
gerų idėjų 
autorius

Dalė ŠIRVINSKIENĖ,IĮ „Da-
lera“ vadovė:

- Man labiausiai patinka tos 
mažos eglutės, labai patinka švie-
čiančios sūpynės. Patinka, kad tas 
skveras nėra kažkokia parodomoji 
vieta - ten galima vaikščioti ir vis-
kuo grožėtis.

Aš nežinau, kiek kainavo miesto 
šventiniai papuošimai, bet manau,  
kad viskas nekainavo labai jau 
daug.

Aš per karantiną neužsidarau na-
muose - į lauką juk galima išeiti. 
Žinoma, kažkiek reikia pasisau-
goti. Manau, nereikia užsidaryti, 
o gyventi ir džiaugtis, tik, aišku, 
jei neleidžiama, tai ir nesibūriuoti. 
Liūdna, kad mieste dabar tuščia, 
mažai žmonių.

Labai džiaugiuosi, kad organi-
zatoriai nestokoja idėjų ir kasmet 
kažką padaro kitaip. Ir manau, kad 
visiems būtų įdomu žinoti pavar-
des žmonių, kurie iškelia tokias 
šaunias idėjas ir jas įgyvendina.

Tai puota maro 
metu

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

- Pandemijos metu gal reikė-
tų skaičiuoti pinigus. Aš ne prieš 
šventes: kaip sakė Vytautas Kerna-
gis, – „mūsų dienos kaip šventė“, 
tačiau ateina metas, kai pinigėlius 
reikia skaičiuoti.

Galėjo aikštėje pakoncertuoti 
savi saviveiklininkai - būtų sutau-
pyta lėšų.

Šventės yra prabanga, geriau 
tuos išleistus pinigus atiduoti la-
biausiai skurstantiems.

Kyla klausimas - kur bus panau-
dotos tos aikštėje stovinčios eglu-
tės po švenčių? Labai daug neaiš-
kumų...

Reziumė - puota maro metu ti-
krąja to žodžio prasme.

Teigiamos 
emocijos gydo 
sielą

Zita KARALIŪNIENĖ, Jany-

džių seniūnaitijos seniūnaitė:

- Gražus miestas, daug darbo 
įdėta. Man patinka kalėdinė eglė.

Jeigu neduosime  tokiu laikotar-
piu akims pasidžiaugti, neduosime 
sielai džiaugsmo, tai depresija puls 
dar daugiau žmonių. Dabar jau 
daug žmonių liūdi, jiems skauda 
širdis, kad negali kažkur išvažiuo-
ti, negali keliauti. Nors menkas 
džiaugsmas yra gerai. Teigiamos 
emocijos gydo sielą.

Yra žmonių, kurie į koronaviru-
so pandemiją, rimtą reikalą, žiūri 
nerimtai, nors buvo prašomi nesi-
rinkti, šeštadienį rinkosi prie kalė-
dinės eglės. Prie kiekvieno žmo-
gaus  policininko juk nepastatysi, 
čia jau pačių žmonių sąmoningu-
mo reikalas. Jiems neįkrėsi proto, 
kad geriau būtų pasisaugoti.

Buvo viskas padaryta, kad žmo-
nėms šventė ateitų į namus. Trau-
kinukas važiavo, žmonėms koncer-
tavo - tikrai nėra taip Anykščiuose 
buvę. Organizatoriai daug įdėjo 
pastangų, kad žmonėms būtų sau-
gu, bet jei patys nesisaugo, niekas  
neapsaugos.

Užsidarius 
sėdėti būtų 
keistoka

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, libe-
ralas:

- Viskas kaip ir gerai (juokiasi, 
red.pastaba). Eglė gera ir mažos 

eglutės gražios - atrodo įspūdin-
gai. Gal mėnuliai ( menininkės 
Mortos Tursės sukurti ir miesto 
aikštėje ant medžių pakabintos 
kompozicijos, - red.pastaba) tokio 
efekto ir nesukėlė, kokio tikėjau-
si...

Pati šventė su dideliu automo-
biliu ir muzikantais labai gerai 
sugalvota.

Diskusija, ar reikėjo taip daug 
puoštis ir rengti šventę per ka-
rantiną, čia jau kita diskusija. Čia 
visos Lietuvos klausimas... Užsi-
darius dabar sėdėti, man atrodo, 
būtų keistoka.

Lietuviai mes: žmonės buvo 
perspėti šeštadienio renginį inter-
netu stebėti, bet vis tiek ėjo prie 
kalėdinės eglės, rinkosi prie šven-
tinio karavano. Žmonės galvoja: 
„Kiti tegul to nedaro, o aš vis tiek 
taip darysiu“. Keistai atrodo, kai 
yra nurodyta valstybės politika 
dėl karantino: esame visuomenės 
nariai, tai turėtume kažkaip kitaip 
elgtis. Aš, pavyzdžiui, šventinį re-
ginį stebėjau namuose internetu.

-AnYkŠTA
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Koronavirusas įsisuko į policijos komisariatą, 
vaistines, vaikų darželius… Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 7-osios, pirmadienio, ryto duomenimis, Anykščių ra-
jone nustatyta 180 asmenų, užsikrėtusiųjų koronavirusu. 40 nau-
jų užsikrėtimo atvejų nustatyta per šį savaitgalį, „Anykštą“ infor-
mavo Anykščių rajono ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas, 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis. 

Anykščių rajone koronavirusas jau įsisuko ir į vaistines, vaikų 
lopšelius – darželius, ir į Anykščių rajono policijos komisariatą.

Per savaitgalį 9 koronaviru-
su užsikrėtę  asmenys pasveiko, 
vienas žmogus mirė. Jis priklausė 
80-85 metų amžiaus grupei.

Dar vienas užsikrėtimo korona-
virusu  atvejis nustatytas Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro darbuotojui. Su Anykščių 
ligonine susiję  4 nauji užsikrėti-
mo koronavirusu atvejai.

„Sodros“ Anykščių skyriuje 

nustatytas dar vienas užsikrėtimo 
koronavirusu atvejis.

Debeikių seniūnijoje veikian-
čiuose privačiuose senelių globos 
namuose „Sidabrinis amžius“ nu-
statyti dar trys užsikrėtimo atve-
jai.

Per savaitgalį fiksuota susirgi-
mų ir naujose vietose. Aknystos 
socialinės globos namuose ko-
ronavirusas diagnozuotas trims 

darbuotojams, Anykščių rajo-
no policijos komisariate - penki 
atvejai.

9 užsikrėtimo atvejai koronavi-
rusu yra susiję su šeimos atvejais.

„Camelia“ vaistinėse Anykš-
čiuose nustatyti du užsikrėtimo 
koronavirusu atvejai.

Koronavirusas nustatytas ir 
dviem moksleiviams bei vienam 
ikimokyklinukui. Anykščių rajo-
no ekstremaliųjų situacijų opera-
cijų vadovas, rajono vicemeras 
D. Žiogelis informavo, kad serga 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos moksleiviai. Užsikrė-
tusieji vaikai ilgą laiką nelankė 
mokyklos, todėl progimnazija 
nepatenka į didelės rizikos gru-
pę. Užsikrėtęs ikimokyklinukas 
buvo ugdomas Anykščių vaikų 

lopšelyje - darželyje „Žiogelis“. 
Visa grupė izoliuota,  su ja dirbę 
darbuotojai taip pat izoliuoti.

Septyni atvejai susiję su kitų 
rajonų atvejais, nes juose dirba 
Anykščių rajono gyventojai.

Anykščių rajono ekstremaliųjų 
situacijų operacijų vadovas, ra-
jono vicemeras D.Žiogelis sakė 
nemanantis, kad po Anykščių ka-
lėdinės eglės įžiebimo šventinio 
renginio, į kurį žmonės visgi atė-
jo, pasipils su tuo susiję korona-
viruso atvejai.

„Maximoje“ pats buvau penk-
tadienį ir supratau, kad didžiau-
sia problema yra parduotuvės, 
o ne kažkoks pasivaikščiojimas 
lauke. Girdėjau, kad žmonės da-
bar puola ūkinių prekių parduo-
tuves, nes, matyt, išsigando, kad 

jos, griežtinant karantino sąlygas, 
gali būti uždarytos. Tai turbūt  tas 
parduotuves jau policija turėjo 
saugoti“, - kalbėjo D.Žiogelis.

Beje, UAB Anykščių komuna-
linis ūkis atnaujino pirčių Anykš-
čiuose ir Svėdasuose veiklą. Svė-
dasuose vienu metu pirtimi galės 
naudotis ne daugiau kaip du, o 
Anykščiuose - trys asmenys. No-
rintys  nusiprausti taip pat privalės 
užsiregistruoti iš anksto telefonu.

Pirčių veikla atnaujinta po to, 
kai dėl jų uždarymo žmonės vie-
šai ėmė skųstis. Anykščių rajono 
ekstremaliųjų situacijų opera-
cijų vadovas, rajono vicemeras 
D.Žiogelis sakė, kad gyventojai 
visą laiką skundžiasi, todėl buvo 
ieškota galimybių pirtis vėl at-
verti.

Laikinasis Ministrų kabinetas 
pirmadienį priėmė nutarimą dėl 
karantino rekomenduodamas ri-
boti judėjimą dėl nebūtinų prie-
žasčių – palikti gyvenamąją vietą 
tik vykstant į darbą, prekybos vie-
tą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų 
paslaugų.

Draudžiami daugiau nei dviejų 
šeimų ar namų ūkių artimi kontak-
tai, išskyrus neatidėliotinus atve-
jus, kai reikia suteikti pagalbą, 
prižiūrėti sergančius ar negalin-
čius savimi pasirūpinti asmenis.

Taip pat uždrausta rengti as-
menines šventes viešose ir priva-
čiose erdvėse, jei juose dalyvauja 
daugiau nei dvi šeimos ir ar namų 
ūkiai, ir jos būtų leidžiamos ne 
daugiau nei 10 asmenų.

Valstybės ir savivaldybių ins-
titucijos, įstaigos pereina prie 
nuotolinio darbo ir klientų aptar-
navimo, išskyrus atvejus, kai ati-
tinkamas funkcijas būtina atlikti 
darbo vietoje.

Prekybos centruose bus labiau 
ribojami klientų srautai, nustatant, 
kad turi būti užtikrinamas 15 kv. 
metrų prekybos plotas mažesnėse 
arba 30 kv. metrų plotas vienam 
lankytojui didžiuosiuose preky-
bos centruose, kai visas prekybos 
plotas yra didesnis nei 10000 kv. 
metrų.

Šalia parduotuvių, prekybos 
centrų, turgaviečių ir kitų viešų 
prekybos vietų esančiose auto-
mobilių stovėjimo aikštelėse lei-
džiama užpildyti ne daugiau kaip 
20 procentų visų transporto prie-
monėms skirtų stovėjimo vietų, 
neįskaičiuojant darbuotojams bei 
neįgaliesiems skirtų transporto 
priemonių stovėjimo vietų.

Rekomenduojama visose par-
duotuvėse, prekybos centruose, 
turgavietėse ir kitose viešose pre-
kybos vietose bei paslaugų teiki-
mo vietose nerengti akcijų, išpar-
davimų, nuolaidų valandų, kurios 
didina pirkėjų srautus, didinti 
dirbančių kasų skaičių, kad nebū-
tų eilėje daugiau kaip 5 asmenys, 
nustatyti ilgesnį darbo laiką, par-
duotuvėse lankytis vienam šeimos 
asmeniui.

Draudžiama apgyvendinimo 
paslaugoms teikti skirtų patal-
pų nuoma, subnuoma ar panau-
da, skirta privatiems renginiams, 
šventėms ar kitiems susibūrimams 
organizuoti.

Taip pat anksčiau Vyriausybė 
buvo nusprendusi nuo gruodžio 
10 dienos leisti muziejų ir galerijų 
lankymą ne didesnėmis nei dviejų 
žmonių grupėmis, tokiomis pačio-
mis sąlygomis leisti ekskursijas, 
tačiau nauju nutarimu muziejų at-

Karantinas griežtinamas: siūloma gyvenamąją vietą palikti tik 
dėl svarbių priežasčių 
Vyriausybė pirmadienį nuo trečiadienio sugriežtino karantino 

sąlygas ir pratęsė jį iki metų pabaigos: siūloma žmonėms gyve-
namąją vietą palikti tik dėl svarbių priežasčių, vyresniųjų klasių 
mokiniai mokysis tik nuotoliniu būdu.

vėrimo atsisakyta.
Ikimokyklinis, priešmokyklinis 

ir pradinis ugdymas vyks toliau 
tiesiogiai, bet ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigas 
rekomenduojama lankyti tik tiems 
vaikams, kurių tėvai neturi gali-
mybių dirbti nuotoliniu būdu.

Ugdymas mokyklose pagal pa-
grindinio ir vidurinio ugdymo 
programas vykdomas nuotoli-
niu būdu, išskyrus specialiosiose 
mokyklose ir bendrojo ugdymo 

mokyklų specialiosiose klasėse 
ugdomus mokinius.

Iki šiol mokslas šalyje lapkričio 
7-ąją įvedus karantiną, išskyrus 
ugdymą darželiuose bei pradines 
klases, vyko nuotoliniu arba miš-
riu būdu. 

Neformalusis vaikų švietimas 
vykdomas nuotoliniu būdu arba 
stabdomas, kaip ir neformalusis 
suaugusiųjų švietimas, išskyrus 
aviacijos, jūrininkų bei transpor-
to priemonių vairavimo prakti-

nius mokymus, taip pat užsienio 
kalbos lygio mokėjimo vertinimo 
egzaminus asmenims, stojant į už-
sienio aukštąsias mokyklas.

Mokykloms siūloma ankstinti 
mokinių atostogas ir jas skelbti 
nuo gruodžio 14 dienos iki sausio 
3 dienos.

Karantino trukmė pratęsta iki 
gruodžio 31 dienos 24 val., nuta-
rimas įsigalioja nuo trečiadienio.

-Bns

Karantino sąlygos dar labiau griežtinamos.       Bns nuotr.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Gyvenu kaime, prie miško, ir 
tamsiais rudens vakarais bijau 
išeiti iki būdelės. Gėda kam ir 
sakyti, nes esu senas žmogus, 
bet bijau vilkų. 

Negalvokite, kad senatvėje 
suaktyvėjo atminties centrai, ku-
riuose sandėliuojami vaikystės 
prisiminimai ar bobutės pasakos 
apie vaikus pjaunančius vilkus. 

Tačiau kai naktį girdi kaukiant 
vilką, o rytą sužinai, kad kaimy-

no ūkininko avis avidėje išpjovė 
po pamatais prasikasęs vilkas, 
juokas neima. 

Skaičiau, kad Skiemonių me-
džiotojai vilką nušovė dieną - da-
bar visai tikiu, kad tiesą šią va-
sarą pasakojo kaimynė, kai sakė, 
kad aplink jos sodybą prie miško 
dienomis sukinėjasi vilkas. Tada 
mes juokėmės iš jos ir siūlėm 
pagaliau nusipirkti akinius. 

Žinau, kad vilkų globėjų ir my-

lėtojų draugijos rėks visu balsu, 
kaip vilkai nori gyventi, kokie 
jie geri ir kaip myli savo vaikus. 
Tačiau plėšrūnas yra plėšrūnas. 
Tegul gyvena sau didelėse girio-
se, kur nėra žmonių, kaip buvo 
,,prie ruso“. Kada vilkai šmiri-
nėja po kiemus, tai rodo ne mei-
lę žvėrims, o kad su savisaugos 
instinktu žmonėms nėra gerai. 

Šiandien papjovė avis, o rytoj 
papjaus vaiką ar tokį, kaip aš,  

senį. 
Nemėgstu medžiotojų: savo 

noru, pramogai eiti žudyti -  ne-
doras darbas. Ypač kad stirnas ir 
šernus prieš tai medžiotojai še-
ria, įpratina prie žmonių, o pas-
kui nušauna. Gėdinga man tokia 
jų veikla atrodė ir atrodo. Tačiau 
už vilkų šaudymą sakau didelį 
ačiū. 

jonas nuo Daujočių

Ačiū medžiotojams
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AVINAS. Būsite kupinas idė-

jų ir to paties reikalausite iš kitų. 
Nors kitiems ir nebus lengva su 
jumis, bet vis tiek pagyrų ir susi-
žavėjimo savo atžvilgiu sulauksite 
su kaupu. Gero bičiulio patarimas, 
iš pradžių atrodęs niekam tikęs, 
galų gale pasirodys esąs vienin-
telis priimtinas. Į savaitės pabaigą 
gali pagauti įkvėpimas mokytis ar 
šiaip tirti kokį naują dalyką.

JAUTIS. Pirmomis savaitės die-
nomis teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas problemas, 
užtat nuo savaitės vidurio ryžtingai 
atsidėkite tik savo reikalams, net 
jei dėl to tektų kažką ir įskaudin-
ti ar nuvilti. Visą savaitę stenkitės 
būti malonus ir mandagus su nepa-
žįstamaisiais ar atvykėliais iš toli.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje apdairių ir atsargių Dvynių 
laukia finansinė sėkmė. Tai gali 
būti tiek grynieji pinigai čia ir da-
bar, tiek sėkminga ilgalaikė inves-

ticija. Ketvirtadienį ar penktadie-
nį padaužos gali pakliūti į kvailą 
ar nemalonią situaciją. Savaitgalį 
tikrą malonumą patirsite padėda-
mas kitiems. Paskutinės savaitės 
dienos bus kiek chaotiškos, bet 
paliks malonius prisiminimus.

VĖŽYS. Naujasis pažįstamas 
gali jus tiesiog pakerėti. Būsite pa-
siruošęs tuoj pat visko prisižadėti 
ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite 
būti protingas ir šitaip nesielkite! 
Pirmasis žavesys išsisklaidys, ir 
pamatysite, kad tikrai nebuvo dėl 
ko pamesti galvą ar aukotis. Bene 
svarbiausios dienos bus ketvirta-
dienis ir penktadienis. Nesivaržy-
kite dėstyti savo poziciją ir ginti ją. 
Savaitgalį tikriausiai verta paklusti 
instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose.

LIŪTAS. Dusyk pagalvokite 
prieš dalindamasis savo rūpes-
čiais su draugu, kuriam sunkiai 
sekasi išlaikyti paslaptį. Galite tu-
rėti labai konkrečių bėdų dėl sve-
timo palaido liežuvio. Tarnybos 

ar verslo reikalus tvarkyti ypač 
gerai seksis ketvirtadienį ir penk-
tadienį. Savaitės pabaigoje turėtų 
pagerėti santykiai šeimoje, seksis 
žaisti loterijoje, kur bilietą reikia 
traukti pačiam.

MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je gali būti bandymų primesti 
jums savo nuomonę. Konfliktas 
namuose gali paskatinti siekti 
didesnės asmeninės laisvės. At-
gaivinkite seną, bet iki šiol dar 
neįgyvendintą idėją. Savaitės 
pabaigoje šeimos nariai gali ini-
cijuoti pasikeitimus namų ūkyje, 
dideles finansines investicijas.

SVARSTYKLĖS. Pirmadienį ir 
antradienį bendraujant su naujais 
žmonėmis gali kilti labai įdomių 
minčių. Šią savaitę žaiskite tik 
pagal savo paties taisykles ir nesi-
duokite išmušamas iš vėžių. Sten-
kitės neįsivelti į kokį nors ginčą. 
Jūsų ekonominė padėtis šiuo metu 
yra stabili ir pakankamai gera, to-
dėl galite pagalvoti apie tai, kaip 
išpildyti ilgai puoselėtą ir ligšiol 

nerealizuotą norą.

SKORPIONAS. Stiprėja emo-
cinis pakilimas, sudarysiantis tin-
kamas sąlygas siekti užsibrėžtų 
tikslų. Pirmomis savaitės dienomis 
nuveiksite tikrai nemažai darbų, 
bet nuo trečiadienio turėtumėte pa-
justi augantį pasipriešinimą jums. 
Jėgos, spendusios jums įvairiau-
sias kliūtis ir trukdžiusios imtis 
radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios 
savaime. Jei galite, svarbų pokalbį 
dar atidėkite vėlesniam laikui.

ŠAULYS. Jau pirmomis savai-
tės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Neieškokite atpirkimo 
ožio, jei jums nesiseka! Neverski-
te savęs per jėgą daryti to, kas iš 
esmės prieštarauja jūsų įpročiams. 
Savaitgalį pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-

džioje susiklostys aplinkybės, iš 
kurių turėsite daug naudos vėliau. 
Jei veiksite greitai, užsidirbsite 
papildomų pinigų. Antroje savai-
tės pusėje galite būti užsipultas 
ir kažkuo apkaltintas, bet ben-
dradarbiai jus visiškai palaikys. 
Savaitgalį iš nieko nesitikėkite 
pernelyg daug ir tuoj pat. Jei nuo-
lat prisiminsite savo šeimos ver-
tybes, reikiamu momentu jums 
nebus sunku pasakyti „ne“.

VANDENIS. Savaitės pradžio-
je būsite itin energingas ir pilnas 
naujų idėjų. Savaitės viduryje die-
nai ar dviem pasidarysite kur kas 
didesnis namisėda nei paprastai. 
Savaitgalį jumyse vėl turėtų nu-
busti nuotykių ieškotojo dvasia...

ŽUVYS. Savaitės pradžioje ga-
limi viliojantys finansiniai pasiū-
lymai. Nuo galutinių sprendimų 
vis dėlto vertėtų kol kas susilai-
kyti, nes antroje savaitės pusėje 
žadėta finansinė pagalba gali būti 
atšaukta. Savaitgalį planuokite 
aktyvų ir triukšmingą.

Popiežius: Kalėdos – vilties žen-
klas pandemijos sunkumų fone

Popiežius Pranciškus sekmadie-
nį pareiškė, kad Kalėdų laikotarpis 
suteikia vilties dabartinės koronavi-
ruso pandemijos keliamų sunkumų 
fone.

Sekmadienį laimindamas tikin-
čiuosius Pranciškus pažymėjo, kad 
praėjusią savaitę Šv. Petro aikštėje 
jau pastatyta Kalėdų eglė, o taip pat 
šalia jos statoma natūralaus dydžio 
prakartėlė. Rodydamas į eglę iš savo 
kambario lango popiečius sakė, kad 
tokie Kalėdų simboliai „yra vilties 
ženklai, ypač šiuo sudėtingu laiko-
tarpiu“.

Pontifikas paragino tikinčiuosius 
prisiminti tikrąją Kalėdų prasme – 
Jėzaus gimimą – ir padėti tiems, kad 
labiausiai reikia pagalbos. „Nėra 
pandemijos, nėra krizės, kuri užge-
sintų šią šviesą“, – sakė jis.

Vatikanas kol kas dar nėra paskel-
bęs popiežiaus kalėdinės darbotvar-
kės, tačiau paprastai jis laiko šv. Mi-
šias Kūčių vakarą, o pirmąją Kalėdų 
dieną laimina tikinčiuosius.

Vatikanas liturgines apeigas ren-
gia be žmonių dėl COVID-19.

Maskvoje sulaikytas „pinigus 
klonuojantis magas“ iš Afrikos

Maskvos teisėsauga sulaikė as-
menį, kuris įtariamas iš žmonių 
pasisavinęs pinigų „magiškam jų 
padauginimui“, pranešė Rusijos 
Vidaus reikalų ministerijos atstovė 
spaudai Irina Volk.

„Preliminariai nustatyta, kad vy-
ras pagal susikurtą schemą užsiėmė 
pinigų „klonavimu“. Ritualui jis 
naudodavo potencialios aukos ku-
piūrą, savo tokio paties nominalo 
kupiūrą, popieriaus ruošinius ir che-
minį tirpalą. Nepastebimai sudėda-
mas dvi kupiūras aferistas ištardavo 
užkeikimą ir apliedavo jas skysčiu, 
kurį vadino stebuklingu. Vėliau jis 
klientui pademonstruodavo esą pa-
dvigubėjusią sumą“, – žurnalistams 
pasakojo I. Volk.

Ji pažymėjo, kad įtariamasis tokį 
ritualą atlikdavo su visa „kliento“ 
pinigų šūsnimi ir ją pakeisdavo pa-
dirbtais pinigais.

Vyras buvo sulaikytas viename 

bute, mėginantis pagrobti daugiau 
nei 22 mln. rublių (244,3 tūkst. eurų) 
iš eilinio jį susiradusio piliečio.

45 metų Centrinės Afrikos Res-
publikos pilietis anksčiau jau buvo 
teistas už tokius pačius nusikalti-
mus. Šiuo metu jis yra sulaikytas, jo 
atžvilgiu atliekamas tyrimas.

Japonijos kapsulė su 
asteroido grunto pavyzdžiais 
atkeliavo į Žemę

Japonijos kosminio zondo „Hay-
abusa 2“ paleista nedidelė kapsulė 
sekmadienį trumpam sužibusi kaip 
meteoritas pargabeno į Žemę iki 0,1 
g medžiagos iš tolimo asteroido, ga-
linčios suteikti naujų žinių apie Sau-
lės sistemos raidą ir gyvybės mūsų 
planetoje kilmę.

Kapsulė šeštadienį sėkmingai 
atsiskyrė, kai šaldytuvo dydžio 
zondas buvo už 220 tūkst. km nuo 
Žemės, nurodė Japonijos aerokos-
minių tyrimų agentūra (JAXA). Ši 
operacija turėjo būti atlikta preciziš-
kai, kad vos 40 cm skersmens kap-
sulė sekmadienį nusileistų Austra-
lijoje, atokioje ir retai apgyventoje 
Vumeros vietovėje.

Kapsulė į atmosferą įskriejo prieš 
pat 2 val. 30 min. Japonijos (šešta-
dienį 19 val. 30 min. Lietuvos) laiku 
ir nubrėžė danguje švytintį ruožą, 
panašų į „krintančią žvaigždę“.

„Šešeri metai ir pagaliau ji sugrį-
žo į Žemę“, – paskelbė pareigūnas, 
komentavęs tiesioginę kapsulės 
nusileidimo transliaciją. JAXA pa-
reigūnai džiūgavo ir kėlė į viršų 
kumščius.

Po kelių valandų JAXA patvirti-
no, kad asteroido medžiagos pavyz-
džiai paimti. Surasti kapsulę pieti-
nėje Australijos dykumoje padėjo 
radijo švyturys.

„Suradome kapsulę! Drauge su 
parašiutu! Oho!“ – buvo paskelbta 
misijos paskyroje socialiniame tin-
kle „Twitter“.

Kapsulė bus apdorota ir išsiųsta į 
Japoniją.

„Hayabusa 2“ prieš metus atitolo 
nuo asteroido Riugu, tuo metu bu-
vusio maždaug už 300 mln. km nuo 
Žemės. Paleidęs kapsulę Žemės 
link zondas dar ją nufotografavo ir 
vėl pradėjo tolti nuo mūsų planetos, 

pradėdamas ekspediciją į kitą toli-
mą asteroidą.

Maždaug po dviejų valandų 
JAXA pranešė sėkmingai nukreipu-
si „Hayabusa 2“, kuris buvo paleis-
tas 2014 metais, naujai misijai.

„Hayabusa 2“ paėmė asteroido 
paviršiaus dulkių ir pirmųjų mėgi-
nių iš gilesnių grunto sluoksnių.

Keliomis savaitėmis anksčiau 
NASA zondas „OSIRIS-REx“ sė-
kmingai prisilietė prie asteroido 
Benu (Bennu) paviršiaus ir paėmė 
jo grunto mėginį. Tuo metu Kinija 
šią savaitę paskelbė, kad jos kiber-
netinis zondas sėkmingai nusileido 
Mėnulyje, paėmė grunto mėginių 
nuo paviršiaus ir iš didesnio gylio 
bei perkėlė juos į kapsulę, turė-
siančią pargabenti šią medžiagą į 
Žemę.

Manoma, kad iš asteroido Riugu 
paimta medžiaga yra nepakitusi nuo 
Visatos atsiradimo laikų.

Didesni kūnai, tokie kaip Žemė, 
patyrė radikalių permainų, įskaitant 
įkaitimą ir stingimą, kurios pakeitė 
paviršinių ir gilesnių sluoksnių su-
dėtį.

Tačiau mažesnėse planetose ar 
asteroiduose šios medžiagos nebu-
vo išsilydžiusios, todėl manoma, 
kad ten vis dar yra 4,6 mlrd. metų 
senumo medžiagų, prieš kapsulės 
nusileidimą žurnalistams sakė „Ha-
yabusa-2“ misijos vadovas Makoto 

Yoshikawa.
Australijos nacionalinio univer-

siteto kosminių uolienų ekspertas 
Trevoras Irelandas, Vumeroje lau-
kęs nusileidžiant kapsulės, sakė, 
kad Riugu mėginiai tikriausiai bus 
panašūs į vieno meteorito, prieš 
daugiau kaip 50 metų nukritusio 
Australijos Viktorijos valstijoje ne-
toli Merčisono, medžiagą.

„Merčisono meteoritas atvėrė 
langą į organinių medžiagų Žemėje 
kilmę, nes šiuose akmenyse radome 
paprastų amino rūgščių, taip pat pat 
daug vandens“, – aiškino T. Irelan-
das.

Žvaigždžių būrys bandys 
išpirkti J. R. R. Tolkieno namą 
rašytojo muziejui

Gendalfą, Bilbą Beginsą ir kitus 
personažus įkūnijusios žvaigždės 
pradėjo naują sutelktinio finansa-
vimo iniciatyvą, per kurią tikisi 
surinkti 6 mln. JAV dolerių „Žiedų 
valdovo“ autoriaus J. R. R. Tolkie-
no  namui Oksforde įsigyti.

Daugybę „Oskarų“ pelniusiose 
Peterio Jacksono juostose nusifil-
mavę aktoriai Ianas McKellenas ir 
Martinas Freemanas prisijungė prie 
projekto „Project Northmoor“, ku-
rio tikslas – paversti didžiulį rašyto-
jo namą jo muziejumi.

„Per tris mėnesius surinkti 6 mln. 

JAV dolerių (4,94 mln. eurų) yra di-
delis iššūkis“, – sakoma kampanijai 
vadovaujančios britų rašytojos Ju-
lios Golding pranešime.

„Tačiau mums tereikia prisiminti 
Frodo ir Semo kelionę iš Rivendelo 
į Lemties kalną – kuri užtruko tiek 
pat laiko – ir mus pagauna įkvėpi-
mas, kad taip pat galime tai padary-
ti!“ – priduriama jame.

Septynių miegamųjų namas su er-
dviu sodu Oksforde adresu Nortmū-
ro kelias 20, toli gražu neprimena 
kuklaus hobito būsto Begendo olos, 
kurioje gyveno Beginsų klanas.

J. R. R. Tolkienas su šeima at-
sikraustė į šį namą 1930-aisiais ir 
gyveno jame 17 metų, dėstydamas 
Oksfordo universitete. 

Šiame name jis parašė savo ro-
maną „Hobitas“ ir didelę dalį „Žie-
dų valdovo“ trilogijos. 

Nors J. R. R. Tolkienas žinomas 
visame pasaulyje, Britanijoje ir vi-
same pasaulyje nėra nė vieno jo kū-
rybai skirto centro. „Project North-
moor“ tikslas yra išpirkti rašytojo 
namą iš jo dabartinio savininko, re-
novuoti jį ir įkurti muziejų.

„Mes negalėsime to pasiekti be 
pasaulio Tolkieno gerbėjų bendruo-
menės paramos, be mūsų  rėmėjų 
brolijos“, – sakė I. McKellenas, 
ragindamas iki kitų metų kovo 15 
dienos paaukoti šiam projektui.

-Bns

Pastatų inžinerinių sistemų įrengimo darbai:
 Šildymo-vėdinimo sistemų montavimas (oras-oras, 

oras-vanduo sistemų įrengimas) butuose, individualiuose namuo-
se, ofisuose.
Sistema oras-oras, skirta patalpų šildymui žiemą 

ir jų vėsinimui vasarą. 
Sistema oras-vanduo, skirta patalpų šildymui ir 

karšto vandens ruošimui.
Atvykę meistrai pagal Jūsų poreikius ir esamų patalpų charakteris-

tikas parinks efektyviausią sistemą. 
Šilumos siurblio oras-oras sistemos įrengimas namui ar butui 

nuo 800 EUR. Į kainą įskaičiuota:
 Įranga (energijos efektyvumo klasė A+++, nežymus elektros sąnaudų padidėjimas, šildymas 

esant lauko temperatūrai iki -22 C, apšildomas plotas iki 60 kv. m.),
 Darbai (išrašome PVM sąskaitas-faktūras, dirbame ir savaitgaliais)
 Papildomos medžiagos (apsaugos nuo drėgmės, fasado spalvos loveliai ir pan.)
 Nuotolinis Wi-Fi valdymas (galimos kelios programos palaikyti mikroklimatą išvykus iš namų).
 Elektros, apsaugos, vaizdo sistemų montavimas.

Garantija įrangai 24 mėn., darbams 60 mėn.
Atvykstame į vietą, konsultuojame ir sudarome sąmatas nemokamai.

Tel. (8-671) 77195.

»

ATSIBODO GYVENTI ŠALTAI?

»
»
»
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parduodaįvairūs

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1287 Žaidimo data: 2020-12-06 Skaičiai: 26 57 16 70 27 68 34 19 47 31 48 20 59 01 
55 60 03 44 56 51 14 58 66 62 30 32 67 24 17 71 11 04 46 02 52 36 33 61 63 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
28 41 09 50 21 15 38 35 53 07 73 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 22882.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 10.50€ 1053 Užbraukus eilutę 2.00€ 14293 Užbraukus keturis 
kampus 1.50€ 16747  Papildomi prizai Bilietas Prizas 01**385 50 EUR VIADA čekis 0532638 Automobilis 
Toyota Corolla 0299610 Automobilis Toyota Corolla 0166819 Automobilis TOYOTA RAV4 0282797 Automobilis 
TOYOTA RAV4 HYBRID 04**855 Belaidės ausinės PHILIPS 02**349 Belaidės ausinės PHILIPS 00**521 Čekis 
šventiniam stalui 100EUR 01**416 Dormeo užklotas MIRABAI 01**231 Išmanioji apyrankė Xiaomi 02**999 
Išmanioji apyrankė Xiaomi 033*434 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 038*880 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 
00**252 Karšto oro gruzdintuvė DELIMANO 04**583 Kavos aparatas MASTER COFFEE 0415728 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0422254 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0427023 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364372 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362384 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362036 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0361122 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360540 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0433062 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0362329 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0396490 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362177 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0364110 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0435362 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361952 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0364247 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362028 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361968 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361049 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360700 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0360751 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0390519 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362069 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0364168 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360553 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364273 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0360918 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362394 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360886 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0364291 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0431373 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360768 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0360850 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362010 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361912 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364252 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0384025 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0360936 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362166 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360778 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0362128 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0378964 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364222 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0364099 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0392411 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362020 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0360653 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0431378 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362237 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0360576 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0387350 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364327 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361027 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360868 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0364092 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360760 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360951 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0371011 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0429189 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364393 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0435127 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360940 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0440370 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0428413 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360591 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362280 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0364190 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364174 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0377780 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364179 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364296 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0364334 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0428811 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364338 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0364344 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360583 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364307 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0362293 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364116 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360722 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0361009 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0417117 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0410014 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0360617 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0408312 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0362224 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0388515 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360859 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0361932 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360562 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364348 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0402332 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0440260 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0364386 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0362369 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361001 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0361925 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0361135 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0360969 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0399921 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 035*501 Pakvietimas į TV studiją 038*620 Pakvietimas į TV studiją 009*067 Pakvietimas į 
TV studiją 004*365 Planš. komp. Samsung TAB A T510 044*720 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0049633 
Pretendentas į 100 000 Eur 0076167 Pretendentas į 100 000 Eur 0402387 Pretendentas į 100 000 Eur 0283474 
Pretendentas į 100 000 Eur 0293684 Pretendentas į 100 000 Eur 0204215 Pretendentas į 100 000 Eur 0518058 
Pretendentas į 100 000 Eur 0321679 Pretendentas į 100 000 Eur 013*451 SENUKŲ čekis 050*297 SENUKŲ 
čekis 011*682 TC čekis buitinei technikai 055*256 TC čekis buitinei technikai 028*118 Telefonas Samsung 
Galaxy A21s 017*471 Telefonas Samsung Galaxy A21s

Skubiai reikalingas šėrikas šerti 
15 karvių Ukmergėje. Suteikiamas 
apgyvendinimas 3 kamb.bute.

Tel. (8-678) 00255.

Kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 Eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 Eur. 
Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-694) 13180.

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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką su žeme arba iš-
sikirtimui. Įvairią apvalią medieną. 
Parduoda malkas.

Tel. (8-603) 98955. 

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Ieškome  ŠALTKALVIO - REMONTININKO.
(Atlyginimas į rankas nuo 800 Eur).

Tel.: (8-675) 26514, (8-340) 6-34-05. ukmerge@elga.lt

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pen-
sininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

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.

Kita

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 

numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redak-

cijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

El.p. reklama@anyksta.lt

brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531.
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anekdotas

oras

-5

-3

mėnulis
gruodžio 8 - 11d. - delčia.

Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda.

šiandien

gruodžio 9 d.

vardadieniai

gruodžio 10 d.
Eidimtas, Ilma, Eularija, 
Loreta.

gruodžio 11 d.
Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

Prieš pat Kalėdas vieno labai 
prabangaus viešbučio liftu kėlėsi 
sąžiningas politikas, geraširdis tei-
sininkas ir Kalėdų Senis. Prieš pat 
atsidarant durims jie pamatė ant 
grindų gulintį 50 eurų banknotą. 
Kuris iš jų pakėlė banknotą? Aiš-
ku, kad Kalėdų Senis, nes kiti du 
tipai paprasčiausiai neegzistuoja.

***
- Padavėjau, norėčiau retesnio 

rūšinio vyno „Deutz Brut Classic“. 
Kelintų metų jūs man patartumė-
te?

- Patarčiau mažiau išsidirbinėti 
ir elgtis kukliau. Aš mačiau kaip 
jūs atvažiavote maršrutiniu auto-
busu...

***
Vyriškų barščių virimo receptas: 

Imi 55 kilogramus moters, pastatai 
prie viryklės ir po 40 minučių jau 
gali sočiai ir skaniai pavalgyti...

***
Ateina vaikinukas į bažnyčią iš-

pažinties ir klausia klebono: 
- Aš miegojau vienoj lovoj su 

mergina, bet mes nieko nedarėm, 
ar tai nuodėmė? 

Klebonas sako: 
- Negerai, vaikeli, padarei, ne-

gerai... Eik atgailauti - suvalgyk 
šieno kupetą! Sutriko vaikinukas: 

- Bet juk aš - ne arklys! 
- Tu tikrai ne arklys! Asilas tu, 

vaikeli, asilas...

***
Mama išvažiuoja pailsėti į ku-

rortą. Tėtis ryte veda sūnų į darže-
lį. Į vieną veda - nepriima, į kitą 
- nepriima.

- Tėti, kiek tu mane vedžiosi po 
darželius? Aš į mokyklą pavėluo-
siu...

***
- Man sūnus gimė!
- О! Sveikinu! Ir į ką panašus?
- Į mano dėdę Petrą - girtą.
- Кaip suprasti?
- Ant visų šaukia ir moteris už 

krūtinės grabalioja.

(Atkelta iš 1 psl.)

Per Anykščius važiavo šven-
tiškai papuoštas pramoginis trau-

Įžiebta kalėdinė eglė, per Anykščius 
keliavo šventinis karavanas

kinukas ir „fūra“, kurioje buvo 
įrengta mobilioji scena. Joje visą 
vakarą koncertavo roko grupė 
„LitRoll“.

Šventinis karavanas pajudėjo 
nuo Naujųjų Elmininkų pusės, 
aplankė Ramybės, Pušyno mikro-
rajonus, stabtelėjo šalia Anykščių 

koplyčios ir savo kelionę baigė 
šalia Anykščių kultūros centro, 
kur buvo įžiebta kalėdinė eglė ir 
šventiniai miesto papuošimai.

Sustojimo „taškuose“ po kelis 
kūrinius atliko grupė „LitRoll“. 
Nors renginio organizatoriai ir 
prašė žmonių viską, kas vyksta,  
stebėti pro savo namų langus, 
šalia šventinio karavano rinkosi 
pavieniai smalsuoliai.

Tiesioginę transliaciją interne-
tu vedė Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių orga-
nizatorė Jolanta Pupkienė. Ke-
liaudama po miestą pramoginiu 
traukinuku, ji kalbino Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių, 
laikinąją Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direk-
torę Kristiną Beinorytę, Istorijų 
dvarelio kultūrinių veiklų koor-
dinatorę ir organizatorę Vaidą Ju-
cienę, Kalėdų senelį.

Tiesoginę transliaciją internetu 
paįvairino filmuoti vaizdo siu-
žetai. Beje, transliacija internetu 
neapsiėjo be techninių trikdžių - 
pačioje pradžioje kurį laiką buvo 
dingęs garsas, vėliau strigo vaiz-
das.

Šiemet aplankyti Kalėdų rezi-
denciją ir pabendrauti su Kalėdų 
seneliu visi norintys galės tik 
virtualiai. 5 minučių trukmės po-
kalbis su Kalėdų seneliu kainuos 
porą eurų.

Pirmadienį pakalbinta Anykš-
čių rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja Audronė Pajarskie-
nė informavo, kad šeštadienio 
renginys savivaldybės biudžetui 
kainavo 10 tūkst.Eur.

„Mūsų tikslas  pasiektas. Šiek 
tiek neramina, kad žmonių į 
miesto centrą šiek tiek susirinko. 
Bet visi jautėsi saugiai. Mačiau, 
kad daug žmonių koncertą ir 
eglės įžiebimą stebėjo iš mašinų. 
Didelių pulkų nebuvo“,- kalbėjo 
A.Pajarskienė.

Priminsime, kad Kalėdų rezi-
dencijos prekinį ženklą, taip pat 
metalinį karkasą kalėdinei eglei 
padovanojo Rokiškio verslo klu-
bas.

„Tai didelė investicija. Mes 
Rokiškio verslo klubui už tai vi-
sur viešai dėkojame. Man rodos, 
net jūsų laikraštyje jiems dėkojo-
me“, - sakė A.Pajarskienė.

Pasidomėjus, ar Anykščių rajo-
no savivaldybė iš tiesų Rokiškio 
verslo klubui dėkojo per „Anykš-
tos” laikraštį, paaiškėjo, kad 
A.Pajarskienė pateikė neteisingą 
informaciją. Dar kartą su ja susi-
siekus, A.Pajarskienė prisipažino, 
kad pateikė klaidingą informaci-
ją. Ji sakė, kad Rokiškio verslo 
klubui padėka buvo išsakyta tik 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje ir lauko ekrane.

Pasak Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėjos 
A.Pajarskienės, šeštadienio ka-
lėdinį renginį įvairiose interneto 
platformose stebėjo apie 30 tūkst.
žiūrovų.

Kalėdinis reginys Anykščiuose 
susilaukė didžiulio susidomėjimo 
portale  anyksta.lt, jame apsilan-
kiusų skaitytojų dėmesio. Šalia 
pranešimo apie reginį jie paliko 
daugiau nei 100 komentarų.

balsai internete (anyksta.lt):

Tiksliai: „labai išmintingai surengta šventė. Turguj ir maksimoj kasdien daugiau žmonių negu per eglės įžiebimą. 
Reikia tik padėkoti žmonėms. Taip dar niekas nepadarė luetuvoj.”

Laima: „labai smagiai ir originaliai sugalvota, bet meras kalbedamas nusitraukė kaukę, mikrofonas beveik prie 
lūpų, ir ta kalba kaip tyčia buvo kaip reikia dabar saugotis covido, ir po to iskarto mikrofoną perduoda kalėdų sene-
liui. Tikėkimės įvyks kalėdų stebuklas ir visi liks sveiki”

Smagu: „Tikrai smagu, kad Rokiškio vadovų klubo sumanyta kalėdų Rezidencija su jų ir Anykščių vadovų klubo 
iniciatyvomis praėjusiais metais atkeliavusi į Anykščius, ir šiemet tėsia veiklą. Gaila tik, kad šiemet atidarymo reginiu 
karantinas neleido pasidžiaugti žiūrovams gyvai kaip praėjusiais metais, kai jų susirinko per 10 000, o dar arti 300 
000 - stebėjo jį per nuotolį internetu.”

Asta: „eglutė nebloga. skoninga, stilinga. Bet jau koncertas! Atrodo, kalėdinių dainų lietuviškų neturim. O jau 
pranešėjų balsai, intonacojos kaip giliam kaime. Gėda kultūros skyriui. labai prastas buvo vaizdas.”

Juozas: „Mano galva savivaldybės vadovai su šiuo renginiu pasielgė nelabai atsakingai. Ar tik šis karavanas ne-
apsisuks smogdamas bumerangu tiek iš viruso plitimo grėsmės poveikio pusės tiek iš administracinės ir teisinės atsa-
komybės dėl karantino reikalavimų nepaisymo?”

Nesuprantu: „laukėm prie langų, gal aplankys ir nebuvo. Tai Ažupiečiai. labai gaila, kad nepapuošta prie pamin-
klo eglė, kurios būtų užtekę. nemanau, kad labai pasipuošę , per daug blizgesio centre. Žmonių sakė buvo kaip miesto 
šventėje. Pinigėlių išleista nemaža sumelė, manau. Gaila darbininkų, kurie vargo gan ilgai.”

Įdomu?: „kažkoks klounų paradas. Ar atsakingai elgėsi Obelevičius ir jo komanda tiek „ištaškydama“ biudžeto 
pinigų šiuo laikotarpiu? jeigu jau lietuvos sostinė prie savo katedros nedarė tokių šou įžiebdama eglę, tai gal provin-
cialai norėjo parodyti ar įrodyti, jog yra „kietuoliai“? ne iš to galo....”

Albinas: „kyla viešas klausimas diskusijai, kuris gal labiau adresuotinas švietimo skyriui. kiek esame informuoti, 
tai karantino metu grupiniai vaikų neformalaus ugdymo užsiėmimai apriboti. Ar vaikų pasirodymas šiame savivaldy-
bės renginyje vyko pagal vaikų ir jų tėvų sutartis dėl atlikėjų už honorarą, ar vaikų grupės vadovė juos sukvietė kaip 
neformalaus ugdymo užsiėmimų dalyvius, už tai atlygį pasiimdama ir už grupės pasirodymą, ir už vadovės kūrybinės 
veiklos paslaugas?”

Per Anykščių mikrorajonus važiavo šventiškai papuoštas pramoginis traukinukas. 
jono jUneViČiAUs nuotr.

Mobilioje scenoje koncertavo roko grupė „LitRoll“.


