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Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Paslauga. Anykščių rajono 
savivaldybė su UAB „Eco-
service projektai“ pasirašė 50 
tūkst.Eur dviejų metų trukmės 
sutartį dėl daugiabučių namų 
laiptinių bei įstaigų dezinfekci-
jos paslaugų. Dezinfekcija bus 
atliekama nustačius COVID - 
19 atvejus.

Horizontaliai. Seimo na-
rys, konservatorius Sergejus 
Jovaiša, prieš šventes patyręs 
traumą, tęsia darbą parlamen-
te. „Nuotoliniu būdu ir hori-
zontalioje padėtyje“, - apie 
tai, kaip dirba, sakė S.Jovaiša. 
Buvęs krepšininkas slystelėjo 
ant šaligatvio - to užteko, kad 
plyštų kelio raištis. 

Konkursas. Ketvirtadienį 
vyks Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Teisės, 
personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėjo konkur-
sas. Dalyvauti šiame konkurse 
registravosi keli pretendentai. 
Skyriui daugiau nei pusmetį 
tiesiogiai vadovauja adminis-
tracijos direktorė Ligita Kulie-
šaitė.   

Pasikeitė. Anykščių savival-
dybės administracijos Investi-
cijų ir projektų valdymo sky-
riuje specialiste dirbti pradėjo 
Ieva Abramovaitė. Ji pakeitė 
prieš mėnesį iš darbo išėjusią 
Karoliną Stankevičiūtę. Šis 
skyrius kol kas neturi vedėjo: 
vyksta pretendentų į skyriaus 
vedėjus dokumentų priėmimo 
procedūros. 

Kalendorius. Su šeštadie-
niniu sausio 9 d. „Anykštos“ 
numeriu prenumeratorius pa-
sieks tradicinis „Anykštos“ 
kalendorius.  

Pirmąjį šiais metais vilką sumedžiojo 
moteris Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Antrąją šių metų dieną Troškūnų seniūnijoje, ties Mašin-
kos viensėdžiu, Troškūnų - Dabužių miškuose, sumedžiotas 
vilko jauniklis.

Plėšrūnas krito nuo Troškūnų 
medžiotojų būrelio narės Gin-
tarės Jankauskienės paleistos 
kulkos. 

Medžiotoja pasakojo, kad 
medžiojo vakare, kuomet švie-
tė pilnatis, todėl matomumas 
buvo tobulas. Prie stacionaraus 
medžioklės bokšto iš karto pasi-
rodė du vilkai, vienam jų pavy-
ko pasprukti. Sumedžiota jauna 
vilko patelė G.Jankauskienei - 
pirmasis toks trofėjus. 

Moteris medžioja nuo 2017 
metų. 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas, medžio-
klės žinovas Rimantas Pečkus 
„Anykštai“ sakė, kad per 2020 
- 2021 metų vilkų medžioklės 
sezoną Anykščių rajone sume-
džioti jau aštuoni vilkai. Pasak 
R.Pečkaus, per pastaruosius 

trejus metus tai ypač sėkmingas 
medžioklės tarpsnis.

Pirmąjį šiais metais vilką 
sumedžiojo moteris. Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos 
valdybos pirmininkas, medžio-
klės žinovas R.Pečkus paste-
bėjo, kad moterų medžiotojų 
Anykščių rajone yra vos ke-
letas, o atvejo, kad vilką būtų 
sumedžiojusi moteris, jis sakė 
apskritai neprisimenantis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Virmantas Velikonis sakė, 
kad pernai vilkai rajono ūkinin-
kų galvijus užpuolė daugiau nei 
40 kartų. Dėl vilkų padarytos 
žalos ūkininkams išmokėta 15 
tūkst. Eur kompensacijų.

Iš Anykščių rajono savi-
valdybės Aplinkos apsaugos 
programos lėšų pernai dviem 
Anykščių seniūnijos ūkinin-

kams padalyti 5 tūkst. Eur, kad 
šie įsirengtų apsaugos nuo vil-
kų priemones. 

Nacionalinė mokėjimo agen-
tūra pernai taip pat skyrė para-
mą nuo vilkų - ja pasinaudojo 
maždaug 14 Anykščių rajono 
ūkininkų. Lietuvos mastu pre-
vencinėms priemonėms buvo 

skirta apie 1 mln. Eur.
Reaguodamas į žinią, kad 

pirmąjį šiais metais vilką su-
medžiojo moteris, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas V.Velikonis 
nesusilaikė nepajuokavęs. 

„Pas mus moterų metai dabar 
- ir politikoje, ir medžioklėje“, - 
šypsojosi jis.

Troškūnų medžiotojų būrelio medžiotojai Gintarei Jan-
kauskienei tai pirmasis toks trofėjus.

Mažame mieste nebeliko 
kam būriuotis…

Alvyra SIMANONIENĖ, 
Anykščių kultūros centro 
Ažuožerių skyriaus vadovė:

„Nemanau, kad per karanti-
ną nereikėjo puoštis Kalėdoms. 
Gyvenimas juk tęsiasi“.

Anot skaitytojų - 
gražiausiai 
pasipuošė 
Troškūnai

Pasiruošę 
išvažiuoti bet 
kurią 
akimirką

„Alauša“ - 
gražiausias 
lietuviškas 
įmonės 
pavadinimas

Koronavirusas: tyla prieš audrą? Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 4-ąją, pirmadienį, Anykščių rajone registruoti 22 
nauji susirgimai koronavirusu. Du koronavirusu sirgę žmo-
nės mirė. Abu mirę žmonės - garbaus amžiaus, priklausę 90-
95 metų amžiaus grupei. 7 nauji atvejai siejami su Anykščių 
rajono ligonine. Šiuo metu rajone serga 338 asmenys.

Koronavirusu serga ir Svėdasų seniūnijos seniūnas Sau-
lius Rasalas bei jo šeimos nariai. 

Didieji židiniai tarp 
pažeidžiamiausių
 
Didžiausiu koronaviruso ži-

diniu Anykščių rajone išlieka 
Aknystos socialinės globos na-
mai. Šiame židinyje pirmadienį 
sirgo 123 asmenys. 3 koronavi-
rusu sirgę globotiniai mirė, 26 
asmenys laikomi pasveikusiais. 
Priminsime, jog prie konkre-
taus židinio priskiriami ne tik 

globotiniai ir darbuotojai, bet ir 
jų šeimų nariai.

Anykščių rajono ligoninė 
perskirta į du atskirus židinius 
- palaikomojo gydymo ir slau-
gos skyriaus Troškūnų filialo 
bei pačios Anykščių ligoninės. 
Troškūnų filialo židinyje fiksuo-
tos 3 mirtys, 3 asmenys laikomi 
pasveikusiais, 24 šiuo metu dar 
serga Covid-19.  Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas, susirgęs koronavirusu, di-

desnių sveikatos problemų nepatyrė.
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,,Šengeno istorija“ prancūziškai Raimondas GuobIS

Rusiškai rašantis populiariausias šių laikų Ukrainos rašytojas Andrejus Kurkovas spar-
čiai skleidžia savo raštus įvairiomis kalbomis. Lietuviškos tematikos romanas ,,Šengeno 
istorija“ buvo parašytas rusų kalba, labai greitai - 2017 metais - išleistas ukrainietiškai, o 
2018 –aisiais - lietuviškai, vėliau šis kūrinys pasirodė anglų, vokiečių kalbomis, o  ne taip 
seniai - ir prancūziškai.

Vizualiai knyga atrodo gero-
kai didesnė nei jos lietuviškasis 
variantas – matyt, todėl, kad 
prancūzų kalba vaizdus piešia 
gerokai ilgesnėmis frazėmis, 
sakiniai sudėtingesni nei lietu-
viški ar rusiški. O gal dėl stores-
nės faktūros popieriaus - šiaip 
ar taip, 640 puslapių teksto, tad 
leidyklos ,,Liana Levi“ išleista 
knyga atrodo solidžiai. 

Romano veiksmas praside-
da atvėrus Šengeno erdvę: trys 
jaunų žmonių poros pasuka 
skirtingomis kryptimis, pasi-
naudoja pasirinkimo laisve, jų 
keliai kertasi tarp trijų šalių - 

Lietuvos, Prancūzijos ir Ame-
rikos. Dalis veiksmo vyksta 
Pienagalyje - atokiame Lie-
tuvos kaime netoli Anykščių. 
Prancūziškame knygos leidime 
pasirinkta komerciškai sėkmin-
gesnė viršelio antraštė: ,,Vil-
nius, Paris, Londres“. Ar galėjo 
į viršelį įsisprausti daug daž-
niau kūrinyje minimi Anykš-
čiai? Juk rašytojas ir naudojosi 
rašytojų rezidencijos Anykš-
čiuose patogumais pirmiausia 
todėl, kad Anykščių kraštą ten 
kažkur pagarsintų. O dabar ėmė 
ir nuskynė mūsų medžio derlių 
sostinė. Ar neturėtų Vilnius 

kažkaip kompensuoti tą lūkes-
čių netektį Anykščiams? Juk 
net sostinės meras Remigijus 
Šimašius apdovanojo Andrejų 
Kurkovą kažkokiu žymeniu už 
Vilniaus garsinimą pasaulyje. 
Bet gal kai kuriems skaityto-
jams ir įstrigo magiškas žodis 
Anykščiai ar Pienagalys...

Romanu susidomėjo ir Japo-
nijos bei Čekijos leidėjai, tad 
knyga gyvena savo gyvenimą, 
A. Kurkovas, vedamas įsitiki-
nimo, kad ir naujos jo parašy-
tos knygos taps bestseleriais, 
kruopščiai konstruoja naujas 
istorijas. 

Romanas ,,Vilnius, Paris, Lon-
dres“ jaukiai guli Virginijaus 
Strolios tėviškės namų lobyne; 
ją pasklaidžiau, pakilojau kaip 
relikviją, kaip po prancūzakal-
bę Europą lakiojančią mėlyną 
paukštę ir padėjau į lentynėlę. 
Prancūziškai juk nesuprantu...

temidės svarstyklės
Pagalba. Gruodžio 30 dieną 

ugniagesiai gavo pranešimą, kad  
Debeikių seniūnijos Jurzdiko 
kaime apvirto lengvasis automo-
bilis „Renault Laguna“. Atvykus 
ugniagesiams, buvo rastas ant 
šono apvirtęs automobilis. Viduje 
buvo moteris,  neprispausta, są-

moninga. Atidarę keleivio pusės 
dureles, ugniagesiai moteriai pa-
dėjo išlipti iš automobilio. Ava-
rija įvyko ankstyvą rytą, prieš 7 
valandą. 

Pagalba II. Gruodžio 30 dieną  
ugniagesiai skubėjo į Svėdasus, 
Vilniaus gatvę. Maždaug apie 10 
val. jie padėjo atidaryti namų du-
ris ir budėjo, kol atvyko medikai. 

Greitosios medicinos pagalbos 
automobiliu į gydymo įstaigą 
išvežta moteris. Ji buvo sąmo-
ninga. 

Konfliktas. Gruodžio 31 die-
ną apie 20.50 val. Kavarsko se-
niūnijos Šerių kaime, namuose, 
vyras smurtavo prieš neblaivų 
(nustatytas 2,33 prom. girtumas) 
vyriškį (g. 1988 m.). Pradėtas iki-

teisminis tyrimas.
Smurtas. Sausio 1 dieną  apie 

14.50 val. Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime vyras (g. 1985 
m.) (nustatytas 2,51 prom. gir-
tumas) smurtavo prieš moterį (g. 
1994 m.), (nustatytas 1,91 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Atsisakė. Lietuvos radijas ir 
televizija (LRT) atsiėmė dalies 
žiniasklaidos bendruomenės 
pasipiktinimą sukėlusį siūlymą, 
kad jos darbo nevertintų Vi-
suomenės informavimo etikos 
komisija. Apie tai pranešė LRT 
generalinė direktorė Monika 
Garbačiauskaitė-Budrienė. Jos 
prašymu Kultūros komitetas per 
pavasario Seimo sesiją žada per-
žiūrėti naujos redakcijos LRT 
įstatyme numatytą LRT etikos 
kontrolieriaus institutą ir visą 
žiniasklaidos savireguliacijos 
sistemą. M. Garbačiauskaitė-
Budrienė atkreipė dėmesį, kad 
naujajame LRT įstatyme numa-
tyta LRT etikos kontrolieriaus 
pareigybė. Jis turėtų prižiūrėti, 
kaip nacionalinio transliuotojo 
žurnalistai laikosi etikos reika-
lavimų. Pasak LRT vadovės, tai 
yra tos pačios funkcijos, kurias 
LRT žurnalistų atžvilgiu vykdo 
Visuomenės informavimo eti-
kos komisija.

Kontrolė. Sekmadienį poli-
cija ir jai talkinančios instituci-
jos apgręžė per 3,8 tūkst. į kitas 
savivaldybes vykusį vairuotoją, 
dėl karantino reikalavimų ne-
silaikymo nubausti 149 žmo-
nės, BNS informavo Policijos 
departamento atstovas Ramū-
nas Matonis. Pasak jo, iš viso 
postuose kelionės neleista tęsti 
3 847 transporto priemonėms. 
„Daugiausiai žmonių nubausta 
už daugiau negu vieno šeimos 
ūkio kontaktus ir už būriavima-
si viešoje vietoje arba transpor-
to priemonėje“, – apie užfik-
suotus karantino reikalavimų 
pažeidimus pasakojo policijos 
atstovas. Už judėjimo tarp savi-
valdybių draudimo pažeidimus 
nubausti 14 žmonių, dar trys – 
dėl šventinių vakarėlių organi-
zavimo. 

Surašymas. Lietuvoje sau-
sį pradedamas kas dešimtmetį 
vykdomas gyventojų surašy-
mas, jis bus atliekamas admi-
nistracinių šaltinių pagrindu ir 
surašinėtojai gyventojų nebe-
lankys. Kaip pirmadienį pra-
nešė Statistikos departamentas, 
sprendimas remtis duomenimis 
iš įvairių valstybės registrų ir 
informacinių sistemų priimtas 
ne dėl pandemijos, tačiau sie-
kiant pagreitinti ir supaprastinti 
procesą, tam ruoštasi nuo 2011-
ųjų. Surašymo atskaitos taškas 
– 2021 metų sausio 1 diena. 
Tai reiškia, kad surašymas už-
fiksuos išsamų šio momento 
vaizdą apie šalies gyventojus ir 
namų ūkius: nuolatinių gyvento-
jų skaičių pagal amžių, lytį, iš-
silavinimą, profesiją, užimtumą, 
pragyvenimo šaltinius, pilietybę, 
tautybę, šeiminę padėtį, taip pat 
namų ūkių sudėtį, apsirūpinimą 
būstais, gyvenimo sąlygas. 

-Bns

Mielieji anykštėnai, su Naujaisiais 
2021-aisiais metais!
Noriu pasidžiaugti Jūsų, anykštėnų, sąmoningumu. Naujųjų metų sutikimo išvakarėse 

ir naktį nebuvo būriavimosi ir incidentų, nors kalėdinė eglė ir nebuvo užgesinta. Tikiuo-
si, kad šventimas namuose duos teigiamų rezultatų ir užsikrėtimas COVID-19 virusu 
pamažu ims trauktis.

Kadangi karantinas dar pratęstas mėnesiui ir vis dar ribojamas susisiekimas tarp savi-
valdybių, dar kartą prašau visų Jūsų kantrybės, neatsipalaiduoti, likti namuose, laikytis 
karantino ir higienos taisyklių.

Su prasidėjusiais Naujaisiais metais ir tikros žiemos pradžia! Linkiu visiems būti lai-
mingiems, o svarbiausia – šiais metais nesirgti ir sveikiems sulaukti karantino pabaigos!

Sigutis OBelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės meras

„Alauša“ - gražiausias lietuviškas įmonės pavadinimas
Įmonių pavadinimų rinkimuose pirmąją vietą užėmė de-

galinių tinklo įmonė „Alauša“. 
Jos įkūrėjas ir vadovas Algimantas Čaplinskas yra kilęs 

iš Svėdasų. Šalia šio miestelio veikia ir viena „Alaušos“ 
degalinė.

Įmonių pavadinimų rinki-
muose buvo galima balsuoti 
už labiausiai patinkantį 1990 ir 
1991 metais registruotą lietu-
višką pavadinimą įmonės, kuri 
sėkmingai veikia iki šių dienų. 
Balsavimas vyko portale LRT.lt 
ir Lietuvos pramoninkų konfe-
deracijos (LPK) internetiniame 
tinklalapyje.  

„Alauša“ surinko 808 LRT.lt 
skaitytojų balsus bei 430 LPK 
internetinio tinklalapio lankyto-
jų balsų. Iš viso „Alauša“ gavo 

1238 balsus. Antroje vietoje at-
sidūrė įmonė „Genys“, trečioje 
– „Margi raštai“. Ketvirtąją vie-
tą užėmė „Sakalas“, o penktąją 
– „Stikliai“.

Šeštoji vieta atiteko įmonei 
„Mintis“, septintoji – įmonei 
„Švenčionių gėlės“. Aštuntoje 
vietoje atsidūrė „Kulniukas“, 
devintoje – „Švenčionių vaista-
žolės“, o dešimtoji vieta atiteko 
įmonei „Kietaviškių gausa“.

Konkursą laimėjusios įmonės 
generalinis direktorius Algi-

mantas Čaplinskas sako besi-
didžiuojantis, kad lietuviškas 
įmonės pavadinimas skamba ne 
tik savame krašte. Anot Valsty-
binės kalbos inspekcijos atsto-
vo, mūsų kalbos žodžiai nebu-
vo ir nėra kliūtis veiklai.

Konkursą laimėjusios įmonės 
„Alauša“ generalinis direkto-
rius A. Čaplinskas didžiuojasi, 
kad prieš 30 metų įsikūrusios 
įmonės pavadinimas išliko ne-
pakitęs iki šių dienų.

„Didžiuojamės, kad lietuviš-
kas pavadinimas skamba ne tik 
savame krašte. Pavadinimas 
„Alauša“ gimė dar prieš 30 
metų, sumanytas motinos gar-
bei, pagerbiant jos gimtinę (...) 
Visus šiuos metus pavadinimas 
ne tik netrukdė veiklai, bet daž-
nu atveju net ir pagelbėjo. Kaip 
matome, tai šiandien netrukdo 
būti žinomiems“, – šypteli A. 
Čaplinskas.

-AnYkŠTA
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komentarai Mažame mieste nebeliko kam būriuotis…
Šalies valdžiai paprašius savivaldybių gruodžio 31-ąją išjungti miestų kalėdinių eglių 

apšvietimą. Anykščių rajono savivaldybė, kaip ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių miestų val-
džia, nusprendė eglutės lempučių negesinti.  

Gruodžio pradžioje, per karantiną, kai užsikrėtusiųjų  koronavirusu skaičiai ėmė siek-
ti tūkstančius, Anykščių gatvėse buvo net surengtas kalėdinės eglės įžiebimo „karnava-
las“, sutraukęs būrį stebėtojų.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertino šiuos draudimus ir padėtį Anykščiuose.

Jei  saugosies 
pats, apsaugos ir 
Dievas

Alvyra SIMANONIENĖ, 
Anykščių kultūros centro 
Ažuožerių skyriaus vadovė:

- Ar nuo to kažkas labai pa-
sikeis, jei mes išjungsime eglę? 
Yra didmiesčiai, kur būriuojasi 
daug žmonių, ten gal...Bet ar tai 
turės įtakos, matysime, kai ateis 
tam laikas.

Tokiuose mažuose mieste-
liuose ir kaimuose, abejoju, ar 
kalėdinių eglių išjungimas tu-
rės kokios nors įtakos.

Aš pasakysiu taip: „Jei pats 
saugosies, tai apsaugos tave ir 
Dievas“. Jei aš saugau save, sau 
brangius žmones, aš neisiu ten, 
kur renkasi masės žmonių.

Nemanau, kad per karantiną 

nereikėjo puoštis Kalėdoms. 
Gyvenimas juk tęsiasi.

Pavyzdžiui, mes su vyru 
ir dukra nuėjome pasižiūrėti 
Anykščių kalėdinės eglės tada, 
kai žinojau, kad ten tikrai nebus 
daug žmonių. Nėjau tada, kai 
buvo eglės įžiebimas.

Neatimkime iš žmonių pa-
skutinio džiaugsmo, jau ir taip 
liūdna ir nyku.

Netikėta, 
kad buvo 
išjungtas gatvių 
apšvietimas

Inaida KOMAROVA, 
Anykščių Ramybės seniūnai-
tijos seniūnaitė, pedagogė:

- Šalies valdžia, paprašiusi 
miestų išjungti kalėdinių eglių 

apšvietimą, matyt, norėjo įver-
tinti mūsų sąmoningumo lygį. 
Aš, išgirdusi tokį prašymą, suti-
kau Naujuosius metus namuose 
ir niekur nekeliavau. Situacija 
tikrai neeilinė ir gana grėsmin-
ga, yra visokių pamąstymų, bet 
čia bandymas tokiomis prie-
monėmis suvaldyti visus tuos 
žmonių srautus.

Anykščiuose per Naujuosius 
metus gatvėse buvo išjungtas 
apšvietimas, o tai buvo kiek ne-
tikėta.

Anykščiuose kalėdinė eglė 
nebuvo išjungta. Manyčiau, 
kad gerai, kad ji švietė per Nau-
juosius. Dideli miestai elgiasi 
vienaip, o maži miestai - kitaip.
Reikia atsižvelgti į tai, koks 
gyventojų skaičius, koks serga-
mumas. 

Anykščiai - mažas miestas, 
per karantiną matau, kaip po 
miestą vaikšto šeimos, kvėpuo-
ja grynu oru. Pas mus yra visai 
kitokia situacija. Turi žmonės 
turėti kažkokią atsvarą. Jei bus 
komendanto valanda, tada žmo-
nės niekur ir nekeliaus.

Net fejerverkų 
buvo matyti 
mažiau

Šarūnas GRIGONIS, 
Anykščių rajono Tarybos na-
rys, konservatorius:

- Nemanau, kad Anykščiai 
elgiasi lengvabūdiškai, visu ka-
rantino laikotarpiu situacija ra-
jone yra viena geriausių visoje 
Lietuvoje, savivaldybės admi-
nistracija kruopščiai vykdo vi-
sus Vyriausybės reikalavimus. 

Neteko girdėti nei iš jaunimo, 
nei iš vyresnių, kad Naujuosius 
metus kas nors būtų sutikęs 
miesto centre, susibūrę prie 
šviečiančios eglutės. Manau, 
kad ir šiuo atveju imtasi visų 
saugumo priemonių, uždary-
tos šalia buvusios stovėjimo 
aikštelės, o absoliuti dauguma 
anykštėnų  2021-uosius sutiko 
namuose, net fejerverkų buvo 
matyti žymiai mažiau nei anks-
tesniais metais. Sutinku, kad 
nereikia nuvertinti situacijos: 
bendra šalies situacija labai 
bloga, tai jaučiame ir iš gyven-
tojų pagalbos skambučių sava-
noriams, tačiau nemanau, kad 
reikia visiškai užsisklęsti ir pa-
siduoti niūriai nuotaikai, kurios 
ir taip per akis. Svarbiausia elg-
tis atsakingai ir sąžiningai tiek  
savo, tiek ir kitų atžvilgiu.

Supratingumą 
reikia ugdyti, o 
ne eglutes 
išjunginėti

Algirdas ANANKA, Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto 
centro sunkiosios atletikos 
treneris:

- Tenka kalbėtis su žmonė-
mis, tai jie sako, kad valdžia 
nežiūri, mūsų nesaugo nuo 
koronaviruso. Aš jiems sakau, 
kad mes patys atsakingi už vis-
ką.

Jeigu kalėdinė eglutė šviečia, 
mums nebūtina prie jos eiti. 
Reikia saugoti save ir kitus.

Ne vien tik draudimais mes 
kažką galime pasiekti. Skaitau 
dabar komentarus žmonių, ku-
rie piktinasi, kad policija ribo-
ja jų judėjimą, jie aiškina, kad 
yra laisvi žmonės ir to neturėtų 
būti. Bet taip nėra - mes turime 
kitų neužkrėsti, mes turime lai-
kytis nurodymų.

Mūsų supratingumą reikia 
ugdyti, o ne išjunginėti kalėdi-
nių eglučių apšvietimą.

-AnYkŠTA

- Kiek šiuo metu dirba dar-
buotojų Anykščių kelių tar-
nyboje? Kokie techniniai jos 
pajėgumai bei aptarnaujama 
teritorija? 

- Birželio 1- ąją. mūsų įmo-
nėje buvo sustambintos kelių 
tarnybos (iš 45 į 21). Tikslas 
– užtikrinti efektyvumą ir ko-
kybę. Dabar kiekviena kelių 
tarnyba prižiūri apie 1000 km 
kelių ruožo. Anykščių kelių tar-
nyba buvo prijungta prie Ute-
nos kelių tarnybos. Joje šiuo 
metu dirba 83 darbuotojai (iš 
jų Anykščiuose - 42). Utenos 
kelių tarnyba prižiūri 988,134 
km valstybinės reikšmės kelių 
tinklą. 

- Kiek ir kokių medžiagų 

kelių priežiūrai žiemos sezo-
no metu skirta Anykščių ke-
lių tarnybai? 

- Šiuo metu Utenos kelių tar-
nyboje turime 2350 t druskos, 
1200 t smėlio-druskos mišinio, 
tarnyboje paruošta 14 barsty-
mo-valymo įrangą turinčios 
technikos ir 18 valymo-šiurkš-
tinimo įrangą turinčių mecha-
nizmų. Vidutiniškai žiemos 
sezono metu regione išberiama 
2000-3000 tonų druskos. Praei-
ta žiema buvo lengvesnė – su-
naudota 1200 t druskos ir 3788 
t smėlio-druskos mišinio. 

- Kaip kelių priežiūrai 
žiemos sezono metu gali at-
siliepti koronaviruso pande-
mija? 

- Koronoviruso pandemijai 
įmonė pasiruošė dar pavasarį: 
sudaryti organizaciniai planai, 
aprašyti ir aptarti planai, kaip 
elgtis tarnyboje esant bent vie-
nam susirgimui, miesto ar visos 
tarnybos izoliacijos atvejams 
bei kt.. Pandemija įsipareigoji-
mų vykdymo nesustabdys.  

- Kur gyventojai galėtų iš-
reikšti pastabas dėl kelių bū-
klės žiemos sezono metu? 

- Dėl kelio būklės vairuoto-
jams reikėtų kreiptis į Eismo 
informacijos centrą telefonu 
1871.  

- Koks dėmesys slidumo su-
sidarymo prevencijai skiria-
mas aukščiausio lygio prie-

Robertas AleksiejūnAs 
robertas.a@anyksta.lt

Prasidėjus žiemos sezonui AB „Kelių priežiūra“ didžiausią dėmesį sutelkia į prevenciją: 
nepertraukiamai stebima Lietuvos meteorologinė prognozė bei kelių dangos būklė, techni-
ka parengta bet kurią akimirką išvažiuoti į kelius.  

Apie tai, kaip žiemą dirba Anykščių kelių tarnyba, „Anykštą“ informavo AB „Kelių prie-
žiūra“ komunikacijos skyriaus vadovė Giedrė Čekavičienė.

žiūros keliuose? 
- AB „Kelių priežiūra” skel-

bia, kad šią  žiemą kelio A1 
ruože tarp Vilniaus ir Kauno 
bei dalyje kelio A5 Kaunas – 
Marijampolė – Suvalkai bus 
naudojama Lietuvoje iki šiol 
mažai taikyta druskos tirpalo 
laistymo technologija. Jei šis 
efektyvesnis ir mažiau sąnaudų 
reikalaujantis kelio dangos sli-

dumo susidarymo prevencijos 
būdas pasiteisins, kitais metais 
jis bus taikomas plačiau. Ben-
drovė taip pat primena, kad 
automobilių padangos jau turi  
būti pakeistos į žiemines. Taip 
pat šaltuoju sezonu, net jei nėra 
sniego ar ledo, pataria atsargiau 
vairuoti ant tiltų, viadukų bei 
kituose pavojinguose kelio ruo-
žuose. 

Priekaištus dėl prastai valomų kelių gyventojai gali išsaky-
ti trumpuoju numeriu 1871.

Pasiruošę išvažiuoti bet kurią akimirką
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Karantinas karantinu, bet kaip žmogaus teisės?
Anykščių Vilniaus gatvės 

,,Norfoje“ susidūrėme su  nema-
lonia problema. Vaikai užsinorė-
jo į tualetą, tačiau tualeto durys 
buvo užrakintos. 

Parduotuvės darbuotojos pa-
aiškino, kad tualetus prekybos 
centre nurodyta užrakinti dėl 

karantino. Tačiau toks paaiškini-
mas vaikų nepaguodė, todėl pa-
sidomėjau, kur pardavėjos eina 
pačios. Išgirdau miglotą atsaky-
mą, kad naudojasi kažkur kitur 
esančiu tualetu.

Keistokas reikalavimas viešo-
siose vietose rakinti tualetus. Net 

kyla abejonių, ar iš tikrųjų per ka-
rantiną vietose, kur lankosi žmo-
nės – autobusų stotyse, gydymo 
įstaigose - yra privaloma sanita-
rinės paskirties patalpas laikyti 
užrakintas. Ar toks sprendimas 
nepažeidžia žmonių teisių? Ką 
daryti žmogui, pavyzdžiui, iš 

kaimo atvykusiam į miestą?
Girdėjau kalbant, kad pavasa-

rio karantino metu buvo užrakinti 
ir Ramybės ,,Norfos“ tualetai, bet 
kažkam pasiskundus šios įstaigos 
durys esą buvusios atrakintos. 

Rolandas AndrikOnis

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių ligoninės židinyje re-
gistruota 13 šiuo metu sergančių. 
7 asmenys, siejami su ligoninės 
židiniu, jau persirgo Covid -19.

Blėsta UAB „Balticsofa“ židi-
nys. 21 įmonės darbuotojas pa-
sveiko, Covid-19 dar tebeserga 
13  Anykščių ir Katlėrių filialų 
darbuotojų.

Nuo Covid-19 Anykščių rajo-
ne mirė apie 20 asmenų. Oficia-
lioje statistikoje skelbiama apie 
15 mirčių. 4 asmenų, sirgusių 
Covid-19, mirties priežastimi 
nurodomas ne šis susirgimas, o 
kitos ligos. Vienas nuo „koro-
nos“ miręs anykštėnas pirmadie-
nį į oficialią statistiką dar nebuvo 
įkalkuliuotas.  

Objektyvesni duomenys 
bus tik savaitės pabaigoje

Sprendžiant pagal skaičius, 
atrodytų, kad sergamumas ko-
ronavirusu Anykščių rajone 
mažėja arba bent jau situacija 
stabilizavosi. Tačiau Nacionali-
nio visuomenės sveikatos centro 
Utenos departamento Anykščių 
skyriaus vedėja Danguolė Su-
deikienė „Anykštai“ sakė, jog 
objektyvesnius duomenis turė-
sime tik trečiadienį ar ketvirta-
dienį. „Mobilusis koronaviruso 
patikros punktas nedirbo sausio 
1-ąją ir sausio 3-iąją. Manau, 
kad šventiniu laikotarpiu ma-

žiau žmonių tyrėsi, stengėsi 
pralaukti šventes. Bijau, kad da-
bartinis stabilumas yra tik ma-
žesnio ištirtų mėginių skaičiaus 
pasekmė“,  - „Anykštai“ sakė 
D.Sudeikienė.

Seniūnas skonį ir kvapą 
jaučia

Susirgimas koronavirusu di-
agnozuotas Svėdasų seniūnui 
Sauliui Rasalui. Pasak seniūno, 
pirmiausia susirgo jo vyresnė-
lis sūnus. „Ne Versalyje gyve-
name... Aišku, kad ir mums su 
žmona reikėjo darytis testus“, - 
„Anykštai“ sakė S.Rasalas.

Ir jo, ir jo žmonos Nelės Co-
vid-19 testai buvo teigiami. Šei-
ma izoliuojasi bute. „Per vėlai 
Viktoras apie gydomąjį vandenį 
paskelbė, nebespėjau... Pirmiau-
sia patikrinau alų. Galvojau, jei-
gu bus tik rudas, šaltas, beskonis 
ir bekvapis gėralas - tada blo-
gai. Bet nieko, alus turėjo alaus 
kvapą ir skonį. Gal dėl to, kad 
perku tik teigiamas vibracijas 
turintį alų? Tiesa, lašinių skonį 
taip pat jaučiu. Kitas privalumas 
- kai uždraudė rūkyti balkonuo-
se, galėčiau rūkyti kambaryje, 
nes žmona kvapų neužuodžia“, 
- jam būdingu stiliumi apie ligą 
pasakojo S.Rasalas.

Pirmosiomis sirgimo dieno-
mis ir S.Rasalui, ir jo sutuok-
tinei buvo šiek tiek pakilusi 
temperatūra. „Vieną dieną tikrai 

Koronavirusas: tyla prieš audrą?
matėsi, kad Nelė serga. Esu la-
bai pastabus, todėl pastebėjau, 
kad tvarkos bute tą dieną buvo 
mažiau nei įprastai“, - situaciją 
atskleidė Svėdasų seniūnas.

Pareigūnai budėjo ir prie 
miesto eglės

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariato 
pareigūnai šventiniu laikotar-
piu surašė 16 administracinės 
teisės pažeidimo protokolų dėl 
karantino taisyklių nesilaikymo. 
Pasak Anykščių rajono polici-
jos komisariato viršininko Jono 
Cicėno, visi pažeidėjai policiją 
... išsikvietė patys.  Per šventes 
niekas neskundė kaimynų, ku-
rių bute ar name buvo svečių, 
tačiau fiksuoti keli atvejai, kai 
besilinksminę asmenys susi-
kivirčijo ir kažkas iš konflikto 
dalyvių paskambino policijai. 
Atvykę pareigūnai protokolus 
rašė ne tik skriaudikams, bet ir 
visiems kartu šventusiems, nes 
jei linksminosi ne „vieno namų 
ūkio nariai“, tai karantino tai-
sykles pažeidė visi „renginio“ 
dalyviai.  Karantino taisykles 
pažeidusiems asmenims skiria-
mos baudos nuo 500 eurų.

Gruodžio 31 - sausio 3 dieno-
mis įvažiavimus į miestus kon-
troliavo policijos pareigūnai. Į 
Anykščius neįleisti 46 ekipažai. 

„Anykštą“ pasiekė žinia, jog 
neva policijos pareigūnai tikrino 
net į miestą įvažiuojančius grei-
tosios pagalbos automobilius. 
„Nesąmonė. Patikėkit manimi“, 
- išgirdęs klausimą apie spec.
transporto patikrinimą, atsakė 
J.Cicėnas ir juokdamasis pridū-
rė: „Stabdom greitąsias, gais-
rines, laivus. Ruošiamės ir oro 
erdvės kontrolei“.

Naujųjų metų naktį prie 
Anykščių miesto eglės budėjo 
Anykščių policijos pareigūnai. 
Anykščių valdžia eglės apšvie-
timo neišjungė, nors didelė da-
lis Lietuvos savivaldybių egles, 
vengdami žmonių būriavimosi, 
gesino. Rajono policijos vir-
šininkas „Anykštai“ sakė, kad 
ketinančių eiti prie miesto eglės 
anykštėnų buvo, tačiau išvydę 
policijos pareigūnus žmonės ap-
sisukdavo ir eidavo atgal. „Prie 
miesto eglės Naujuosius metus 
sutiko tik policijos pareigūnai“, 

- sakė J.Cicėnas.     

Melavo, kad važiuoja 
darytis testo

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, jog kyla įtarimas, kad ne 
vienas, atvykęs iš kito miesto, 
Anykščiuose šventė Naujuosius, 
apsimetęs, kad neva važiuojąs 
darytis Covid-19 testo.

Pasak vicemero, asmuo, besi-
registruojantis tyrimui, telefonu 
gauna žinutę, kurioje nurodoma, 
kada jam paskirtas testo laikas. 
D.Žiogelis dėstė, kad tokia po-
licijos pareigūnams parodyta 
žinutė yra įrodymas, kad žmo-
gui būtina patekti į Anykščius. 
Tačiau jam panašu, kad bent 
keli asmenys, tokiu būdu patekę 
į Anykščius, važiavo ne į mobi-
lųjį koronaviruso patikros punk-
tą, o pas artimuosius prie vaišių 
stalo.

Tokius D.Žiogelio įtarimus 
sukėlė faktas, jog keli asmenys 
- iš Švenčionių, iš Vilniaus - re-
gistravosi tyrimui Anykščiuo-
se, tačiau mobiliajame patikros 
punkte taip ir nepasirodė.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas J.Cicėnas 
„Anykštai“ sakė, jog informaci-
jos apie galimus pažeidimus ne-
turi. „Jeigu tie žmonės iki punk-
to neatvyko, vicemeras galėjo 
bent informuoti policiją. Jeigu 
yra kažkokių spragų, reikia ieš-
koti būdų, kaip jas ištaisyti“, - 
kalbėjo komisaras J.Cicėnas.

Partijos lyderio vandeniu 
nesigydė

Covid-19 persirgo ir Darbo 
partijos Anykščių skyriaus pir-
mininkas, buvęs Seimo narys 
Ričardas Sargūnas. Jo klausė-
me, ar nebandė gydytis partijos 
lyderio Viktoro Uspaskicho van-
deniu. R.Sargūnas „Anykštai“ 
sakė, kad V.Uspaskicho van-
dens nenaudoja, nes ... turi savo 
šulinį. „Dabar daug kas gydo... 
Nežinau, neteko susidurti. Net 
vakcinos dar yra klinikinių ty-
rimų etape. Matysim. Gal laikas 
parodys“, - sakė R.Sargūnas.     

Priminsime, jog garsus poli-
tikas ir verslininkas, Europos 
parlamento narys, Darbo parti-

jos pirmininkas V.Uspaskichas 
prieš kurį laiką paskelbė, jog 
visas savo ligas išsigydė struk-
tūrizuotu vandeniu bei juo siūlo 
gydytis ir nuo Covid-19. 

„Su visa atsakomybe skelbiu 
mano suburtos specialistų gru-
pės sukurto struktūrizuoto van-
dens savybes. Viena jos rūšis 
padeda įgyti imunitetą nuo CO-
VID-19, o kita rūšis gali padėti 
gydyti COVID-19 simptomus. 
Šiems savo žodžiams pagrįsti 
esu pasiruošęs eksperimentui! 
Uždarykite mane kambaryje ar 
palatoje su sergančiu COVID-19 
asmeniu ir patikrinkite mane dėl 
antikūnų ir ląstelinio imuniteto, 
nenaudodami jūsų propaguoja-
mų vakcinų. Jūs nustebsite, nes 
aš būsiu sveikas. Kitaip jūs ne-
turit nei smegenų, nei galimybių 
patikrinti mano sukurto vandens 
savybių. Nesu gydytojas ir savo 
vandens nevadinu vaistais, nes 
aš vaistais nesinaudoju.

Teisingumo dėlei turiu pasa-
kyti, kad nesu prieš vakcinas, 
aš tik prieš priverstinę žmo-
nių vakcinaciją. Žmogus pats 
turi teisę spręsti, ką jam daryti. 
Maža to, aš net raginčiau tai 
daryti, bet su viena sąlyga, apie 
kurią parašysiu toliau“, - savo 
„Facebook“-o paskyroje prane-
šė V.Uspaskichas. 

Jis tvirtina, jog tūkstančius šio 
vandens buteliukų nemokamai 
išdalijo savo pažįstamiems, pen-
sininkams, valstybinių įstaigų 
darbuotojams.

„Dar daugiau, per vyriausiąjį 
prezidento patarėją aš pasiūliau 
šalies vadovui, Premjerui ir Sei-
mo Pirmininkui, kad jie leistų 
nemokamai išdalyti šį vandenį 
sergantiems žmonėms ligoninė-
se. Be to, kad niekas negalvotų, 
kad aš tai darau dėl reklamos, 
pasiūliau pristatyti vandenį be 
etiketės ir pasakiau, kad jie gali 
neminėti mano vardo, o tik gel-
bėtų žmones. Todėl įdomu, kur 
kažkas mato, ypač šitame etape, 
verslą?“ – „Facebook“-e rašo 
V.Uspaskichas. Jis teigia, kad 
viešai skelbti žinią apie struk-
tūrizuoto vandens teigiamą 
poveikį žmogaus sveikatai jį 
paskatino partijos bičiulio, gy-
dytojo iš Šilalės, mirtis. Pasak 
V.Uspaskicho, jam buvo ne-
leista gelbėti savo partiečio gy-
vybės naudojant struktūrizuotą 
vandenį.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos depar-
tamento Anykščių skyriaus vedėja Danguolė Sudeikienė 
sako, jog tikroji sergamumo Covid-19 situacija Anykščių 
rajone bus aiškesnė trečiadienį ar ketvirtadienį.
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„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo 
rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaity-
tojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis te-
momis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų 
apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ką, be koronaviruso, prisiminsite apie 
2020-uosius metus?

Baigiantis metams, kaip visada, portalas anyksta.lt pakvietė skaitytojus pasidalyti savo 
įžvalgomis apie juos. 

Kuo Jums 2020-ieji buvo įsimintini respublikiniu ir vietiniu mastu? Ką, be koronaviruso 
pandemijos ir karantino, prisiminsite apie 2020-uosius?

Jadze iš Svedasu: „Tikrai 
nusboda kalbas apie karantinų 
ir koronį. Jau ir miegas nebeje-
ma nuo tų baisenybių. Je buvo 
šimet ir gražių, atsimintinų 
dalykų. Visoj Lietuvoj, Anykš-
čiuos buvo gerų dalykų. Ir mūsų 
Svedasuos buvo gerų naujienų. 
Gavom naują seniuną, labai 
rūpestingą žmogų, ūkišką šei-
minyką. Buva nemažai visakiu 
renginių, tai ir miestelia švinte, 
ir Vaižgantines, mūsų garsus 
rašytajai išleide naujų knygų, 
kas mėnasį siulaukiam sava lai-
kraščia Svedasu varpas. Tikim, 
kad kiti metai bus da geresni“.

Optimistas: „Kai paklausai 
žinių ar paskaitai spaudą, tai 
atrodo, kad visas mūsų gyve-
nimas susijęs tik su pandemija, 
kad nieko šviesaus, prasmingo, 
gražaus nebeliko. Vien tik de-
juojame, verkšlename. Reikia 
daugiau optimizmo, geresnės 

nuotaikos. Apsidairykime ap-
linkui, daugiau šypsokimės sau 
ir kitiems, būkime draugiškes-
ni, atlaidesni, mažiau bambėki-
me. O dėl nervų, pykčio viso-
kios depresijos puola“.

be Koronaviruso prisimenu 
tik: „Covid-19. Taip dar nie-
kada nebuvo - veiksmas kaip 
cirko arenoje! Vieni verkia, kiti 
juokiasi.“.

Taigi: „Prisiminsiu: didelius 
finansinius nuostolius; rinki-
mus, kuriuose rinkėjai nebal-
suoja už protingus ir dorus kan-
didatus, matyt, todėl, kad patys 
rinkėjai nėra protingi ir dori“.

Įsimintina: „Viešintų ko-
lektyvo Vingerynė pasirody-
mą - ,vadovaujamas R.Raišelio 
per Obuolines - tai labai 
patiko,Viešintose vykusios My-
kolines, - nuostabi šventė, kuri 

liko įsimintina, tokios šventes 
dar neteko pamatyti, - pagarba 
Viešintoms - ir išliko rinkimai, 
kuriuose nusivyliau rinkėjais, 
kurie nebalsavo už  kandidatą į 
Seimą gerb.K.Tubį“.

Va čia tai bent!: „Įvykis, 
vertas „šviesios“ atminties ir 
nominacijos, yra spalio 30 d. 
koalicijos partnerių pareiški-
mas. Tai pavyzdys, kaip reikia 
kovoti už savo interesus ir vie-
tą po saule. Pasirodo, kažkas 
gali grėsti keturių partijų, ku-
rios skirtingos pagal ideologiją 
bei vertybes ir turinčios gal 20 
vietų taryboje, vienybei bei jos 
narių asmeniniams interesams. 
Tai kažkas naujo, nematyto ir 
„vau“.

Pencinykas: „Labiausiai 
prisiminsiu aš ir mano likimo 
draugai tai valdžios dovanotus 
200 eurų prie pensijos. Ir dar 

su nuoskauda prisiminsiu paža-
dus senosios valdžios išmokėti 
pensininkams po 13-ą  pensiją, 
kuriuos naujoji valdžia tuoj pat 
užmiršo“.

Diedukas: „Prisiminsiu Am-
žinybėn išėjusius tokius gar-
sius, taip daug Anykščių kraš-
tui padariusius žmones: Alvydą 
Bitiną, Danielių Binkį, Antaną 
Puodžiuką. Tegu jiems būna 
lengva žemelė, o atminimas 

apie juos tegu dar ilgai neiš-
blėsta“.

AAA: „Nelegalios Tubingo 
trasos su savivaldybės vado-
vų ir Seimo nario dalyvavimu 
atidarymo ceremonijoje. Labai 
geras PAVYZDYS !

Patys sau patinkame ir mums 
čia gera“.
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MOZAIKA

AVINAS. Jau pirmomis sa-
vaitės dienomis galite tikėtis 
finansinės padėties pagerėjimo 
ar bent jau tokių perspektyvų. 
Apskritai šią savaitę turėtų 
sektis verslo reikalai. Neven-
kite trumpos išvykos, bet iki 
penktadienio būtinai pasisten-
kite sugrįžti. Savaitgalį gali 
tekti ginti savo teisę į privatu-
mą.

JAUTIS. Savaitės pradžioje, 
neteisingai suplanavęs dieno-
tvarkę, rizikuojate pražiopso-
ti itin svarbų įvykį. Gali taip 
atsitikti, kad visą savaitę teks 
taisyti neapdairiai padarytą 
klaidą. Penktadienį ar šešta-
dienį nieku būdu neatsisaky-
kite padėti kolegai patarimu ar 
nedidele paskola. Neilgai tru-
kus už tai jums bus vienokia ar 
kitokia forma atlyginta.

DVYNIAI. Rūpesčius dėl 
nekilnojamojo turto savaitės 

pradžioje gali padėti išspręsti 
tik specialistas. Netaupyki-
te lito, rizikuodamas prarasti 
šimtą. Galimas dalykas, kad 
nesuprantate problemų šeimo-
je tikrosios priežasties. Tikėti-
nas labai nemalonus pokalbis 
savaitgalį. Greitai jus pasieks 
žinia, daug ką paaiškinsianti.

VĖŽYS. Ryžto ir energijos 
šią savaitę jums, rodos, pakaks, 
bet nemalonių rūpesčių tikriau-
siai vis vien neišvengsite. Jūsų 
pradėtas darbas ims strigti. 
Sudarykite griežtesnį grafiką, 
tiksliau paskirstykite užduotis, 
numatykite atsarginius sprendi-
mo būdus. Svajonė apie poilsį, 
kelionę į egzotišką šalį visai re-
ali, bet artimiausiu laiku vargu 
ar lemta jai išsipildyti.

LIŪTAS. Tikslai aiškūs 
kaip niekada, priemonės jiems 
pasiekti - taip pat. Saugoki-
tės įtaigiai kalbėti mokančios 
juodaplaukės moters - tik ji 
gali susukti jums galvą niekuo 

nepagrįstomis romantiškomis 
fantazijomis ir visiškai išmušti 
iš pasirinkto kelio. Vargu ar tai 
bus meilė, bet emocijų patirsite 
tikrai nemažai.

MERGELĖ. Netikėtos fi-
nansinės kliūtys gali sumaišyti 
visas kortas. Nė nemėginkite jų 
įveikti skolintais pinigais. Savo 
poreikius kuo puikiausiai ga-
lite šiek tiek apriboti - rezervų 
tikrai yra. Kad išsiaiškintumėte 
sau tikrąją padėtį, jums prireiks 
blaivios galvos. Venkite alko-
holio, net ir savaitgalį.

SVARSTYKLĖS. Pirmadie-
nį ar antradienį kažkas bandys 
savo problemas užkrauti ant 
jūsų pečių. Pasiruoškite gintis, 
tik atminkite, kad emocijos ar 
nevaldomas pyktis - blogi pa-
tarėjai. Ketvirtadienį arba šeš-
tadienį kur nors nueikite - ne-
pasigailėsite. Sekmadienį bent 
kelias valandas jums ir jūsų 
partneriui verčiau praleisti ats-
kirai.

SKORPIONAS. Niekada 
nenorėjote to pripažinti, bet šią 
savaitę, ko gero, teks susitai-
kyti su mintimi, kad ne visada 
galite pasikliauti šeima ar net ir 
pačiais artimiausiais draugais. 
Mylimas žmogus gali nuvilti ar 
net išduoti. Padėtis tik pablogės, 
jei nesugebėsite valdyti emoci-
jų ir leisite išsilieti pykčiui.

ŠAULYS. Šią savaitę teks 
pagaliau apsispręsti jums as-
meniškai svarbiu klausimu. Su-
telkite jėgas, gerai apgalvokite 
visus galimus variantus. Ne-
venkite savo rūpesčiu pasida-
lyti su galinčiu protingai patarti 
žmogumi. Trečiadienio nakties 
sapnas gali būti pranašingas. 
Savaitgalį pasistenkite nedirbti 
fizinio darbo.

OŽIARAGIS. Pats laikas 
kilti į didelį žygį. Galite su-
laukti perspektyvaus dalykinio 
pasiūlymo. Idėja galėtų padėti 
išspręsti užgriuvusias finansi-
nes problemas, bet dar nėra iki 

galo subrandinta. Jei savaitgalį 
planuojate kelionę, ją gali tekti 
atidėti dėl pablogėjusios svei-
katos ar kitų kliūčių.

VANDENIS. Žmonės jus 
stebins kaip tik tada, kai jau 
manysite juos gerai pažinęs. 
Nieko nesitikėkite gauti daug ir 
greitai. Pirmoje savaitės pusėje 
rūpinsitės kitų žmonių reikalais, 
nelabai suprasdamas jų esmės. 
Užuot sulaukęs dėkingumo, ri-
zikuojate sukelti tik pašaipą.

ŽUVYS. Saldžiabalsis nau-
jasis pažįstamas įvels į didelę 
bėdą ir nepadarys nė pusės to, 
ką žada. Pirmoje savaitės pusė-
je nedarykite nieko, ką galima 
atidėti bent dienai. Ypač susi-
laikykite nuo sprendimų, susi-
jusių su pinigais. Iš jūsų paties 
galima tikėtis impulsyvių, au-
dringų emocinių protrūkių be 
regimos priežasties. Pozityvios 
veiklos gali tikėtis tik Žuvys, 
nedirbančios su materialinėmis 
vertybėmis.

horoskopas

Prancūzijoje dėl 
COVID-19 pavojaus 
nutrauktas neteisėtas 
didžiulis vakarėlis

Šiaurės vakarų Prancūzijo-
je šeštadienį baigėsi neteisėtas 
Naujųjų metų reive, pritraukęs 
net apie 2,5 tūkst. elektroninės 
šokių muzikos gerbėjų, išpro-
vokavęs susirėmimų su polici-
ja ir, kaip būgštaujama, galėjęs 
tapti koronaviruso platinimo 
židiniu.

Ketvirtadienį policijai nepa-
vyko užkirsti kelio uždraustam 
renginiui, organizuotam dvie-
juose sandėliuose Ljerono rajo-
ne, esančio nuo Bretanės Reno 
miesto.

Tokie masiniai susibūrimai 
yra griežtai draudžiami visoje 
Prancūzijoje, siekiant užkirsti 
kelią COVID-19 plitimui. Be 
to, šalies teritorijoje nuo 20 val. 
galioja komendanto valanda, 
kuri nebuvo atšaukta ir Naujųjų 
metų išvakarėse.

Kaip šeštadienį pranešė vie-
tos prefektūra, muzika nutilo po 
dviejų naktų, o pirmieji vakarė-
lio dalyviai pradėjo išsivaikš-
čioti šeštadienį priešaušriu.

„Saugumo pajėgos nesikišo“, 
– pabrėžiama vietos valdžios 
išplatintame pareiškime, nuro-
dant, kad policija vis gi tikrino 
visus sandėlius paliekančius as-
menis.

Prefektūros pranešime sako-
ma, kad iki 10 val. 15 min. vie-
tos (11 val. 15 min. Lietuvos) 
laiku teritoriją visiškai kontro-
liavo policija, išrašiusi proto-

kolus daugiau kaip 800 žmonių 
už komendanto valandos ir rei-
kalavimo dėvėti kaukes nepai-
symą, taip pat už „dalyvavimą 
neteisėtame sambūryje“.

 Anksčiau prefektūra, remda-
masi tokių renginių pavojų ver-
tinančios asociacijos duomeni-
mis, pranešė, kad komplekse 
pasiliko tik „keli šimtai“ reivo 
dalyvių.

Vidaus reikalų ministras Ge-
raldas Darmaninas socialinia-
me tinkle „Twitter“ parašė, kad 
gausios policijos pajėgos „ne-
sigriebdamos smurto“ išvaikė 
renginio dalyvius.

Šeštadienio rytą automobilių 
stovėjimo aikštelė vakarėlio 
vietoje buvo pustuštį, pranešė 
vienas naujienų agentūros AFP 
fotografas.

Ketvirtadienio vakarą polici-
ja mėgino „užkirsti kelią šiam 
renginiui, bet susidūrė su nuož-
miu daugelio vakarėlio lanky-
tojų priešiškumu“, penktadienį 
pranešė prefektūra. Valdžios 
atstovai pridūrė, kad policinin-
kai buvo apmėtyti buteliais ir 
akmenimis, o vienas iš jų auto-
mobilių buvo padegtas.

Pranešama, kad dalyviai at-
vyko iš kitų Prancūzijos regio-
nų ir net iš užsienio šalių.

Romoje po naujametinių 
fejerverkų gatvėse rasta 
šimtai negyvų paukščių

Italijos sostinės gatvėse penk-
tadienį, po naujametinių fejer-
verkų nakties, buvo rasta šim-
tai negyvų paukščių, o gyvūnų 

teisių grupės piktinosi šiomis 
„žudynėmis“.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuo-
se, nufilmuotuose prie Romos 
pagrindinės traukinių stoties, 
matyti daugybė ant žemės gu-
linčių negyvų paukščių, dau-
giausiai varnėnų.

Jų žūties priežastis nėra aiški, 
bet Tarptautinė gyvūnų apsau-
gos organizacija (OIPA) nuro-
dė, kad incidentas veikiausiai 
susijęs su itin garsiais petardų ir 
kitų pirotechninių užtaisų spro-
gimais rajone, kuriame esama 
daug želdinių, tinkamų paukš-
čiams perėti.

„Gali būti, kad jie nugaišo iš 
baimės. Jie gali pakilti pulku ir 
atsitrenkti vieni į kitus arba įsi-
rėžti į langus ar elektros linijas. 
Taip pat neužmirškime, kad jie 
taip pat gali nugaišti nuo širdies 
smūgio“, – salė OIPA atstovė 
Loredana Diglio.

Ji atkreipė dėmesį, kad kiekvie-
nais metais fejerverkai smarkiai 
išgąsdina laukinius ir naminius 
gyvūnus, sutrikdo jų sveikatą ir 
kartais būna pražūtingi.

Neįprastai gausi paukščių 
žūtis Romoje buvo užfiksuota 
nepaisant draudimo asmenims 
leisti fejerverkus, kurio papras-
tai nebūna paisoma, taip pat nuo 
22 val. galiojusios komendanto 
valandos dėl koronaviruso pan-
demijos.

OIPA Italijos padalinys para-
gino uždrausti pardavinėti as-
menims petardas ir kitus fejer-
verkus, argumentuodamas, kad 
jie kelia pavojų gyvūnams.

Mįslingas metalinis 
obeliskas pastebėtas ir 
Toronte

Toronte Naujųjų metų išva-
karėse atsirado paslaptingas 

metalinis obeliskas, panašus į 
stulpus, neilgam pasirodžiusius 
Jutos dykumoje, dykynėje Ny-
derlanduose, Varšuvoje ir ant 
vienos kalvos Rumunijoje.

Pasak Kanados žiniasklaidos, 
4 m aukščio metalinis statinys, 
veikiausiai tuščiaviduris, buvo 
pastebėtas miesto pakrantėje 
ketvirtadienį.

Apie panašius monolitus ne-
seniai buvo pranešta Vankuve-
ryje ir Kanados vidurio vakarų 
Vinipego mieste.

Socialiniuose tinkluose plito 
obelisko nuotraukos, kuriose 
matyti Toronto centras, įskai-
tant fone stūksantį garsųjį tele-
vizijos bokštą „CN Tower“. 

Vietos gyventojai žavėjo-
si instaliacija ir nekantravo ją 
nors prabėgomis pamatyti. Kai 
kurie internautai mano, kad šie 
stulpai galėtų būti „netradicinis 
menas“, ateivių palikti statiniai 
ar kurio nors neišleisto filmo 
reklama.

Kiti nerimavo, kad Hamber 
Bei Šoro rajoną užplūs minios 
smalsuolių, nepaisydamos vi-
suomenės sveikatos pareigū-
nų raginimų likti namuose per 
visuotinį karantiną, įvestą sie-
kiant suvaldyti koronaviruso 
infekcijos COVID-19 plitimą.

Niekas neprisiėmė nuopelnų 
už panašias instaliacijas, atsi-
radusias kai kuriuose šalyse ir 
vėliau dingusias.

Iki penktadienio ryto Toronto 
obeliską raudonais dažais api-
purškė vandalai.

Pirmojo stulpo atsiradimas 
Jutoje lapkričio pabaigoje su-
kėlė entuziazmą visame pasau-
lyje. Daugelis žmonių tuomet 
atkreipė dėmesį, kad objektas 
panašus į mokslinės fantastikos 
klasika tapusioje režisieriaus 
Stanley Cubricko kino juostoje 

„2001 metų kosminė odisėja“ 
vaizduojamus ateivių paliktus 
monolitus, nulėmusius didžiu-
lius žmonijos pažangos šuo-
lius.

Centrinis valstybės 
archyvas įsigijo Pirmojo 
pasaulinio karo fotografijų 
kolekciją

Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo fondus papildė Pirmo-
jo pasaulinio karo fotografijų 
kolekcija.

Ją archyvas vadina unikalia ir 
reikšminga.

Archyvui saugoti patikėtose 
fotografijose įamžinti XX am-
žiaus pradžios Lietuvos žmo-
nės, jų buitis ir aplinka.

Tai dalis fotografijų, kurias 
šią vasarą surinko Marijono 
Mikutavičiaus ir Gedimino 
Kulikausko suburta Lietuvos 
paveldui neabejingų žmonių 
grupė.

Kolekciją sudaro istoriko ir 
kolekcininko G. Kulikausko 
daug metų rinktos fotografijos, 
kuriose užfiksuotas 1914–1918 
metų karo veiksmų laikotarpis 
Lietuvoje.

„Tai labai reta ir vertinga iko-
nografinė medžiaga – šio laiko-
tarpio Lietuvos vietovių, miestų 
ir žmonių atvaizdų muziejuose 
ir archyvuose nėra gausu“, – 
teigiama archyvo pranešime.

Fotografijų autoriai – vokie-
čių kaizerinės armijos kareiviai 
ir karininkai.

Anot pranešimo, ne mažiau 
vertingi ir istoriko G. Kulikaus-
ko sudaryti fotografijų aprašai, 
kartu su nuotraukomis perduoti 
archyvui.

Dauguma nuotraukų niekur 
nepublikuotos.

-Bns
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perka

parduoda

siūlo darbą

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 – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Šeima pirktų 3-4 kambarių 
butą Anykščiuose arba so-
dybą 10 km spinduliu aplink 
Niūronis.

Tel. (8-607) 91699.

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
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 STATYBININKO-BRIGADININKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452. 

Ieškome DARBŲ VADOVO (-ĖS)
Darbams iki 10 kV elektros tinkluose (atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas).
Tel. (8-675) 26514 , e-mail: ukmerge@elga.lt

Ieškome ELEKTRIKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452.

Žaidimas nr. 1291 Žaidimo data: 2021-01-03 skaičiai: 10 46 51 28 25 02 52 20 50 43 01 05 66 64 
45 22 57 71 73 26 41 30 29 19 07 08 54 35 09 21 11 69 14 17 23 58 32 47 60 (keturi kampai, eilutė, įstri-
žainės) 65 61 49 37 39 62 42 36 16 72 67 (visa lentelė)  Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 
Užbraukus visą lentelę 15756.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 13.00€ 1171 Užbraukus eilutę 2.50€ 16074 
Užbraukus keturis kampus 2.00€ 19782 Papildomi prizai Bilietas Prizas 00**561 50 EUR VIADA čekis 
0552779 Automobilis Toyota Corolla 0562439 Automobilis Toyota Corolla 0331184 Automobilis TOYOTA 
RAV4 HYBRID 06**383 Belaidės ausinės PHILIPS 04**971 Belaidės ausinės PHILIPS 06**763 Čekis 
šventiniam stalui 100EUR 02**503 Dormeo užklotas MIRABAI 03**339 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
06**050 Išmanioji apyrankė Xiaomi 068*477 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 054*191 Išmanusis te-
levizorius Xiaomi Mi 02**493 Karšto oro gruzdintuvė DELIMANO 00**849 Kavos aparatas MASTER 
COFFEE 0224966 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224967 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224943 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224435 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224958 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224972 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224862 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223878 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224426 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223815 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224663 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224466 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224754 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0223814 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224777 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223816 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224798 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224642 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224786 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224959 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224736 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224961 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224614 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224994 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0223867 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224431 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223852 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224450 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225082 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224430 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224572 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224528 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224914 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224675 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223851 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223839 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224602 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0223948 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224487 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224472 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0223820 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224693 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224613 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224970 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225127 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0225144 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224742 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224825 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224576 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224604 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224936 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224480 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224453 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0223960 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224538 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225130 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0223833 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223845 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224434 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224477 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225165 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224570 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223819 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224750 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224743 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223893 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224523 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225107 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225070 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0223856 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224939 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224586 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0225112 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224618 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224623 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224384 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224874 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224985 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223875 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223810 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224429 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224444 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225138 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224440 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224840 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0224558 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225141 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223829 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0224763 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0225126 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224979 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224553 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224974 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0223807 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224887 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0223868 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0223823 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224789 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224555 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0224427 Laiminga vieta prizas 50 Eur 030*040 Pakvietimas į TV studiją 
064*799 Pakvietimas į TV studiją 069*507 Pakvietimas į TV studiją 038*715 Planš. komp. Samsung TAB 
A T510 059*564 Planš. komp. Samsung TAB A T510 051*486 SENUKŲ čekis 033*395 SENUKŲ čekis 
010*567 TC čekis buitinei technikai 057*684 TC čekis buitinei technikai 042*522 Telefonas Samsung 
Galaxy A21s 011*182 Telefonas Samsung Galaxy A21s

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-684) 81890.

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. 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.

automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „anykštoje“ kainuos 5 eurus, 

šeštadienio „anykštoje“ kainuos 6 eurus.

skelbimai priimami „anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, anykščiai. tel.: (8-381) 594 58; (8-686) 33036. 

el.p. reklama@anyksta.lt

kita

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą. Pristato. Išrašo sąs-
kaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 

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

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

Per „anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

sveikinimai priimami „anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, anykščiai. tel.: (8-381) 594 58; (8-686) 33036. 

el.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

-1

+2

mėnulis
sausio 5 d. - pilnatis,
sausio 6 - 8 d. - delčia.

Baltazaras, Kasparas, 
Merkelis, Arūnas, Arūnė, 
Melchioras.

Simonas, Vytautas, 
Vytautė, Telesforas, 
Gaudentas, Simas.

šiandien

sausio 6 d.

vardadieniai

sausio 7 d.
Liucijus, Raimundas, 
Valentinas, Rūtenis, 
Raudvilė.

sausio 8 d.

Apolinaras, Severinas, 
Teofilius, Vilintas, Gintė, 
Teofilis.

Mokslinių tyrimų laboratori-
joje vienas paršelis sako kitam:

- Man pavyko išdresuoti 
mokslininką!

- Kaip tai? - nesupranta šis.
- Kai tik paspaudžiu šį myg-

tuką, jis man atneša ėsti.

***
Užeina asilas į barą:
- Man prašom 20 gramų deg-

tinės.
- Kodėl tiek mažai?
- Man tik dėl kvapo, o kvailu-

mo man ir taip užtenka.

***
Žmona stovi ant svarstyklių:
- Brangusis, numečiau du ki-

logramus.
- Bet tu dar be makiažo.

***
Mokytoja:
- Mieli mokiniai, šiandien 

mūsų rašinio tema - „Motinos 
įvaizdis SMS žinutėse.“

***
Pacientas daktarui, tiesdamas 

vokelį:
- Didžiulis Jums dėkui, dak-

tare!
Daktaras užmeta akį į voko 

vidų:
- Na ką Jūs... Ne toks jau ir 

didžiulis...

Anot skaitytojų - gražiausiai 
pasipuošė Troškūnai Monika leOnAvičienĖ

Laikraštyje „Anykšta“ bei naujienų portale anyksta.lt paskelbta ir beveik dvi savaites 
trukusi „Gražiausiai pasipuošusių miestelių“ apklausa baigėsi. Atkakliausia kova vyko 
tarp Svėdasų ir Troškūnų miestelių: ilgai pirmavusią Svėdasų seniūniją paskutinėmis bal-
savimo dienomis aplenkė Troškūnų seniūnija, surinkusi net  203 portalo anyksta.lt skaity-
tojų balsus. Svėdasai atsiliko tik 44 balsais.

Iš viso ,,Gražiausiai pasipuošusių miestelių“ rinkimuose balsavo 539 žmonės. 

Troškūnų seniūnas Rimantas 
Sereičikas, ,,Anykštai“ pasi-
teiravus, ar jis neraginęs mies-
telėnų balsuoti, atsakė: „Žinia 
dalijomės „Facebook“ sociali-
niame tinkle ir bendravome su 
bendruomenės atstovais. Teko 
papildomai paaiškinti, kaip bal-
suoti, nes dauguma troškūniečių 
balsus atidavė komentaruose po 
straipsniu, o ne apklausoje“.

Troškūnų seniūnas sakė, jog 
viso miestelio papuošimų me-
ninio įgyvendinimo ir dizai-
no autorė yra režisierė Jolanta 
Pupkienė. Seniūnas kalbėjo, 
kad jeigu ne pandemija, Kalė-
dos Troškūnuose būtų buvusios 
dar įspūdingesnės: „Turėjo būti 
teatralizuotas eglutės įžiebimas, 
renginys su vaikais, tačiau dėl 
„koronos“ teko visko atsisakyti 
ir liko tik eglutė“. R. Sereičikas 
prisiminė, kad eglutės puošimas 
truko visą darbo dieną. „Pagal 
galimybes stengėmės gauti kiek 
įmanoma didesnę eglę, mūsų 
matavimais, jos aukštis yra apie 
5 metrai. Tačiau be specialių 
techninių priemonių puošimas 
tapo sudėtingas, todėl eglutė 
liko be karūnos“, - apgailestau-
damas, kad eglutė galėjo būti 
dar gražesnė, sakė seniūnas, 
tačiau jis džiaugėsi Troškūnų 
bendruomenės projekto „Kalė-
dų žvaigždė“ laimėjimu, kurio 
lėšos „pasitarnavo eglutės gro-
žiui“. 

Paklaustas, kokią naudą 

bendruomenei teikia miestelio 
puošimas, R.Sereičikas kalbė-
jo apie žmonių santykį su pa-
siruošimu šventėms: „Rajono 
centre puošyba ne tokia artima, 
o bendruomenei turėti pasipuo-
šusį miestelį yra sveikintina ir 
pageidautina.“

Antroji vieta gražiausiai pa-
sipuošusių rajono miestelių 
rinkimuose atiteko Svėdasams 
(159 balsai). Svėdasų seniū-
nas Saulius Rasalas sakė, jog 
miestelio puošimo idėja nėra 
nauja, o  išlikusi „nuo amžių 
amžinųjų“. „Dabar, „žalėjant“ 
pasauliui ir ekonomikai, ne-
bekertam medžių, jau kelintus 
metus puošiama miestelio cen-
tre auganti eglė, net kabelis iki 
jos atvestas, kad būtų galima 
gražiai apšviesti“, - pasakojo S. 
Rasalas.

Svėdasų seniūnas labai džiau-
gėsi kultūros centro Svėdasų 

skyriaus inciatyva sumontuoti 
asmenukių langą, dėl jo pasta-
tymo vietos netgi buvo kon-
sultuotasi su vietos fotografu. 
Kultūros centro skyrius kvietė 
miestelėnus fotografuotis lan-
ge ir siųsti nuotraukas,  jomis 
buvo dalijamasi centro „Fa-
cebook“ paskyroje. Ilgiausiai 
užtruko pagaminti ateinančius 
metus simbolizuojantį ženklą - 
„Dažai džiūvo nuo lapkričio“, 
- pasakojo seniūnas. Pasiteira-
vus, ar kaip nors buvo kviesta 
žmones balsuoti už Svėdasų 
miestelį apklausoje,  S. Rasa-
las juokėsi: „Paskutinę balsa-
vimo dieną buvo skatinimas 
balsuoti „Facebook'o“ grupė-
je, bet kad ir taip svėdasiškiai 
skaito „Anykštą“, kurioje tiek 
daug straipsnių apie vietinius 
žmones. Paskutiniame laikraš-
čio numeryje buvo  Raimondo 
Guobio straipsnis apie audėją 

Aušrą Petniūnaitę, o portale - 
apie Petrą Baroną. 

Kalbėdamas apie puošybos 
naudą miesteliui, seniūnas 
sakė: „Karantino sąlygomis 
kur dar žmogus pajus Kalėdų 
dvasią? Į kitus miestus vargu 
ar nuvažiuosi, reikia šventinės 
nuotaikos arti“. S.Rasalas kaip 
pavyzdį pateikė Daujočius, ku-
rie, pasak jo, atrodė taip, kad,  
jei būtų dalyvavę rinkimuose, 
būtų užėmę tikrai ne paskutinę 
vietą.

Trečiąją vietą skaitytojai sky-
rė Levaniškių bendruomenei ir 
Debeikių seniūnijai (34 balsai). 
Traupio seniūnė Daiva Tolušytė  
nudžiugo, išgirdusi balsavimo 
rezultatus sakė: „ O, kaip malo-
nu! Kaip sugebėjo žmonės, taip 
puošėsi. Dar nuo gruodžio pra-
džios pradėjome gražintis“. 

Ji minėjo, jog ir pati seniū-
nija anksčiau yra organizavusi 
gražiausiai pasipuošusių namų 
rinkimus. Seniūnė taip pat 
sakė, jog planas buvo Levaniš-
kiuose padaryti didelį eglučių 
parką, į kurį savo eglutes bei 
papuošimus galėjo sunešti visa 
bendruomenė. Tačiau įvedus 
karantiną ,,daugelis pasipuošė 
namuose, o parkas yra toks, 
koks yra“. D. Tolušytė sakė: 
„Levaniškių bendruomenė prie 
parduotuvės esantį kampelį 
anksčiau, vėlyvą rudenį, puo-
šė moliūgais, dabar eglutėmis, 
tad ateinančioms Kalėdoms no-
rėtųsi didesnio eglučių parko, 
kadangi šiemet dėl karantino 
negalėjome būti kartu“.  D. To-
lušytė taip pat teigė, jog šventi-
niai papuošimai tikrai reikalin-
gi: „Žmonės ir patys džiaugiasi 
savo darbais. Važiuojantys pro 
šalį irgi gėrisi”.

Taip papuošti Troškūnus sugalvojo režisierė Jolanta Pupkienė.

Troškūnų seniūnijos se-
niūnas Rimantas Sereiči-
kas džiaugėsi, kad mieste-
lio papuošimai taip gerai 
įvertinti.

Dėl tinkamiausios vietos asmenukių langui 
svėdasiškiai kreipėsi net į vietos fotagrafą.

Levaniškių bendruomenės iniciatyva 
miestelyje atsirado eglučių parkas.


