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Maisto prekių pristatymas į namus
Užsakymai priimami telefonu: +370 687 53091

El. paštu : vadybininkai@jarajums.lt
Adresas: Vilniaus g. 3, Anykščiai

Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Vyras beveik dvi paras 
laikytas dėžėje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sulaikyti šeši asmenys, 
įtariami anykštėno pagro-
bimu. 

1983 m. gimimo anykštė-
nas daugiau nei dvi paras 
laikytas dėžėje, o vėliau 
numestas pakelėje.  Vyras, 
kuriam lipnia juosta buvo 
apvyniota galva, o rišimo 
žymės matomos ant rankų, 
rastas 2020 m. gruodžio 14 
d. apie 21 val. šalia kelio 
Troškūnai–Latavėnai–Di-
džiuliškiai.

Sulaikyti šeši asmenys, įtariami anykštėno pagrobimu.

SPA kolektyvo skiepais susidomėjo Specialiųjų 
tyrimų tarnyba Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija gavo Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) raštą, kuriame nurodyta 
pateikti paaiškinimus dėl SPA „Vilnius Anykščiai“ darbuo-
tojų skiepijimo nuo Covid-19.  

STT aiškinasi, ar prioriteti-
nis SPA „Vilnius Anykščiai“ 
darbuotojų skiepijimas buvo 
teisėtas. 

„Renkame dokumentus, ruo-
šiame atsakymus į STT pateik-
tus klausimus“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė. Pasak direk-
torės, gautas ir Seimo narės, 
„valstietės“ Agnės Širinskienės 
raštas. Tiesa, į šį raštą, kuriame 
taip pat aiškinamasi dėl SPA 
„Vilnius Anykščiai“ darbuotojų 
skiepų, savivaldybės adminis-
tracijai atsakinėti nereikia - jis 
adresuotas Sveikatos apsaugos 
ministrui Arūnui Dulkiui, o 
savivaldybei atsiųsta rašto ko-
pija.  

Priminsime, jog prastovose 
esančio SPA „Vilnius Anykš-

čiai“ kolektyvas buvo paskie-
pytas vienas pirmųjų Anykščių 
rajone ir tai sukėlė politikų ir 
visuomenės pasipiktinimą bei 
sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

Sausio 13-ąją paskiepyti 59 
SPA „Vilnius Anykščiai“ ko-
lektyvo nariai arba visi darbuo-
tojai, kurie pageidavo skiepo. 
Iki šiol pirmosios vakcinos 
nuo Covid-19 rajone suleis-
tos sveikatos priežiūros įstai-
gų darbuotojams, socialiniams 
darbuotojams, senelių ir socia-
linių globos namų gyventojams, 
vaistininkams bei privačių gy-
dymo įstaigų darbuotojams. 
SPA „Vilnius Anykščiai“ turi 
sveikatos priežiūros įstaigos li-
cenciją, todėl vakcinuojant nuo 
Covid-19 pateko į tą pačią prio-
ritetinio sąrašo kategoriją, kaip 
ir privatūs gydytojų kabinetai. 

SPA „Vilnius Anykščiai“ darbuotojų skiepijimasis nuo 
COVID-19 antra savaitė yra tarp labiausiai aptarinėjamų 
Lietuvos įvykių.

Siaurukas.Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai šią sa-
vaitę kalbėsis su susisiekimo 
ministru Mariumi Skuodžiu. 
Pokalbis vyks apie VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
veiklą, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Pagrindinė pokal-
bio tema turėtų suktis apie Susi-
siekimo ministerijos Siaurukui 
skiriamus pinigus. Susitikimas 
su ministru vyks per nuotolį, 
jame dalyvaus Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir vi-
cemeras Dainius Žiogelis. 

Karantinas. Sausio 23 dieną, 
šeštadienį, Anykščių rajono po-
licijos komisariato bendruome-
nės pareigūnai kartu su policijos 
rėmėjais lankė Anykščių mieste 
ir rajone esančias laisvalaikio 
praleidimo vietas. Konstatuo-
ta, kad anykštėnai drausmingai 
laikosi karantino reikalavimų. 
„Bet miesto centre, tai jau bū-
riais vaikštinėjama. Bandėm 
paaiškinti karantino reikalavi-
mus, bet likom nesuprastos“, 
- rašoma Anykščių policijos rė-
mėjų feisbuko paskyroje .

Įvertinimas. Kaip ir kasmet, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė vertina savivaldy-
bės administracijos darbuotojų 
veiklą. Kiekvieno savivaldybės 
darbuotojo metinė veikla gali 
būti vertinama „labai gerai“, 
„gerai“, „patenkinamai“ ir „ne-
patenkinamai“.

Pinigai. Anykščių rajono ta-
ryba priėmė sprendimą dėl nau-
jos sportininkų apdovanojimo 
tvarkos. Lėšų poreikis sporti-
ninkams skatinti išaugs apie 26 
proc. Vidutiniškai metams šiam 
tikslui reikės 8 tūkst.900 Eur.

Girtas jaunuolis 
sužeidė kūdikį
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Gyventojai linkę vakcinų 
nuo koronaviruso kantriai palaukti

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras, 
gydytojas: „...kur yra eilė, 
ten yra nepatenkintų.“

4 psl.

Mokytojui laikas 
archyvuose 
prabėga
akimirksniu

Buvusiame 
gaisrinės pastate 
atidarys kavinę 
ir svečių namus
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Sukčiai. Elektroninių sukčių 
Lietuvoje pernai gyventojams 
padaryta žala perkopė 4,5 mln. 
eurų. Lietuvos bankų asociaci-
jos (LBA) nariai per praėjusius 
metus iš viso užfiksavo 1336 
elektroninių sukčiavimų atvejus. 
Daugiausia nuostolių padaryta 
perimant susirašinėjimą elektro-
niniu paštu ir įtraukiant žmones 
į investicinio sukčiavimo pin-
kles. Šiek tiek mažėja asmeniniu 
nusikaltėlių kontaktu su auka 
bei įtaiga paremtų incidentų da-
lis, tačiau daugėja įmantresnių 
schemų, kurių taikinyje atsidu-
ria ir įmonės bei organizacijos, 
pranešė LBA. Daugiausia žalos 
2020-aisiais Lietuvos gyvento-
jai patyrė dėl vadinamojo inves-
ticinio sukčiavimo, kai nusikal-
tėliai manipuliacijomis priverčia 
gyventojus neva investuoti į ri-
zikingus instrumentus, o iš tiesų 
išvilioja pinigus. Šitaip netekta 
1,7 mln. eurų. Šio tipo incidentai 
pernai, palyginti su kitais sukčių 
scenarijais, buvo ir gausiausi – 
užfiksuoti 295 atvejai.

Kreipėsi. Seimo opozicijoje 
esantys „darbiečiai“ dėl nevie-
nodų verslo sąlygų karantino 
metu pirmadienį kreipėsi į Kon-
kurencijos tarybą. Jie prašo įver-
tinti, ar praėjusių metų lapkričio 
4-osios Vyriausybės sprendimas 
dėl karantino paskelbimo nepa-
žeidžia sąžiningos konkurenci-
jos. Frakcijos seniūnas Vigilijus 
Jukna sako, kad draudimas veik-
ti turgavietėms ir parduotuvėms 
prekybos ir pramogų centruose 
yra konkurencijos pažeidimas. 

Ragina. Opoziciniai „valstie-
čiai“ ragina Vyriausybę naikinti 
judėjimo tarp savivaldybių drau-
dimus, leisti veikti kirpykloms 
ir mažesnėms ne maisto prekių 
parduotuvėms, skirti prioritetą 
mokytojams testuoti, taip pat 
leisti atnaujinti kontaktinį mo-
kymąsi COVID-19 persirgusių 
šeimų vaikams. Be to, siūloma 
šiemet atsisakyti brandos egza-
minų. Pirmadienį spaudos kon-
ferenciją surengę Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
pirmininkas Ramūnas Karbaus-
kis ir buvęs sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga tei-
gė, kad ilgai užsitęsę draudimai 
gali turėti didesnės neigiamos 
įtakos nei pats koronavirusas. 
Ir A. Veryga, ir R. Karbauskis 
pabrėžė, kad ribojant judėjimą 
tarp savivaldybių, šeimos, ne-
galinčios išvažiuoti iš miestų, su 
vaikais vis tiek būriuojasi mies-
tų parkuose. „Tokio karantino, 
koks dabar egzistuoja, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga ne-
būtų priiminėjusi jokiu būdu, 
mes galime kalbėti apie judėji-
mo ribojimus tik nacionalinių 
švenčių dienomis, kada žmonės 
juda vieni pas kitus“, – tvirtino 
R. Karbauskis.

Apskaičiuoti nuostoliai sodams ir uogynams Anykščių 
rajono savivaldybėje
Remiantis paramos žemės ūkio subjektams, patyrusiems 

nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 
metais, taisyklėmis, baigtas administruoti pagalbos procesas. 

Bendra paramos suma Lietu-
vos ūkiams sudarė 2,0 mln. Eur. 
Nuostoliams viršijus skiriamą 
pagalbą, apskaičiuota parama  
buvo mažinama koeficientu 

0,704.
Apskaičiuoti nuostoliai so-

dams ir uogynams  Anykščių 
rajono savivaldybėje sudarė 
daugiau nei 0,5 mln. Eur., pa-

rama prieš  koeficiento taikymą 
442 253 Eur., faktinė parama 
apie 311 000 Eur.

Žemės ūkio skyrius 2019 
metais laiku informavo vaisių 
ir uogų augintojus apie galimą 
valstybės paramą  dėl šalnų po-
veikio, operatyviai organizavo 
sodų ir uogynų apžiūras, nusta-

tant nuostolius, bei 2020 metais 
sėkmingai surinko ir pateikė 
reikalingus duomenis Žemės 
ūkio ministerijai paramai gauti. 
Parama šių metų sausio mėnesį 
jau išmokėta nuostolius patyru-
siems ūkiams.

Pranešimas spaudai

Girtas jaunuolis sužeidė kūdikį
Sausio 23-ąją, šeštadienį, 20 val. 24 min. nuo girto (1,15 

prom.) jaunuolio Kavarsko seniūnijoje, Dabužiuose, nu-
kentėjo 2020 metų gimimo mergaitė. Ji kartu su motina pa-
guldyta į Panevėžio respublikinę ligoninę.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Policija praneša, jog „2001 
metais gimęs vyras smurtavo 
prieš 1983-ųjų gimimo moterį, 
mergaitę, gimusią 2008 metais, 
ir 2020-aisiais gimusią mergai-
tę.“  Smurtautojas sulaikytas ir 
uždarytas į arešinę. „Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Kol kas 
nėra kitų nukentėjusiųjų pa-
rodymų“, - „Anykštai“ sakė 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykš-

čių rajono policijos komisari-
ato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė. Šeima, 
kurioje fiksuotas smurtas - nau-
ji mūsų rajono gyventojai, jie 
romų tautybės. Smurtavęs jau-
nuolis jau spėjo turėti reikalų 
su policijos pareigūnais, dėl jo 
veiklos kituose rajonuose buvo 
pradėti du ikiteisminiai tyrimai, 
tiesa, abu jie buvo nutraukti. 
Kartą tyrimas nutrauktas, nes 

jaunuolis dar buvo nepilna-
metis, o antrą kartą dėl to, jog 
nustatyta, kad jis nusikaltimo 
nepadarė.

„Anykštai“ aiškinantis įvykio 
aplinkybes susidarė įspūdis, kad 
įkaušęs jaunuolis sąmoningai 
kūdikio nemušė. Jis, tikėtina, 
pastūmė moterį, kuri ant rankų 
laikė kūdikį. Moteriai griūnant, 
galimai nukentėjo kūdikis. Pa-
našu, kad moteris, prieš kurią 
jaunuolis smurtavo, yra jo mo-
tina, o nukentėjusios 2008 m. 
ir 2020 m. gimimo mergaitės  - 
smurtautojo seserys.

Teigiama, kad nuo vaikino 

kliuvo ir jo patėviui, tačiau apie 
tai policijos suvestinėje nepra-
nešama - galbūt vyras nerašė 
pareiškimo. 

Įtariamasis už padarytą nu-
sikaltimą gali būti baudžiamas 
laisvės apribojimu, areštu arba 
laisvės atėmimu iki dviejų 
metų

Beje, ir Svėdasų seniūnijoje 
sausio 23 dieną, tą patį šešta-
dienį, apie 18.00 val. 1984 me-
tais gimusi moteris sukėlė fizinį 
skausmą savo ketverių metų 
vaikui. Dėl šio įvykio pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Vakcinų paklausa auga Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 25-osios vakarą Anykščius turėjo pasiekti 114 
vakcinų nuo Covid-19. Šios vakcinos turėtų būti suleistos 
sveikatos priežiūros įstaigų bei socialiniams darbuotojams, 
į prioritetinį sąrašą papildomai įrašytiems vaikų teisių ap-
saugos specialistams. 

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis „Anykš-

tai“ sakė, kad atsiranda medikų 
ir socialinių darbuotojų, kurie 
pradžioje skiepo atsisakė, o 
dabar jau pageidauja vakcinuo-

tis. „Pamatė, kad kiti nenumi-
rė, ir persigalvojo“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Anykščiuose kol kas du kar-
tus paskiepyti tik penki Anykš-
čių rajono ligoninės medikai. 
Priminsime, jog tik dvigubas 
skiepas suteikia imunitetą nuo 
Covid-19.

Sausio 22-24 dienomis 
Anykščių rajone registruota 

13 naujų susirgimo Covid-19 
atvejų. Mirė 4 Covid -19 sir-
gę asmenys, tačiau visos mir-
tys yra „nuo kitų priežasčių“. 
Dviem mirusiems buvo per 90 
metų, vienas priklausė 80-85, 
vienas 85-90 metų amžiaus 
grupei. 

Šiuo metu Anykščių rajone 
koronavirusu serga 189 žmo-
nės. 

Užsiliepsnojo „dvarininko namo“ kaminas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sausio 22 dieną, penktadienį, Kavarsko seniūnijos Jak-
šiškio kaime ugniagesiai gesino buvusio dvaro pastato 
kaminą.

Medinio pastato, kuris vadi-
namas „dvarininko namu”, ka-
mine buvo užsidegę suodžiai. 
Gaisras buvo likviduotas, pa-
naudojus 20 litrų vandens. 

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė „Anykštai“ 
sakė, kad viename iš dvaro 
pastate įrengtų socialinių butų 
gyvena žmonės. Kituose šio 
namo butuose, pasak seniūnės, 
gyventi sąlygų nėra.

„Tas butas, kuriame žmonės 
gyvena, taip pat tvarkytinas“, - 
sakė Š.Kalibataitė.

Pasiteiravus, ar buvusiame 
Jakšiškio kaimo dvaro pasta-
te gyvena tvarkingi žmonės, 
ji sakė: „Na, žinot, tą tvarkin-
gumą galima traktuoti įvairiai. 
Ten nėra labai tvarkingi ir tvar-

ka pasižymintys žmonės“.
Anykščių rajono savivaldy-

bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Daiva Stankevičienė taip 
pat pastebėjo, kad dvaro pastato 
būklė, kuriame gyvena žmonės, 
nėra puiki, tačiau, „žmonės ten 
gyvena ir nenori iš jo kitur kel-
tis“, - sakė ji.

Jakšiškio dvaras yra kom-
pleksinis objektas, kurį sudaro 
ir daugiau pastatų. Taip pat yra 
išlikę dvaro parko fragmentai.

„Tas dvaras nėra labai senas. 
Jis yra buvęs didelis ūkinis vie-
netas. Čia veikusios dirbtuvės 
gamino krakmolą. Tarybiniais 
metais pastatai buvo pertvar-
kyti į sandėlius, o gyvenamasis 
pagrindinis namas buvo pritai-

kytas kolūkiečių butams. Kaip 
ir kiekvienas dvaras,  ir šis dva-
ro ansamblis  kolūkiniais me-
tais buvo paverstas gamybiniu 
centru“, - apie Jakšiškio dvarą 
pasakojo D.Stankevičienė.

Dvaro komplekse esančius 
pastatus žmonės naudoja kaip 
ūkinius pastatus. Vienas iš pas-

tatų tarybiniais metais perstaty-
tas ir jame gyvena žmonės.

Jakšiškio dvaro komplekse 
išlikusių 1900 metais statytų 
arklidžių fragmentus Anykščių 
rajono savivaldybė šiuo metu 
bando parduoti viešajame auk-
cione. Jų likutinė vertė – 9 Eur 
ir 80 ct.

Jakšiškio dvare kadaise buvo gaminamas krakmolas.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Mano, kaip vairuotojo, stažas 
yra 67 metai ir noriu pasisakyti 
apie siūlymą siaurinti Anykščių 
miesto gatves. Mano nuomone, 
jokiu būdu gatvių reikia nesiau-
rinti, kol miestas neturi apva-
žiavimo.

Žiemos laikotarpiu gatvės ir 
taip yra susiaurėjusios. Geriau 
pagalvokime apie tai, kaip pa-

gerinti šaligatvių būklę. Šali-
gatviai turi būti tvarkingi, jeigu 
juos norime valyti pasitelkę 
techniką, nes nuo to priklauso 
valymo kokybė.

Norėdami, kad Anykščius ap-
lankytų kuo daugiau turistų, pa-
sistenkime įrengti kuo daugiau 
automobilių stovėjimo aikšte-
lių. Jei turistams rekomenduo-

sime automobilius palikti prie 
apžvalgos aikštelių, tai turistų 
neturėsime. Kiekvienas nori 
privažiuoti arčiau lankytino 
ar maitinimo objekto. O pasi-
vaikščioti jie gali ir namuose, 
nes atvažiavę nori kuo daugiau 
pamatyti, sužinoti apie miesto 
įžymybes.

Nuo gatvių būklės, pločio 

priklauso ir operatyvinių auto-
mobilių atvykimas į paskirties 
vietas. Jiems brangi kiekviena 
minutė, kai atliekama užduotis.

Todėl pasisakau prieš gatvių 
siaurinimą, nes nuo to priklau-
so eismo saugumas, intensyvu-
mas ir t.t.

Antanas Čiukšys, Anykščiai

Esu prieš gatvių siaurinimą

Matau, kad Anykščiuose, Pu-
šyno mikrorajone, gatves šluoja 
moterys. Matydamas šį vaizdą 
pagalvojau, jog reikėtų įdar-
binti amfibiją. Rajonui amfibija 
kainavo 75 tūkst. eurų, bet už 
tuos pinigus ji nė dienos neati-
dirbo. Jei amfibija nenorėjo va-

sarą šienauti upės - tegul žiemą 
eina atlikti viešųjų darbų.

Kalbant rimtai, manau, inži-
nieriai galėtų paieškoti techni-
nių sprendimų, kaip pertvarkyti 
amfibiją ir ją paversti sniego 
valytuvu. 

Anykštėnas 

Amfibiją - į viešuosius darbus

Vyras beveik dvi paras laikytas dėžėje

Vakar, sausio 25-ąją, Utenos 
apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas išplatino praneši-
mą spaudai, kuriame rašoma: 
„Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Krimina-
linės policijos organizuoto nu-
sikalstamumo tyrimo skyriaus 
pareigūnai kartu su Panevėžio 
apygardos prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korupci-
jos tyrimo skyriaus prokurorais 
ėmėsi intensyvių tyrimo veiks-
mų. Pradėtos kelti įvairios nu-
sikaltimo padarymo ir motyvų 
versijos. Skubiai surinkus tirti 
reikšmingus duomenis, koky-
biškai bei profesionaliai atli-
kus visos medžiagos analizę, 
buvo nustatyta, kad nukentėjęs 
vyras, panaudojant smurtą, iš 
Anykščių rajono buvo išvežtas 
į Druskininkų rajoną ir daugiau 
kaip dvi paras prievarta laiko-
mas dėžėje. Paskui atvežtas at-
gal į Anykščių rajoną ir paliktas 
šalia kelio.

2021 m. sausio 11 d. ben-
dradarbiaujant su Alytaus aps-
krities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnais buvo 
nustatytas ir sulaikytas asmuo, 
galbūt dalyvavęs darant šį nu-
sikaltimą. Įtariamo vyro gyve-
namojoje aplinkoje atliekant 
kratas buvo rasti daiktai ir prie-
monės, kurios galbūt buvo nau-

dojamos smurtaujant ir suvar-
žant nukentėjusio vyro laisvę.

Tęsiant intensyvius tyrimo 
veiksmus, nuo 2021 m. sausio 
11 d. iki sausio 14 d. buvo su-
laikyti dar penki asmenys, įta-
riami bendrai dalyvavę darant 
šį nusikaltimą. Pagal surinktus 
duomenis, nusikalstamą veiką 
galimai organizavo vienas iš 
sulaikytųjų.

Šiuo metu atliekamas ikiteis-
minis tyrimas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso 138 straipsniu ir 
to paties kodekso 146 straips-
niu. Vienam įtariamajam skirta 
kardomoji priemonė – suėmi-
mas trims mėnesiams, kitiems 
skirtos švelnesnės kardomosios 
priemonės.

Utenos apskrities VPK vir-
šininko pavaduotojas Vaidotas 
Žilys pastebi: „Tokie įvykiai 
grąžina į 1990 metus, tačiau 
dabar, panaudojant inovatyvias 
technines priemones ir glau-
džiai bendradarbiaujant, žiaurų 
nusikaltimą galimai padarę as-
menys buvo sulaikyti“.

Nukentėjusysis - Anykščių 
miesto gyventojas. Viešintų 
seniūnijoje, kur gruodžio 14-
ąją buvo paliktas šalia kelio, jis 
turi sodybą.  Policijai jis buvo 
žinomas dėl anksčiau padarytų 
nusikalstamų veikų. Viena iš jo 
padarytų nusikalstamų veikų, 
už kurią buvo teistas - dispo-

navimas narkotinėmis medžia-
gomis. V.Žilys, „Anykštos“ 
paklaustas, ar ši nukentėjusiojo 
veikla siejasi su jo pagrobimu, 
sakė, jog negalįs to nei patvir-
tinti, nei paneigti. Utenos aps-
krities VPK viršininko pava-
duotojas sakė, jog nusikaltėlių 

tikslų ir motyvų jis kol kas ne-
gali įvardyti. 

Pagrobtas anykštėnas dėl 
kūno atšalimo ir sumušimų 
buvo paguldytas į ligoninę. 
Praėjus pusantro mėnesio po 
įvykio, jis vis dar yra gydomas 
ligoninėje. 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato virši-
ninko pavaduotojas Vaidotas Žilys sakė, jog anykštėno pa-
grobimas primena devyniasdešimtuosius metus.

(Atkelta iš 1 psl.)

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą „Aukštaitiškas formatas“, 

portalą anyksta.lt galite užsisakyti elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, 

reklama@anyksta.lt arba vadyba@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-686) 33036.

Vyks. Europos Sąjungos už-
sienio politikos vadovas Josepas 
Borrellis kito mėnesio pradžioje 
apsilankys Maskvoje ir spaus 
Kremlių dėl rusų opozicionie-
riaus Aleksejaus Navalno arešto, 
blokui svarstant naujas sankci-
jas Rusijos atžvilgiu, pirmadienį 
sakė Europos diplomatai. „Bor-
rellis vasario pradžioje nuvyks 
į Maskvą perduoti aiškios ES 
žinios“, – naujienų agentūrai 
AFP sakė vienas aukšto rango 
diplomatas. Anksčiau kelios ES 
valstybės narės ragino atšaukti 
šią kelionę.

Kreipėsi. Aplinkos apsaugos 
departamento direktorei Olgai 
Vėbrienei suteiktas pranešėjo 
statusas. Apie tai O. Vėbrienė 
pirmadienį pranešė per spaudos 
konferenciją. Ji teigia dėl aplin-
kos ministro Simono Gentvilo 
elgesio kreipusis į Generalinę 
prokuratūrą. „Prokuratūra išna-
grinėjusi informaciją, man su-
teikė pranešėjo statusą, tad jau 
kurį laiką esu saugoma Prane-
šėjo apsaugos įstatymu“, – sakė 
O. Vėbrienė. Vėliau ji BNS sakė 
pranešusi apie, jos manymu, ne-
teisėtą S. Gentvilo elgesį, tačiau 
pridūrė, kad detalių atskleisti 
negali, nes tyrimas šiuo metu te-
bevyksta. Departamento direk-
torė žurnalistams taip pat sakė 
neketinanti trauktis iš pareigų, 
bet pripažino, kad institucijos 
darbas dėl konflikto su ministru 
S. Gentvilu apribotas jau kurį 
laiką. Pranešėjų apsaugos įsta-
tymas numato, kad tokį statusą 
gavusio asmens negalima atleis-
ti iš darbo, pažeminti pareigose 
ar sumažinti atlyginimą. Tarp 
ministro ir O. Vėbrienės trintis 
atsirado, kai ši nušalino aplin-
kosaugininką, per atostogas S. 
Gentvilui pranešusį apie praė-
jusių metų pabaigoje Būtingės 
terminale išsiliejusią naftą.

Nepakanka. Esami vakcinų 
tiekimo kiekiai yra nepakan-
kami norint iki vasaros vidurio 
nuo COVID-19 paskiepyti 70 
proc. Lietuvos gyventojų, sako 
sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys. „Tam, kad ga-
lėtume tai padaryti iki vasaros 
pabaigos, kaip buvo kalbama 
aukščiausių vadovų susitikime, 
ar patys užsibrėžtume dar am-
bicingesnį tikslą, tas vakcinų 
tiekimas ir būtent ne dešimti-
mis tūkstančių, o šimtais tūks-
tančių, ir turint mintyje, kad 
vien vasarį tada reikėtų kokio 
milijono vakcinų dozių, jis tu-
rėtų būti stabilus, nuoseklus ir 
prasidėti jau nuo vasario mėne-
sio“, – žurnalistams pirmadienį 
sakė ministras. Pasak jo, tieki-
mas turėtų sistemingai vykti kas 
savaitę – tada būtų galima už-
tikrinti logistiką, vakcinaciją ir 
revakcinaciją antruoju skiepu.

-Bns
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savaitgalio diskusija

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Kaip anykštėnas, taip ir lipa ant galvos...
Tęsiasi nacionalinės Eurovizijos atrankos, po kurių paaiškės, kas šiame konkurse atsto-

vaus Lietuvai.
Ar domitės šiuo dainų konkursu? Kaip vertinate pristatomas dainas, pasirodymus? Kaip 

manote, kas šiemet Lietuvai atstovaus „Eurovizijoje“?
Praėjusio šeštadienio atrankoje kartu su kolektyvu „Sunday Afternoon” pasirodė anykš-

tėnas šokėjas ir choreografas Povilas Bastys. Deja, bet į kitą etapą šį grupė nepateko.

O kam?: „Iškrypimams ir 
popsui transliuoti tokios euro-
vizijos reikalingos. Nežiūriu, 
nesidomiu ir kitiems nepata-
riu.“

Taigi: „Manau, kad šiemet 
geresni, patirtį turintys dai-
nininkai nėjo į konkursą, nes 
žino, kam skirta vieta Eurovi-
zijoje. Mažiau žinomi, jauni at-
likėjai dalyvauja tik dėl to, kad 
atranka yra gera proga patekti į 
TV ir pasiviešinti.“

Anykštėnė: „Eurovizija - 
geriausias ir laukiamiausias 
koncertas metuose, ir dar ne-
mokamas! Visada laukiame ir 
žiūrime su visa šeima.“

Razbainikas: „tikrai mažai 
kas žiūri. Kad ten išrenka klou-
nus, kurie net dainuoti nemoka, 
ką ten galima žiurėti?“

Jadze iš Svedasu: „Kai insi-
jungi Euroviziju, gi atroda, kad 

ne Lietuvoj esi, a kakioj Ame-
rikaj ar Anglijaj. Dainininkai 
lietuviškai nebenori dainuot, je 
gal ir nemoka- vis angelskai ir 
angelskai dabar jaunimas dau-
gumoj  kalba ir dainuoja. At-
likėjai turi gražius lietuviškus 
vardus, pavardes, je pasvadina 
nežmoniškai, sunku ir ištart, ir 
paskaityt. Nėr ka ir stebėtis, kad 
mes vis uodegoj būnam. Norint 
laimėt, tai raikia ir balsų gerų 
turėt, ir dainų panašių pasrinkt. 
Ale kaip su diedu pastebėjam, 

tai dauguma bebalsiai yra, pas-
trikinėja scenaj nei šių nei tų ir 
tikis prizines vietas. Svedasų 
kultūras namų ansamblia nariai 
kai kurie geriau dainuoja kaip 
kankursa dalyviai.“

Senjoras: „Nėra TV laidų, ir 
Eurovizijos atranka - ne laida. 
Jokio įdomumo. Dauguma at-
likėjų nežinia kokiais tikslais 
dalyvauja - be balso, klausos 
- kaip uždainuoja, taip ir nusi-
dainuoja. Atrodo, kad kai kam 
svarbu tik angliškai pažiopčiot 
ir save pareklamuot. Veltui lai-

ko nenoriu gaišti, tai tuo laiku, 
kai vyksta Eurovizijos atranka, 
persijungiu kanalą ir su šeima 
žiūriu kitas laidas. Netikiu, kad 
šiemet mūsų šalies dalyvis pa-
sirodys geriau, nei iki šiol da-
lyvavę.“

Vizija: „Stebėjau pasirody-
mą, kuriame šoko anykštėnas.
Graži daina, tačiau labai keista 
choreografija. Gerai kažkas pa-
stebėjo - „kaip anykštėnas, taip 
ir lipa ant galvos“....“.

Gyventojai linkę vakcinų 
nuo koronaviruso kantriai palaukti

Anykščiuose nuo koronaviruso paskiepyta keliasdešimt „SPA Vilnius“ sveikatinimo 
centro darbuotojų, nors ši įstaiga šiuo metu nevykdo veiklos dėl karantino apribojimų. 

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ką jie mano apie šį skandalingą faktą, domėjosi, kaip 
jie vertina vakcinaciją nuo koronaviruso, klausė, ar jie patys planuoja skiepytis nuo 
COVID-19.

Pirmiausia 
reikia skiepyti 
dirbančiuosius

Dalia KAZLAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, konservatorė, gydytoja:

- Skiepų planas sudaromas 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijoje. Negaliu pasakyti, kaip 
ten sudaromas tas planas. Aiš-
ku, pirmiausia reikėtų skiepyti 
tuos, kurie yra dirbantieji, bet 
yra nurodymai „iš viršaus“ ir 
mes jais vadovaujamės.

Skiepyti nuo koronaviruso 
yra būtina, yra labai daug žmo-
nių, norinčių skiepytis. Labai 
laukiame, kada baigsis tas ka-
rantinas, turime pasiruošę paci-
entų sąrašus, bet čia nebus taip 
viskas paprasta. Tegul tik būna 
tų vakcinų - mes visus paskie-
pysime.

Aišku, labai daug yra neigia-
mų atsiliepimų apie vakcinas 
nuo koronaviruso. Aš esu me-

dikė ir tomis visomis kalbomis 
apie vakcinos neigiamą poveikį 
organizmui netikiu. Maras, rau-
pai, tymai. Atsirado vakcinos ir 
tos ligos pasibaigė. 

Yra skeptikų, kurie netiki, 
kad yra koronavirusas, bet kai 
nuo šios infekcijos miršta žmo-
gus artimųjų rate, tada į viską 
pradeda žiūrėti kitaip. Susirgi-
mas yra rimtas ir miršta jauni 
žmonės, kurie, atrodo, iki tol 
niekuo nesirgo.

Skiepijimas SPA 
„Vilnius 
Anykščiai“ 
šokiravo

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- SPA „Vilnius Anykščiai“ 
šiuo metu nedirba, tai šio cen-
tro darbuotojai skiepų nuo ko-
ronavoruso galėjo ir palaukti. 
Mane labiau šokiravo tai, kad 

ten paskiepyta 60 proc. dar-
buotojų, bet skiepijosi ne tik tie 
darbuotojai, kurie turi kontaktą 
su klientais, bet ir techninis per-
sonalas ir net pati direktorė.

Šiek tiek būtų galima patei-
sinti, jei jie būtų buvę  skie-
pijami dėl to, kad žada greitai 
atsidaryti.

Aš pats nesidomėjau, kada 
būsiu skiepijamas nuo koro-
naviruso. Aišku, turbūt skie-
pysiuosi, bet nemanau, kad tai 
man yra dabar prioritetas. Lyg 
ir jaučiuos sveikas, galėčiau 
kam nors eilę ir užleisti. Dau-
giau iš pareigos skiepysiuos.

Lengviau išlošti 
milijoną nei 
numirti nuo 
„koronos“

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Man atrodo, kad reikėjo da-

ryti taip, kaip daroma Pakruo-
jyje. Pirmiausia suregistravo 
visus, kurie nori skiepytis. O 
kad nuo koronaviruso paskie-
pijo SPA „Vilnius Anykščiai“ 
darbuotojus, man atrodo visai 
normalu. Vis tiek visus reiks 
skiepyti, koks skirtumas, ar pa-
skiepijo anksčiau, ar vėliau.

Jokios čia rizikos dėl koro-
naviruso nėra. Man parodykite, 
kuris pensininkas yra susirgęs 
nuo šito viruso. Čia  tik „pasa-
kas“ varo ir baimę visiems ke-
lia, o kas nebijo -  tos baimės 
ir neturi. Jeigu žmogus turi 100 
ligų, prisidėjo plaučių uždegi-
mas, tai jis ir numirė.

Užsirašiau pasiskiepyti nuo 
koronaviruso ir aš. Anykščių 
rajone aš pasiskiepysiu pati 
paskutinė - būsiu 25 000-oji. 
Aš tokią vietą išsirinkau, užlei-
džiu visus - aš palauksiu. Čia ne 
gaisras. Man sveikata gera, kur 
čia skubėt? Nuo tos „koronos“ 
pernai mirė 12 žmonių, o šiaip 
mirė 543. Loterijoje greičiau 
milijoną išloši nei numirsi nuo 
koronaviruso.

Kur eilė, ten yra 
nepatenkintų

Leonas ALESIONKA, bu-

vęs Anykščių rajono meras, 
gydytojas:

- SPA „Vilnius Anykščiai“ iš 
nieko skiepų neatėmė, iš nie-
ko nepavogė. Jiems davė - jie 
pasiėmė. Ne jų reikalas, kodėl 
tas vakcinas jiems davė. Kiek 
žinau iš jūsų publikacijų, patys 
SPA „Vilnius Anykščiai“ žmo-
nės abejojo, ar jiems jau buvo 
atėjusi eilė skiepytis nuo koro-
naviruso. Jiems pasakė: „Taip“. 
Nesiskiepyti ir neorganizuoti 
skiepijimosi šios epidemijos 
metu - tai jau būtų nusikalti-
mas. Čia išpūstas triukšmas, čia 
nieko baisaus. Jeigu jie alkūnė-
mis būtų nustūmę kitus, kaip tas 
Trumpas Amerikoje, iš Europos 
„pavogęs“ didelę dalį skiepų ir 
už tai sumokėjęs didžiulius pi-
nigus. Gal įvyko klaidelė...Čia 
ne nusikaltimas.

Negaliu pasakyti, kaip Lietu-
voje vyksta vakcinacija nuo ko-
ronaviruso. Aš tik matau, kad 
skiepų trūksta. Matau, kad pre-
zidentas rūpinasi, kaip jų gauti. 
Ir čia ne tik Lietuvos proble-
ma - visai Europos Sąjungai jų 
trūksta. Tikiuosi sulaukti, kada 
vakciną nuo koronaviruso gau-
siu ir aš pats.

O kalbant apie eiliškumą, ką 
pirmiausia reikia skiepyti nuo 
koronaviruso, galiu pasakyti: 
nuo TSRS laikų žinau vieną 
dalyką - kur yra eilė, ten yra ne-
patenkintų. Eilė yra eilė. Jei aš 
stoviu eilėje ir matau, kad ten, 
priekyje, cepelinai baigiasi, aš 
jau nervinuosi, nes žinau, kad 
liksiu alkanas.

Beje, pažiūrėkite, kiek metų 
praėjo nuo 1985 metų, o pasaulis 
vis dar nesugeba pasigaminti vak-
cinos AIDS virusui sunaikinti...
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Mokytojui laikas archyvuose 
prabėga akimirksniu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Koronaviruso pandemija visiškai pakeitė mokyklų gyve-
nimą - jų koridoriai ir klasės ištuštėjo, mokytojai ir moks-
leiviai bendrauja nuotoliniu būdu. Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas sakė, 
kad prie kitokio ugdymo proceso jau spėjo pristaikyti, nors 
pripažįsta, kad niekas negali pakeisti gyvo bendravimo.

Po pamokų G.Ražanskas neapsiriboja tik pasiruošimu 
pamokoms ir moksleivių namų darbų taisymu. Pedagogas 
jau daugelį metų visa galva paniręs į kraštotyrinę veiklą, 
yra išleidęs keturias kraštotyros apžvalgas bei monografi-
jas, tačiau ties tuo sustoti neketina.

Pokalbį su mokytoju G. Ra-
žansku pradėjome nuo koro-
naviruso temos. Pašnekovas 
sakė, kad mokyti moksleivius 
per antrąjį karantiną jau kur 
kas paprasčiau nei pavasarį.

„Apsipratome. Nebėra tos 
įtampos. Pavasarį buvo tokia 
nežinomybė, viskas nauja tiek 
mokytojams, tiek mokiniams. 
Buvo sunkiau. Vasarą jau nu-
matėme, kad ateis ir ta antroji 
koronaviruso banga, todėl jai 
ruošėmės. Viskas dabar eina-
si sklandžiai. Aišku, atsiranda 
vienas kitas priekaištas iš tėvų, 
bet tai natūralu - taip būna ir 
mokykloje. Mokosi nuotoliniu 
būdu moksleiviai sąžiningai, 
kalbu apie tuos, kurie taip el-
gėsi ir mokykloje. O tie vaikai, 
kurie tingi mokytis mokyklo-
je, natūralu, kad ir nuotoliniu 
būdu stengiasi išsisukinėti 
nuo užduočių, tinginiauja.Vis-
kas čia natūralu“, - pasakojo 
G.Ražanskas.

Mokytojas sakė, kad tiek 
moksleiviai, tiek ir mokytojai 
jau pasiilgo gyvo bendravimo.

„Bet reikia ir tokios patir-
ties“, - pastebėjo jis.

Pedagogai posėdžiauja taip 
pat nuotoliniu būdu. To, anot 
R.Ražansko, visiškai pakanka, 
kad ugdymo procesas vyktų 
sklandžiai.

„Visi prie to jau pripratome 
ir žinome, kad tai laikina“, - 
sakė jis.

Pasiteiravus, kada pajutęs, 

kad reikia užsiimti ne tik pe-
dagogine, bet ir kraštotyrine 
veikla, G.Ražanskas pasakojo, 
kad viskas prasidėjo jam pra-
dėjus dirbti mokykloje.

„Atėjau į Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją dirbti prieš 
31-erius metus. Pamačiau, kad 
mokykla neturi savo istorijos, 
neturi savo muziejaus. O man 
atrodo, kad istoriko prigimtis 
ir misija -  parašyti istoriją, ne-
svarbu,  ar tai būtų šeimos, kai-
mo ar valstybės istorija. Man 
visuomet buvo įdomu domėtis 
istorija“, - tęsė G.Ražanskas.

Jaunas pedagogas, kuriam 
tuomet buvo 25-eri metai, ak-
tyviai ėmė bendrauti su buvu-
siais Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokytojais, gyve-
nančiais Anykščiuose.

„Klodai atsivėrė. Susipa-
žinau su šviesuoliais, baigu-
siais universitetus tarpukario 
Lietuvoje, tais „smetoniniais“ 
mokytojais. Jie man pasakojo 
karo, pokario istorijas -  atsi-
vėrė ne tik mokyklos, bet ir 
viso miestelio vaizdas“, - sakė 
G.Ražanskas.

 Tai skatino aktyviai istorinių 
faktų ieškoti archyvuose.

„Nupūčiau dulkes nuo visų 
bylų ir atsivėrė neregėta mo-
kyklos istorija. Įsivaizduokite, 
nuvažiuoji į ypatingąjį  KGB 
archyvą, verti bylas, kurių 
niekas nevartė. Archyvas jau 
baigia darbą, o tu iš jo neišeini 
- laikas prabėga ten akimirks-

niu. Atrandi įvairiausių dalykų 
- tai  fantastiška“, - su užside-
gimu pasakojo G.Ražanskas.

Pirmąją knygą G.Ražanskas 
išleido 1998 metais. Tai buvo 
kraštotyros apžvalga „Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazija“.

„Joje buvo sudėti tik sausi 
archyviniai faktai.

„Vagos“ leidykla išleido. Ir 
dabar tą knygą „nesarmata“ pa-
imti į rankas. Man tos knygos 
išleidimas buvo didelis įvykis. 
Pamenu, tuometinis Anykščių 
rajono meras Saulius Nefas pa-
sveikino, už šią knygą premiją 
įteikė. Savivaldybė tos knygos 
leidimą parėmė ir pinigais, nes 
pats S.Nefas buvo istorikas ir 
tam skyrė labai didelį dėmesį“, 
- prisiminimais apie pirmąjį 
leidinį dalijosi G.Ražanskas.

Įkvėptas sėkmingos krašto-
tyrinės veiklos, G.Ražanskas 
toliau tęsė šią veiklą ir plana-
vo išleisti gyvą Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos istoriją, 
kalbančią jos moksleivių bei 
mokytojų lūpomis.

„Rašiau laiškus dar gyviems 
mokiniams ir mokytojams, ku-
rie buvo išsibarstę po Lietuvą. 
Rašydavau laiškus į Angliją, 
Ameriką.Tuo metu nebuvo 
interneto, elektroninio pašto, 
tai buvo ranka rašyti laiškai.
Tuos atsiminimus, fotografi-
jas kaupiau, atsirado ir eks-
ponatų. Laukiau kažkokios 
progos. Artėjo Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos 100-me-
tis. Jau prieš penkerius - še-
šerius metus planavau, kad 
reikia parengti rimtą leidinį 
apie gimnaziją. Ir pernai pasi-
rodė  kraštotyros monografija 
„Anykščių Jono Biliūno gim-
nazija : 1920–2020“, - pasako-
jo pašnekovas.

Kalbėdamas apie naujau-
sią savo knygą, G.Ražanskas 
sakė, kad ją vartant apima 
geras jausmas, nes Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos isto-
riją pasakoja buvę mokytojai 
ir mokiniai.

„Atrodo, kad juos būčiau 
suvedęs į vieną vietą. Tai ne-
apsakomas jausmas. Lyg visi 
jie, iš skirtingų laikotarpių su-
sirinkę mokytojų kambaryje, 
kalba apie tą istoriją“, - sakė 
G.Ražanskas.

Rinkdamas buvusių mokslei-
vių bei mokytojų prisiminimus 
apie Anykščių Jono Biliūno 
gimnaziją, G.Ražanskas sakė 
iš jų girdėjęs tik teigiamus ir 
malonius prisminimus.

„Praeina laikas ir pamiršti 
mokyklinių laikų nuoskau-
das, blogus dalykus. Ir tada 
atrodo, kad visi tie mokytojai 
yra ir buvo geri“, - pastebėjo 

G.Ražanskas.
Prakalbus apie mokyklinius 

laikus, G.Ražanskas prisiminė, 
kad pats mokėsi ir baigė Svė-
dasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnaziją. Istorijos mokytojas 
sakė, kad jo svajonė knygą pa-
rašyti ir apie šią mokyklą.

„Būsimai knygai aš jau kau-
piu medžiagą, lankausi archy-
vuose. Planuoju knygą išleisti 
po kokių penkerių metų. Jau 
40 metų praėjo nuo to laiko, 
kai baigiau šią mokyklą. Ir 
šiandien man tie visi buvę mo-
kytojai atrodo tokie geri, tokie 
šviesūs prisiminimai apie juos. 
Nors kai buvau mokinys, apie 
mokytojus galvojau kartais ki-
taip“, - kalbėjo G.Ražanskas.

Jis sutiko, kad požiūriui į 
mokytojus įtakos turėjo ir tas 
faktas, kad šiandien jis pats 
dirbdamas tokį darbą užsidirba 
duonai.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos istorijos mokytojas 
G.Ražanskas gimnazijos is-
torijos muziejuje yra įrengęs 
ekspozciją, kurią noriai lanko 
buvę mokiniai ir mokytojai.

„Kaip jie visi džiaugiasi ap-
žiūrinėdami ekspoziciją. Pa-
skleidžiu fotografijas, turiu 
visokių eksponatų, unikalių 
dokumentų. Kokios emocijos 
kyla, kai ekspozicijos lankyto-
jai varto klasės žurnalus, mato 
jiems parašytus pažymius.Yra 
ir filmuotos medžiagos. Žmo-
nės net nenori iš muziejaus iš-
eiti“, - pasakojo G.Ražanskas, 
kviesdamas užsukti ir pamatyti 
viską savo akimis.

Pasiteiravus, ar gimnazijos 
muziejų bus kuo papildyti šiais 
laikais, kai pamokos vyksta 
nuotoliniu būdu, o ugdymo 
procesą užkariavo išmaniosios 
technologijos, G.Ražanskas 
kalbėjo: „Taip, nebėra net mo-
kyklinių žurnalų. Laiškų ranka 
neberašome. Nebėra tos gyvy-
bės.Toks laikmetis“.

Kažkada buvo kalbama, 
kad iš mūsų gyvenimo dings 
ir spausdintos knygos, ta-
čiau, anot istorijos mokytojo 
G.Ražansko, knygos išliks, 
kol mokyklose bus nors vienas 
mokinys.

„Knygą paliesti yra visai ki-
tas jausmas ir džiaugsmas“, - 
pastebėjo G.Ražanskas.

Istorijos mokytojas G. Ra-
žanskas yra išleidęs dvi kraš-
totyrines apžvalgas apie De-
beikių seniūnijos Mickūnų 
bei Leliūnų kaimus. Dar viena 
knyga pasirodys apie Mičionių 
kaimą.

„Mičionių kaime glūdi mano 
šaknys. Ten gyveno mano gi-
minė nuo pat XVII amžiaus“, 

- sakė G.Ražanskas.
Knygą apie Mičionių kaimą 

planuojama išleisti kitą vasarą, 
ją autorius žada pristatyti Inkū-
nų bažnyčioje per  Šv.Vincento 
atlaidus.

G.Ražanskas kartu su žmo-
na Asta Ražanskiene užaugino 
sūnų Petrą. Jis taip pat baigė 
istorijos mokslus, tačiau savo 
karjerą susiejo su krašto apsau-
ga ir dirba Krašto apsaugos mi-
nisterijoje.

„Gal ir gerai, kad jis netapo 
mokytoju. Išgyventi su šeima 
Vilniuje iš mokytojo atlygi-
nimo praktiškai neįmanoma. 
Norint dirbti mokytoju, reikia 
idealizmo. Tas darbas turi būti 
mielas. Man mokytojo darbas 
labai patinka. Reikia mylėti 
vaikus, mokyklą, bet šalia to 
darbo reikia  turėti pomėgį, o 
toks man yra kraštotyra. Ši sri-
tis  nepaprastai įdomi,  turtinan-
ti mane, kaip mokytoją“,-sakė 
G.Ražanskas.

Pašnekovas pastebėjo, kad 
mokykloje vis mažiau vaikų 
domisi istorija.

„Vaikai yra pragmatiški, jie 
galvoja apie ateitį. Istorikas, 
mokytojas...Tu pasmerksi save 
vos vos išgyvenimui. Todėl vai-
kai renkasi tiksliuosius, gamtos 
mokslus, informacines techno-
logijas“, - tęsė G.Ražanskas.

Pašnekovas pastebėjo, kad 
šiandien mokytojo profesija 
tarp mokyklas baigiančių moks-
leivių nepopuliari, užsidarė net 
pedagoginis universitatas.

„Tačiau tuščios mokyklos 
neliks, svarbu, kad tik būtų vai-
kų.Visada atsiras jaunų idealis-
tų, galbūt į mokytojus keisis ir 
valdžios požiūris, nors negaliu 
pasakyti, kad šiandien moky-
tojai gyvena blogai”, - sakė 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos istorijos mokytojas, kraš-
totyrininkas  G.Ražanskas.

Istorikas Gintaras Ra-
žanskas sudarė knygą 
„Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija“, kuri išleista 
pernai, minint Jono Biliū-
no gimnazijos šimtmečio 
jubiliejų.

Mokytojas Gintaras Ražanskas išleido keturias kraštoty-
ros apžvalgas bei monografijas.
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Dorota Ponińska 
„Kelionė meilės link. Emilija“

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2020 m.
Iš lenkų kalbos vertė Rytė Janauskaitė.

Tai pasakojimas apie du skirtingus XIX 
ir XIII amžių pasaulius.  Pirmiausia tai – 
jausminga istorija apie Vilniaus vienuoly-
no rūsčią kasdienybę ir vienuolyno auklė-
tinę, sukilimo dalyvio, patekusio į turkų 
nelaisvę, dukterį, jos lemtingą kelionę net 
iki Stambulo, tikintis išpirkti tėvą. Paslap-
tinguose Rytuose Emilija sutinka didžiąją 
savo meilę – kilmingą jauną turką. Ir vos 

tos meilės nepraranda...
Vaizdžiai aprašomos ir Vilniaus grožybės – Arkikatedra, Aušros 

Vartai, ir Stambulo žavesys, net haremo kasdienybė. Ypač įdomiai 
aprašytas mažai žinomas istorinis faktas – netoli Stambulo egzis-
tavusi lenkų sukilėlių kolonistų gyvenvietė Adampolis, kurią įkū-
rė rašytojas ir visuomenės veikėjas Michalas Čaikovskis.

  Romane paraleliai su pagrindiniu siužetu sekama ir tikra istori-
ja apie garsų XIII a. persų poetą sufijų Rumi, sukūrusį mevlitų re-
liginę atšaką, kur vietoj maldos atliekamas sūkurinis šokis sema, 
vedantis link dvasinės ekstazės.

Johan Huizinga 
„Rytdienos šešėliuose“

Išleido VšĮ „Gelmės“.
Iš nyderlandų kalbos vertė Antanas 
Gailius.
Knyga iliustruota Romualdo Požerskio 
nuotraukomis.

Johano Huizingos (1872–1945) „Rytdie-
nos šešėliuose“ pirmą kartą išleista 1936 m. 
Tai istoriškai reikšmingas kultūros smuki-
mo vertinimas dešimtmečiais prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, skirtas autoriaus laikų Eu-
ropos kultūros krizei aptarti. Tyrinėdamas 

dvasinius negalavimus, autorius pateikia neginčijamą diagnozę ir 
nurodo priemones jai gydyti. Pats Huizinga įvardija knygą kaip 
„mūsų laikų dvasinės negalios diagnozę“. Tačiau joje gausu plačių 
istorinių apibendrinimų. Daugelis autoriaus įžvalgų skamba taip, 
tarsi būtų parašytos mūsų laikais. Iliuzijos ir klaidingos pažiūros 
klesti visur. Labiau nei bet kada žmonės tampa pasaulio vergais, 
žudo ir tildo vieni kitus. Pasaulis kupinas neapykantos ir nesuta-
rimų. Mūsų laikų dievai – mechanizacija ir organizacija – atnešė 
gyvenimą ir mirtį. Jos suraizgė visą pasaulį, sukūrė bendradarbia-
vimo galimybę, padėjo sukaupti jėgas ir bendrą supratimą. Tačiau 
kartu jos paspendė spąstus dvasiai, supančiojo ją. Jos nuvedė žmo-
nes nuo individualizmo į kolektyvizmą, paneigdamos giliausias 
asmenines vertybes. Ar ateitis bus dar labiau mechanizuota, ar vi-
suomenę valdys naudos ir jėgos reikalavimai? 

naujos knygos

Dėl ligos darbotvarkę 
sutrumpinęs popiežius 
meldėsi už mirusius 
benamius

Popiežius Pranciškus, kuris dėl 
išialgijos priepuolio atšaukė dalį 
numatytų savo renginių, sekma-
dienį atkreipė dėmesį į benamius 
žiemą, tarp jų netoli Vatikano 
mirtinai sušalusį nigerietį.

Popiežius prašė melstis už 46 
metų vyrą vardu Edvinas, kurį 
„visi, net mes, ignoravo ir ap-
leido“. Pasak pontifiko, sausio 
20-ąją „už kelių metrų nuo Šv. 
Petro aikštės dėl šalčio buvo 
rastas negyvas benamis vyras iš 
Nigerijos“. Savaitės pradžioje 
oro temperatūra Romoje nukrito 
žemiau nulio.

Kitą dieną po Vatikano prane-
šimo, kad 84 metų Pranciškus 
vėl kenčia nuo išialgijos – lėtinės 
nervų sistemos ligos, sukėlusios 
jam dubens srities skausmą – po-
piežius praleido planuotas mišias 
Šv. Petro bazilikoje, bet pasirodė 
Apaštališkųjų rūmų bibliotekoje 
paskelbti palaiminimo, aptarti 
Evangelijos eilutės ir pakalbėti 
apie benamių vargus.

Pranciškus dažnai stengiasi 
atkreipti dėmesį į visuomenės 
atstumtųjų problemas, o Vatika-
no pareigūnai kartais dalija mie-
gmaišius gatvėse netoli Vatikano 
gyvenantiems žmonėms.

Tai jau antras kartas pastaro-
siomis savaitėmis, kai Pranciškų 
ištinka išialgijos priepuolis, pri-
verčiantis atsisakyti suplanuotų 
renginių. Dėl naujausio prie-
puolio jis atidėjo pirmadieniui 
planuotą tradicinę metų pradžios 
kalbą Vatikane akredituotiems 
diplomatams. Vėliau pirmadienį 
pontifikas turėjo nuvykti į vieną 
Romos baziliką pasimelsti su ki-
tais krikščionių lyderiais, bet da-
bar renginys vyks be jo.

Dėl tokių pačių skausmų Pran-
ciškus praleido Naujųjų metų die-
nos mišias Šv. Petro bazilikoje.

Dar kartą nukelta naujojo 
Bondiados filmo 
„Mirtis palauks“ premjera

Jau ne kartą nukelta naujo fil-
mo apie Džeimsą Bondą „Mirtis 
palauks“ premjera ketvirtadienį 
buvo dar kartą atidėta, o kino 
studija MGM patvirtino, jog žiū-
rovai neišvys filmo anksčiau nei 
spalio mėnesį.

Prieš tai 25-ojo filmo apie gar-
sųjį britų šnipą premjeros data 
buvo nukelta jau kelis kartus.

Iš pradžių buvo numatyta, kad 
premjera Londone bus surengta 
2020 metų kovą, tačiau dėl prasi-
dėjusios COVID-19 pandemijos 
ji buvo nukelta į lapkritį, tuomet 
– į 2021 metų balandį.

Visgi pasaulyje nepavykus su-
stabdyti koronaviruso plitimui, o 
kino teatrams vis dar neatveriant 
durų dėl ribojamųjų priemonių, 
buvo nuspręsta premjerą nukelti 
į dar vėlesniam laikui.

Dabar planuojama, kad žiū-
rovai galės pamatyti 25-ą Bon-
diados dalį „Mirtis palauks“ ne 
2021 metų balandžio 2 dieną, o 
2021 metų spalio 8 dieną, sako-
ma naujienų agentūrai AFP at-
siųstame MGM pranešime.

Manoma, kad Cary Joji Fuku-
nagos režisuotas filmas bus pa-
skutinis, kuriame žaviojo šnipo 
vaidmenį atliko Danielis Crai-
gas, kuris iki šiol pasirodė jau ke-
turiuose šios serijos filmuose.

Pagal naujosios dalies siužetą, 
į atsistatydinusį Džeimsą Bondą 
pagalbos kreipiasi jo senas drau-
gas ir CŽV agentas Feliksas Lei-
teris.

Šnipo priešininko Safino vai-
dmenį atlieka Rami Malekas, taip 
pat sukūręs pagrindinį vaidmenį 
juostoje „Bohemijos rapsodija“. 
Filme taip pat pasirodys Lashana 
Lynch, Lea Seydoux, Ana de Ar-
mas ir Benas Whishaw.

„Mirtis palauks“ yra tik vienas 
iš dešimčių svarbių Holivudo fil-
mų, kurių premjeros pakibo ore, 
studijoms svarstant, ar atidėti fil-
mų išleidimą neribotam laikui, ar 
išleisti juos internetinės televizi-
jos platformose ir taip netekti pa-
jamų iš bilietų pardavimų.

Teigiama, kad filmo kūrimas 
atsiėjo 250 mln. JAV dolerių, tad 
jo sėkmė yra labai svarbi studijai 
MGM. 

„SpaceX“ raketa iškėlė 
į orbitą rekordiškai 
didelę palydovų grupę 

„SpaceX“ sekmadienį paleido 
raketą „Falcon 9“, nešusią rekor-
dinį skaičių palydovų, pranešė 
ši privati amerikiečių kosmoso 
bendrovė.

Raketa buvo sėkmingai paleis-
ta iš Floridos Kanaveralo kyšulio 
10 val. vietos (17 val. Lietuvos) 
laiku, praėjus parai po to, kai dėl 
prastų oro sąlygų buvo atidėtas 
pradinis startas.

„SpaceX“ gamybos vadovas 
Andy Tranas raketos paleidimo 
vaizdo įraše pažymėjo, kad „Fal-
con 9“ gabeno 133 komercinius 
ir valstybinius „kosminius apara-
tus“, taip pat 10 „SpaceX“ paly-
dovų.

„Tai didžiausias skaičius per 
vieną misiją iškeltų kosminių ap-
aratų“, – pabrėžė A. Tranas.

„SpaceX“ vykdo „bendrų 
skrydžių“ programą, leidžiančią 
kitoms kompanijoms ir vyriausy-
bėms už mokestį JAV milijardie-
riaus Elono Musko įkurtai ben-
drovei iškelti savo technologijas 

į kosmosą.
Kelios minutės po paleidimo 

raketai pasiekus į kosmoso ribą 
pirmoji „Falcon 9“ pakopa atsi-
skyrė nuo likusios konstrukcijos 
ir pradėjo valdomai leistis atgal į 
Žemę.

Vėliau ši daugkartinio naudo-
jimo raketos pakopa nutūpė ant 
autonominės jūrinės platformos 
„Of Course I Still Love You“ 
Atlanto vandenyne. Ši pakopa 
buvo sėkmingai susigrąžinta jau 
penktąjį kartą.

„SpaceX“ socialiniame tin-
kle „Twitter“ paskelbė, jog visi 
143 palydovai buvo sėkmingai 
iškelti.

Bendrovė siekia pasiųsti į or-
bitą tūkstančius nedidelių paly-
dovų, turinčių sudaryti pasaulinę 
plačiajuosčio interneto ryšio sis-
temą „Starlink“.

Mokslininkai reiškia susirūpi-
nimą dėl erdvę aplink Žemę už-
teršiančių objektų skaičiaus. Vis 
dėlto „SpaceX“ sako, kad jos pa-
lydovai suprojektuoti po kelerių 
metų sudegti atmosferoje.

Kartu su kitais kosminiais apa-
ratais savo kelionę pradėjo ir dar 
vienas Lietuvos mažųjų palydo-
vų kūrėjos „NanoAvionics“ pa-
lydovas, nurodė bendrovė.

Lietuvoje sukurtas aparatas 
„Charlie“ yra jau trečiasis per 
pastarąjį pusmetį į kosmosą iš-
keltas „NanoAvionics“ palydo-
vas.

„Charlie“ yra pirmasis iš dvie-
jų „NanoAvionics“ palydovų, 
sukurtų JAV radijo dažnių ir 
duomenų analizės bendrovės 
„Aurora Insight“ užsakymu. Abu 
palydovai taps JAV bendrovės 
kuriamos, duomenų rinkimo ir 
perdavimo į Žemę, sistemos dali-
mi. Antrasis palydovas – „Bravo“ 
– į orbitą turėtų būti iškeltas per 
pirmąjį šių metų ketvirtį, sakoma 
bendrovės pranešime spaudai.

„NanoAvionics“ nurodė, kad 
„Aurora Insight“ palydovus nau-
dos radijo dažnių spektro stebė-
senai, apdorojant mobiliojo ryšio 
ir belaidžio duomenų perdavimo, 
televizijos transliavimo signalus. 
„Aurora“ technologija leidžia 
fiksuoti radijo dažnių juostų nau-
dojimo intensyvumą, taršą, inter-
ferenciją, o sukauptą informaciją 
atvaizduoti žemėlapyje realiu 
laiku. Stebėsenos duomenys pa-
deda mobiliojo ryšio ar mobi-
liųjų duomenų operatoriams, 
transliuotojams ir kitiems radijo 
dažnių naudotojams efektyviau 
išnaudoti turimą infrastruktūrą ar 
ją plėsti.

„NanoAvionics“ – pirmoji lie-
tuviška kosmoso technologijų 
įmonė, kurianti ir tiekianti naujos 
kartos elektroninius ir mechani-
nius mažųjų palydovų sistemų 
sprendimus, komponentus bei 
misijos integracijos paslaugas. 
Bendrovės sukurtos palydovų 
platformos M6P ir M12P leidžia 
aptarnauti vis labiau populiarėjan-
čią komercinę kosmoso rinką. 

-Bns
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įvairūs

horoskopas

AVINAS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, darbus 
dirbsite ką nugriebdamas - tai 
tą, tai kitą. Turite pagaliau ap-
sispręsti ir nurimti. Jei iš tiesų 
norite kažką pasiekti, turite jau 
šią savaitę imtis vienos konkre-
čios srities.

JAUTIS. Konfliktas na-
muose pirmoje savaitės pusėje 
gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės nepriklausomybės 
ir laisvės. Visiškai netikėtai 
gausite džiugią žinią. Pamaty-
site, kaip neįveikiama taps nu-
galimu. Be to, išsipildys viena 
didelė jūsų svajonė. Laukite 
savaitgalio!

DVYNIAI. Šią savaitę gali-
te išvengti vieno nemalonaus 
susitikimo. Nesijaudinkite, ne-
galvokite apie mažareikšmius 
dalykus ir pagaliau pasakykite 
garsiai tai, ką privalote pasaky-
ti. Galite nusivilti žmonėmis, 
kuriais iki šiol pasitikėjote.

VĖŽYS. Savaitės pradžio-
je gali būti bandymų primesti 
jums savo nuomonę. Nesileis-
kite! Savaitės viduryje nesusi-
koncentruokite ties menkaver-
čiais dalykais ir mažiau tuščiai 
plepėkite. Galimos naujos pers-
pektyvios pažintys.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
gali atsiverti visiškai naujos fi-
nansinės galimybės. Iš pradžių 
naujoji situacija gali sukelti 
rimtų nesutarimų šeimoje, bet 
galiausiai visi įsitikins realia 
būsima nauda. Pamatysite, rū-
pesčiai atsipirks su kaupu ir rei-
kalai eisis sklandžiai.

MERGELĖ. Nuo ankstesnių 
laikų jūs jaučiate permainų ten-
dencijas jūsų gyvenime. Nuo 
šios savaitės tai įgaus konkre-
čią formą, todėl būtina įtempti 
protines ir fizines jėgas, kad 
paskubintumėte pozityvias per-
mainas. Senokai varginusios 
finansinės problemos pagaliau 
pradės spręstis.

SVARSTYKLĖS. Sulaukęs 
įdomaus pasiūlymo šią savai-
tę pateksite į gana pikantišką 
situaciją. Galite šiek tiek su-
panikuoti visiškai neteisingai 
interpretuodamas vyresnybės 
pasisakymą. Pasitikslinkite 
geriau dar kartą! Pasistenkite 
išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs tu-
rite teisę būti vertinamas, o jūsų 
nuomonės turėtų būti paisoma.

SKORPIONAS. Gausite 
svarbų vyresnybės nurodymą. 
Nepamirškite, kad turite teisę 
pareikšti ir savo nuomonę. Lai-
mė, prieštarauti vargu ar teks - 
pasikeitimai atitiks jūsų intere-
sus. Beje, jūsų artimieji taip pat 

norėtų, kad būtų paisoma ir jų 
nuomonės.

ŠAULYS. Reikalai, kuriems 
reikia finansinių išlaidų, bei 
susiję su teise ir tvarka, paga-
liau bus sutvarkyti. Iki šiol jie 
visą laiką buvo atidėliojami. 
Daugiau taip nebus, bet saugo-
kitės priešininkų ir pavyduolių. 
Šiomis dienomis jūsų laukia 
paskutinis pokalbis jums asme-
niškai labai svarbiu reikalu.

OŽIARAGIS. Konfliktai 
darbe griauna ir asmeninį jūsų 
gyvenimą. Laimė, ši savaitė 
bus dosni įvairiausių gerų ga-
limybių. Nepraleiskite progos 
išspręsti pačias didžiąsias pro-
blemas, gal net pakeisti darbą. 
Taip pat neatidėliokite ir vizito 
pas gydytoją.

VANDENIS. Šiuo metu būtų 
gerai neprarasti perspektyvos, 
nuosekliai laikytis savo paties 
nustatytų taisyklių. Antroje sa-
vaitės pusėje gali užsimegzti 
nauja subtili draugystė. Asme-
niui, kuriam jūs neabejingas, 
reikia jūsų pagalbos ir paramos.

ŽUVYS. Jei iš tiesų prieš akis 
turite vertą tikslą, energingai 
dirbkite ta kryptimi ir nesigąs-
dinkite laikinų komplikacijų. 
Sėkmingi jūsų projektai privers 
nutilti kritikus ir pavydžius var-
žovus.

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 – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

Superkame kArVES, 
BuLiuS ir TELyčiAS 

„krEkENAVOS 
AGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

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.

siūlo darbą Reikalingi žmonės, galintys 
su savo trimeriais nupjau-
ti meldus ir, esant galimybei, 
juos surinkti. Prie Nevėžos ež. 
Anykščių r. 

Tel. (8-612) 94492.

parduoda

kuras

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Valo kaminus, krosnių angas. 
Smulkūs remonto darbai. 

Tel. (8-644) 41260.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinę profesinio mokymo programą. 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. sausio 29-vasario 2 d. Į kursus prašo-

me registruotis internetu puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti bū-
dami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

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

Tel. (8-684) 81890.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miskovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

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

Tel. (8-694) 13180.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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anekdotas

oras

-1

0

mėnulis
sausio 26 d. - priešpilnis,
sausio 27 - 29 d. -pilnatis.

Angelė, Jogundas, Jogundė, 
Natalis, Ilona, Anelė.

Timotiejus, Titas, Rimantas, 
Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

šiandien

sausio 27 d.

vardadieniai

sausio 28 d.
Tomas, Gedautas, Nijolė, 
Leonidas, Manfredas.

sausio 29 d.
Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

Žmonos būna trijų rūšių:
1. Gražios.
2. Ištikimos.
3. Gražios ir ištikimos, bet 

pripučiamos.

***
Ateina vyras į viešbutį ir pra-

šo administratoriaus užsakyti 
kambarį. Šis klausia:

- Čia jūsų žmona, ar kas?
Vyriškis atsako:
- Ar kas.

***
Važiuoja vyras su žmona ir 

visą kelią pykstasi. Staiga žmo-
na priekyje, prie kelio, pamato 
dvi kiaules ir sako vyrui:

- O, žiūrėk, čia turbūt tavo 
giminės!

Vyras:
- Taip, uošvis su uošviene.

***
Viršininkas pavaldiniui:
- Ką dabar darai?
- Nieko...
- Kai baigsi - užeik.

***
- Šiandien aš savo viršininkui 

iškėliau ultimatumą: arba jis 
man pakelia atlyginimą, arba aš 
išeinu iš darbo!

- Ir kaip visa tai pasibaigė?
- Pasiekėm kompromisą - jis 

man nepakėlė atlyginimo, o aš 
neišėjau iš darbo.

***
- Brangusis, tavo baltiniai da-

bar visiškai balti.
- Žinai, brangioji, man jie la-

biau patiko, kai buvo languoti...

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja 
Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslinin-
kus, norinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame 
kreiptis į redakciją telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu 
robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika 
nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus re-
dakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Buvusiame gaisrinės pastate atidarys 
kavinę ir svečių namus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Viešintų seniūnijos Laičių kaimo ūkininkas  Algis Bukauskas ruošiasi atlikti kapitalinį 
buvusio Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato remontą ir jame atidaryti ka-
vinę bei svečių namus.

Šiame pastate jau beveik 
trejus metus veikia firminė 
A.Bukausko mėsos gaminių 
parduotuvė. Buvusios gaisri-
nės pastatas ūkininkui Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu 
išnuomotas 25 metų laikotar-
piui. R.Bukauską savivaldybė 
įpareigojo į pastato remontą 
investuoti ne mažiau kaip 54 
tūkst. Eur.

Sausio 22 dieną, penkta-
dienį, per internetinę platfor-
mą „Zoom“ vyko nuotolinis 
viešas susirinkimas, kuriame 
buvo kalbama apie visuomenei 
svarbaus statinio projektavimą. 
Apie šį susirinkimą informa-
cija buvo paskelbta Anykščių 
rajono savivaldybės interneto 
svetainėje, tačiau ne pagrindi-
niame naujienų sraute, o rubri-
koje apie statinių projektinius 

pasiūlymus. Sužinoti apie viešą 
susirinkimą, kuriame kalbama 
apie buvusios Anykščių mies-
to gaisrinės kapitalinį remontą, 
eiliniam anykštėnui šansų buvo 
labai mažai. Norint sužinoti, 
kada vyksta statinių projektinių 
pasiūlymų svarstymai, reikia 
tokio pobūdžio informaciją ne 
tik uoliai stebėti, bet ir nema-
žai paplušėti, kad ją pavyktų 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje surasti.

Tad nieko nuostabaus, kad 
viešame susirinkime, kuriame 
buvo kalbama apie buvusios 
Anykščių miesto gaisrinės pas-
tato ateitį, dalyvavo tik trys 
žmonės -  IĮ Rimanto Paužos 
architektūros ir urbanistikos 
studijos vadovas R.Pauža, ūki-
ninkas A.Bukauskas ir šių eilu-
čių autorius.

„Anykšta“ domėjosi, kokie 
pokyčiai numatyti buvusiame 
Anykščių gaisrinės pastate, 
kaip po kapitalinio remonto at-
rodys jo išorė.

Architektas R.Pauža pasako-
jo, kad mažmeninei prekybai 
buvusiame gaisrinės pasta-
te numatytas 53 kv.m plotas. 
61,68 kv.m numatyta naujai 
atidaromai kavinei. Ūkininkas 
A.Bukauskas šiame pastate ati-
darys dviejų kambarių svečių 
namus. Šalia buvusios gaisrinės 
pastato taip pat numatyta įreng-
ti lauko kavinę, automobilių 
stovėjimo vietas.

Architektas R.Pauža pasa-
kojo, kad buvusios gaisrinės 
pastato bokštas bus kompo-
nuojamas taip, kad mažėtų jo 
aukštingumas, tačiau jo tūris 
nesikeis.

Buvusios Anykščių gaisrinės 
pastato apdaila, pasak architek-
to R.Paužos, atlieps Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios apdailos 
stilistiką: ji bus raudonų plytų, 
o bokštas bus pilkas.

Ūkininkas A.Bukauskas 
„Anykštai“ sakė, kad į buvu-
sios gaisrinės pastato kapitali-
nį remontą planuoja investuoti 
apie 100 tūkst. Eur, taigi, jos 
bus didesnės nei į pastatą inves-
tuoti yra įpareigojusi Anykščių 
rajono taryba.

Ūkininkas Algis Bukaus-
kas į pastato remontą žada 
investuoti mažiausiai 100 
tūkst. Eur.

Šiuo metu buvusiame Anykščių gaisrinės pastate veikia 
ūkininko Algio Bukausko firminė mėsos gaminių par-
duotuvė.

Po kapitalinio remonto buvusios gaisrinės pastatas atrodys šitaip.

Priminsime, kad 2015 me-
tais Viešintų seniūnijos Laičių 
kaimo ūkininkas R.Bukauskas 
savo firminių mėsos gami-
nių parduotuvę buvo atidaręs 
Anykščių miesto turgaus admi-
nistraciniame pastate. Tuomet 
čia buvo ne tik parduodami 
mėsos gaminiai, bet ir kurį lai-
ką gaminami maisto patiekalai 
išsinešimui.

Po trejų metų veiklos ūki-
ninkas R.Bukauskas nusprendė 
pakeisti lokaciją ir išsinuomojo 
buvusios Anykščių gaisrinės 
pastatą. Firminių mėsos gami-
nių parduotuvė netruko tarp 
anykštėnų ir miesto svečių su-
laukti populiarumo.

A.Bukauskas savo ūkį įkūrė 
2002 metais. Iš pradžių augino 
paukščius. Jis pirko senas fer-
mas, laikui bėgant jas restaura-
vo, tuo pačiu metu statė  grūdų 
perdirbimo gamyklą.

Šiuo metu A.Bukauskas dir-
ba 250 hektarų žemės, augina 
mėsinius galvijus, kiaules, se-
zoniškai veikia paukštynas. Jis  
laiko savo paršavedes, kad ne-
reikėtų pirkti paršelių.

Ūkininkas A.Bukauskas taip 
pat augina bulves, sėja grūdines 
kultūras. Išaugintą produkciją  
jis naudoja pašarų gamybai.

Pagal specialų užsakymą 
mėsos gaminius  A. Bukauskui 
gamina AB „Alantos agroservi-
sas“.

2017  metais ūkininko 
A.Bukausko ūkis Anykščių ra-
jono savivaldybės rengiamame 
konkurse buvo paskelbtas Metų 
ūkiu.


