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Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Savivaldybė nubaudė senosios gaisrinės 
nuomininką

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Senosios Anykščių gaisrinės pastato nuomininkui - ūkininkui Algiui Bukauskui - už pa-
grindinių nuomos sutarties sąlygų pažeidimą skirta 10 tūkst. Eur bauda.
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Ūkininkas Algis Bukaus-
kas sakė, kad senosios 
gaisrinės pastato rekons-
trukcija laiku nebuvo 
pradėta dėl jį apgavusio 
architekto.

Buvusi senoji gaisrinė tapo maisto prekių parduotuve.

Gaisre žuvo motina ir sūnus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį per gaisrą Skiemonių seniūnijos Vildiškių kaime žuvo 63-ejų metų vyras ir jau į dešim-
tą dešimtį įkopusi jo motina. O šeštadienį, vasario 13-ąją supleškėjo namas Andrioniškio seniūnijos Zabelynės kaime.

riausiojo policijos komisaria-
to Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jonas 
Cicėnas. 

Bendrajame pagalbos centre 
skubios pagalbos tarnybų tele-
fono numeriu 112 pranešimas 

apie gaisrą gautas 1 val. 12 
min. 2 val. 55 min. namo viduje 
rastas stipriai apanglėjęs žmo-
gaus kūnas, o vėliau - 05 val. 40 
min. rastas dar vieno sudegusio 
žmogaus kūnas. 

Vasario 15-osios rytą gaisra-
vietėje dirbo gausios policijos 
pareigūnų pajėgos, žuvusiųjų 
kūnai 9 valandą ryto dar ne-
buvo išvežti. Tiesa, maža tėra 
tikimybių, jog įvykis buvo kri-
minalinis. Greičiausiai gaisras 

kilo nuo krosnies.
„Geriau padaryti daugiau nei 

reikia, užuot vėliau gailėjusis, 
kad kažko nepadarei“, - kodėl 
vienu metu gaisravietėje dir-
bo net trys policijos ekipažai, 
aiškino Utenos apskrities vy-

Gaisras Andrioniškio seniūnijos Zabelynės kaime sunio-
kojo renovuotą namą. Rolando lančicko nuotr.

Skiemonių seniūnijoje Vildiškių kaime per gaisrą žuvo 
63 metų vyras ir į dešimtą dešimtį įkopusi jo motina.

Protokolai. Anykščių rajono 
policijos komisariato policijos 
pareigūnai vasario 12-14 dieno-
mis dėl karantino reikalavimų 
nesilaikymo surašė 25 adminis-
tracinės teisės pažeidimo proto-
kolus. Dalis nubaustųjų - kitų 
savivaldybių gyventojai, be pa-
grindo atvykę į Anykščių savi-
valdybės teritoriją, dalis - kartu 
gėrę, susikivirčiję ir pareigūnus 
patys išsikvietę anykštėnai. 
Skaičiuojant, jog mažiausia 
bauda už karantino reikalavimų 
pažeidimą yra 250 eurų, ben-
dra per tris dienas policininkų 
surinkta suma yra mažiausiai 6 
250 eurų. 

Konkursas I. Pagaliau įvyko 
Anykščių švietimo centro direk-
toriaus konkursas. Jame dalyva-
vo vienintelė pretendentė Vita 
Abraškevičienė. Ji atitiko kon-
kurso reikalavimus ir netrukus 
turėtų būti paskirta įstaigos va-
dove. Iki tol V.Abraškevičienė 
vadovavo Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazijos Viešintų pagrindi-
nio ugdymo skyriui.

Konkursas II. Paskelbtas 
konkursas Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktoriaus pareigoms užimti. 
Pretendentai dokumentus kon-
kursui gali pateikti iki vasario 
26 dienos. Šiai įstaigai laikinai 
vadovauja Renata Gudonienė.

Smurtas. Vasario 13 dieną 
apie 7.00 val. Kurklių seniūni-
jos Kurklių II kaime, namuo-
se, neblaivus (nustatytas 1,54 
prom. girtumas) vyras (g. 1957 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1953 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Neįgaliesiems 
kelią mieste 
tenka skintis 
savo rankomis
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Taip, kaip Šveicarijoje,
 Anykščiuose nebus…

Irena VAITKIENĖ, 
Anykščių miesto Jurzdiko
seniūnaitijos seniūnaitė: 

„...Ir kyla klausimas - kodėl 
valo ne vietiniai žmonės? “
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Judėjimas. Gerėjant ko-
ronaviruso plitimo situaci-
jai, Vyriausybės ekstremalių 
situacijų komisija siūlo pa-
laipsniui atlaisvinti judėji-
mą žiedinėse savivaldybėse. 
„Pradėti siūlytume nuo trijų 
mažesniųjų – Alytaus, Šiau-
lių ir Panevėžio miestų bei 
jų žiedinių savivaldybių. Pa-
siteisinus sprendimui dėl šių 
miestų, būtų galima pereiti ir 
prie kitų“, – – pirmadienį po 
komisijos posėdžio feisbuke 
pranešė vidaus reikalų minis-
trė Agnė Bilotaitė. Komisija 
dėl šio karantino atlaisvinimo 
Vyriausybei siūlo apsispręsti 
trečiadienį.

Partizanai. Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras pirma-
dienį pranešė, kad neseniai 
pavyko surasti ir atpažinti 
vienuolikos Lietuvos parti-
zanų ir jų rėmėjų palaikus 
Vilniuje ir Leipalingyje. Jau-
niausio rasto pasipriešinimo 
dalyvio 16-ečio Alfonso Bu-
bnelio palaikus čekistai buvo 
užkasę Leipalingio NKVD 
būstinės kieme. Šiais metais 
Našlaičių kapinėse bus tę-
siami archeologiniai tyrimai, 
Leipalingyje bus ieškoma dar 
nerastų palaikų bei identifi-
kuojami jau rasti palaikai.

Tyrimas. Vasarį pigiausiai 
apsipirkti galima prekybos 
tinkluose „Lidl“ ir „Maxi-
ma“, o brangiausiai – „Iki“. 
Tai paaiškėjo palyginus po-
puliariausių maisto prekių 
krepšelio kainų vidurkį tin-
kluose „Maxima“, „Lidl“, 
„Rimi“, „Iki“ bei „Norfa“. 
Sudaryto prekių krepšelio 
kaina svyruoja nuo 30,35 iki 
32,06 euro. Tyrimui buvo pa-
sirinktas 27 prekių krepšelis: 
vaisiai, daržovės, kruopos, 
makaronai, aliejus, pienas ir 
jo produktai, batonas, mėsa ir 
jos produktai, gėrimai ir kitos 
prekės. 

Izoliacija. Nuo pirmadie-
nio į Jungtinę Karalystę at-
vykstantys asmenys turės 
karantinuotis viešbučiuose, 
vyriausybei siekiant užkirs-
ti kelią naujoms pandeminio 
koronaviruso atmainoms su-
žlugdyti sparčiai vykdomą 
skiepijimo kampaniją. Vy-
riausybė įgyvendino tikslą 
pirmąja iš dviejų vakcinos 
dozių paskiepyti 15 mln. la-
biausiai pažeidžiamų žmonių, 
tarp jų sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir vyresnius nei 
70 metų asmenis. Asmenys, 
atvykstantys į Jungtinę Ka-
ralystę iš 33 paveiktų šalių, 
turės dešimt dienų savo lėšo-
mis karantinuotis viešbučiuo-
se. Škotijoje šis reikalavimas 
taikomas atvykstantiesiems 
iš visų valstybių.

-Bns

„Koronos“ židinys ligoninėje blėsta
Jau ne pirmą savaitę pagrindiniu koronaviruso židiniu 

Anykščių rajone išlieka Anykščių rajono ligoninė. 
Vasario 15-ąją, pirmadienį, šiam židiniui buvo priskirta 

30 sergančiųjų. Iš viso rajone Covid-19 sirgo 78 asmenys.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Koronaviruso židiniu laiko-
ma ir „Anykščių vyno“ gamy-
kla. Šiam židiniui priskirti 4 
susirgimai.

Nuo pandemijos pradžios 
Anykščių rajone nuo Covid-19 
mirė 34 žmonės. 31 sirgęs Co-
vid-19 mirė „dėl kitų priežas-
čių“.  

68 asmenys, kurie buvo pri-
skirti Anykščių rajono ligoni-
nės židiniui, persirgo korona. 

Iš viso šia liga persirgo 872 
Anykščių rajono gyventojai.

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ teigė, kad sergančiųjų 
statistikos koregavimas anykš-
tėnų „sergamumui“ įtakos ne-
turėjo. „Buvo ir liko paklaida. 
Bet mes ir iki tol su Nacionali-
nio visuomenės sveikatos cen-

tro atstovais nagrinėjome skai-
čius ir stengėmės, kad jie būtų 
teisingi“, - „Anykštai“ dėstė 
D.Žiogelis.

Priminsime, jog statistikos 
problemą į viešumą iškėlė Šir-
vintų merė Živilė Pinskuvienė, 
atskleidusi, kad prie sergančių-
jų priskiriami ir tie asmenys, 
kurie pasveiko prieš kelis mė-
nesius.

„Lietuvos statistikos departa-
mentas nurodo, kad per 28 die-
nas nuo ligos pradžios žmogus, 
sergantis Covid-19, turi arba 
pasveikt, arba numirti... Galiu 
pasidžiaugti, kad mūsų rezul-

tatai pagal sergamumą yra ge-
riausi Utenos apskrityje. Ir už 
Ž.Pinskuvienės Širvintų rajoną 
geresni...“ - aiškino rajono vi-
cemeras.

Šią savaitę tęsiamas Anykščių 
rajono švietimo įstaigų darbuo-
tojų vakcinavimas. D.Žiogelis 
kalbėjo, kad paprastai rajonas 
gauna mažesnį vakcinų kiekį 
nei jų būna pažadėta, todėl ne-
aišku, kada ateis eilė skiepytis 
kitoms prioritetinėms grupėms. 

Šiame etape skiepijami iki-
mokyklinio, priešmokyklinio 
bei pradinio ugdymo pedago-
gai.  

Slidininkai reaguoja į šviesą
Praėjusį savaitgalį Anykščių Kalitos kalno slidinėjimo 

trasa vėl sulaukė slidininkų antplūdžio. 
Tiesa, atskiromis valandomis ir šeštadienį, ir sekmadienį 

laisvų vietų buvo.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kalitos kalno trasą adminis-
truojančio Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
laikinoji direktorė Renata Gu-
donienė „Anykštai“ sakė, jog 
slidininkai stebėjo orą - jei tik 
švysteldavo saulė, iš karto buvo 

perkami bilietai. Priminsime, 
jog slidininkų skaičius trasoje 
dėl karantino reikalavimų yra 
ribojamas, o bilietai parduo-
dami tik internetu. Vienu metu 
nuo Kalitos kalno gali slidinėti 
iki 60 asmenų.

Šeštadienį, vasario 13-ąją, 
buvo parduotas 161 bilietas, 
sekmadienį - 210. Pirmadienį, 
vasario 15-ąją iki 15 valandos 
buvo parduoti vos 45 bilietai. 
Kitam savaitgaliui - vasario 20-
21 dienoms bilietų slidinėjimui 
pirmadienį dar nebuvo įsigijęs 
nė vienas asmuo.

Per kiek daugiau nei savaitę 
darbo Kalitos kalnų slidinėjimo 
centras iš slidininkų už bilietus 

užsidirbo 5 431 eurą. 
Automobiliais iki kalno atva-

žiuojančių asmenų dokumentus 
nuolat tikrina Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigū-
nai. Praėjusį savaitgalį parei-
gūnai už karantino reikalavimų 
nesilaikymą administracinės 
teisės protokolus surašė dviem 
slidininkams, į Anykščius atvy-
kusiems iš kitų miestų. Jiems 
skirtos 250 eurų baudos.

Neįgaliesiems kelią mieste tenka skintis savo 
rankomis
Neįgaliojo vežimėlyje sėdintis vyras bando patekti į kitą 

Liudiškių gatvės pusę, tačiau tai padaryti jam trukdo gatvę 
valančių tarnybų ant šaligatvio suverstas sniegas. Tokį su-
krečiantį vaizdą Anykščių mieste užfiksavo anykštėnas Juo-
zas Ratautas. Jis sakė, kad tai tik dar vienas pavyzdys, kaip 
atmestinai Anykščių mieste dirba kelininkai.

„Sutinku šį žmogų dažnai, 
nors nežinau nei jo vardo, nei 
pavardės. Sekmadienį grįžda-
mas iš sodų pastebėjau, kad 
jis kapoja sniegą ir ledą. Tai 
jis man papasakojo, kad bandė 
stabdyti pravažiuojantį keli-
ninkų traktoriuką, kad jis jam 
pavalytų įvažiavimą į gatvę, ta-
čiau šis nuvažiavo nesustojęs“, 
- pasakojo J.Ratautas.

Pasak anykštėno, neįgalusis, 
sėdįs vežimėlyje, šaligatviu 
važiuoti negali, nes jis labai 
prastai nuvalytas, todėl žmo-
gus nusileidžia iki gatvės, savo 
rankomis nusivalo įvažiavimą 
ir tuomet pasiekia maždaug už 
100 metrų aikštelėje stovintį 
automobilį.

„Jis turi tokį kareivišką kas-
tuvėlį, kuriuo nudaužo ledą, o 
po to kitu kastuvu viską nuka-
sa“, - pasakojo jis.

Anykštėnas J.Ratautas kal-
bėjo, kad su įmone, kuri neturi 
socialinio jautrumo, Anykščių 
rajono savivaldybė turėtų nu-
traukti sutartį.

„Moterys su vežimėliais iš 

viso negali niekur išeiti - jų nei 
pastumti, nei patraukti. Proble-
ma labai didelė, kažkas galbūt 
gali ir per tą sniegą pavaikščio-
ti, bet tai gali daryti ne visi“, - 
sakė jis.

J.Ratautas sakė stebėjęs, kaip 
dirba kelininkai.

„Jie pakelia tuos valymo pei-
lius ir važiuoja kokiu 20 km/h 
greičiu. Tai kur ten nuvalys? 
Tik perbraukė, ir viskas. Jei iš 
paskos važiuotų technika su še-
pečiu, tai būtų nuvalyta iki pat 
šaligatvio“, - dėstė pašnekovas.

J.Ratauto manymu, kelinin-
kai negali dėl prastai valomų 
kelių ir šaligatvių teisintis tuo, 
kad daug pasnigo.

„Galima dieną - dvi pakentė-
ti, o taip jau tęsiasi dvi savai-
tes, kur tai matyta“, - piktinosi 
anykštėnas.

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė „Anykštai” pasakojo, 
kad panašų vaizdą Anykščiuose 
mačiusi ir pati.

„Neįgalusis su vežimėliu iš-
važiavo Liudiškių gatvėje ant 

šaligatvio ir negali pajudėti. 
Tuomet jis pateko į  važiuoja-
mąją dalį, sustabdė eismą ir tik 
tokiu būdu pasiekė automobilį. 
Nežinau, gal tai natūralu, juk 
dabar žiema. Sulaukėme pri-
vačių namų savininkų skam-
bučių – senukai prašo padėti 
atsivalyti įvažiavimus į kiemą. 
Bet juk žiema, ar šioje vietoje 
reikia kelti didelę problemą?”, 
- klausė ji.

A.Šerėnienė sakė, kad ją ste-
bina tai, kad per karantiną ne-
reikia už gaunamą valstybės 
paramą žmonėms atidirbti vie-
šųjų darbų.

„Tokius žmones turėtume pa-
sitelkti į talką. Gatvėje jie ko-
ronavirusu neapsikrės”, - kaip 
spręsti užgriuvusios žiemos 
problemas, svarstė Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Neįgaliesiems asmenims prastai valomos gatvės bei šaliga-
tviai šią žiemą ypač sunkiai įveikiami.



SITUACIJA 2021 m. vasario 17 d.

komentarai

Ankstesni 
paslaugos 
teikėjai dirbo 
geriau

Irena VAITKIENĖ, 
Anykščių miesto Jurzdiko
seniūnaitijos seniūnaitė:

- Man asmeniškai gatvių 
bei šaligatvių priežiūra nela-
bai patinka. Pavyzdžiui, šalia 
šaligatvių pripilta druskos, ta-
čiau ji net neišbarstyta. Arba 
eini šaligatviu, gatvė lyg ir 
nuvalyta, o jis užverstas krū-
va sniego. Galėtų tą sniegą ir 
išvežti.

Kiek girdėjau, Anykščių 
miesto gatves bei šaligatvius 
valo Anykščių rajono savi-
valdybės skelbtą konkursą 
laimėjusi šiauliečių bendro-

vė. Prieš tai tokią paslaugą 
teikusi bendrovė darbus at-
likdavo geriau. Ir kyla klausi-
mas - kodėl valo ne vietiniai 
žmonės? 

Anykštėnai patys galėtų su-
sitvarkyti.

Janydžiuose 
nesiskundžiame

Ona GRUMBINIENĖ, 
prekybos įmonės 
„Vojūra“ vadovė:

- Puikiai, nesiskundžiame, 
gatvės bei šaligatviai visą lai-
ką nuvalyti.

Labai daug nepatenkintų 
dėl gatvių ir šaligatvių prie-
žiūros yra dėl to, kad žmonės 
pikti. Dar prie viso to prisi-
deda karantinas. Manau, tai ir 
yra viso to nepasitenkinimo 
priežastis.

Mūsų, Janydžių, pusėje iš 

tiesų viskas tvarkingai va-
loma, neturime kuo skųstis.
Daugiau vaikštau pėsčiomis, 
šaligatviai prižiūrėti.

Nepamenu, kad ir anksčiau 
Anykščių miesto gatvės ir 
šaligatviai būtų buvę valomi 
prasčiau.

Tarybiniais 
laikais buvo 
blogiau

Artūras ŠAJEVIČIUS, 
anykštėnas:

- Palyginti su tarybiniais 
laikais, dabar Anykščių mies-
to gatvės bei šaligatviai pri-
žiūrimi dar visai neblogai. 
Tiesa, pats dažniau važinėju 
automobiliu nei vaikštau po 
miestą pėsčiomis. Nenoriu  
kažko labai peikti, nes tikrai  
iškrito labai daug sniego, da-

bar daug jau kur jis nuvaly-
tas.

Pamenu tuos laikus, kai 
važiuodavo autobusas, o iš 
po sniego matydavosi tik jo 
stogas.

Važiuodavau žvejoti, tai pro 
autobuso langą nieko daugiau 
nematydavau, tik sniegą. Į 
mokyklą kai eidavome, tai jos 
kartais ir nepasiekdavome. 
Tėvams sakydavome, kad per 
sniegą negalime paeiti...

Šiandien išvažiavau žvejo-
ti - net aikštelė prie Rubikių 
ežero nuvalyta. Anksčiau tek-
davo automobilį palikti šalia 
kelio. 

Norėtųsi, aišku, kad Anykš-
čių gatves bei šaligatvius pri-
žiūrėtų anykštėnai. Kritikuoti 
lengviausia, o valytojai atlie-
ka darbą taip, kaip sugeba.

Jei visi būtų tik 
patenkinti – 
nebūtų 
tobulėjimo

Taip, kaip Šveicarijoje, Anykščiuose nebus…
Ši žiema - tikras iššūkis gatves bei šaligatvius prižiūrinčioms tarnyboms. Sniego kaip 

niekada daug, o nepatenkintų dėl gatvių bei šaligatvių valymo - ne ką mažiau (bent jau 
internetiniuose komentaruose...).

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina situaciją Anykščių mieste, ar juos tenki-
na tai, kaip valomos Anykščių miesto gatvės bei šaligatviai.

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros
 ir urbanistikos skyriaus 
vedėja:

- Manau, kad dėl Anykščių 
miesto gatvių bei šaligatvių 
daug nepatenkintų yra dėl to, 
kad labai labai seniai buvo 
tiek daug sniego. 

Žmonės užmiršo, kaip buvo 
anksčiau. 

Dar vienas dalykas - žmo-
nės tobulėja. Jie visą laiką 
nori, kad būtų geriau. Kuo 
toliau, tuo labiau bus daugiau 
nepatenkintų, nes žmonės 
nori geresnių dalykų. 

Čia yra labai normalu, kad 
yra nepatenkintų - tai yra ge-
rai. Jei būtų tik patenkinti - 
nebūtų tobulėjimo jokio.

Objektyviai vertinti miesto 
gatvių ir šaligatvių priežiūros 
šią žiemą negaliu, nes žinau, 
koks yra šių metų Anykščių 
rajono savivaldybės biudže-
tas. Jis yra nekoks, todėl ne-
galima visko sutvarkyti taip, 
kaip Šveicarijoje.

Norėčiau, kad šaligatviai 
būtų valomi „ščyriau“, pla-
čiau.

 Esu švaraus miesto gatvių 
bei šaligatvių valymo šalinin-
kė, todėl man nepatinka ant 
sniego uždrėbtas purvas.

 Pamenu, vienais metais, 
kai buvo taip pat labai gau-
siai iškritę sniego, - tuomet 
valoma buvo daug prasčiau.

Gaisre žuvo motina ir sūnus

(Atkelta iš 1 psl.)
Vildiškių kaimas yra šalia 

Pustalaukio kaimo. Sodyba, 
kurioje kilo gaisras - atokiau 
nuo kaimynų, slėnyje. Kai pir-
masis žmogus pamatė liepsną 
- buvo jau per vėlu, atvykus 
ugniagesiams gelbėtojams me-
dinis namas degė atvira liepsna.  
Vieno aukšto 15 metrų ilgio ir 
6 metrų pločio medinis dviejų 
galų senas namas sudegė iki pat 
pamatų.

Gaisre žuvęs vyras, pasak 

Skiemonių seniūno Stasio Ste-
ponėno, ūkininkavo. Skiemo-
nių seniūnijoje gyvena ir žuvu-
sio vyro sūnūs.

Žuvę skiemoniškiai - pir-
mosios šių metų gaisro aukos 
Anykščių rajone. Pernai rude-
nį per gaisrus Anykščiuose ir 
Anykščių seniūnijos Šeimyniš-
kių kaime žuvo vyrai. Anykščių 
rajono priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas „Anykštai“ sakė, 
jog nustatyta, kad Šeimyniš-

kių kaime gaisras kilo nuo ne-
užgesintos cigaretės, o gaisro 
Anykščiuose, Taikos gatvėje, 
priežastis buvo elektros insta-
liacijos gedimas.  

Vasario 13-ąją, šeštadienį, 
Andrioniškio seniūnijos Zabe-
lynės kaime degė gyvenamasis 
namas. Ugniagesiams gelbė-
tojams šį gaisrą gesinti trukdė 
sniego pusnys.

Pranešimas apie šį gaisrą 
gautas 21 val.57 min. Atvykus 
ugniagesiams, namas degė atvi-
ra liepsna, stogas buvo įgriu-
vęs, iki gaisravietės privažiuoti 
galimybės nebuvo. Užklimpo 
Viešintų ugniagesių komandos 
gaisrinis automobilis. Į pagalbą 
išsiųsta didesnio pravažumo Ši-
monių (Kupiškio raj.) ugniage-
sių komandos gaisrinė. Gaisro 
gesinimo darbai pradėti 22 val. 
56 min. Gaisro metu nudegė 
pastato stogas, pradegė perdan-
ga, sudegė sienos, išdegė vi-
dus. Atvykęs kaimo gyventojų 
traktorius, prastumdęs sniego 
pusnis, iš dalies  palengvino 
privažiavimą iki gaisravietės. 
Buvo nutiesta 540 m magistra-

linė linija, vanduo į gaisravie-
tę vežiotas iš Akmenos kaimo 
tvenkinio, iki kurio nuo gaisro 
vietos - 5,2 kilometro. 

Andrioniškio seniūnas Ro-
landas Lančickas „Anykštai“ 
sakė, jog Zabelynės gyvento-
jas, kurio namas sudegė, savo 
automobilį palikdavo pas kai-
mynus, tad privažiavimo iki 
pat namo lyg ir nebuvo reikalo 
valyti. „Žinotum iš anksto, kur 
kils gaisras...“ - sakė seniū-
nas. Jis kalbėjo, kad sudegęs 

namas buvo rekonstruotas, o 
namo savininkas, kuris gyve-
no vienas, mano, kad gaisras 
kilo nuo elektros instaliacijos.  
„Noriu padėkoti ūkininkui Ry-
čiui Skačkauskui, kuris vos 
paprašytas puolė į pagalbą, 
valė kelią“, - kalbėjo Andrio-
niškio seniūnas R.Lančickas. 
Iš ugnies Zabelynės gyventojas 
spėjo išsinešti tik kelis daiktus, 
seniūnas tikisi, kad žmogui, ku-
rio visą turtą pražudė liepsna, 
padės ir bendruomenė.    

Ugnis visiškai suniokojo didžiulį dviejų galų medinį namą.

Skiemonių seniūnijoje gaisras greičiausiai kilo nuo krosnies.
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STT rado didelių spragų 
viešųjų įstaigų valdyme

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizi-
kos analizę Anykščių rajono savivaldybėje bei įvertino jos 
viešųjų įstaigų valdymą ir veiklos organizavimą. Analizės 
išvadose konstatuota, kad Anykščių rajono savivaldybės 
viešosiose įstaigose valdymas yra nepakankamai skaidrus.

Akiratyje – penkios 
viešosios įstaigos

STT pareigūnai teisės aktų ir 
dokumentų turinio analizę, po-
kalbius su darbuotojais, viešai 
skelbiamos informacijos stebė-
jimą ir analizavimą, valstybės 
registruose ir informacinėse 
sistemose sukauptą informa-
cijos analizę atliko penkiose 
viešosiose įstaigose, kurių da-
lininkė yra Anykščių rajono 
savivaldybė: VšĮ Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras, VšĮ „Sveikatos oazė“, 
VšĮ Anykščių menų inkubato-
rius - menų studija, VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
ir VšĮ Euroregiono Ežerų kraš-
tas Direktorato Biuras.

Neįgyvendintos įstaigų 
dalininkų susirinkimų 
kompetencijos

Nustatyta, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė neįgyvendi-
no visų Vyriausybės nuostatų 
dėl viešųjų įstaigų visuotinių 
dalininkų susirinkimų kompe-
tencijos, todėl pastebėta atve-
jų, kai viešųjų įstaigų vadovai 
skiriami be konkursų, nėra 
patvirtinti pareigybių, į kurias 
darbuotojai priimami konkur-
so būdu, sąrašai ir konkursų 
organizavimo taisyklės. 

STT pareigūnai konstata-
vo, kad VšĮ Anykščių menų 
inkubatorius - menų studija 
visuotinio dalininkų susirin-
kimo kompetencijai priskirti 
tik naujų dalininkų priėmimo 
klausimai, o turtinių ir netur-
tinių teisių įgyvendinimas ne-
priskirtas, nors to reikalauja 
Vyriausybės nutarimas.

Tyrimo metu STT pareigūnai 
padarė išvadas, kad neįgyven-
dintas VšĮ Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
įstatų punktas, nes Anykščių 
rajono savivaldybė  adminis-
tracijos direktorius nepatvirti-

no kitų pareigų, į kurias dar-
buotojai priimami konkurso 
būdu, sąrašo ir kvalifikacinių 
reikalavimų.

STT pareigūnams užkliuvo 
ir tai, kad vienais atvejais kitų 
pareigų, į kurias darbuotojai  
priimami konkurso būdu, sąra-
šo ir kvalifikacinių reikalavimų 
tvirtinimas pavestas savivaldy-
bės administracijos direktoriui, 
kitais – savivaldybės tarybai.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis  
geležinkelis“ įstatuose nenu-
matyta visuotinio dalininkų 
susirinkimo kompetencija  
tvirtinti konkurso vadovo par-
eigoms nuostatus ir kt.

Naujų dalininkų 
priėmimas – be taisyklių

Pastebėta, kad Anykščių ra-
jono savivaldybėje nenustaty-
ti jokie reikalavimai ir tikslai 
priimant naujus dalininkus, 
todėl dalininku gali tapti bet 
kuris asmuo, o tai sudaro regi-
mybę dėl galimai neskaidraus 
ir neviešo naujų dalininkų pri-
ėmimo, jų interesų viešosiose 
įstaigose. Anykščių rajono sa-
vivaldybėje nėra aiškiai api-
brėžta turtinių įnašų į viešųjų 
įstaigų kapitalą nustatymo po-
litika, todėl dalininkais tapti 
pageidaujantys asmenys patys 
sprendžia dėl siūlomo turtinio 
įnašo, o savivaldybei visuo-
tiniuose dalininkų susirinki-
muose atstovaujantys asmenys 
(administracijos direktorius ar 
kitas jo įgaliotas asmuo) neturi 
aiškių taisyklių sprendimams 
priimti.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ įstatuose nusta-
tyta, kad vienas dalininkas 
visuotiniame dalininkų susi-
rinkime turi 1 balsą. Anykščių 
rajono savivaldybės įnašas į 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ kapitalą yra 81 
962,46 Eur, taip pat Anykščių 
rajono savivaldybė įstaigai yra 

perdavusi turto panaudos pa-
grindais, Susisiekimo minis-
terijos turtinis įnašas–303 460 
Eur, o 2020 m. dalininkais pri-
imtų Panevėžio rajono ir Pane-
vėžio miesto savivaldybių – po 
5 000 Eur. Kadangi 2020 m. į 
viešosios įstaigos dalininkus  
buvo priimti 2 nauji dalininkai, 
o balsų visuotiniame dalininkų 
susirinkime nustatymo prin-
cipas numatytas dar 2016  m. 
patvirtintuose įstatuose, anot 
STT pareigūnų, siūlytina ini-
cijuoti įstaigos dalininkų dis-
kusiją dėl balsų perskirstymo, 
taip pat siūlytina siekti,  kad 
balsų visuotiniame akcininkų 
susirinkime paskirstymas būtų 
pagrįstas nustatytais principais, 
realiu savivaldybės indėliu į 
viešosios įstaigos veiklą. Anot 
STT pareigūnų, egzistuojanti 
praktika gali lemti neskaidrius, 
neracionalius sprendimus dėl 
viešųjų įstaigų veiklos.

Pastabos dėl viešųjų 
pirkimų

Kai kuriais atvejais trūksta 
skaidrumo viešųjų pirkimų sri-
tyje, pavyzdžiui, nustatyta, kad  
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ nustatyta galimai 
nepagrįsta pirkimo vertė, ku-
riai esant pirkimas vykdomas 
apie jį neskelbiant.

 Pastabos išsakytos ir dėl VšĮ 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centre vykdytų vie-
šųjų pirkimų.Centre nebuvo 
aiškiai reglamentuotas pirki-
mų vykdytojas, kai jų vertė yra 
didesnė kaip 10 000 tūkst Eur, 
bet mažesnė kaip 50 000 Eur. 
Tai STT įvardijo kaip korupci-
jos rizikos veiksnį..

Prasta kontrolė

STT tyrime taip pat atkrei-
piamas dėmesys į nepakanka-
mas viešųjų įstaigų kontrolės 
priemones. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės taryba, kaip vienintelė vie-
šųjų įstaigų „Sveikatos oazė“, 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro, Anykščių  
menų  inkubatoriaus –menų  
studijos dalininkė, priima  

sprendimus dėl įstaigos vado-
vų veiklos vertinimo kriterijų.  
Vieni iš nustatytų kriterijų su-
siję su naujų paslaugų diegi-
mu. Tačiau STT tyrimo metu 
pastebėta skirtinga praktika 
priimant sprendimus dėl viešų-
jų įstaigų veiklos, pavyzdžiui, 
vienais atvejais nustatoma, kad 
naujos paslaugos pajamos turi 
viršyti paslaugos diegimo išlai-
das, kitais atvejais nustatomas 
konkretus gaunamų pajamų ir 
išlaidų santykis. Anot tyrimą 
atlikusių STT pareigūnų, esant  
nepakankamai išankstinei vi-
suotinio dalininkų susirinkimo 
sprendimų kontrolei, gali būti 
priimami nepagrįstai skirtin-
gi sprendimai pagal pateiktus 
viešųjų įstaigų vadovų siūly-
mus.

Nustatyta, kad iki 2020 m. 
gruodžio 29 d. galiojusiuose 
Anykščių rajono savivaldybės 
viešosios įstaigos Menų  inku-
batoriaus – menų studijos įsta-
tuose buvo numatyta kolegiali 
institucijos valdymo institucija 
– taryba,tačiau ji nebuvo suda-
ryta, be to, jos sudarymo tvar-
ka neatitiko visuotinai priimtų 
kolegialių valdymo institucijų 
sudarymo principų.

Nepakankamai viešinama 
informacija

STT tyrime taip pat kons-
tatuota, kad nepakankamai 
viešinama informacija apie 
Anykščių rajono savivaldybės 
viešųjų įstaigų veiklą.

Nepakankamai viešinamos 
informacijos pavyzdžiai:

VšĮ Anykščių turizmo ir in-
formacijos centras neskelbė 
informacijos apie naudojamus 
tarnybinius automobilius, ne-
skelbė aktualios informacijos 
apie viešuosius pirkimus, buvo 
skelbiamas ne vidutinis darbo 
užmokestis pagal Vyriausybės 
nustatytus reikalavimus, o pa-
teikiami galimų darbo užmo-
kesčio koeficientų intervalai. 
Korupcijos rizikos analizės 
atlikimo metu VšĮ Anykščių 
turizmo ir informacijos centras 
interneto svetainėje paskelbė 
informaciją apie naudojamą 
tarnybinį automobilį, papildė 

viešųjų pirkimų informaciją, 
iki 2021 m. vasario 1 d. numa-
tė atnaujinti informaciją apie 
darbo užmokestį.

VšĮ „Sveikatos oazė“ tin-
klapyje buvo skelbiami ne-
galiojantys įstaigos įstatai, 
neskelbiama informacija apie  
viešuosius pirkimus (paskelb-
tas tik Mažos vertės pirkimų  
tvarkos aprašas ir  pirkimų  
vykdytojų deklaracijos), skel-
biamas ne vidutinis darbo  už-
mokestis pagal Vyriausybės 
nustatytus reikalavimus, o pa-
teikiami galimo darbo užmo-
kesčio intervalai. Korupcijos  
rizikos analizės atlikimo metu  
VšĮ „Sveikatos oazė“ interneto  
svetainėje paskelbė aktualią įs-
tatų redakciją, papildė viešųjų 
pirkimų informaciją, patiksli-
no informaciją apie darbo už-
mokestį.

Priimant į dabą trūksta 
viešumo ir skaidrumo

Konstatuota ir tai, kad į 
Anykščių rajono savivaldy-
bės viešąsias įstaigas priimant 
darbuotojus trūksta viešumo ir 
skaidrumo.

VšĮ „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ nuo 2020 m. 
lapkričio 10 d. į darbą priėmė 
Infrastruktūros skyriaus vado-
vą.Valstybės tarnybos depar-
tamento interneto svetainė-
je  informacijos apie skelbtą 
konkursą VšĮ „Aukštaitijos  
siaurasis geležinkelis“ Infras-
truktūros skyriaus vadovo par-
eigoms užimti nėra.

Trūkumams pašalinti – 
nustatytas terminas

Siekiant pašalinti minėtus 
korupcijos rizikos veiksnius, 
Anykščių rajono savivaldybei 
ir Vidaus reikalų ministerijai 
pasiūlyta priimti bei patiks-
linti reikiamus dokumentus 
ir teisės aktus. Vidaus reikalų 
ministerijai taip pat pasiūly-
ta pavyzdinius viešųjų įstaigų 
dokumentus adaptuoti viešo-
jo sektoriaus įstaigoms pagal 
joms nustatytus reikalavimus. 
Anykščių rajono savivaldybė, 
viešosios įstaigos, Vidaus rei-
kalų ministerija per 3 mėne-
sius turės informuoti STT, kaip 
atsižvelgta ar planuojama atsi-
žvelgti į pateiktus siūlymus. 

-AnYkŠTA

tautos balsas
Skaitau „Anykštoje“, kad 

Anykščių valdžia nori siaurin-
ti gatves, o Kęstutis Indriūnas 
sako, kad reikia autobusų sto-
tį iškelti už miesto. Gal jiems 
nuo karantino smegenys susi-
suko?

Matau, kaip sunkvežimiai 
važiuoja per Pušyną, kur ga-
tvę susiaurino. Norit visame 

mieste tokias nesąmones pa-
daryti?

Kaip senas žmogus iš au-
tobusų stoties, jeigu ją iškels 
už miesto, namo pareis? Juk 
Anykščiuose miesto autobu-
sų nėra. Aš nesuprantu, negi 
tas K.Indriūnas nežino, jog ir 
jam senatvė ateis? 

Apie miesto apželdinimą 

kalba... Pažiūrėkit į tas vietas, 
kur yra medžių. Visur šunų 
nukakota. Ne naujus medžius 
sodinti reikia, o sutvarkyti 
tuos parkelius, kurie jau yra. 
Šunų savininkų niekas su-
tvarkyti negali. Apmokestin-
kit šunis, bus už ką šunų ka-
kas surinkti. Seimo nariams 
Sergejui Jovaišai ir Antanui 

Nežino, kad patiems ateis senatvė?
Baurai apie šunis sakiau. Ne-
reagavo. 

Anykščiai nori tapti kuror-
tu, bet paprastų dalykų nesu-
tvarko. Pažiūrėkit, koks takas 
link „Laimės žiburio“. ūki-
ninkų keliukai tarp laukų ge-
resni nei takas link lankytino 
objekto. 

jonas iš Anykščių

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  
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Virtualūs renginiai ima pabosti
Lietuvoje tęsiantis karantinui, draudžiami visi renginiai 

ir žmonių susibūrimai, todėl Anykščių kultūros centro du-
rys lankytojams užvertos.

Apie tai, kuo užsiima Anykščių kultūros centro darbuo-
tojai per karantiną, kokius ateities planus kuria ir kuo 
kada nors žada nustebinti žiūrovus, „Anykšta“ kalbėjosi su 
Anykščių kultūros centro direktore D.Petrokaite.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė pa-
stebėjo, kad virtualūs renginiai ir feisbukas per antrąjį  
karantiną žmonėms jau tampa kur kas mažiau įdomūs.

me šaukštus“ -  geriau nebus, juk 
ir  taip daugelio žmonių psicho-
loginė būsena yra susilpnėjusi,  
tiesiog svyruojanti ant ribos. Vien 
dėl negatyvios informacijos iš ži-
niasklaidos. Aišku, dalis žmonių 
galvoja, kad pandemija yra kaž-
koks išgalvotas „burbulas“. Pati 
stebėjau eglės įžiebimą internetu. 
Tiek šviesos, muzika, žmonės pro 
langus galėjo pamojuoti. Gyveni-
mas tai tęsiasi.   Kas visų tų karan-
tino apribojimų laikėsi, tas laikėsi, 
o kas nesilaikė - tegul tai būna jų 
sąžinės reikalas.O metų kaita vis-
tiek bus ir užsidarius patamsyje 
sėdėti...To pozityvo dabar reikia 
ypatingai.

- Ar neplanuojate per karan-
tiną savo veiklų sklaidai išnauo-
ti lauko ekrano?

Tai nėra mūsų ekranas. Ten ki-
tokios programos įdiegtos. Mes 
neturime techninių galimybių juo 
pasinaudoti.

- Didžiausias kultūros centro 
planas po karantino?

- Norėtųsi atkartoti Kovo 11-

- Kaip per karantiną orga-
nizuojamas Anykščių kultūros 
centro darbas?

- Tiesioginio kontakto su žiūro-
vais, kolektyvų lankytojais šiuo 
metu nėra - nepriimame nei vie-
nų, nei kitų. Šią situaciją išnaudo-
jame darbuotojų kompetencijoms 
tobulinti, kvalifikacijai kelti. Visą 
lapkritį Anykščių kultūros centro 
ir jo skyrių darbuotojai dalyvavo 
nuotoliniuose mokymuose, ku-
riuos rengė Lietuvos nacionali-
nis kultūros centras. Mokymai ir 
toliau tęsiasi. Vieni darbuotojai 
tobulina savo kompiuterinio raš-
tingumo žinias, kiti siekia kelti 
savo žanrinius gebėjimus. Laukia 
nuotoliniai darbuotojų vertini-
mai, veiklos programų rengimas, 
ataskaitos už praėjusius metus. 
Susirinkimus vedame nuotoliniu 
būdu, per „Zoom“ programą - taip 
bendraujame tiek su Anykščių 
kultūros centro darbuotojais, tiek 
ir su darbuotojais kaimuose.

- Ar per karantiną visiškai 
nutrūko meno mėgėjų kolekty-
vų repeticijos?

- Kaimuose sudėtinga situacija, 
nes žmonės neturi naujų techno-
logijų. Anykščių kultūros centro 
kolektyvai organizuoja nuotoli-
nes repeticijas. Sudėtinga, nes ne 
visų vaikų tėvai sutinka, kad re-
peticijos vyktų nuotoliniu būdu. 
Mokydamiesi mokykloje vaikai 
jau ir taip  daug laiko praleidžia 
prie kompiuterių. Kai pavasarį su-
grįšime į senas vėžes, neabejoju, 
kad iš naujo teks burti kolektyvus, 
prisijaukinti žiūrovus, nes žmonės 
jau bus pripratę bendrauti ir stebė-

ti renginius virtualiojoje erdvėje. 
Iššūkiai laukia dideli.

- Kaip manote, ar per karan-
tiną nenukentės meno mėgėjų 
kolektyvų meninis lygis?

- Žinoma, kad nukentės. Šokė-
jai repetuoja porose, juos vadovas 
pataiso, parodo vienus ar kitus ju-
desius. Dainininkams vėlgi svar-
būs balsų sąskambiai. Pavasarį  
numatyta surengti respublikinę 
moksleivių dainų šventę, kuri 
neįvyko pernai. Bus sudėtinga, 
prireiks labai daug ir  kolektyvų 
vadovų, ir juose dalyvaujančių 
žmonių nuoširdžių pastangų. 

- O kaip per karantiną jau-
čiasi Anykščių kultūros centro 
darbuotojai? 

- Darbuotojų psichologinė bū-
sena prasta. Turėjome kaimuose 
dirbančių kultūrininkų   susirinki-
mą, tai viena darbuotoja net pra-
virko. Moteris kalbėjo, kad ji ne-
gali būti viena, jai reikia žmonių... 
Panašiai ar lygiai taip pat jaučiasi 
ir kiti darbuotojai - jie nori sugrįžti 
į darbą. Prašo, kad būtų leidžiama 
repetuoti po vieną, tačiau tenka 
jiems atsakyti, kad to negalima 
daryti, nes karantinas. Visi laukia 
karantino pabaigos. Džiaugiuo-
si, kad Anykščių kultūros centro 
darbuotojams mokymus vedė ir 
psichologai. Tai visiems išbandy-
mas, reikia mokytis, iš kur pasi-
semti stiprybės.

- Ką elektroninėje erdvėje an-
trojo karantino metu nuveikė 
Anykščių kultūros centras?

- Per Kalėdas mūsų įstaigos 
feisbuko paskyroje buvo galima 

stebėti festivalį „Muzika veža“. 
Išsipirkome transliacijas, kad 
mūsų paskyros lankytojai galė-
tų nemokamai stebėti koncertus, 
spektaklius. Gruodžio 31 dieną 
transliavome atlikėjos Jurgos Še-
duikytės koncertą.

Turime bičiulių, kurie dalyvau-
ja mūsų rengiamame teatrų festi-
valyje „Pakeleivingi“. Bandysime 
jų spektaklių nuorodas skelbti 
mūsų feisbuko paskyroje. Aišku, 
spektakliai bus mokami, bet bilie-
tų kainos simbolinės - 4 - 6 Eur. 
Tai galimybė paremti teatralus.

- Ar jaučiate, kad žiūrovui 
įdomūs virtualūs renginiai?

- Tokių renginių paklausa  žen-
kli buvo per pirmąjį karantiną.
Tada visiems tai buvo netikėta, 
visi taip kabinosi, kaip už šiaudo. 
Dabar visi išsikėlė į tą virtualią 
erdvę ir jau ima pabosti net pats 
žodis „feisbukas“. Norisi jau ge-
riau tokiu atveju knygą paskaityti. 
Tačiau toks jau tas laikas - net ki-
tas šalis lankome internetu.

- O gal žmonėms tiesiog reikė-
tų gyvos interneto transliacijos 
iš Anykščių miesto centro? Ant 
kultūros centro stogo yra įreng-
ta vaizdo stebėjimo kamera, ta-
čiau kurį laiką neveikianti.

- O ką dabar transliuosi? Tuš-
čias miestas dabar turi būti.

- Tačiau kalėdinės miesto 
eglės įžiebimo šventė vyko…

- Man labai patiko režisieriaus 
Juliaus Jakubėno idėja. Kai žinau, 
kiek buvo įdėta pastangų, kad 
būtų įgyvendintas tas kitoks eglės 
įžiebimas... Žinoma, baiminomės, 
kad žmonės būriuosis, rinksis. 
Manau, kad  kalėdinės eglės įžie-
bimo renginys - pavykęs dalykas, 
nors ir buvo transliacijos trikdžių, 
tačiau nuo mūsų tai nepriklauso.
Jeigu mes visi krisime ant kelių ir 
šauksime - „ ...viskas, - jau deda-

osios eiseną ir tą vakarienę. Bet...
Esame pateikę projektų Lietuvos 
kultūros tarybai ir Regioninei plė-
tros tarybai. Tikimės finansavimo. 
Jau žinome, kad festivaliui „AR-
Timi“ skirta 12 tūkst. Eur.

- Kiek Anykščių kultūros cen-
tre dirba darbuotojų? Koks jų 
yra darbo užmokestis?

- 2020 metų gruodžio 31 d. 
Anykščių kultūros centre bei jo 
skyriuose dirbo 59 darbuotojai.
Laisvos pareigybės -  3, 75 etato : 
valytojo - 1,25 etato (2021 metais 
bus panaikintos), meno vadovo 
- 0,5 etato, padalinio vadovo – 2 
etatai. Vidutinis Anykščių kultū-
ros centro darbuotojo darbo už-
mokestis (neatskaičius mokesčių) 
siekia apie 950 Eur.

- Kokį biudžetą 2021-iesiems 
planuoja kultūros centras?

- 2020 metų įstaigos  biudžetas  
buvo 855 tūkst.400 Eur. Šiems 
metams planuojamas biudžetas  
bus mažesnis -  815 tūkst. Eur.

Savivaldybė nubaudė senosios gaisrinės nuomininką
nustatytas nuomos sutartyje“, - 
sakė V.Vilkickaitė.

Pasak Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vedėjos 
V.Vilkickaitės, Anykščių rajo-
no savivaldybės lūkestis, kad 
senosios gaisrinės pastatai būtų 
naudojami aktyviai veiklai, ra-
jone trūkstamų sveikatingumo 
ar apgyvendinimo paslaugų 
teikimui. 

„Kadangi nuomininkas nu-
statytus trūkumus geranoriškai 
taiso, tikimasi abipusio bendra-
darbiavimo ir palankių sprendi-
mų Anykščių rajonui ateityje“, 
- komentavo V.Vilkickaitė.

ūkininkas A.Bukauskas 
„Anykštai“ sakė, kad dėl jam 
Anykščių rajono savivaldybės 
paskirtos baudos jis yra kaltas 
pats.

„Nesusitvarkiau laiku popie-
rių. Ką čia kaltinti, kai dėl to 
pats kaltas. Aš ne iš tų, kurie 
rėkia, kad mane skriaudžia. 
Mano tėvelis sakydavo: „Di-
džiausia žmogaus problema 
- iki galo neatliktas darbas“, - 
sakė ūkininkas.

A. Bukauskas sakė, kad jam 
reikėjo greičiau pasirūpinti 
senosios gaisrinės pastato re-
konstrukcijos projektu.

„Vienas žmogus man tą pro-
jektą žadėjo padaryti, bet mane 
apgavo ir jo nepadarė. Yra vi-
sokių architektų ir ne visi jie 
nori tau padėti. Kas jis toks, ne-
minėsiu“, - sakė A.Bukauskas.

ūkininkas A. Bukauskas 
sakė jam paskirtą 10 tūkst. Eur 
baudą sumokėjęs ir dėl to jo-
kios nuoskaudos ją skyrusiai 
Anykščių rajono savivaldybei 
nejaučiantis.

„Aš remiu ir toliau remsiu 
Anykščiuose organizuojamas 
šventes. Keitėsi rajono valdžia, 
jiems reikėjo kažką padaryti. 
Keisis jos ir ateityje, o aš ir to-

liau turiu dirbti“, - tęsė jis.
Senosios gaisrinės pastatą 

ūkininkas A. Bukauskas yra 
išsinuomojęs 25-erių metų lai-
kotarpiui. Pagal su Anykščių 
rajono savivaldybe pasirašytą 
sutartį, į pastatą jis jau turėjo 
investuoti ne mažiau kaip 50 
tūkst. Eur. Kaip jau rašėme, 
į senosios gaisrinės pastatą 
ūkininkas, kad ir šiek tiek pa-
vėluotai, investuos dvigubai 
daugiau lėšų. Šalia sėkmingai 
veikiančios mėsos gaminių 
parduotuvės numatyta atidaryti 
svečių namus bei viešojo mai-
tinimo įstaigą.

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja Vilma Vilkic-
kaitė „Anykštai“ sakė, kad se-
nosios gaisrinės nuomininkas 
A.Bukauskas neįvykdė įsipa-
reigojimo pagerinti nuomo-
jamą turtą, pritaikant jį svei-
katingumo, apgyvendinimo, 
maitinimo ir su tuo susijusiai 
veiklai.

„Nuomininkui pažeidus pa-
grindines nuomos sutarties 
sąlygas, pareikalauta 10 tūkst. 
Eur bauda. Toks baudos dydis 
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Nepriklausomybės 
stipendija skirta 
istorikui M. Ėmužiui

Seimo įsteigta Valstybės Ne-
priklausomybės stipendija šie-
met skiriama istorikui Mariui 
Ėmužiui, nusprendė premijos 
komisija.

Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto dėstytojas M. Ėmužis 
pateikė projektą „Penktoji ko-
lona nepriklausomoje Lietuvo-
je 1919–1940 m.: komunistinis 
pogrindis ir jo tinklaveika“. Jo 
tyrimo tikslas – ištirti konflik-
tus tarp Lietuvos komunistų 
partijos lyderių, blokų susidary-
mą bei jo įtaką sovietų Lietuvos 
administracijos formavimuisi 
po okupacijos, pranešė Seimas.

Į Nepriklausomybės stipen-
diją šiemet pretendavo dešimt 
kandidatų. 

Ši stipendija kasmet skiria-
ma humanitarinių ir sociali-
nių mokslų sričių jauniesiems 
mokslininkams už Lietuvos 
valstybingumo stiprinimui 
svarbius mokslo tyrimus, su jais 
susijusią visuomeninę veiklą ir 
mokslo populiarinimo darbus 
bei konkursui stipendijai gauti 
pateiktą įgyvendinti mokslinio 
tyrimo projektą. 

Valstybės Nepriklausomybės 
stipendija įteikiama kiekvienų 
metų kovo 11-ąją – Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dieną. 

Tarp G. Petkevičaitės-
Bitės medalio laureatų –
A. Jakavonytė,
G. Liaudanskas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medaliais „Tarnauki-

te Lietuvai“ šiemet bus apdo-
vanota 16 žmonių, tarp jų – vi-
suomenininkė, partizano Juozo 
Jakavonio-Tigro dukra Angelė 
Jakavonytė, atlikėjas Gabrie-
lius Liaudanskas ir kiti.

Seimo G. Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medalio kandidatų 
vertinimo komisija penktadienį 
slaptu balsavimu išrinko laure-
atus, pranešė Seimo Ryšių su 
visuomene skyrius.

Už filantropinę veiklą, ypač 
jaunų žmonių saviraiškos ska-
tinimą ir rėmimą medaliu bus 
apdovanoti Jolita Donėlienė, 
Vilius Gužauskis, Aldona Šir-
vinskienė, Jolanta Malinaus-
kaitė-Vektorienė.

Už parlamentarizmo tradicijų 
puoselėjimą, pilietiškumo ir de-
mokratijos skatinimą medaliai 
skirti Angelei Jakavonytei, Vy-
tautui Kolesnikovui, Auksutei 
Ramanauskaitei-Skokauskie-
nei, Danguolei Žiūkienei.

Už savanorystės kultūros 
sklaidą Lietuvoje bus apdova-
noti Jonas Dragūnas, Genovaitė 
Kačiuškienė, Gabrielius Liau-
danskas, Luka Sinevičienė.

Už visuomeniškai aktualią 
publicistiką, ugdančią tautišku-
mą ir dvasines vertybes meda-
lio laureatais tapo adomas Bu-
trimas, Leopoldas Rozga, Zita 
Vėžienė, Antanas Žilinskas.

Medalis skiriamas siekiant 
skatinti Lietuvos visuomenę ir 
užsienio lietuvių bendruomenę 
neatlygintinai dirbti valstybės 
labui ir jos gerovei, reikšti ir 
įgyvendinti pozityvias idėjas, 
brandinančias visuomenės pi-
lietiškumą, tautinę savimonę ir 
kultūrinį sąmoningumą.

G. Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medalį „Tarnaukite Lietu-

vai“ yra įsteigęs Seimas.
Jis paprastai teikiamas kas-

met kovo 30 dieną, G. Petke-
vičaitės-Bitės gimimo dieną, 
Panevėžyje, pernai dėl pande-
mijos ceremonija buvo atidėta 
rudeniui.

Egipte aptikta „seniausia 
pasaulyje“ masinės 
gamybos alaus darykla

Grupė amerikiečių ir egiptie-
čių archeologų Senovės Egipto 
miesto Abidoso teritorijoje, kur 
dabar yra archeologinė zona, 
aptiko, kaip manoma, daugiau 
nei 5 tūkst. metų senumo alaus 
daryklą, pasižymėjusią didelė-
mis gamybos apimtimis

Archeologai atkasė kelias 
„patalpas“, kuriose buvo apie 
40 molinių indų, sustatytų 
dviem eilėmis. Manoma, kad 
ši alaus darykla veikė karaliaus 
Narmero laikais. Jis valdė prieš 
daugiau nei 5 tūkst. metų ir 
įkūrė Pirmąją dinastiją bei su-
vienijo Aukštutinį ir Žemutinį 
Egiptą.

Britų archeologai dvidešim-
tojo amžiaus pradžioje pirmieji 
aptiko duomenų apie šios alaus 
daryklos egzistavimą, tačiau 
jos tiksli vieta iki šiol taip ir 
nebuvo nustatyta, nurodoma 
ministerijos pranešime.

O jungtinė egiptiečių ir ame-
rikiečių archeologų komanda 
„sugebėjo nustatyti jos buvimo 
vietą ir aptikti jos turinį“, nuro-
dė ministerija.

Egipto aukščiausiosios senie-
nų tarybos generalinis sekreto-
rius Mostafa Waziry pareiškė, 
kad alaus daryklą sudarė aštuo-
nios didelės patalpos, kurių kie-
kvienoje buvo apie 40 molinių 
indų, sustatytų dviem eilėmis.

Alaus darykla „veikiausiai 
buvo pastatyta šioje vietoje spe-
cialiai tam, kad alus būtų tie-
kiamas karališkiems ritualams, 

kurie vykdavo Egipto faraonų 
laidojimo vietose“, ministerijos 
pranešime sakė jis.

Verta paminėti, kad įrodymų, 
jog Senovės Egipte būdavo 
gaminamas alus, buvo rasta ir 
anksčiau.

Sankt Peterburge iš 
Zoologijos instituto 
pavogta dešimtys 
vertingų gyvūnų kaukolių

Sankt Peterburgo policija ti-
krina pranešimą, kad iš Rusijos 
mokslų akademijos Zoologijos 
instituto dingo apie 50 gyvūnų 
kaukolių, vertų maždaug 3,5 
mln. rublių (39,1 tūkst. eurų).

Kaip pareiškime nurodė lai-
kinasis instituto direktorius, 
pernai nenustatytu metu iš įs-
taigos laboratorijos Universite-
to krantinėje pavogta istoriniu, 
moksliniu ir komerciniu požiū-
riais vertingų dūminių leopar-
dų, orangutanų ir kitų žinduolių 
kaukolių.

Vyksta patikrinimas, spren-
džiama, ar inicijuoti baudžia-
mąją bylą.

Informuotas šaltinis naujienų 
agentūrai „Interfax“ sakė, kad 
tarp dingusių eksponatų taip 
pat yra dvipirščių ir tripirščių 
tinginių, Afrikos auksinės ka-
tės, didžiosios pandos, saigos 
kaukolės.

Marse aptikta vandens
garų

Tyrėjai trečiadienį pranešė 
pastebėję vandens garų, pa-
sklidusių aukštai plonoje Mar-
so atmosferoje ir  suteikiančių 
naujų užuominų, ar Raudono-
joje planetoje kadaise galėjo 
būti gyvybės.

Senovinių upių slėnių ir 
vagų liekanos rodo, kad ka-
daise Marso paviršiumi tekėjo 
skystas vanduo. Šiuo metu di-

džioji dalis planetoje išlikusio 
vandens tikriausiai susitelkusi 
poliarinėse ledo kepurėse arba 
grunte.

Tačiau dalis jo virsta garais ir, 
vandenilio pavidalu, išgaruoja 
iš atmosferos, nurodė du Jung-
tinėje Karalystėje veikiančio 
Atvirojo universiteto moksli-
ninkai, paskelbę straipsnį žur-
nale „Science Advances“.

Jie aptiko garų analizuodami 
per Marso atmosferą perėjusią 
šviesą spektrometru „Nadir and 
Occultation for Mars Discove-
ry“ (NOMAD).

Šis prietaisas įtaisytas Marso 
orbitiniame zonde „ExoMars 
Trace Gas Orbiter“ (TGO), pa-
leistoje bendradarbiaujant Eu-
ropos kosmoso agentūrai (ESA) 
ir Rusijos valstybinei agentūrai 
„Roskosmos“.

„Šis fantastiškas prietaisas 
suteikia mums iki šiol niekada 
nestebėtą vandens [elementų] 
izotopų vaizdą Marso atmos-
feroje – kaip laiko ir vietos 
funkciją“, – sakė Atvirojo uni-
versiteto planetologijos vyres-
nysis lektorius Manishas Pate-
las (Manišas Patelas).

„Tirti vandens izotopus yra 
itin svarbus elementas, siekiant 
suprasti, kaip Marso planeta il-
gainiui prarado vandenį ir, tuo 
pačiu, kaip planetos tinkamu-
mas gyvybei keitėsi per jos is-
toriją“, – pridūrė jis.

Marso tyrimų atžvilgiu ši sa-
vaitė buvo kupina įvykių.

Trečiadienį Kinijos zondas 
„Tianwen 1“, paleistas pernai 
liepą, įskriejo į orbitą aplink 
Raudonąją planetą. Šis sėkmė 
tapo naujausiu Pekino ambicin-
gos kosmoso programos pasie-
kimu.

Antradienį Jungtinių Ara-
bų Emyratų zondas „al Amal“ 
(„Viltis“) irgi sėkmingai įskrie-
jo į orbitą aplink Marsą. „Al 
Amal“ yra pirmasis arabų pa-
saulio valstybės paleistas tarp-
planetinių tyrimų aparatas.

Bavarijoje 20-metė benamė 
spaudžiant šalčiui lauke
pagimdė kūdikį

Vokietijos pietrytiniame 
Niurnbergo mieste penktadienį 
paryčiais spaudžiant minusinei 
temperatūrai benamė moteris 
lauke pagimdė kūdikį.

Policijos patrulis 20-metę 
gimdyvę, jos palydovą ir nauja-
gimį pastebėjo prie ventiliacijos 
angos šalia metro stoties apie 5 
valandą ryto. Moteris buvo ką 
tik pagimdžiusi, pranešė nau-
jienų agentūra DPA.

Gimdyvė su naujagimiu buvo 
įsupti į miegmaišį, kad nesušal-
tų. Tuo metu oro temperatūra 
siekė minus 15 laipsnių pagal 
Celsijų.

Pareigūnai motiną su nauja-
gimiu nuvežė į ligoninę medikų 
apžiūrai.

-Bns

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pir-
kimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036

„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“. 

Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas J. Biliūno g. 
23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: vieno arba dviejų kambarių butai su visais patogumais Anykščių 
mieste, Anykščių, Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2021 m. 

kovo 1 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių nau-

jienų skiltyje (patalpinta 2021-02-15).
Užsak.nr 126.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia
 apie butų pirkimą
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horoskopas

AVINAS. Šią savaitę išsiskirs 
jūsų ir svarbaus jums žmogaus 
nuomonės. Santykiai su partneriu 
bus įtempti, tad konflikto išvengti 
tikrai nepavyks. Pabandykite į vis-
ką pažiūrėti filosofiškai ir ginčą 
sušvelninti. Turėsite daug progų 
tiek uždirbti, tiek išleisti pinigus.

JAUTIS. Vertindamas naują 
verslo planą ar kokį kitą projektą, 
klausykite savo intuicijos - šią sa-
vaitę ji jūsų neapvils. Savaitės vi-
duryje pagaliau turėtų stabilizuotis 
jūsų finansinė padėtis. 

DVYNIAI. Jei nesėdėsite na-
muose ir užsiimsite mėgstama vei-
kla, savaitės pradžioje užmegsite 
naujų ir įdomių pažinčių. Antroje 
savaitės pusėje turėsite galių pa-
dėti žmonėms, turintiems psicho-
loginių problemų, bet savaitgalį 
verčiau praleiskite glaudžiame 
šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmadienį neignoruo-
kite seno bičiulio ar giminaičio 
patarimo. Pirmoje savaitės pusėje 
pasistenkite su niekuo nesusipyk-

ti, ypač vyresniais už save. Į savai-
tės pabaigą jūsų pečius veikiausiai 
užgrius per didelis darbų krūvis, 
vėluosite ir nervinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažin-
tinės kelionės ar kokio mokomojo 
seminaro pirmoje savaitės pusėje - 
įgytos žinios atneštų daug naudos. 
Nuo ketvirtadienio būkite ypač 
budrus - kai kas gali pamėginti pa-
vogti jūsų idėjas ar darbo vaisius. 

MERGELĖ. Netikėkite viskuo, 
ką išgirsite savaitės pradžiooje - 
kažkas bandys jus apgauti. Įpusė-
jus savaitei bus sunku susikalbėti 
su šeimos nariais. Antroje savaitės 
pusėje žinių troškimas gali jus nu-
vesti jums pačiam netikėtais ke-
liais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų spren-
dimą, liečiantį asmeninius santy-
kius. Savaitės viduryje būsite ypač 
imlus naujovėms. Labai tinkamas 
metas mokymuisi, studijoms. Sa-
vaitgalį galite sulaukti netikėtų 
svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite turėti pro-

blemų dėl žmogaus, gyvenančio 
su jumis. Pasistenkite būti su juo 
nuoširdus ir sąžiningas. Jei įmano-
ma, nepalikite šios savaitės darbų 
kitai savaitei, užbaikite juos iki 
penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmo-
mis savaitės dienomis patrauksite 
svarbių žmonių dėmesį. Tai gali 
atsiliepti ateities karjerai. Savaitės 
viduryje sulauksite apdovanojimo 
už senus gerus darbus. Antroje sa-
vaitės pusėje pasistenkite arčiau 
susipažinti su seniai jus dominan-
čiu asmeniu - galimas jaudinantis 
ir romantiškas ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje draugai gali būti ne visiškai 
atviri su jumis. Tikėkimės, kad jie 
neturi piktų kėslų. Jus pagaus var-
žymosi dvasia. Būsite pasirengęs 
priimti bet kokį iššūkį. Protingai 
vis viena nesielgsite, tai bent pa-
sistenkite būti atsargus. 

VANDENIS. Ši savaitė žada 
jums būti turtinga įvykių, paįvai-
rinančių kasdienybę. Gyvenimas 
tekės įprasta vaga, tačiau iš tiesų 
bus labai įdomus. Tikėkitės viso-
kių netikėtumų.
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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, (8-622) 60349.

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.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

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.

kita

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

Tel. (8-605) 49513.

Reikalinga moteris galinti pri-
žiūrėti senolius Anykščių mies-
te.

Tel. (8-655) 30899.

siūlo darbą

Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;

Buldozerininkas;
Traktorininkas.
Tel.: (8-686) 23411,

 (8-698) 46745.

Dvigulę tachtą.
Tel. (8-687) 12909.

dovanoja

Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko 

nekainuos. 

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

Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.
El.p. reklama@anyksta.lt

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesioGiai Perka mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

IŠkALAMe rAIdes.
LIejAMe pAMATUs. 

GAMINAMe pAMINkLUs. 
Tel. (8-648) 81663.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pirmo-
mis savaitės dienomis visas jėgas 
skyręs profesinei veiklai. Tiesa, 
diplomatiškumu ir lankstumu ne-

pasižymėsite. Savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. Jei 
galite, praleiskite laiką kur nors 
kitur.

ieško darbo

Tvarkinga, darbšti moteris, 
turinti darbo patirtį prižiūrint 
ligonius ir senyvus asmenis. 
Gali gyventi kartu.

Tel.: (8-644) 51498, 
(8-687) 09035.
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anekdotas

oras

-15

-5

mėnulis
vasario 17-18 d. - jaunatis,
vasario 19 d. - priešpilnis.

Bernadeta, Simeonas, 
Lengvenis, Gendrė, Simas.

Aleksas, Vaišvilas, Viltė, 
Donatas, Donata.

šiandien

vasario 18 d.

vardadieniai

vasario 19 d.
Konradas, Šarūnas, Nida, 
Zuzana.

„Gojaus“ šokėjai Vasario 16-ajai 
nufilmavo vaizdo sveikinimą
Anykščių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Gojus“ Vasario 16 - ajai - Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai - nufilmavo vaizdo sveikinimą „Lietuviai”. 
Kolektyvo šokėjai nusifilmavo kartu su  Anykščių žirgyno „Mikadoras“ žirgais.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kolektyvo šokėja ir viena iš 
šios idėjos sumanytojų Skais-
tė Uselytė, „Gojaus“ vadovės 
Jūratės Uselienės dukra, pasa-
kojo, kad per karantiną su ko-
lektyvo šokėjais vyksta bendra-
vimas per internetinę platformą 
„Zoom“.

„Kai kurie jaunuoliai, gyve-

nantys Katlėriuose ar Šlavėnuo-
se, per du karantino mėnesius 
nebuvo atvažiavę iki Anykščių, 
tad šis Vasario 16-ajai skir-
tas projektas jiems buvo tarsi 
„nušvitimas“. Šokių repeticijas 
rengiame per „Zoom“ progra-
mą ir šį projektą sumanėme dar 
ir tam, kad palaikytume kolek-

tyvo šokėjų motyvaciją“, - pa-
sakojo S.Uselytė.

Repeticijos nuotoliniu būdu, 
pasak S.Uselytės, yra tam ti-
kras iššūkis. „Vieni nusifilmuo-
ja šokių žingsnius, kiti žiūri 
tuos filmukus ir daro lyg namų 
darbus. Žinoma, kad dėl to šiek 
tiek krinta meninis lygis, bet 

nesinori visiškai per karantiną 
nuleisti rankų“, - sakė ji.

Vaizdo sveikinimą Vasario 
16-ajai tautinių šokių kolekty-
vas „Gojus“ nufilmavo kartu 
su Anykščių žirgynu „Mika-
doras“. „Mano pažįstamas yra 
šio žirgyno savininkas, jis pa-
laikė tokį mūsų sumanymą ir 
dovanojo galimybę kai kuriems 
šokėjams apskritai pirmą kartą 
gyvenime atsisėsti ant žirgo ir 
patirti neišdildomus įspūdžius“, 
- džiaugėsi S.Uselytė.

Sauliaus Petreikio kūrinį 
„Samogits“ šiam  klipui sukurti  
padovanojo Skuodo rajono sa-
vivaldybė.

S.Uselytė sakė, kad tautinių 
šokių kolektyvas „Gojus“ nuo-
lat ieško naujovių, o tai, kad 
šokėjai pirmą kartą nusifilmavo 
su apsauginėmis veido kaukė-
mis, vadino „istoriniu įvykiu“.

Prie šio projekto taip pat pri-
sidėjo Anykščių kultūros cen-
tro režisierius Julius Jakubėnas, 
anykštėnai Titas Falkauskas ir 
Eglė Kaladytė.

Tautinių šokių kolektyvo 
„Gojus“ vaizdo sveikinimas 
Vasario 16-ąją buvo paskelbtas 
Anykščių kultūros centro feis-
buko paskyroje, jį taip pat gali-
ma pamatyti portalo anyksta.lt 
rubrikoje  „ANYKŠTA TV“.

Anykščių kultūros centro tautinių šokių kolektyvo „Gojus“ šokėja ir projektų vadovė 
Skaistė Uselytė (antra iš dešinės) vaizdo sveikinimu džiugina anykštėnus nebe pirmą kar-
tą. Jos sukurtoje vaizdo šokio kompozicijoje, skirtoje Sausio 13-ajai (galima pasižiūrėti 
Anykščių Kultūros centro internetinėje svetainėje), šokėjai nusifilmavo miške. 

Vyrukas, valandą pavėlavęs, 
atvyksta į darbą. Visas apibin-
tuotas. Viršininkas klausia:

- Тu kodėl pavėlavai?
- Aš iškritau iš penkto aukšto.
- Ir ką, visą valandą kritai?

***
Tėvas tikrina sūnaus pažymių 

knygelę: fizika - 2, chemija - 2, 
istorija - 2, lietuvių kalba - 2, 
muzika - 10.

- Dieve, šitas kvailys dar ir 
dainuoja...

***
Kalėjimo direktorius kaliniui:
- Klausykite, kai ryt čia atvyks 

teisingumo ministras, kamera 
turi būti švarutėlė.

- Ačiū Dievui, pagaliau ir jį 
pasodinote.

***
Kas per dieną aktyvus kaip 

bitė, stiprus kaip jautis, dirba 
kaip arklys ir vakare pareina 
namo pavargęs kaip šuo, turė-
tų pasitarti su veterinaru - labai 
didelė tikimybė, kad jis yra asi-
las...

***
Zoologijos sode mama sako 

Petriukui:
- Vaikeli, neglostyk liūto, gal 

jis blusų turi!

***
Nuoga blondinė sustabdo tak-

sistą. Važiuoja taksistas ir vis 
žiūri į blondinę per galinio vaiz-
do veidrodėlį. Blondinė klausia:

- Ką, nuogos merginos nema-
tėte?

Taksistas sako:
- Mačiau, tik man labai įdomu, 

iš kur jūs man pinigus ištrauksite.

Per karantiną šokėjai repetuoja pasitelkę internetinę plat-
formą „Zoom“.

Kai kurie „Gojaus“ šokėjai ant žirgo sėdo pirmą kartą gy-
venime.

„Gojus“ vaizdo klipe nusifilmavo Anykščių žirgyno „Mi-
kadoras“ žirgai. Žirgyno savininkas - Donatas Imbrasas.

Vaizdo klipas nufilmuotas spaudžiant 12 laipsnių šaltu-
kui.


