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Praėjusį savaitgalį ant 
Kalitos kalno pramogavę 
anykštėnai pirko gerokai 
brangesnius slidinėjimo bi-
lietus nei iki tol. Už valan-
dos slidinėjimą jau mokėta 
po 10 eurų, tačiau bilietų 
brangimas slidininkų neiš-
gąsdino - savaitgalį kalnas 
buvo apgultas. 

Jeigu ateinantį savaitgalį 
dar bus žiema, Kalitos slidi-
nėjimo kalną administruo-
jančio Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro 
laikinosios direktorės Re-
natos Gudonienės skaičia-
vimais, slidinėjimo sezonas 
turėtų nebūti nuostolingas, 
bet pelno taip pat nenusi-
mato.Kalitos kalnų slidinėjimo trasa „atidirbs“ pinigus, jeigu dar bent vieną savaitgalį bus ga-

lima slidinėti.

Anykštėnai vengia pigios vakcinos
Šią savaitę Anykščius turėtų pasiekti 600 vakcinos nuo Covid-19 dozių. Vakcinos bus 

skirtos vyresniems nei 80 metų anykštėnams. Daugiau nei pusė į Anykščius atkeliausian-
čios vakcinos yra pigesnioji „AstraZeneca“. 

Anykščiuose, kaip ir visoje 
Lietuvoje, „AstraZeneca“ sulau-
kia mažesnio pasitikėjimo nei 
„Pfizer“ vakcina. Pasak Anykš-
čių rajono vicemero, Ekstrema-
liųjų situacijų valdymo komisi-
jos operacijų vadovo Dainiaus 
Žiogelio, tie, kurie atsisako „As-
traZeneca“ vakcinos, „keliauja 
į rezervinį sąrašą“. Pedagogai, 
kurie nepageidavo skiepytis 
„AstraZeneca“, vėliau sulaukė 
„Pfizer“ vakcinos. Tiesa, dalis 
vaikų darželių darbuotojų bei 
pradinių klasių mokytojų apskri-
tai atsisakė skiepų. „Labai nedi-
delis skaičius atsisakė. Priežastis 
buvo ne vakcinos gamintojas... 
Kai kas sako: „Aš skiepysiuos, 
bet ne dabar, o pavasarį“, - kal-

bėjo vicemeras.
D.Žiogelis aiškino, jog „Astra-

Zeneca“ vakcina kainuoja vos 2 
eurus, o kitų gamintojų vakcinos 
12-15 eurų. Antrasis „AstraZe-
neca“ skiepas leidžiamas praėjus 
dviem mėnesiams po pirmojo 
skiepo, o „Pfizer“ - po dviejų sa-
vaičių.

Vicemeras kalbėjo, kad Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro vadovai prašo rajono val-
džios, jog skiepijimui būtų skir-
tos atskiros patalpos Anykščių 
mieste, nes poliklinikoje prasi-
deda grūstis. „Kol kas nežinau, 
kaip reikės paskiepyti sunkius li-
gonius. Anykščių rajone yra apie 
300 namuose, ant patalo, gulinčių 
žmonių“, - kalbėjo D.Žiogelis.

Lietuvos statistikos departa-
mento puslapyje internete nuro-
doma, kad Anykščiai yra vienas 
iš kelių rajonų, kuriuose pastaro-
siomis dienomis stipriai padau-
gėjo susirgimų Covid-19. Per 
septynias pastarąsias paras, mi-
nusavus naujus atvejus per sep-
tynias ankstesnes paras, fiksuotas 
net 211 proc. sergamumo augi-
mas. Tačiau, pasak D.Žiogelio, 
dėl šios grėsmės „kaltos tos 
ankstesnės septynios“ paros, kai 
rajone beveik nebuvo registruota 
naujų susirgimų. Savaitgalį - nuo 
penktadienio iki sekmadienio 
- Anykščių rajone registruoti 8 
nauji susirgimų atvejai. Rajone 
Covid -19 iš viso serga 76 žmo-
nės.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono vice-
meras Dainius Žiogelis 
sako, jog iš į Anykščius 
atkeliaujančių vakcinų 
nuo Covid-19 daugiau nei 
pusė yra prasčiau vertina-
mų „AstraZeneka“ vakci-
nų.

4 psl.

Pakvėpuoti grynu oru ir…parūkyti 
galima išeiti į lauką

Valdas PALIONIS, Anykš-
čių rajono policijos komisa-
riato Viešosios tvarkos sky-
riaus viršininkas:

„...Anksčiau pats gyvenau 
daugiabutyje ir turėjau rūkantį 
kaimyną...“

Įveiklinimas. Šią savaitę 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai tęs pasitarimus dėl Til-
to ir Muziejaus gatvėse sukur-
tos infrastruktūros įveiklinimo. 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje kalbėta, kad įveiklinimą bus 
pavesta atlikti Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centrui.

Konferencija. Ketvirtadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė dalyvaus nuotolinėje 
konferencijoje „Žalioji statybų 
transformacija“. Šią konferenciją 
rengia Lietuvos žaliųjų pastatų 
taryba, kurios tikslas - skatinti 
tvarios aplinkos kūrimą ir inova-
cijas projektuojant, statant ir eks-
ploatuojant žaliuosius pastatus 
Lietuvoje.

Nuomonė. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja Vene-
ta Veršulytė mano, kad Kalitos 
kalną reikėtų privatizuoti. „Aš 
iš viso būčiau už tokių objektų 
privatizavimą. Manau, verslas 
gebėtų „išsukti“ šį objektą tikrai 
geriau“, - socialiniuose tinkluose 
rašė V.Veršulytė.

Rūpestis. Anykščių regioni-
nio parko direkcijos specialistai 
išmatavo Budragaidžio gamtinio 
rezervato ežero ledo storį. Va-
sario 19 dienos duomenimis, jis 
siekė 20 cm. Rūpindamiesi šia-
me ežere gyvenančiomis žuvi-
mis, Anykščių regioninio parko 
direkcijos darbuotojai šią žiemą 
nuo ežero ledo valė sniegą, kir-
to eketes, kad žuvys nepritrūktų 
deguonies.

Šiupinys. Norite paskelbti in-
formaciją apie renginį, susitiki-
mą „Šiupinio“ rubrikoje? Tokia 
reklama kainuoja 20 eurų.

„Pastatė“ 
bažnyčią, 
koplyčią ir 
varpinę...

2 psl. 3 psl.
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temidės svarstyklės
Konfliktas. Vasario 20 

dieną apie 19.00 val. Anykš-
čiuose, Ramybės g., vyras 

(blaivus, g. 1991 m.) sudavė 
vyrui (nustatytas 1,63 prom. 
girtumas, g. 1962 m.) ir su-
kėlė fizinį skausmą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras 

(g. 1991 m.) sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpas. 

Mirtis.Vasario 21 dieną  

apie 10.52 val. Anykščiuose, 
Draugystės g., rastas moters 
(g. 1937 m.) kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Žala. Už Vilkaviškio rajone 
prieš penkerius metus suvežtus 
7,6 tūkst. tonų statybinių atlie-
kų aplinkosaugininkai suskai-
čiavo žalą gamtai, siekiančią 
daugiau kaip 33,2 mln. eurų. 
Ikiteisminis tyrimas dėl aplin-
kosauginių pažeidimų pradėtas 
2018 metais. Aplinkos apsau-
gos departamento duomenimis, 
už šią taršą apskaičiuota 33 
mln. 274 tūkst. eurų siekianti 
žala gamtai.

Studijos. Per žiemos priė-
mimą į profesines mokyklas 
priimta dvigubai daugiau sto-
jančiųjų nei praėjusiais metais 
tuo pačiu metu, pranešė Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministeri-
ja. Praėjusią savaitę pasibaigus 
žiemos priėmimui, į profesines 
mokyklas priimta 1040 jaunuo-
lių, pernai – 515. Labiausiai 
stojantieji rinkosi apskaitinin-
ko, motorinių transporto prie-
monių kroviniams vežti vai-
ruotojo, paramediko, elektriko 
modulines profesinio mokymo 
programas. Antrus metus iš ei-
lės priėmimas į profesinio mo-
kymo įstaigas vyksta du kartus: 
žiemą ir vasarą. 

Banga. Statistikos departa-
mentas įspėja, kad šalyje šiuo 
metu prasideda trečioji korona-
viruso plitimo banga. Jų teigi-
mu, naujų paros atvejų skaičius 
nebemažėja, teigiamų diagnos-
tinių tyrimų dalis (procentas) 
auga. Pastarųjų 14 dienų serga-
mumas koronavirusine infekci-
ja 100 tūkst. gyventojų siekia 
242,9 atvejo. Teigiamų dia-
gnostinių tyrimų dalis per pas-
tarąsias septynias dienas siekia 
7,8 procento. Iš viso Lietuvoje 
nuo pandemijos pradžios CO-
VID-19 susirgo 194 tūkst. 333 
žmonės, mirė 3178 žmonės. Su 
šia infekcine liga – tiesiogiai 
ir netiesiogiai – siejamos 6180 
mirčių.

Reakcija. Nuo skiepijimo 
pradžios gauti 802 pranešimai 
apie nepageidaujamas reakci-
jas į vakcinas nuo COVID-19, 
pirmadienį pranešė Valstybi-
nė vaistų kontrolės tarnyba 
(VVKT). Dėl „BioNTech“ ir 
„Pfizer“ sukurtos vakcinos tar-
nyba gavo 585 pranešimus, dėl 
„Moderna“ vakcinos – 34 pra-
nešimus, o dėl „AstraZeneca“ 
vakcinos – 172 pranešimus. 
760 pranešimų yra klasifikuo-
jama kaip lengvi ar vidutinio 
sunkumo, 42 – kaip sunkūs.

Nedarbas. Dėl pandemijos 
išaugusio nedarbo pasekmes 
šiemet labiausiai jaus vyresni 
žmonės, jaunimas ir moterys, 
teigia Užimtumo tarnyba. Per-
nai sparčiausiai daugėjo iš pas-
laugų sektoriaus atleistų žmo-
nių. Taip pat padaugėjo atleistų 
žmonių ir iš apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų įmonių.

-BNS

Nuteistas buvęs „Siauruko” vadovas
Šį mėnesį Panevėžio apygardos teismas paskelbė, kad pri-

pažįsta „Aukštaitijos siaurajam geležinkeliui“ vadovavusį 
Vismantą Užalinską kaltu dėl didelės vertės svetimo turto 
pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumen-
tų klastojimo. 

Už šiuos nusikaltimus V. Užalinskui skirta subendrinta 
bausmė – 525 tūkst. eurų bauda.

Be to, teismas visiškai tenkino 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ civilinį ieškinį. Buvu-
siai savo darbovietei V. Užalins-
kas turės atlyginti 20 tūkst. eurų 
turtinę žalą. Kaltinamasis priva-
lės padengti ir „Siauruko“ patir-
tas 1,5 tūkst. eurų bylinėjimosi 
išlaidas.

Teismas nustatė, kad buvęs 
„Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio“ vadovas sudarydavo 
fiktyvias pirkimo ir pardavimo 
sutartis, pagal kurias jo vadovau-
jama įstaiga neva pirko įvairias 
įstaigos veiklai reikalingas pre-
kes (bėgius, pabėgius, aširačius, 
variklius, vagoną-cisterną ir kt.). 
Šie sandoriai realiai neįvykdavo, 
o V. Užalinskas, klastodamas 

dokumentus, tyčia pasisavino 
„Aukštaitijos siaurajam geležin-
keliui“ priklausantį didelės ver-
tės turtą – 20 tūkst. eurų.

Be to, nustatyta, kad V. Uža-
linskas apgaulingai tvarkė VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ buhalterinę apskaitą. 
Buvęs vadovas 2016–2017 m. 
nepateikė įstaigos buhalterėms 
dalies apskaitos dokumentų, taip 
pat pateikė į apskaitą neturinčius 
juridinės galios bei žinomai su-
klastotus apskaitos dokumentus 
dėl neįvykusių ūkinių-finansinių 
operacijų, ir dėl to iš dalies ne-
galima nustatyti 2016–2017 m. 
įstaigos kapitalo, įsipareigojimų 
dydžio ir struktūros, grynųjų pi-
nigų likučio, jo panaudojimo ir 

turto.
Nors V. Užalinskas savo kaltę 

dėl inkriminuotų nusikalstamų 
veikų neigė, teismas padarė išva-
dą, kad kaltinamojo parodymai 
prieštarauja rašytiniams bylos 
įrodymams, liudytojų parody-
mams, kitai bylos medžiagai, 
todėl juos vertino kaip siekį iš-
vengti baudžiamosios atsakomy-
bės ir atmetė.

Skirdamas bausmę kaltinama-
jam, teismas atsižvelgė į V. Uža-
linsko padarytų nusikaltimų po-
būdį, pavojingumą visuomenei, 
kaltinamojo asmenybę (neteistas, 
augina nepilnamečius vaikus), į 
tai, kad nėra kaltinamojo atsako-
mybę lengvinančių ir sunkinan-
čių aplinkybių.

Teismas nurodė, kad už vieną 
V. Užalinsko padarytą nusikalti-
mą - turto pasisavinimą - įstaty-
mas numato vienintelę bausmės 
rūšį – laisvės atėmimą iki 10 
metų. Tačiau įstatymas taip pat 
numato, kad tais atvejais, kai 
nustatytos bausmės paskyrimas 
aiškiai prieštarautų teisingumo 

principui, teismas gali motyvuo-
tai paskirti švelnesnę bausmę.

Panevėžio apygardos teismo 
nuosprendis per 20 dienų gali 
būti skundžiamas Lietuvos ape-
liaciniam teismui. 

Priminsime, kad VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ viena 
iš dalininkių ya Anykščių rajono 
savivaldybė.

-ANYKŠTA

Buvęs VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis” di-
rektorius Vismantas Uža-
linskas savo kaltę dėl in-
kriminuotų veikų neigia.

„Pastatė“ bažnyčią, koplyčią ir varpinę...
Svėdasų bibliotekoje surengta Svėdasų senelių globos na-

muose gyvenančio Antano Ralicko darbų paroda „Tikėji-
mas - mano šviesa“. Parodoje eksponuojami iš kartono pa-
gaminti Svėdasų bažnyčios, koplyčios, varpinės ir Svėdasų 
globos namų maketai.

Parodos autorius stengėsi 
kiek įmanoma tikroviškiau at-
kurti pastatų vaizdą. „Labai 
kūrybingas žmogus, jis tuos 
darbus daro su didžiuliu už-
sidegimu“, - „Anykštai“ sakė 
Anykščių socialinės globos 
namų Svėdasų senelių globos 
namų filialo vadovė Danguolė 

Rimavičienė.  
Pats A.Ralickas „Anykštai“ 

sakė, jog stengėsi atkurti tuos 
pastatus, kuriuos geriausiai 
mato pro globos namų langus. 
Kurti pastatų maketus jis pra-
dėjo apsigyvenęs globos na-
muose. „Pasiūlė specialistės 
užsiimti. Po truputį, po truputį 

- ir pradėjau. Jos mane drąsina, 
sako, kad gerai išeina. Kol bu-
vau darbingas, nebuvo net min-
ties tokia veikla užsiimti. Ne-
buvo tam laiko. Dirbau miške 
paprastu darbininku“, - kalbėjo 
A.Ralickas.

83-ejų A.Ralickas - vietinis, 
svėdasiškis. Jis augo Kušlių 
kaime, paskui gyveno Sausa-
laukėje, o pastaruoju metu - 
pačiame Svėdasų miestelyje. 
Antanas pradėjo naują didelį 
projektą - iš kartono gamina 
Trakų pilį. „Nežinau, kiek tie 
mano darbai yra vertingi. Bet 
pačiam yra smagu - turiu už-
siėmimą“, - apie darbus dėstė 
svėdasiškis.

Beje, A.Ralickas dar gamina 

ir malūnėlius, tam naudodamas 
kavos pupeles. 

„Didžiuojamės, kad toks 
kruopštus ir kūrybingas žmo-
gus gyvena Svėdasų senelių 
globos namų filiale“, - „Anykš-
tai“ apie A.Ralicką sakė Svėda-
sų senelių globos namų filialo 
vyriausioji socialinė darbuotoja 
Neringa Matulevičienė. Ji kal-
bėjo, jog globotinių darbų par-
odos kurį laiką buvo rengiamos 
tik pačiuose globos namuose, 
bet pamažu imta plėsti praodų 
geografiją - parodos rengiamos 
ir Svėdasų bibliotekoje, Ado-
mynės dvare (Kupiškio raj.), 
planuojama surengti parodą ir 
Utenos A. ir M. Miškinių bibli-
otekoje.     

83-ejų Antanas Ralickas jaunystėje neturėjo laiko net su-
simąstyti apie meninę kūrybą.  

Parodos autorius Antanas Ralickas „Anykštai“ sakė, jog 
kūrė tų pastatų maketus, kurie geriausiai matomi pro glo-
bos namų kambario langą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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Pašto stotis prikeliama naujam gyvenimui Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Senojoje Kurklių seniūnijos Staškūniškio pašto stotyje 
planuojama atidaryti kavinę bei motelį. Istoriniai pastatai 
savo amžių skaičiuoja nuo 1834 metų, o šiuo metu jie prike-
liami naujam gyvenimui.

Naują viešojo maitinimo bei 
apgyvendinimo paslaugų vietą 
ruošiasi atidaryti mažoji ben-
drija „Pašto stotis“,  gyvuojanti 
porą mėnesių. Jos vadovas yra 
kaunietis Vytautas Romeika. 

„Dėmesį patraukė ne pati 
vieta, o pastatai. Jie buvo tie-
siog pasmerkti žlugti, buvo 
gaila žiūrėti. Atsirado galimybė 
tuos pastatus įsigyti. Įsivertinau 
finansines galimybes, kad jos 
leidžia juos atstatyti“, - sakė 
V.Romeika.

Verslininkas sakė, kad Staš-

kūniškio pašto stoties pastatus 
renovuoja savomis lėšomis. 
Tiesa, nepasieita ir be projek-
tinių lėšų - su Anykščių rajono 
vietos veiklos grupe pritrauk-
ta lėšų automobilių stovėjimo 
aikštelei įrengti. Konkrečių 
sumų verslininkas  įvardyti ne-
panoro, nes telefoninio pokal-
bio metu jam kilo įtarimas, kad 
žurnalistas gali būti jo verslo 
konkurentas.

Pašnekovas sakė, kad viena-
me iš renovuotų pašto stoties 
pastatų jis dabar gyvena pats.

„Kai esu vietoje, tada gali-
ma galvoti ir apie kito pastato 
atnaujinimą. Jame planuoja-
me įrengti užkandinę, penkių 
kambarių motelį ir banketinę 
salę. Praktiškai tas komplek-
sas ir atliks tą paskirtį, kokia ji 
buvo prieš 200 metų“, - dėstė 
V.Romeika.

Šiuo metu mažoji bendrija 
„Pašto stotis“ ieško virtuvės 
šefo.

„Nedarysime čia penkių 
žvaigždučių restorano, nes 
žmonės, važiuodami pro šalį, 
tikrai neturės laiko laukti, kol 
bus pagamintas prabangus jau-
tienos steikas. Ieškome šefo, 
kuris mums padėtų ne tik fiziš-
kai, bet  ateitų su patirtimi“, - 
sakė V.Romeika.

Kompleksą senojoje Staškū-
niškio pašto stotyje planuoja-
ma atidaryti šių metų balandį, 
tačiau V.Romeika neatmetė 
galimybės, kad atidarymas gali 
nusitęsti ir į kitus metus.

V.Romeika sakė, kad patirties 
viešojo maitinimo ir apgyven-
dinimo srityje neturi, užsiima 
mažmenine prekyba ir prekyba 
internetu. Internete skelbiama, 
kad jis yra karine apranga, tak-
tine avalyne, turizmo prekėmis 
prekiaujančios UAB „Army 

Staškūniškio pašto stoties pastatuose atsidarys užkandinė 
ir motelis.

Žvilgsnis į renovuoto pastato vidų.

Pakvėpuoti grynu oru ir…parūkyti galima išeiti į lauką
Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo draudimas rūkyti 

daugiabučių namų balkonuose, kai bent vienas gyventojas 
prieštarauja rūkymui.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina tokį draudi-
mą, domėjosi, ar draudimai jau duoda konkrečių rezultatų.

Į skundimą 
žiūriu negatyviai

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

 
- Mūsų daugiabutis pakanka-

mai draugiškas ir šią akimirką ne-
matome problemos dėl gyventojų 
rūkymo. Aišku, kad daugiabutyje 
gyvena vienas kitas rūkantis žmo-
gus, kiek matau, jie rūko lauke, o 
jei kažkas „pypkutę“ balkone ir 
surūko, tai problemų dėl to neke-
liame.

Manau, kad gyvenime yra 
rimtesnių problemų nei rūkymas 
daugiabučio balkone. Šį draudi-
mą įgyvendinti yra labai sunku. 
Galima iškabinti daugiabučio 
laiptinėje pranešimą, kad čia ne-
rūkymo zona, bet kas prižiūrės, 
kaip to draudimo laikomasi? 

Į tokius dalykus, kaip skundi-
mą, žiūriu negatyviai. O jei yra 
koks kaimynas, kuris nuolat rūko 
ir per dieną sutraukia balkone po 
du pakelius cigarečių, galima su 
juo susitarti, kad išeitų parūkyti į 
lauką po berželiu.

Negirdėjau, kad kitų daugiabu-
čių gyventojai Anykščiuose būtų 
rinkę parašus dėl rūkymo balko-
nuose ir kreipęsi į savivaldybę. 
Beje, pats nerūkau jau dešimti 
metai.

Su rūkančiu 
kaimynu teko 
aiškintis

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato 
Viešosios tvarkos skyriaus vir-
šininkas:

- Man, kaip nerūkančiam, drau-
dimas rūkyti daugiabučių namų 
balkonuose atrodo geras sprendi-
mas. Tai vienas iš būdų nerūkan-
čiajam užtikrinti teisę kvėpuoti 
grynu oru.

 Anksčiau pats gyvenau dau-
giabutyje ir turėjau rūkantį kai-
myną. Balkonai vienas šalia kito, 
kambaryje miegodavo vaikas ir, 
pravėrus langą, jei tik kaimynas 
rūkydavo balkone, visi dūmai 
patekdavo į mūsų butą. Nepatik-
davo man tai, teko su kaimynu 
šiek tiek aiškintis, draugiškai tą 
klausimą išsisprendėme.

Jeigu daugiabučių namų bal-
konuose bus uždrausta rūkyti, 
policija į gyventojų skambučius 
reaguos. Nustačius rūkymo fak-
tą, nematau problemų taikyti 
administracinę teiseną.

Aišku, kiekvienas naujas 
draudimas žmonėms kelia ne-
pasitenkinimą ir čia, manau, yra 
normalu. Bet jei rūkantis žmo-
gus kažkam sukelia diskomfor-
tą...

Anykščių mieste yra viešosios 
vietos, kuriose taip pat draudžia-
ma rūkyti, yra nubaustų asmenų, 
tačiau čia jau skirtinga situacija 
nei rūkymas daugiabučio balko-
ne. Viešojoje vietoje, kur drau-
džiama rūkyti, praktiškai nekyla 
kažkokių asmeniškumų, asmuo 
įspėjamas ar nubaudžiamas tik 
tais atvejais, jei pamato policijos 
pareigūnai.

Gautas vienas 
prašymas dėl 
draudimo rūkyti

Diana KVIECINSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vy-
resnioji specialistė:

- Esame prieš kelias dienas gavę 
vieną prašymą uždrausti rūkyti 
daugiabučio namo balkonuose. Į 
mus kreipėsi Pušyno mikrorajono 
gyventojai iš Jono Basanavičiaus 
gatvės. Žmonės užpildė prašymą, 
kurį galima rasti Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapyje. Prašymą 
užpildė vienas žmogus, o po pra-
šymu gal dar du pasirašė.

Parengsime Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus įsakymą dėl draudimo 
rūkyti, po to informuosime UAB 
Anykščių komunalinis ūkis, nes 
bendrovė administruoja tą namą. 
Komunalininkai turės pakabinti 
skelbimą ir ženklą, informuojan-
čius apie draudimą rūkyti balko-

nuose.
Manau, kad viskas toliau pri-

klausys nuo gyventojų sąmonin-
gumo. Kas rūkė, gali rūkyti ir 
toliau, nekreipdamas dėmesio į 
draudimus. Nebent policiją žmo-
nės kvies. Sudėtingi čia dalykai...

Pas mus nėra 
balkono...

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Gyvenu daugiabutyje, kartais 
užtraukiu dūmą, tačiau namuose 
to nedarau, nes mūsų butas net 
neturi balkono.

Sunku įvertinti, ar draudimas 
rūkyti balkonuose yra geras, ar 
blogas. Man asmeniškai rūkan-
tieji nekliūna. Bet suprantu tuos, 
kuriems tenka atsidaryti langą, o 
kažkas iš apatinio aukšto rūko ir 
dūmai kyla į jų namus. Juk yra 
ir maži vaikai, vyresnio amžiaus 
žmonės. Manau, kad nėra sunku 
rūkantiesiems išeiti į lauką.

Shop“ direktorius.
Anykščių krašto vietovių ži-

nyne rašoma, kad Staškūniškio 
kaime, prie plento Sankt Peter-
burgas–Varšuva, 1830–1835 m. 
buvo pastatyta ir veikė „kašar-
ka“ – pašto stotis, įsikūrusi dvie-
juose vieno aukšto mūriniuose 
pastatuose su užvažiuojamuoju 
kiemu, grįstu akmenimis. 

Čia ilsėdavosi ir nakvodavo 
keliu vykstantys keleiviai, buvo 
priimamos ir siunčiamos pašto 

siuntos, taisomi sugedę vežimai 
ir pakinktai. XX a. viduryje, paš-
to stočiai netekus senosios pa-
skirties, pastatai buvo naudojami 
kelininkų reikmėms, juose kiek 
laiko gyventa, veikė kepykla. XX 
a. 10-ajame dešimtmetyje pastatų 
kompleksas buvo privatizuotas 
ir restauruotas, jame įrengta pa-
kelės užeiga ir nakvynės namai 
„Žalioji pelėda“, tačiau XX a. 
pabaigoje jie vėl buvo apleisti ir 
nebenaudojami.

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.
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Gerb. redakcija,

Aš, norėdamas atsiliepti į 
anksčiau rašytus atsiliepimus 

apie gatvių siaurinimą, norė-
čiau pasakyti, kad siaurinti 
nereikia. Tai parodė kad ir ši 
žiema. Pinigus geriau panau-
doti, ar dalį jų, mašinų staty-
mo vietoms išplėsti. Pušyno 

raj. vietiniams gyventojams, 
pvz., apie Basanavičiaus Nr. 
50 - ten tokia kišenė – įlendi, 
o apsisukti nėra kur.  Žalios 
vejos daug. Gal ją praplėtus. 
Būtų labai miela. Džiaugtų-

si gyventojai. Būtų dėkingi 
architektei D. Gasiūnienei ir 
šios problemos sumanytojui – 
architektui Indriūnui.

skaitytojas j. Ž.

Liberalas išsišaukė ugnį

Slidinėjimo bilietai darbo 
dienomis pabranginti nuo 5 iki 
9 eurų, savaitgaliais nuo 6 iki 
10 eurų. Sprendimą dėl bilietų 
branginimo praėjusią savaitę 
priėmė Anykščių rajono tary-
ba. Bilietų branginimo motyvus 
„Facebook“-e išdėstęs Anykščių 
rajono tarybos narys liberalas 
Mindaugas Sargūnas po savo 
žinute sulaukė aršios kritikos. 
O „Facebook“-e M.Sargūnas 
parašė:

„Matau, kad yra besipikti-
nančių, kad padidintos slidinė-
jimo kainos. Suprantu, kainų 
augimai niekada nedžiugina. 
Tad apie sprendimo priėmimo 
motyvus: Kalitos kalną admi-
nistruoja VšĮ Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras. 
Viešoji įstaiga, kaip matote. Jos 
savininkas - Savivaldybė (iš es-
mės visi mokesčių mokėtojai). 
Esmė ta, kad pagal skaičiavi-
mus anksčiau galiojusi kaina 
(5-6 Eur) pagal visus nustatytus 
karantino reikalavimus įstaigai 
generuoja didelį minusą (kad 
pramoga būtų paleista ir veik-
tų, mėnesio išlaidos sudaro apie 
20 tūkst. Eur). Tad kyla natūra-
lus klausimas, ar visi mokesčių 
mokėtojai turėtų dengti įstaigos 
patirtus nuostolius, ar už tai, 
kad pramoga veiktų, ja besinau-
dojantys turėtų sumokėti kainą, 
kuri neneštų įstaigai nuostolių? 
Mano nuomone, neteisinga, kad 
už mažesnės gyventojų grupės 
norą slidinėti pigiau turėtų pri-
mokėti tie, kurie ta pramoga net 
nesinaudoja. Ir pabaigoje: aš 

Kalitos kalnas kelia aistras 

(Atkelta iš 1 psl.) irgi norėčiau nueiti į parduotu-
vę, nusipirkti televizorių, o jo 
pusę kainos lai padengia mano 
kaimynai. Na, gerai jau gerai, 
galėsiu įsileist į svečius krepši-
nio rungtynių kartu pažiūrėti.“

„Mindaugai, visiškai nelogiš-
kas sprendimas. Ar dėl pakeltų 
kainų ir sumažėjusių minimos 
įmonės pajamų atsakys skai-
čiuotojai? O gal taryba dengsi-
te dabar nuostolius? Ar logiška 
būtų iš galiojimo išeinantiems 
produktams paskelbti ne išpar-
davimą, o padvigubinti kainą? 
Kur logika, skaičiuotojai?“ - 
M.Sargūno „Facebook“-e klau-
sė Tomas Sriubas. 

O Regimantas Butvydas iro-
nizavo: „Man atrodo didžiau-
sios sąnaudos rajonui yra visas 
savivaldybės pastatas. Kokia 
kalba gali būti apie sąnaudas, 
jei tai eina kalba apie rajono gy-
ventojus?“

Didelė dalis M.Sargūno įrašo 
komentuotojų skundėsi Kalitos 
kalno slidinėjimo trasos koky-
be.

Štai Asta Palaimienė parašė: 
„Mano šeima yra iš tų, kurie 
slidinėja. Nebaisus mums kai-
nos pakėlimas. Problema - ne-
tvarkinga trasa. O čia jau gar-
bės sporto, turizmo sektoriui ir 
rajono vadovams, jau nekalbant 
apie pačio kalno vadovę, garbės 
nedaro. Taigi...“

Direktorė: „piktinas tie, 
kas neslidinėja“

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinoji di-
rektorė R.Gudonienė „Anykš-
tai“ sakė, kad bilietų brangi-
nimas slidininkų neišgąsdino 

- savaitgaliui buvo išparduoti 
praktiškai visi bilietai. 

Skaičiuota, jog slidinėjimo 
trasos parengimas ir vieno mė-
nesio eksploatacija kainuos 
bent 20 tūkst. eurų. Trasa veikia 
jau tris savaites ir jeigu gamta 
leis slidinėti dar bent vieną sa-
vaitgalį, pramoga turėtų nebūti 
nuostolinga. Tiesa, orų progno-
zės kol kas slidininkams nėra 
palankios.

Laikinoji vadovė tvirtina, kad 
ant kalno kalbinami slidininkai 
yra patenkinti trasos kokybe. 
„Apklausiau ne vieną dešimtį 
žmonių - visiems viskas gerai. 
Yra apie dvidešimties žmonių 
grupė, kurie slidinėja kiekvie-
ną šeštadienį - jiems viskas 
gerai. Skundžiasi tie, kurie pa-
tys neslidinėja. Pas mane į na-
mus net delegacija buvo atėjus 
piktintis“, - „Anykštai“ sakė 
R.Gudonienė. 

„Facebook“-e rašoma, jog 
internete (bilietai parduodami 
tik internetu) neįmanoma nusi-
pirkti vaikiškų, perpus pigesnių 
bilietų. D.Gudonienė aiškino, 
kad iš tiesų vaikiški bilietai nėra 
parduodami - vaikų trasa nėra 
paruošta, o ir prekybos sistema 
„nemoka“ skaidyti bilietų kai-
nos.    

Kalną reikia privatizuoti!

 „Anykštos“ kalbinti slidinėji-
mo entuziastai Alfrydas Savic-
kas, Juozas Ratautas ir Vygan-
tas Šližys turi vieną nuomonę 
dėl Kalitos pramogų centro pri-
vatizavimo.  „Valstybinės ins-
titucijos turi užsiimti valstybi-
niais reikalais, o verslu užsiimti 
– verslininkai“, - sakė Anykščių 

Anykščių rajono tarybos na-
rio Mindaugo Sargūno žinutė 
„Facebook“-e įplieskė diskusiją.   

rajono tarybos narys, verslinin-
kas V.Šližys. J.Ratautas kalbė-
jo, kad „savivaldybė neturėtų 
kontroliuoti verslo objektų“, o 
A.Savickas į klausimą apie pri-
vatizavimą atsakė ypač lakoniš-
kai: „būtina privatizuoti“.

Tačiau mūsų kalbintų pašne-
kovų nuomonės išsiskyrė, kai 
jų užklausėme apie slidinėjimo 
sezono atidarymo prasmingumą 
bei bilietų kainos pakėlimą. 

„Absurdas, nesąmonė. Neno-
rėjo dirbti, nepasiruošė iš anks-
to. Net kurmiarausiai neišlygin-
ti. Dėl to ir priskaičiavo tuos 20 
tūkstančių. Direktorė visiškai 
nekompetentinga“, - piktinosi 
A.Savickas. 

Pasak jo, trasa labai blogai 
paruošta, veikia tik vienas kel-
tuvas, nuo kalno leistis gali-
ma tik vienu kalno šlaitu. Pats 
A.Savickas sakė nuo Kalitos 
neslidinėjantis, tačiau ateina ant 
kalno, stebi ir mato, kad trasa 
yra nekokybiška. Apie kainos 
pakėlimą A.Savickas sakė: „Iš 
saviškių lupa pinigus. Nors vai-
kams ir invalidams nuolaidas 
galėjo pritaikyti!“ 

Pasak J.Ratauto, savivaldybės 
vadovai priimdami sprendimus 
dėl Kalitos kalno veiklos netu-
rėtų vertinti tik finansinį aspek-
tą. „Reikėjo kalną paleisti, net 
jeigu jis būtų ir vos dvi savaites 
veikęs. Tai ne tik komercija, bet 
ir anykštėnų sveikatinimas. Sa-
vivaldybė valdo daug objektų, 
kurie apskritai nėra apmokes-
tinami“, - požiūrį dėstė anykš-
tėnas. Jo nuomone, slidinėjimo 
bilietų branginimas neturėjo 
būti toks drastiškas. „Reikėjo 
rimčiau pažiūrėti į rinkodarą, 
atsižvelgiant į anykštėnų intere-

sus“, - sakė J.Ratautas.

Slidinėjimas - turtingų 
žmonių sportas

V.Šližys kalbėjo, kad slidės, 
batai, apranga kainuoja apie 
1000 eurų. Todėl, pasak vers-
lininko, kalnų slidinėjimas yra 
pasiturinčių žmonių, kuriuos 
vargu ar savivaldybė turėtų 
remti,užsiėmimas. 

„Išskirčiau dvi Kalitos kal-
nų slidinėjimo centro funkci-
jas. Vienas dalykas, jog kalnas 
yra turistų traukos į Anykščius 
objektas. Tačiau per karantiną 
jis šios funkcijos nebeatlieka, 
todėl lieka vienintelė jo paskir-
tis - anykštėnų pramoga. Kyla 
klausimas kodėl visi anykštė-
nai, mokesčių mokėtojai turi 
padengti pramogautojų patiria-
mas išlaidas.“, - dėstė V.Šližys.

V.Šližys slidinėja ant Kalitos. 
Jis dėstė, kad pramogos neatsi-
sakytų, jeigu bilietų kainos būtų 
padidintos ir dar dvigubai.

Anykštėnas Juozas Ra-
tautas tikina, kad į kal-
nų slidinėjimą negalima 
žvelgti tik komercine 
prasme.

Anykštėnas Alfrydas Savickas 
sako, jog rajono valdžia brangin-
dama slidinėjimo bilietus iš anykš-
tėnų gėdingai lupa pinigus.

Pasak politiko ir verslininko Vygan-
to Šližio, slidininkai toli gražu nėra 
vargšai, todėl turėtų už paslaugą su-
simokėti tiek, kiek ji kainuoja.

Besipiktinančių trasa delegacijos 
Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos centro laikinoji direktorė Rena-
ta Gudonienė sulaukė ir namuose. 
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Skiepai nuo COVID – 19 – už ar prieš?
Skiepytis nuo COVID-19 sutiktų 64 proc. Lietuvos gyventojų, rodo Sveikatos apsaugos 

ministerijos užsakymu atlikta rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spin-
ter tyrimai“ apklausa. Į klausimą - „Ar Jūs nusiteikęs(-usi) skiepytis Europos Sąjungoje 
patvirtinta vakcina nuo COVID-19, kai turėsite tokią galimybę?“- iš 1015 respondentų „ti-
krai taip“ atsakė 41 procentas, „greičiau taip“ – 23 procentai. Neapsisprendę teigė esantys 
16 procentų, „greičiau ne“ ir „ne“ atsakė po 10 proc. respondentų.

O kokia yra Jūsų pozicija dėl skiepų nuo COVID-19?

X - man: „Tam, kad mūsų 
šalį, bei apskritai visas pasau-
lio valstybes grąžinti į prieška-
rantininį lygmenį, būtina turėti 
vaistus arba vakciną nuo Covid 
- 19. Kadangi medikamentų dar 
nėra, mes esame priversti pasi-
naudoti galimybe skiepytis. O 
ypač tie, kurie šiam momentui 
priklauso rizikos grupei. Ir visų 
pirma šioje vietoje reikia baigti 

ideologinius ir interesų karus, 
nes visiškai nesvarbu, kurioje 
šalyje vakcina gaminta, svar-
biausia jos veiksmingumas. 
Trūksta informacijos, stinga 
šviečiamosios veiklos, kas lie-
čia skiepus nuo koronaviruso.“

Aš NE: „Nenoriu jokių skys-
čių savo küne ! Bus aišku po 
5-10 metų šitie skiepai, tada 

skiepysiuos ,o dabar NE !“

Apžvalgininkas: „Neseniai 
pateikta informacija, kad už 
skiepus yra vyrai ir aukštąjį 
išsilavinimą turintys asmenys. 
Tai koks čia dar gali būti klau-
simas?“

Pencinykas: „Reikia būtinai 
skiepytis ir aš skiepysiuos, lau-

kiu vakcinos. Tiktai kyla daug 
klausimų, neaiškumų yra, užtat 
skiepų priešininkai ir užsiima 
agitacija, šneka visokias nesą-
mones. Abejonių kelia apklausų 
rezultatai. Kas, kur ir kada tas 
apklausas atliko? Gali būti, kad 
apklausėjai namuos iš lubų sura-
šė duomenis. Pavyzdžiui, mano 
giminėje yra apie 60 žmonių ir 
nė vieno niekas nieko neklausė. 
Domėjausi pas pažįstamus, tie 
irgi nieko negirdėjo. Nesusita-
riama ir dėl vakcinos poveikio. (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. 

savaitgalio diskusija

Netekus artimo žmogaus: kokios išmokos priklauso
Artimo žmogaus netektis – skaudus išgyvenimas. Žmogus 

ne tik jaučia didelį dvasinį netekties skausmą, bet ir patiria 
neplanuotų išlaidų. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios 
išmokos gali būti skiriamos mirus artimam žmogui.

Laidojimo pašalpa

Netekus artimo žmogaus, 
skiriama vienkartinė 320 eurų 
laidojimo pašalpa. Dėl šios 
vienkartinės pašalpos faktiškai 
mirusįjį palaidojęs asmuo turi 
kreiptis per 12 mėn. nuo teisės 
į laidojimo pašalpą atsiradimo 
dienos.

Našlių pensija
Mirusiojo sutuoktinis gali gau-

ti našlio ar našlės pensiją, kurios 
bazinis dydis – 28,63 euro. No-
rintys gauti našlių pensiją, turi 
atitikti bent vieną iš žemiau nu-
rodytų sąlygų:

• būti sulaukęs senatvės pensi-
jos amžiaus;

• sutuoktinio mirties dieną 
arba per 5 metus po sutuoktinio 
ar sutuoktinės mirties tapęs ne-
darbingu ar iš dalies darbingu;

• būti pripažintu nedarbingu 
ar iš dalies darbingu tuo metu, 
kai slaugė namuose mirusiojo 
vaikus ar įvaikius iki 18 metų, 
pripažintus neįgaliaisiais, taip 
pat mirusiojo vaikus ar įvaikius, 
kuriems buvo nustatytas 75–100 
proc. netektas darbingumas iki 
18 metų.

Našlių pensija skiriama, jei 
miręs asmuo buvo įgijęs bent 
minimalų pensijų socialinio 
draudimo stažą netekto darbin-
gumo arba senatvės pensijai 
gauti arba šias pensijas gavo. 
Našlių pensija mokama kiekvie-
ną mėnesį iki gyvos galvos, iki 
dar kartą susituokiant arba iki 
netekto darbingumo pabaigos.

SVARBU! Našliai, neturėję 
su mirusiuoju bendrų vaikų, įgy-
ja teisę gauti našlių pensiją, jei 
nuo santuokos įregistravimo iki 

sutuoktinio mirties dienos praė-
jo nemažiau kaip 1 metai.

Socialinio draudimo 
našlaičių pensija 
Mirus vienam arba abiems 

tėvams (įtėviams), tapus našlai-
čiu, galima kreiptis dėl našlai-
čių pensijos. Našlaičių pensija 
priklauso vaikams iki 18 m., ar 
iki 24 m., jeigu mokosi arba stu-
dijuoja. O taip pat našlaičiams, 
kurie buvo pripažinti nedarbin-
gais ar iš dalies darbingais iki 
24 m. 

Našlaičių pensija siekia 50 
proc. mirusiojo netekto darbin-
gumo ar senatvės pensijos dy-
džio, mokama kas mėnesį. Jei-
gu našlaičių pensijos skiriamos 
dviem ir daugiau vaikų (įvai-
kių), suma padalijama visiems 
lygiomis dalimis.

Šalpos našlaičių pensija
Šalpos našlaičių pensija gali 

būti skirta mirusiojo vaikams iki 
18 m., vyresniems, jeigu mokosi 
arba studijuoja, iki studijų pabai-
gos, bet ne ilgiau nei sukaks 24 
m. O taip pat našlaičiams nuo 18 
iki 24 m., jei jiems visą tą laiką 
pripažintas netektas ne mažesnis 
kaip 45 proc. darbingumas.

Šalpos našlaičių pensijos ski-
riamos asmenims, kurie negau-
na didesnių arba tokio paties 
dydžio pensijų išmokų, išsky-
rus atvejį, kai asmeniui skirta 
valstybinė socialinio draudimo 
našlaičių pensija ar valstybinė 
našlaičių pensija už mirusį kitą 
iš tėvų (įtėvių).

Jei teisę gauti šią pensiją turi 
ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvie-
nam jų skiriama po 71,5 euro. 
Kai šalpos pensiją turi teisę gau-
ti 4 ir daugiau vaikų, 214,5 euro 

padalijama lygiomis dalimis. 
Vienkartinė draudimo 
išmoka apdraustajam 
mirus
Apdraustajam mirus dėl nelai-

mingo atsitikimo darbe ar ūmios 
profesinės ligos, mirusiojo šei-
mai išmokama vienkartinė drau-
dimo išmoka. Ši išmoka skiriama 
apdraustojo tėvams ar įtėviams, 
sutuoktiniui, nepilnamečiams 
vaikams ar įvaikiams, vyres-
niems vaikams ar įvaikiams, jei 
šie mokosi ar studijuoja (iki 24 
m.), ir pilnamečiams vaikams ar 
įvaikiams, jei jie buvo pripažinti 
neįgaliais iki 18 m.

Vienkartinė draudimo išmoka 
lygi 46,55 proc. vidutinio šalies 
darbo užmokesčio, galiojusio 
apdraustojo mirties mėnesį. Ji 
padalijama visiems turintiems 
teisę ją gauti asmenims lygiomis 
dalimis ar išmokama vienam ga-
vėjui. 

Dėl šios išmokos reikia kreip-
tis ne vėliau kaip per 3 mėnesius 
nuo įvykio pripažinimo drau-
džiamuoju įvykiu dienos.

Periodinė draudimo 
išmoka apdraustajam
mirus
Jei apdraustasis mirė dėl nelai-

mingo atsitikimo darbe ar ūmios 
profesinės ligos, mirusiojo išlai-
komi nedarbingi asmenys arba 
turėję teisę gauti jo išlaikymą, 
taip pat mirusiojo vaikai, gimę 
ne vėliau kaip 300 dienų po jo 
mirties, turi teisę į periodinę 
draudimo išmoką.

Periodinė išmoka gali būti ski-
riama už praėjusį laiką, tačiau už 
ne ilgesnį nei 12 mėnesių, jeigu 
kreipiamasi per 3 metus nuo tei-
sės į išmoką atsiradimo dienos.

Ši išmoka priklauso nuo bu-
vusių mirusiojo pajamų ir vidu-
tinio šalies darbo užmokesčio 
dydžio. Gauto dydžio išmoka 
mokama kiekvienam asmeniui, 
neatsižvelgiant į gaunamas kitas 
pajamas, išskyrus atvejus, kai 

dėl to paties draudžiamojo įvy-
kio yra mokama socialinio drau-
dimo našlių ar našlaičių pensija.  

Mirusiajam priklausiusios 
pensijos, neišmokėtų „Sodros“ 
išmokų

Pensijos ar kompensacijos 
vieno dydžio mėnesio suma iš-
mokama jį laidojančiam asme-
niui, o taip pat išmokama suma 
už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar 
nebuvo išmokėta. Paveldėto-
jams išmokamos ir mirusiajam 
priklausiusios ligos, motinystės, 
tėvystės, vaiko priežiūros, pro-
fesinės reabilitacijos nedarbo 
išmokos. 

Parama mirusiųjų užsienyje 
palaikams pervežti

Palaikų pervežimą organiza-
vęs fizinis asmuo gali gauti pa-
ramą palaikams pervežti, jei jo 
vidutinės pajamos arba bendrai 
gyvenančių asmenų vidutinės 

pajamos neviršija 384 eurų. Pa-
rama skiriama faktinėms palai-
kų pervežimo išlaidoms padegti 
ir neturi viršyti 2160 eurų. Dėl 
paramos reikia kreiptis ne vėliau 
kaip per 12 mėnesių nuo teisės į 
šią paramą atsiradimo dienos.

SVARBU! Parama palaikams 
pervežti neteikiama valstybės 
tarnautojų, valstybės pareigū-
nų, valstybės politikų ir karių, 
kurie žuvo arba mirė užsieny-
je dėl priežasčių, susijusių su 
tarnybinių pareigų atlikimu, ir 
kursantų, mirusių dėl priežas-
čių, susijusių su profesiniu ar 
įvadiniu mokymu, – jų palaikų 
parvežimo į Lietuvą išlaidas ap-
moka valstybė.

Apie tai ir dar daugiau skaity-
kite www.kasmanpriklauso.lt 

Ar ji bus veiksminga, jei iš vie-
no buteliuko 5-6 dozes padaro? 
Arba koks jos poveikis, jei Ma-
rijampolėje per apsirikimą vie-
nai moteriškei iš karto suleistos 
5 dozės. Dar dėl vienos rūšies 
vakcinos nesutariama - tai aiški-
nama, kad ja negalima skiepyti 
vyresnių kaip 65 m. amžiaus, tai 
teigiama, kad bet kokio amžiaus 
žmonėms ji tinkama. Reiktų su-
tarimo, aiškumo.“
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AVINAS. Darbai, kurių imsi-
tės savaitės pradžioje, bus pers-
pektyvūs ir pelningi. Netikėkite 
pažadais, kuriuos išgirsite ketvir-
tadienį ir penktadienį - tai tik tuš-
čios kalbos. Konfliktų šią savaitę 
veikiausiai nepavyks išvengti nei 
darbe, nei namuose.

JAUTIS. Šią savaitę savo 
darbus verčiau dirbkite pats, ne-
sidairydamas pagalbos iš šalies. 
Atidžiai susiskaičiuokite paja-
mas ir išlaidas. Apskritai ši savai-
tė tinkama dideliems pirkiniams, 
gal tik išskyrus penktadienį ir 
šeštadienį - būsite itin išlaidus ir 
nekritiškas.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
užmegsite labai naudingus daly-
kinius santykius. Trečiadienį ir 

ketvirtadienį būsite linkęs flirtuo-
ti, o gal net užmegzti naują mei-
lės romaną. Savaitgalį visą savo 
dėmesį ir jėgas skirkite namų 
ūkiui. Laukia generalinė ruoša.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės 
dienomis kruopščiau skirkite as-
meninius ir dalykinius reikalus. 
Savaitės viduryje būdamas di-
delėje kompanijoje galite patirti 
romantiškų nuotykių. Savaitgalį 
verčiau praleiskite vienas svajo-
damas ir planuodamas. Sekma-
dienį galite susipykti su artimu 
bičiuliu.

LIŪTAS. Šią savaitę susipa-
žinsite su įdomiais žmonėmis ir 
gausite iš jų labai vertingos in-
formacijos. Tik turėtumėte pats 
būti kiek aktyvesnis - kepti kar-
veliai į burną neskris. Savaitgalis 
veikiausiai bus gana audringas. 
Laukia susitikimai su seniai ne-

matytais draugais ir šiaip įvairios 
linksmybės.

MERGELĖ. Šią savaitę ati-
džiai kontroliuokite savo išlaidas, 
antraip susipyksite su sutuokti-
niu ar tėvais. Pirmomis savaitės 
dienomis pasistenkite užbaigti 
darbus, kurių nespėjote atlikti 
praėjusią savaitę. Verčiau neati-
dėliokite iki paskutinės minutės. 
Apskritai būsite gan dalykiškas, 
energingas ir kūrybiškas, ypač 
pirmoje savaitės pusėje.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje stenkitės mažiau kal-
bėti ir daugiau klausytis. Artimas 
draugas ar bendradarbis duos 
jums labai gerą patarimą, tik 
mokėkite jį išgirsti ir suprasti. 
Kelionė antroje savaitės pusėje, 
ypač pažintinė, bus labai maloni 
ir sėkminga.

SKORPIONAS. Labai geros 

dienos naujoms pažintims megz-
ti. Pirmomis savaitės dienomis 
stenkitės kuo daugiau laiko pra-
leisti tarp žmonių, ypač dar nepa-
žįstamų. Būkite aktyvus, bet ne 
įkyrus. Reikalingi žmonės jus su-
siras patys, turite tik nežiopsoti ir 
nepraleisti pasitaikiusios progos.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
kažkas iš bendradarbių gali pa-
mėginti pasinaudoti jūsų darbo 
vaisiais. Nenuolaidžiaukite ir ne-
leiskite lipti sau ant sprando. Jei 
turite progą išvažiuoti į seminarą 
ar kokius nors mokymo kursus, 
būtinai ja pasinaudokite. Visą sa-
vaitę teks skaičiuoti pinigus, nes 
išlaidos bus nemažos.

OŽIARAGIS. Pirmadienį jus 
kamuojančios problemos neiš-
spręsite, jei skirsite jai tik pusę 
savo laiko ir jėgų. Savaitės vidu-
ryje palypėsite karjeros laiptais 

ar šiaip sulauksite profesinės sė-
kmės. Nebijokite investuoti rem-
damasis patyrusio ir patikimo 
žmogaus patarimu.

VANDENIS. Prašomas galite 
duoti patarimą, bet niekaip kitaip 
šią savaitę į kitų žmonių reikalus 
stenkitės nesikišti, antraip ilgam 
prisidarysite rūpesčių. Savaitės 
viduryje nevenkite varžybų ar ko 
nors panašaus, bet atminkite, kad 
pergalė - ne visada pats svarbiau-
sias dalykas.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus 
nuversite, jei dirbdamas rečiau 
dirsčiosite į laikrodį. Nieko ne-
darykite tik todėl, kad „visi taip 
daro“Klausykite savo širdies ir 
būsite pirmas. Asmeninis gyve-
nimas, deja, bus ganėtinai kom-
plikuotas ir nervingas. Visus 
svarbius sprendimus pasistenkite 
atidėti kitai savaitei.”.

MOZAIKA
Kosmose ketinama iškelti
lietuvišką trispalvę

Lietuvos etnokosmologijos 
muziejaus iniciatyva ketinama į 
Tarptautinę kosminę stotį nuga-
benti lietuvišką trispalvę. 

Taip siekiama pažymėti buvu-
sią Valstybės atkūrimo dieną bei 
artėjančią Nepriklausomybės at-
kūrimo dieną, lietuvių proveržį 
ir pasiekimus kosmoso srityje, 
pranešė Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra (MITA).

Trispalvė į kosmosą keliaus 
JAV kompanijos „Northrop 
Grumman“ robotizuotu erdvė-
laiviu „Cygnus“. Krovininiam 
laivui pasiekus kosminę stotį, 
Lietuvos trispalvė bus perkelta 
ant išorėje esančio MISSE įren-
ginio, skirto testuoti medžia-
goms. Šį darbą atliks kosminės 
stoties įgula naudodama roboti-
zuotą ranką.

„Taip Lietuvos vėliavėlė kartu 
su kitomis medžiagomis keliaus 
apie mūsų planetą šešis mėne-
sius. Tuo metu ji bus veikiama 
kosmoso aplinkos, patirs ekstre-
malias temperatūras, elektroma-
gnetinę spinduliuotę, kosminius 
spindulius, mikrogravitaciją ir 
kosmoso vakuumą“, – teigiama 
MITA pranešime.

Planuojama, kad po 127 mln. 
kilometrų kelionės trispalvė į 
Žemę grįš „SpaceX Dragon“ 
kapsulėje šių metų rugpjūčio 
mėnesį. Tikėtina, kad Lietuvą 
vėliava pasieks spalio–lapkričio 
mėnesiais.

Šią vėliavą planuojama eks-
ponuoti atnaujintoje Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje. 

Planuojama steigti 
partizanų artimųjų 
DNR banką

Kelios valstybės institucijos 
šiuo metu svarsto galimybę 

įsteigti pokario partizanų ar-
timųjų DNR banką. Jo reikia, 
kad radus nužudytųjų palaikus 
būtų galima juos identifikuoti.

Dėl tokio banko steigimo 
šiuo metu tariasi Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centras (LGGRTC), 
Vilniaus universitetas, Valsty-
binė teismo medicinos tarny-
ba, Lietuvos policijos Krimi-
nalistinių tyrimų tarnyba.

„Sprendžiama, kur tas ban-
kas turėtų būti“, – LGGRTC 
Memorialinio departamento 
vyresnysis patarėjas Eugenijus 
Peikštenis.

Pasak E. Peikštenio, pagrin-
das tokiam DNR bankui jau 
padėtas. Genocido centro dar-
buotojai jau yra surinkę kai 
kurių partizanų artimųjų biolo-
ginius mėginius ir saugo juos 
Teismo medicinos tarnyboje.

E. Peikštenio teigimu, par-
tizaninėse kovose žuvo apie 
20 tūkst. žmonių. Pagal 1946 
metų dokumentą, visi žuvę 
„banditai“ turėjo būti atvežti 
į valsčių centrus, ten atpažįs-
tami, fotografuojami ir slapta 
užkasami.

Anot jo, partizanų palaikų 
ieškoti imta 1989–1990 metais 
remiantis įvairių liudytojų pa-
sakojimais, tačiau juos radus 
iškilmingai būdavo perlaidoja-
mi neatpažinti kaulai.

E. Peikštenio teigimu, žinant, 
kad pokariu žuvo apie 20 tūkst. 
partizanų, jų palaikų paieškos 
gali trukti dešimtmečius, tuo 
metu artimiausi giminaičiai jau 
dabar yra garbaus amžiaus.

„Reikia kuo greičiau paimti 
jų DNR mėginius. Jeigu jų jau 
nebėra, tada ieškome anūkų“, 
– BNS sakė E. Peikštenis.

LGGRTC atstovo teigimu, 
ieškoti partizanų giminių ir 
vykti pas juos paimti biolo-
ginių mėginių šiuo metu yra 

Genocido centro darbuotojų 
darbas. 

Partizaninis karas prieš So-
vietų Sąjungos okupaciją Lie-
tuvoje vyko 1944–1953 me-
tais. Jame dalyvavo ne mažiau 
kaip 50 tūkst. žmonių, o visa-
me pasipriešinimo judėjime 
kaip pogrindžio organizacijų 
nariai, rėmėjai dalyvavo apie 
100 tūkst. Lietuvos gyventojų. 
Šiame kare žuvo per 20 tūkst. 
partizanų ir jų rėmėjų.

Kitąmet bus išleistos 
monetos pasakoms ir 
dirbtiniam intelektui

Lietuvos bankas kitais metais 
išleis aštuonias įvairių nomi-
nalų kolekcines eurų monetas 
ir tris 2 eurų nominalo progi-
nes eurų monetas su Lietuvos 
nacionaline puse. Monetos bus 
skirtos šalies Konstitucijai, 
krepšiniui, dirbtiniam intelek-
tui, gamtos apsaugai ir kitoms 
temoms. 

Taip pat bus išleistas ir apy-
vartinių eurų monetų numiz-
matinis rinkinys, nutarė Lietu-
vos banko valdyba. 

Tęsiant monetų seriją „Mano 
pasakos“, pirmąjį ketvirtį pla-
nuojama išleisti 5 eurų sidabro 
ir 1,50 euro spalvotųjų metalų 
lydinio monetas, skirtas pa-
sakai „Zuikis puikis“. Antrąjį 
ketvirtį numatoma 10 eurų si-
dabro moneta „Nėra planetos 
B“, skirtą gamtos apsaugai, ir 
2 eurų proginė moneta Lietu-
vos krepšinio 100-mečiui.

Trečiąjį ketvirtį pasirodys 
Lietuvos Valstybės Konstituci-
jos 100-mečiui skirta 50 eurų 
aukso moneta, Lietuvos banko 
100 metų sukakčiai skirtos 50 
eurų aukso moneta, 20 eurų 
sidabro ir 1,50 euro spalvotųjų 
metalų lydinio monetos, taip 
pat „Erasmus“ programos 35-
mečiui skirta 2 eurų proginė 
moneta. Ši 2 eurų moneta bus 
išleista kartu su kitomis euro 
zonos valstybėmis Europos 
Komisijos iniciatyva.

Ketvirtąjį ketvirtį numatyta 
išleisti 20 eurų sidabro mone-
tą, skirtą dirbtiniam intelektui, 
o tęsiant seriją „Lietuvos etno-
grafiniai regionai“ – 2 eurų 
proginę monetą, skirtą Suval-
kijai.

2022 metų laidos apyvarti-
nių eurų monetų numizmatinį 
rinkinį, kurį sudarys po vieną 
1, 2, 5, 10, 20 ir 50 euro centų, 
1 ir 2 eurų monetą su Lietuvos 
nacionaline puse, numatyta 
išleisti 2022 metų pirmąjį ke-
tvirtį.

Pragiedrulių sodyboje 
Panevėžyje ketinama 
įrengti naujų erdvių, 
menininkų rezidenciją

Panevėžio miesto savival-
dybės taryba nutarė siekti, kad 
savanorio, poeto, visuomeni-
ninko Juozo Čerkeso-Bespar-
nio sodybos Skaistakalnio par-
ke atnaujinimo projektas būtų 
finansuojamas Europos ekono-
minės erdvės ir Norvegijos fi-
nansinių mechanizmų lėšomis.

Projekto sėkmės atveju nu-
matyta įrengti stiklinį priestatą 
su 350 kvadratinių metrų eks-
pozicijų, kūrybinių veiklų, kon-
ferencijų, poilsio, higienos ir 
kitomis patalpomis, sutvarkyti 
aplinką, įrengti ekologinį sodą.

Planuojama įkurti šiuolai-
kiškas teatro, muzikos ir dai-
lės studijų erdves. Jose vyktų 
vietos bendruomenės, miestie-
čių užsiėmimai, kurie skatintų 
ir plėtotų žmogaus verslumą, 
praktinius įgūdžius, pranešė 
savivaldybė.

Anot jos, J. Čerkeso-Bespar-
nio arba vadinamojoje Pragie-
drulių sodyboje norima įkurti 
menininkų rezidenciją, į kurią 
galėtų atvykti ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio šalių profesio-
nalūs meno atstovai. Per me-
tus galėtų būti apgyvendinami 
šeši menininkai, čia jie galėtų 
įsitraukti į bendruomenės vei-
klas, susipažinti su Panevėžio 
kūrėjais, kūrybiniais procesais, 

organizuoti edukacijas.
Praėjusių metų vasarą Pane-

vėžyje pradėti pačios apleistos 
J. Čerkeso-Besparnio sodybos 
rekonstrukcijos darbai.

J.Čerkesas-Besparnis Pane-
vėžyje gyveno nuo 1926 iki 
1949 metų. Skaistakalnio par-
ko teritorijoje esantis jo namas 
yra pripažintas kultūros pavel-
do objektu.

Naujosios Zelandijos 
įlankoje ant seklumos 
užplaukė dešimtys delfinų

Gelbėtojai pirmadienį sten-
gėsi išvaduoti dešimtis delfinų, 
užplaukusių ant seklumos Nau-
josios Zelandijos pakrantės at-
karpoje, kur dažnai įstringa bū-
riai šių jūrų žinduolių, pranešė 
laukinės gamtos pareigūnai.

Aplinkos apsaugos depar-
tamentas (DOC) informavo, 
kad 49 juodųjų grindų būrys 
buvo pastebėtas pirmadienį 
paryčiais prie Atsisveikinimo 
nerijos, už maždaug 90 km į 
šiaurę nuo Pietų saloje esančio 
Nelsono miesto.

Iki pusiaudienio devyni del-
finai nugaišo. Daugiau nei 60 
žmonių stengiasi padėti liku-
sioms gyvoms grindoms ir, su-
laukus potvynio, mėgins nuly-
dėti jas nuo seklumos, nurodė 
DOC.

„Su jūros žinduoliais dir-
bantys veterinarijos gydytojai 
padės perkeliant gyvūnus į 
gilesnius vandenis ir rūpinsis 
grindomis, kol bus galima jas 
perkelti“, – sakė DOC atstovė 
spaudai. 

Grindų, kurios užauga maž-
daug 6 metrų ilgio, būriai nere-
tai užplaukia ant seklumų prie 
Naujosios Zelandijos krantų.

Per pastaruosius 15 metų 
delfinų būriai jau bent dešimt 
kartų buvo įstrigę prie 26 km 
ilgio Atsisveikinimo nerijos. 
2017 metų vasarį čia įstrigo 
beveik 700 delfinų, iš kurių 
250 nugaišo.

-BNS
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parduoda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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Teleloto. Žaidimas nr. 1298 
Žaidimo data: 2021-02-21 
Skaičiai: 
73 13 50 66 20 74 12 03 52 30 07 01 29 61 02 68 04 49 26 

15 31 40 45 60 05 11 58 39 28 41 69 08 09 19 53 06 55 67 42 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 

75 46 10 47 59 54 25 21 44 70 51 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus 

visą lentelę 18257.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 12.00€ 744 
Užbraukus eilutę 2.00€ 10438 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 
52064. Papildomi prizai Bilietas Prizas 0255200 Automobilis 
Peugeot 2008, 035*248 Pakvietimas į TV studiją, 000*708 Pa-
kvietimas į TV studiją, 038*413 Pakvietimas į TV studiją.

siūlo darbą

įvairūs

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.

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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;

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

 (8-698) 46745.

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;
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-
siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose). 
Renkama nauja grupė 2021 m. vasario 24-26 d.
Į kursus prašome registruotis internetu puslapyje www.jonroka.lt
Daugiau informacijos tel.:(8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

Reikalingas 

EKSKAVATORININKAS 

SU DARBO 

PATIRTIMI.

Tel. (8-699) 47929.

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.

IŠkALAMe rAIdes.
LIejAMe pAMATUs. 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

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 miškovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

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

Tel. (8-694) 13180.

kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Šieną.
Tel. (8-639) 19096.

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

Tel. (8-605) 49513.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

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

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

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

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

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIOGIAI perkA 

mišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Mokame 6% ir 21% pvM.

tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

verŠeLIUs nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AvIs

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3472/0001:218), esančio Svirnų II k. ir sklypų (kadastro Nr. 3472/0001:90, 
3472/0001:91, 3472/0001:92), esančių Ferdinantavos k. Kavarsko sen., Anykščių r.sav., savininko V.P. ir savininkės S.S. turto 
paveldėtojus, kad matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-03-02 vykdys žemės sklypų 
(projekto Nr.730-7 ir 730-4), esančių Svirnų II k. ir Ferdinantavos k., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, 
el. paštu: matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936. 

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
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mėnulis
vasario 23-25 d. - priešpilnis.
vasario 26 d. - pilnatis.

Demetrija, Gedmantas, 
Goda, Motiejus, Matas.

Gantautas, Butvilė, 
Severinas, Romana, Roma.

šiandien

vasario 24 d.

vardadieniai

vasario 25 d.
Viktoras, Margiris, Rasa, 
Regimantas.

vasario 26 d.
Aleksandras, Jogintas, Alius,
Aurimė, Izabelė, Sandra, .

Žirafa ir begemotas geria deg-
tinę. Geria, geria, staiga jau kiek 
įkaušusi žirafa sako:

- Įsivaizduoju, kaip tau nesma-
gu gerti, nuryji ir viskas, o aš galiu 
mėgautis nepakartojama šiluma, 
kol degtinė švelniai slysta mano 
ilgu kaklu į skrandį.

O begemotas jai ir sako:
- Gerai, o jeigu supykintų?

***
Skambutis į duris, šeimininkas 

atidaro, o už durų stovi mažas 
žmogus su dideliu dideliu būgnu:

- Laba diena! Ar čia Petraitį lai-
doja?

- Na, šiaip jau Petraitis - tai aš, 
bet man daktaras sakė, kad aš dar 
šiek tiek pagyvensiu...

Mažasis žmogus nuliūdęs išėjo. 
Po minutės vėl skambutis į duris, 
tas pats žmogus:

- O galima, aš bent būgną pas 
jus paliksiu?

***
Kalbasi dvi moterys:
- Ką tu nešioji savo medalione?
- Savo vyro garbaną prisimini-

mui.
- O kam? Tavo vyras juk dar 

gyvas.
- Taip, bet jau be plaukų.

***
Skrenda du amerikiečių karo 

lakūnai virš Irako. Staiga vienas 
klausia:

- Džonai, kaip manai, kiek gali 
kainuoti raketa „Žemė-Oras“?

- Na, daug... Gal kokį milijoną 
dolerių...

- Taigi, Džonai, į mus skrenda 
milijonas dolerių...

Potvynio gal ir nebus... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po ilgokos pertraukos turėjome rimtą žiemą, užgriuvusią su sniegu, šalčiu ir ledu. Tačiau 
vargu ar sulauksime rimtesnio potvynio, nes žiema, bent kol kas, traukiasi atsargiai ir 
tvarkingai. 

Pasak Lietuvos hidrometeorologijos centro Anykščių posto stebėtojo Petro Buterlevi-
čiaus, prasidėjus atlydžiui nė trupučio nepakilo Šventosios upės vandens lygis.

Pirmadienis buvo šeštoji die-
na, kai vandens lygis Šventojo-
je buvo identiškas. Anykščiuo-

se maksimalus sniego sluoksnis 
šią žiemą siekė 38 centimetrus, 
vakar, vasario 22-ąją, buvo likę 

26 centimetrai sniego. Tiesa, 
sniego vandens dar nedaug nu-
tekėjo - purus sniegas sukrenta, 

Prie Šventosios upės užtvankos sušalo tonos grožio.

ledėja.
P. Buterlevičius, prognozuo-

damas, kad potvynio nesulauk-
sime, minėjo kelias priežastis 
- orai dieną sušyla, naktį atšąla, 
nelyja, nėra pašalo, žemas upių 
vandens lygis.

„Kai nėra pašalo - vanduo 
sunkiasi į žemę. Ir tai yra gerai. 
Šuliniuose vandens atsiras“, - 
kalbėjo hidrometeorologijos 
posto stebėtojas.

Dideli šalčiai milžiniškus 
ledokšnius suformavo prie 
Anykščių užtvankos. Ledai at-
rodo grėsmingai: regis, kai pa-
judės, nušluos viską pakeliui, 
net ir pačią užtvanką. 

Anykščių Šventosios upės 
užtvanka yra valdiška, pri-
skirta Anykščių savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriui. Šio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis „Anykš-
tai“ sakė, kad didesnės grėsmės 
kol kas neįžvelgia. „Viena iš 
užtvankos funkcijų - reguliuo-
ti upės vandens lygį, pakeliant 
ar nuleidžiant šliuzus“, - sakė 
V.Velikonis. Už šliuzų kilnoji-
mą taip pat atsakingas savival-
dybės admisnitracijos Žemės 
ūkio skyrius.

Anykščių posto stebėtojas Petras Buterlevičius sako, kad 
Šventosios vanduo pirmadienį nebuvo pakilęs nė per cen-
timetrą.     Raimondo GUoBio nuotr.

Potvynis Šventosios upėje kol kas yra mažai tikėtinas, nes 
sniegas tirpdamas geriasi į žemę.
    Jono JUneVičiAUS nuotr.

Žiemos speigo menas prie Anykščių užtvankos. Maksimalus sniego sluoksnis šią žiemą Anykščiuose siekė 
38 centimetrus.        Autoriaus nuotr.


