
5 psl.

4 psl.

3 psl.3 psl.2 psl.

73-ieji leidimo metai 2021 m. balandžio 27 d. antradienis

   

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 32/9522

http://www.anyksta.lt

Į elektrines planuojama investuoti 
apie 50 milijonų eurų

Troškūnų seniūnijoje no-
rima statyti vėjo elektrines. 
Elektrinės galėtų iškilti ne 
per toliausiai nuo Troškūnų 
miestelio, Mileikiškių, Juos-
tininkų ir Rukiškio kaimų. 
Planuojama įrengti iki 254 
metrų (įskaičiuojant menčių 
ilgį) elektrines. 

UAB „Raguvėlės vėjas“ 
direktorius Giedrius Av-
siukevičius raštu atsakė į 
„Anykštos“ klausimus.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Ginekologijos ir odontologijos paslaugos.
Registracija: +37067306260 arba www.siloklinika.lt 

Interviu norėjome iliustruoti UAB „Raguvėlės vėjas“ direktoriaus Giedriaus Avsiukevi-
čiaus nuotrauka, tačiau už pusšimtį milijonų eurų vėjo jėgaines norinčios statyti bendrovės 
vadovas į prašymą atsiųsti savo nuotrauką atrašė, kad „tikrai atsiųsčiau, bet gaila - tokios, 
kurią norėčiau paviešinti, šiuo metu neturiu“. 

Remontas. UAB „Jarimpekso 
statyba“ suremontuos Troškūnų 
seniūnijoje esančio Palatavio pi-
liakalnio medinius laiptus. Nu-
matyta suremontuoti 50 metrų 
ilgio medinių laiptų konstrukciją 
bei laiptų pakopas.Taip pat bus 
sutvarkytas šalia piliakalnio sto-
vintis informacinis stendas. Dar-
bams atlikti Anykščių rajono sa-
vivaldybė skyrė 3 tūkst.630 Eur. 

Siekiai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė dar kartą planuoja 
teikti paraišką UNESCO kūry-
binių miestų tinklui. Pirmą kartą 
Anykščiai siekį jungtis į litera-
tūros miestų tinklą pareiškė ir 
paraišką pateikė 2017 metais.Tą 
kartą Anykščių rajono savival-
dybei prisijungti prie pasaulinio 
literatūros miestų tinklo nepavy-
ko.

Vagystė. Balandžio 23 dieną 
apie 16.41 val. gautas pareiški-
mas, kad Kavarsko seniūnijos 
Janušavos kaime nakties metu 
buvo įsibrauta į kieme esantį san-
dėliuką, iš kurio buvo pagrobta 
vejapjovė-traktoriukas. Padaryta 
500 eurų žala. 

Auditas. Šį ketvirtadienį posė-
džiausiančiai Anykščių rajono ta-
rybai pasiūlyta priimti sprendimą  
atlikti Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro veiklos, įren-
giant nusileidimo padangomis 
trasą, nepriklausomą auditą. Ne-
priklausomu auditu bus siekiama 
didesne apimti ištirti susidariusią 
situaciją dėl naujos pramogos – 
nusileidimo padangomis trasos 
(„Tubingo“) įrengimo, išsiaiš-
kinti dėl įrenginio teisėtumo,  ga-
limo žalos padarymo ir kita.

Laikraštis. Kitas laikraščio 
numeris išeis penktadienį, balan-
džio 30 d. 

Ant siauruko 
bėgių - pasaulio 
rekordas

Atliko 
paskutinio 
Kavarsko 
upėtakio 
skrodimą

Apie vėjo jėgainių statybas rajone 
trūksta informavimo

Gintautas BARŠAUSKAS, 
Troškūnų seniūnijos Smėly-
nės seniūnaitijos seniūnaitis:

„...Arti gyvenamojo namo 
tikriausiai niekas nenorėtų 
vėjo jegainės...“ 

Buvusiame 
bendrabutyje – 
pusšimtis naujų 
butų

8 psl.

Populiariausia gydytoja vėl tapo Dalia Kazlauskienė 
Baigėsi tradiciniai „Anykš-

tos“ ir Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
organizuoti populiariausių 
Anykščių rajono medikų 
rinkimai. Populiariausia 
gydytoja tradiciškai išrink-
ta Anykščių rajono tarybos 
narė, šeimos gydytoja Dalia 
Kazlauskienė. Antrąją vietą 
užėmė kita rajono tarybos 
narė - gydytoja Rita Juodiš-
kienė. Trečiojoje vietoje liko 
gydytojas Valdas Macijaus-
kas.

Populiariausių Anykščių medikų rinkimuose tarp gydytojų tradiciškai nugalėjo Dalia Kaz-
lauskienė (kairėje), o tarp slaugytojų antrąją vietą užėme kartu su ja Kurklių ambulatori-
joje dirbanti Rūta Paciūnienė.
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Savivaldybė tapo Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos dalininke

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė tapo Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininke. 
Tokį sprendimą kovo mėnesio posėdyje priėmė Anykščių rajono taryba.

Tapdama šios mokyklos da-
lininke, Anykščių rajono sa-
vivaldybė į ją investuos 485 
tūkst.500 Eur. Tiesa, tai bus ne 
piniginis įnašas, o perduodamas 
nekilnojamasis turtas - Vairuo-
tojų gatvėje esanti automobilių 
mokymo aikštelė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Anykščių technologijos ir 
verslo mokyklai perduota au-
tomobilių mokymo aikštelė ir 
toliau  bus naudojama mokinių 
praktinio vairavimo mokymui. 
Šiuo metu Alantos technolo-
gijos ir verslo mokykla auto-
mobilių mokymo aikštele nau-
dojasi pagal panaudos sutartį. 
Anykščių rajono savivaldybė 
viliasi, kad, aikštelę perdavus 
mokyklos  nuosavybėn, ji bus 
geriau prižiūrima, investuoja-
ma į jos priežiūrą bei būklės 
gerinimą.

Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Tubis posėdy-
je domėjosi, kokia bus nauda, 

Anykščių savivaldybei tapus 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos dalininke. Jis lygino 
situaciją, kai prie VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
dalininkų prisijungė Panevėžio 
miesto bei Panevėžio rajono 
savivaldybės, tačiau tai įstaigai 
neatnešė finansinės naudos.

„Čia visai kita situacija.Tai 
yra galimybė dalyvauti moky-
klos valdyme. Mes galėsime 
diskutuoti apie mokymo pro-
gramas ir visa kita kaip lygia-
verčiai nariai. Juo labiau kad 
Alantos technologijos ir verslo 
mokykla valdoma puikiai, ten, 
jei neklystu, investuota jau 600 
tūkst. Eur ir tos investicijos ten 
vyksta nuolat. Manau, kad da-
lyvavimas mokyklos valdyme 
logiškas“, - sakė meras.

K.Tubiui taip pat rūpėjo su-
žinoti, ar Anykščių rajono savi-
valdybei nusprendus trauktis iš 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos dalininkų arba jei ji 

žlugtų, ar savivaldybė galėtų 
atsiimti automobilių mokymo 
aikštelę. Jis siūlė perduodant 
turtą tai apibrėžti.

„Aš nelabai suprantu, kam 
tą aikštelę atsiiminėti, jai mes 
ateiname kaip dalininkai“, - re-
plikavo meras S.Obelevičius.

Sprendimui tapti Alantos 
technologijos ir verslo mo-
kyklos dalininke buvo pritar-
ta, balsuodami susilaikė du 
Anykščių rajono tarybos nariai 
- K.Tubis ir jo suburto visuo-
meninio rinkimų komiteto na-
rys Gediminas Kutka.

Anykščių rajono savivaldybei 
adresuotame rašte, su kuriuo 
supažindinta Anykščių rajono 
taryba, Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos direktorius 
informavo, kad mokyklą pla-
nuojama pervadinti į Aukštai-
tijos profesinio rengimo centrą, 
paliekant padalinius Alantoje ir 
Anykščiuose.

Priminsime, kad Anykščių 

technologijos mokykla Alan-
tos technologijos ir verslo mo-
kyklos filialu tapo 2019 metų 
rugsėjį. Alantos technologijos 
mokyklos dalininkai yra Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministeri-
ja, Molėtų rajono savivaldybė, 
Panevėžio prekybos pramonės 
ir amatų rūmai.

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius sakė, 
kad savivaldybės dalyvavi-
mas Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos valdy-
me yra logiškas žingsnis.

Ant siauruko bėgių - pasaulio rekordas
Šeštadienį vakarą visoje šalyje ir už jos ribų sklido žinia apie dar vieną pasaulio rekordą. 

Originaliai išgarsėjo du pusamžiai vyrukai Audrius Sutkus ir Vitoldas Milius, siaurojo 
geležinkelio bėgiais nuo Panevėžio iki Rubikių atvažiavę rankiniu vežimėliu, liaudiškai 
vadinamu drezina. Neblogai treniruoti vyrai 69 kilometrų atstumą įveikė per 5 valandas 
52 minutes ir 16 sekundžių.

Panevėžietis, automobilių 
entuziastas, aistringas keliauto-
jas Audrius Sutkus, žiūrintiems 
televiziją pažįstamas iš įdomių 
laidų apie kelionę aplink pa-
saulį, kartu su bičiuliu, žurnalo 
„Auto Bild“ redaktoriumi Vi-
toldu Miliumi nusprendė leis-
tis į neįprastą kelionę rankine 
drezina ir įveikti iki šiol VšĮ 
Aukštaitijos siaurieji geležinke-
liai eksploatuojamą ruožą nuo 
Panevėžio iki Rubikių. Pasak 
A. Sutkaus, sumanius tokią ke-
lionę, teko jai pasirengti, viską 
kruopščiai apgalvoti. Pasirinkta 
drezina - ne koks savadarbis, 

bet serijinės gamybos Estijos 
įmonės produktas, tvarkingas, 
mažai naudotas, puikiai riedan-
tis įtaisas, pritaikytas važiuoti 
atsistojus, dar buvo patobulintas 
įtaisius sėdynes. Taip pat visi jo 
mechanizmai patepti, patikrinti, 
įtaisytas greičio ir atstumo ma-
tuoklis.

Startavę vėlyvą šeštadienio - 
balandžio 24 – os, rytmetį, 10 
valandą, pilotai, besidžiaugda-
mi palankiu vėju, per pirmąją 
valandą įveikė apie 14 kilo-
metrų. Nuo Aukštaitijos sosti-
nės reljefas dar leidosi žemyn, 
tamsūs debesys mestelėjo kruo-

pomis sulipusio sniego. Ties 
pervažomis saugumą užtikrino 
lydinti savanorių komanda, o 
prie stotelių pulkeliais besibū-
riuojantys smalsuoliai sveikino 
ekipažą. Minutę kitą keliautojai 
stabtelėdavo, pabendraudavo 
su susirinkusiais gerbėjais bei 
smalsuoliais. Pasiekę Anykš-
čius, pagarbiai sustojo svarbiau-
sioje maršruto stotelėje ir tiesiog 
buvo apiberti klausimais, į ku-
riuos vyrukai smagiai atsakinė-
jo, mojavo rankomis ir vėl spus-
telėjo važiuoklės rankeną. Tuoj 
už Šventosios tilto pervažos 
juos pasitiko aukštieji Kasagorų 

Raimondas GUOBis

kalnai, įspūdinga, apie keturis 
kilometrus besitęsianti įkalnė, 
kuri privertė pilotus paprakai-
tuoti ir patikrino jų ištvermę bei 
kantrybę. Paskutiniai keli kilo-
metrai driekėsi beveik lyguma 
ir komanda sėkmingai finišavo 
Rubikiuose. Dalydamiesi įspū-
džiais vyrai pabrėžė, kad kelio-
nė buvo smagi, nors ir pasitaikė 
kelios sunkesnės vietos, o Ka-
sagorus, nors apibūdino rieboku 
epitetu, tačiau pasidžiaugė, kad 
juos sėkmingai įveikė. Numa-
tyto 20 kilometrų per valandą 
greičio pasiekti nepavyko, nes, 
įsibėgėjus ir iki 16 – os, drezina 
dėl nuolatos judančios ranke-
nos ima taip virpėti bei braškė-
ti, kad atrodė, jog tuoj subyrės. 
Ekipažas kvietė pabandyti jų 
rekordą pagerinti. Papasakojo, 
kad rytą valgę grikių košės, o 
per pačią kelionę suvalgę po 
sumuštinį ir išgėrę pusantro li-
tro vandens. Beje, tai jau ne pir-
masis šių vyrų rekordas: prieš 
kelerius metus jie pasižymėjo 
apiplaukę vandens dviračiu 
Kuršių marias.

Pažymėtina, kad prieš šią 
kelionę geležinkelininkai įdėjo 
nemažai darbo: nuo bėgių nu-
valė  didžiojo žiemos snygio 
paliktus pėdsakus -  stiprių vėjų 
išvartytų medžių bei nulaužy-
tų šakų liekanas. Taigi,  kelyje 
neteko susidurti su netikėtomis 
kelią užtveriančiomis kliūtimis. 
Uolusis kelio meistras ir žymus 
fotografas Vaidas Pupelis pasi-
stengė parengti šį pasakojimą 
iliustruojančių unikalių vaizdų.

Su vėjeliu lygumose prie Troškūnų.            Vaido PUPeLiO nuotr.

Vakcina. Kazachstanui pir-
madienį pradėjus skiepijimą 
šalyje pagaminta vakcina nuo 
koronavirusinės infekcijos  pir-
masis prieš televizijos kameras 
pasiskiepijo šios Centrinės Azi-
jos šalies sveikatos apsaugos 
ministras. Šiuo metu vyksta 
vakcinos „QazCovid-in“, dar 
žinomos kaip „QazVac“, trečia-
sis klinikinių bandymų etapas. 
Imuniniam atsakui suformuoti 
reikia dviejų šios vakcinos do-
zių. Valstybinis transliuotojas 
„Chabar“ pranešė, kad visoje 
naftos turtingoje šalyje jau iš-
platinta 50 tūkst. dozių vakci-
nų, pagamintų valstybiniame 
Biologinio saugumo problemų 
tyrimų institute. 

Ligos. Per savaitę išaugo ser-
gamumas peršalimo ligomis, 
tačiau gripo atvejų nenustatyta, 
pirmadienį informavo Naciona-
linis visuomenės sveikatos cen-
tras (NVSC). Praėjusią savaitę 
naujų susirgimų rodiklis gripu ir 
kitomis peršalimo ligomis siekė 
23 atvejus 10 tūkst. gyventojų. 
Ankstesniąją savaitę šis rodi-
klis buvo 20,9 atvejo. Daugiau-
siai sergančiųjų fiksuota Kauno 
apskrityje (31,5 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų), mažiausiai – Mari-
jampolės (14,3 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų). Per pastarąsias dvi 
savaites Lietuvoje gripas nebu-
vo diagnozuotas. Be to, šį sezo-
ną dėl gripo ligoninėse nesigy-
dė nė vienas asmuo.

Pareigūnai. Nuo koronavi-
ruso bent viena doze jau pa-
skiepyti 6 tūkst. 662 arba 44,4 
proc. pareigūnų, pirmadienį 
pranešė Vidaus reikalų minis-
terija (VRM). Policijos depar-
tamente pirmąja skiepo doze 
yra paskiepyti 3 605 pareigūnai 
ir 407 darbuotojai – 4 012 as-
menų. Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamente pa-
skiepyti 1 384 ugniagesiai, iš 
jų 40 – Ugniagesių gelbėjimo 
mokyklos kursantai. Viešojo 
saugumo tarnyboje paskiepy-
ti 159 pareigūnai, o Valstybės 
sienos apsaugos tarnyboje – 1 
733 asmenys, iš jų 1 423 parei-
gūnai. Finansinių nusikaltimų 
tyrimų tarnyboje paskiepytas 
91 pareigūnas.

Mažiau. Latvija per pirmus 
du šių metų mėnesius pagami-
no 10,193 mln. litrų alaus – 7,9 
proc. mažiau nei pernai sausį ir 
vasarį, pranešė Valstybės paja-
mų tarnybos Akcizinių prekių 
valdyba. Jo eksportas padidėjo 
22,6 proc. iki 4,477 mln. litrų, 
importas – 0,2 proc. iki 13,274 
mln. litrų. Alaus vartojimas La-
tvijoje (nukreipimo į mažme-
ninę prekybą apimtys) sunyko 
18,8 proc. iki 14,738 mln. litrų.

-Bns
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komentarai Apie vėjo jėgainių statybas rajone trūksta informavimo
Anykščių rajone pajudėjo vėjo jėgainių parko statymo 

darbai.Vienas tokių parkų įsikurs Troškūnų seniūnijoje. 
Nors vėjo jėgainės ir gamina žaliąją energiją, daliai Lietu-
vos gyventojų šių „bokštų“ kaimynystė visai nepatinka dėl 
keliamo pavojaus sveikatai, gyvūnijai bei kraštovaizdžiui.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina vėjo jė-
gainių plėtrą Anykščių rajone.

Daugiau minusų 
nei pliusų

Aurėlija DEVEIKIENĖ, 
Troškūnų seniūnaitijos seniū-
naitė:

- Atvirai kalbant, neseniai tik 
sužinojau, kad Troškūnų seniū-
nijoje bus statomos vėjo jėgai-
nės. Jei jos bus statomos arti 
miestelio ar gyvenamųjų namų 
- nežinau, ar čia geras dalykas.

Kiek girdžiu iš žmonių, tai dėl 
vėjo jėgainių statybos daugiau 
jie mato minusų nei pliusų.

Trūksta informavimo apie 
vėjo jėgainių statybas Anykščių 
rajone. Tik prieš savaitę sužino-

jau apie tokius dalykus.
Anykščių rajone vėjo jėgai-

nių jau esama, tačiau Troškūnai 
jų duodamos naudos nepajuto.

Prieš vėją 
nepapūsi

Janina MAČIULAITIENĖ, 
Kurklių seniūnijos Staškūniš-
kio kaimo gyventoja:

- Jokio vėjo jėgainių povei-
kio mes nejaučiame ir manęs 
jos tikrai negąsdina. Nuo mūsų 
namų jos yra maždaug už 2 ki-
lometrų. Ar mes čia šiaušimės, 
ar nesišiaušime, jos vis tiek 
bus statomos. Gal tie, kas šalia  

vėjo jėgainės gyvena, gal kažką 
ir jaučia.

Kaip sakoma, prieš vėją ne-
papūsi, šuns balsas į dangų 
neina. Staškūniškio gyvenvietė 
„nejauna“, žemės nebepajėgia 
dirbti, tai ją parduoda ar išnuo-
moja vėjo jėgainių statyboms.

Esu už vėjo 
jėgainių statymą

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas:

- Jei žiūrint šalies mastu, vėjo 
jėgaines yra reikalingos.Teko 
važinėti Egipte, tai mačiau, kad 
40 kilometrų ruože  palei pajūrį 
vėjo jėgainės sukasi ir gamina 
elektrą. O pas mus... Reikėtų 
ieškoti joms vietų, kad žmo-
nėms nekenktų, o pačios jos yra 
reikalingos. Tai yra vienas iš 
pigiausių ir švariausių elektros 
energijos gamybos būdų. Juo-
lab jei nenorime pirkti elektros 

energijos iš Rusijos ir Baltaru-
sijos, šaltinių reikia ieškoti vie-
toje.Vienas iš tų šaltinių - vėjo 
ar saulės jėgainės.

Mačionyse yra viena vėjo 
jėgainė. Ji nuo manęs nutolusi 
maždaug už kilometro. Aš ne-
jaučiu jokio jos poveikio. Jos 
galingumas mažas. Šalia tos 
vėjo jėgainės gyvena žmonės 
už 400 metrų, negirdėjau, kad 
dėl to jie skųstųsi.

Suprantu, kad Troškūnų se-
niūnijoje planuojamos vėjo jė-
gainės yra didelio galingumo ir 
kažkokį triukšmą kels. Bet, ma-
tyt, yra apskaičiuoti atstumai. 
Tai reikia derinti su žmonėmis. 
Aš už vėjo elektrinių statymą.

Nauda privačios 
žemės 
savininkams

Gintautas BARŠAUS-
KAS, Troškūnų seniūnijos 
Smėlynės seniūnaitijos se-

niūnaitis:

- Truputį spaudoje skaičiau 
apie vėjo jėgainių plėtrą Troš-
kūnų seniūnijoje. Arti gyvena-
mojo namo tikriausiai niekas 
nenorėtų vėjo jėgainės. Kiek 
esu girdėjęs, vėjo jėgainės kaž-
kokį triukšmą kelia, jis nėra di-
delis, bet kažkoks poveikis vis 
tiek yra. Dar girdėjau, kad jos 
trukdo paukščių migracijai.

Anykščių rajone yra pasta-
tyta bent keletas vėjo jėgainių, 
gaila, bet nepajutau, kad dėl to 
man būtų sumažėjęs mokestis 
už sunaudotą elektrą. Neteko 
girdėti ir to, kad vėjo jėgainių 
aptarnavimui būtų sukurta nau-
jų darbo vietų. Nauda, matyt, 
tiems, kieno privačioje žemėje 
tos vėjo jėgainės statomos. O 
kitiems...

Kategoriškai nesu nei prieš, 
nei už vėjo jėgaines. Manau, 
kad seniūnijoje Troškūnų ben-
druomenės žmonėms reikėtų 
susirinkti ir iškelti apie tai dis-
kusiją. Į viską reikia pasižiūrė-
ti plačiau.

Manau, kad tų vėjo ir sau-
lės jėgainių Lietuvoje daugės 
ir su tuo turėsime susitaikyti. 
Teko girdėti sakančiųjų, kad 
vėjo jėgainės jiems net gražiai 
atrodo...

-AnYkŠTA

Atliko paskutinio Kavarsko upėtakio skrodimą
Balandžio 23-iąją, penktadienį, MB „Kirkiliškių žuvys“ 

savininkai Antanas Vingrys ir Donatas Jucius į Kavarsko 
Šv.Jono šaltinio baseinėlį įleido 11 upėtakių. 

Žuvų fermą turintys vyrai sureagavo į kavarskiečių pa-
sipiktinimą, jog anksčiau baseinėlyje plaukioję upėtakiai 
vienas po kito iš jo dingo.

„Facebook“-e kavarskiečiai 
rašė, jog alkani miestelio gy-
ventojai greičiausiai išgaudė 
paaugusias žuvis. O upėtakiai 
buvo tapę vienu iš Kavarsko 
simbolių, kurių pažiūrėti užsuk-
davo pravažiuojantys turistai.

A.Vingrys „Anykštai“ sakė, 

jog nuvažiavę į Kavarską basei-
nėlyje rado paskutinį nugaišusį 
„senosios kartos“ upėtakį. Jį iš-
sitraukę iš baseinėlio verslinin-
kai atliko skrodimą - paaiškėjo, 
jog nugaišusi žuvis - išneršti 
nepajėgusi patelė. Šią išvadą 
MB „Kirkiliškių žuvys“ savi-

MB „Kirkiliškių žuvys“ savininkai Antanas Vingrys ir Do-
natas Jucius į Kavarsko Šv.Jono šaltinio baseinėlį įleido 
11 upėtakių.

ninkai padarė po konsultacijos 
su mokslininkais. 

Antanas Vingrys dėstė, kad 
upėtakius galima maitinti žaliu 
nesūdytu faršu: „Upėtakiai yra 
plėšrūnai. Jie neatsisakytų ir gyvo 
menkaverčių žuvų mailiaus“.

MB „Kirkiliškių žuvys“ re-
konstruotame sename moli-
niame tvarte įrengė upėtakių 
fermą. Pirminė idėja - žuvis už-
auginti iki restoranams tinkamo 
dydžio. Tačiau karantinas ir res-
toranų uždarymas pakoregavo 
planus. Šį pavasarį MB „Kirki-
liškių žuvys“ aktyviai parduoda 
žuvų mailių. Bendrovė turi ne 
tik upėtakių, bet ir gausią, sie-
kiančią net pusantro milijono, 
lydekų mailiaus kompaniją. 
Lydekų mailių perka medžio-
tojų ir žvejų draugijos bei pri-
vatūs, ežerus besinuomojantys 
asmenys.

Kavarsko Šv.Jono šaltinio 
baseinas darosi kone epinis. 
Prieš keletą metų baseinėlyje 
buvo rastas nuskendęs katinas. 
Tuomet „Anykštoje“ pajuo-
kavome, jog katinas šaltinyje 
greičiausiai nusiskandino. Sa-
vižudžio katino įdėja pasigavo 
šalies žiniasklaidos priemonės, 
o jį labiausiai išgarsino žurna-
listas ir nuomonės formuotojas 

Andrius Tapinas. O dabar, vie-
nai tragedijai jau prisimiršus, 
baseinėlis pasiglemžė antrąją 
gyvybę - nugaišusi upėtakio 

patelė juk galėjo tapti daugia-
vaike motina. 

-AnYkŠTA

Antanas Vingrys ir Donatas Jucius Kavarsko baseinėlyje 
rado nugaišusį paskutinį upėtakį.
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(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

(Atkelta iš 1 psl.)

- Iš pranešimo aišku, kad 
būtų statoma apie 10 vėjo 
jėgainių. Ar būtų įmanoma 
sužinoti, kokiose vietose nu-
matyta jas statyti? Kokiu 
atstumu  būtų nuo artimiau-
sių jėgainių nutolę Mileikiš-
kių ir Juostininkų kaimai, 
artimiausios sodybos (be jau 
paskelbtų pranešime)?

- Taip, planuojama statyti iki 
10 vėjo elektrinių, greičiausiai 
tai bus 8-9 VE taškai. Vėjo 
elektrinių vietos planuojamos 
pagal Anykščių rajono savi-
valdybės patvirtintą specialųjį 
planą. Netrukus bus parengtas 
ir paskelbtas viešinimui povei-
kio aplinkai vertinimo doku-
mentas, kuriame bus nurodytos 
preliminarios vėjo elektrinių 
vietos, todėl dar bus pakanka-
mai laiko su jomis susipažinti. 
Artimiausios sodybos, esan-
čios Mileikiškių kaime, nuo 
planuojamų vėjo elektrinių  
nutolusios apie 1,1-1,5 km, 
nuo Juostininkų kaimo – 0,7-
1,0 km atstumais.  Nuo visų 
kitų sodybų yra didesni atstu-
mai nei paskelbta pranešime.

- Kokias planuojate inves-
ticijas į statybas? Kada sta-
tybos galėtų prasidėti?

- Investicijos numatomos 
tikrai nemažos. Planuojama 
būtų apie 50 mln. eurų inves-

ticija. Statybos galėtų prasidėti 
2023-2024 metais.

- Kiek numatote sukurti 
darbo vietų? Kokią naudą iš 
jėgainių parko gautų vietos 
gyventojai?

- Pastovių darbo vietų galbūt 
nebus daug – apie kelias ar de-
šimt, tačiau bet kuriuo atveju 
tai bus vienareikšmiškai dide-
lė nauda. Savivaldybei kasmet 
bus sumokamas nekilnojamojo 
turto mokestis ~ 70 000 apie 
eurų (jei laikome, kad NT mo-
kestis 1,0%), kasmetinė para-
ma bendruomenei ir ūkinin-
kams ~100 000 eurų, statybų 
metu bus dažniausiai pasitelkta 
aplinkinė darbo jėga ir įmonės. 
Papildoma nauda savivaldybei 
ir Troškūnų seniūnijos gyven-
tojams – GPM mokesčio dalis 
nuo įdarbintų vėjo elektrinių 
parko aptarnavimo ir remon-
to specialistų, suremontuoti ir 
nuolat prižiūrimi lauko keliai.  
Visai Lietuvai nuo šių investi-
cijų iki 30% lėšų pateks į Vals-
tybės biudžetą įvairių mokes-
čių pavidalu (projektavimo, 
statybos, montavimo, logisti-
kos, techninės priežiūros ir kt. 
įmonės) 16 000 000 ~ eurų. 
Kasmet, ryšium su elektros 
pirkimu iš užsienio, pasiliktų 
ne mažiau 7 000 000 eurų, kas-
met Valstybės biudžetas gaus 
apie 56% GPM, 100% Sodros, 
nuo vėjo elektrinių parką ap-
tarnaujančių specialistų bei jų 

Į elektrines planuojama investuoti 
apie 50 milijonų eurų

parko savininkų įmonių mo-
kesčius (PVM, pelno ir kt.). 
Ir žinoma, ekologinė nauda: 
mažiau teršiama gamta. Viena 
pagrindinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų - CO2 (var-
totojai gauna tik apie trečdalį 
pagamintos energijos iš atsi-
naujinančių energijos išteklių, 
o net apie 40% elektros ener-
gijos pasaulyje pagaminama 
iš labai taršaus kuro – anglių), 
būtų išmetama kasmet  apie 
77 000 tonų mažiau. Be to, 
energiją išgaunant iš iškasti-
nio kuro į atmosferą išmetami 
ir kiti teršalai. Anykščių kraš-
tas ir Lietuva galėtų būti dar 
labiau pozicionuojami kaip 
draugiška gamtai žemė, kurio-
je žmonės, verslas, valdžia turi 
bendrą tikslą išsaugoti švarią 
aplinką ateities kartoms, atsi-
rastų didesnės galimybės eko-
loginei žemdirbystei, turizmui, 
sveikatinimo paslaugų ekspor-
tui ir investicijų pritraukimui. 
Taip pat būtų geras pavyzdys 
tiems, kurie teigia, kad mes 
maži ir pasaulio neišgelbėsim. 
Konkrečiu Anykščių pavyz-
džiu galime parodyti, kad iš 
atsinaujinančių energijos šal-
tinių galime 100% apsirūpinti 
šilumos ir elektros energija.

- Ar jėgainės, palyginti su 
jau pastatytomis šalyje, būtų 
vienos aukščiausių Lietuvo-
je?

- Taip, tai bus naujos, moder-

nios, aukščiausius standartus 
atitinkančios ir, žinoma, kiek 
aukštesnės vėjo elektrinės nei 
šiuo metu  pastatytos prie Ka-
varsko. Kuo aukštesnės vėjo 
elektrinės, tuo mažiau jų reikia 
ir tuo mažesnė kraštovaizdžio 
tarša.

- Pranešime rašoma, kad 
rotoriaus ir sparnuotės suke-
liamas garsas gali siekti iki 
106 decibelų. Tai gana didelis 
triukšmas. Ar bus imamasi 
kokių nors triukšmo maži-
nimo priemonių, kokio lygio 
triukšmas turėtų pasiekti ar-
timiausių gyventojų kiemus?

- Toks triukšmo lygis yra 
vėjo elektrinės rotoriaus vir-
šuje, gondoloje, todėl jau že-
mės lygyje jis yra kelis kartus 
mažesnis. Taigi kuo aukštesnė 
vėjo elektrinė, tuo ir triukšmo 
lygis bus mažesnis. Kadan-
gi dabar rengiame poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentą, 
juo bus įvertintas ir poveikis 
visuomenės sveikatai, kurio 
metu bus nustatytos sanitari-
nės apsaugos zonų ribos, už 
kurių neigiamo poveikio, kuris 
galėtų turėti įtakos sveikatai, 
turi nebūti. Šiuo metu pagal 
normatyvines vertes vėjo elek-
trinėms, kurių galia yra dides-
nė kaip 2 MW, yra nustatoma 
440 m apsaugos zona, tačiau 
realiai atlikus triukšmo, šešė-
liavimo modelių skaičiavimus, 
atsižvelgus į konkrečius vėjo 

elektrinių parametrus, jos pa-
prastai būna mažesnės. Kiek 
yra laboratoriškai atliktų tyri-
mų – už nustatomų sanitarinės 
apsaugos zonos nenustatoma 
jokių pavojų sveikatai galinčių 
kelti viršijimų, mano žodžius 
galėtų patvirtinti ir Nacionali-
nio visuomenės sveikatos cen-
tras. Taigi ir šiuo metu rengia-
mo poveikio aplinkai vertinimo 
vienas iš tikslų bus nustatyti tą 
ribą, už kurios triukšmo lygis 
bus saugus.

- Ar jau turite sudarę 
nuomos sutartis su sklypų 
savininkais, o gal sklypus, 
kuriuose numatote statyti jė-
gaines, įsigijote?

- Taip, esame tik pasirašę 
nuomos sutartis.

- Ar sulaukėte kokių nors 
pasiūlymų ir pageidavimų 
iš vietos bendruomenės? Ar 
gali visuomenė susipažinti su 
numatomu projektu, jei taip 
- kaip?

- Mes patys kreipėmės į 
Raguvėlės bendruomenę, dar 
prieš pradėdami poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras, 
klausdami, kaip jie reaguotų 
į vėjo elektrines, pristatėme 
savo viziją ir ketinimus, pa-
pasakojome apie naudą vietos 
bendruomenei. Neslėpsime, 
neseniai su ja pasirašėme para-
mos sutartį.

Ar bendradarbiavimas su užsienio partneriais Anykščių 
rajonui atneša naudos?

Šį sekmadienį buvo minima Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena, tad portalo anyks-
ta.lt skaitytojus pakvietėme  padiskutuoti apie Anykščių rajono savivaldybės bendradar-
biavimą su užsienio partneriais.

- Ar jaučiate, kad Anykščių rajono savivaldybės bendradarbiavimas prekybos, pramo-
nės, kultūros ir kt. srityse su įvairiais užsienio miestais duoda Anykščių rajonui kažkokios 
apčiuopiamos naudos? Kokius matote tokio bendradarbiavimo pavyzdžius? Ką manote 
apie savivaldybės bendradarbiavimą su kai kuriomis autoritariniu režimu garsėjančios 
Baltarusijos savivaldybėmis? Ar reikėtų Anykščių rajono savivaldybei stiprinti bendra-
darbiavimą su Kinijos Pengžou miestu?

Inteligentas: „Nauda iš vi-
sokių tarptautinių bendradar-
biavimų būna tik tų delegacijų 
nariams. Kas gi gali nenorėti 
už valdiškus pinigus, komandi-
ruotpinigius pakeliauti, pasisve-
čiuoti, papramogauti? O rajonui 
jokios naudos, tik nuostoliai, 
nes reikia nupirkti kelionei bi-
lietus, suvenyrus ir panašiai. 
Reikėtų vengti panašių išvykų 
ir tokio bendradarbiavimo. O 
apsilankius užsienio šalyse pas 
tuos partnerius, reikia visuome-

nei pateikti išsamią ataskaitą: 
kas keliavo, kokiu tikslu, kiek 
biudžeto lėšų išleista, kokios pa-
tirties pasisemta, kas konkrečiai 
rajone bus įgyvendinta ir t.t.“

Jadze iš Svedasu: „Rajkia 
pažiūret, kas važiuoja in tas 
bendradarbiavima keliones. Agi 
vien ponai, gal da kake gimines 
pajimami, paprastų darbinykų 
nebūna. Atsimenu, mūsų kol-
chozas giminiavas ir bendrava 
su vienu kolchozu iš Belaru-

sijas. Tai vis kolchoza valdžia 
tynai ir važineja, musų ailyniu 
žemdirbiu nejimdava. Je kokia 
nauda buva iš tu važinėjimu? 
Pauliavot, pailset, gal da su mer-
gom paužt. Rajkia žiuret, kad 
but nauda iš visakiu bendradar-
biavimu visem žmanem, a ne 
saujalai išrinktų.“

Senjorė: „Kas nori važinėt 
po užsienius, tegu važinėja, bet 
už savo pinigus, savo nemoka-
mų atostogų sąskaita. Reikia 

priimti tokį įstatymą, kuris 
liestų ir Seimo narius, ir visus 
ministerius, ir savivaldybių 
darbuotojus. Ko anykštėnams 
nevažinėt, jei važinėja ir kitų 
rajonų atstovai, ir aukščiausia 
valdžia. O iš tų kelionių - kaip 
iš ožio pieno, tokia nauda. Gal 
galėtų Anykštos žurnalistai 
smulkiau panagrinėti ir visuo-
menei pateikti duomenis, kiek, 
pavyzdžiui, per penkis pasku-
tinius metus rajono delegaci-
jos važinėjo po užsienius, kiek 
lėšų tam panaudota iš biudže-
to, kokia buvo ekonominė nau-
da rajonui iš tų kelionių, kas 
konkrečiai buvo įdiegta, įgy-
vendinta iš bendradarbiavimo 

partnerių sukaupto patyrimo?“

klauskit STT nušalinto: 
„kaip ir ko grūdinėjosi po kita-
jus kartu su B...e iš nevagiančių 
bitučių grupelės. Kiek suklojo 
biudžetas už šių gražuolių gas-
troles.“

Juras: „tokios apčiuopiamos 
naudos nėra , vadovaukimės 
posakiu – „ nauda - kaip is ožio 
pienas , tik gerai , vyksta ten 
delegacijos , prasiplečia prak-
tiškai delegatų akiratis, gal de-
likatesų paragauja , suvenyrų 
atsiveža , kelioneje pažintys 
užsimezga ir t.t.“
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Nuoširdžiai dėkojame gerb. gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI ir 
Ramunei STRAZDIENEI už rūpestį, jautrumą, patarimus ir 
nuoširdumą. Sėkmės Jums, sveikatos ir kantrybės

Pagarbiai A.NAVIKIENĖ ir J.JUOTKA

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą gy-
dymą.

A. KAVOLIŪNIENĖ

Nuoširdžiai ačiū gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugy-
tojai Astai BARTULIENEI už gerumą ir rūpestingumą. Linkiu 
sveikatos ir stiprybės.

U. MARTINONIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už pui-
kų medicininį aptarnavimą. Linkime sveikatos ir sėkmės 
nelengvame darbe.

J. ir T. KARALIAI

Nuoširdžiai ačiū gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugyto-
jai Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą. Linkiu Jums 
sveikatos, o laimė ir sėkmė telydi visur ir visada.

G. SAPKAUSKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už rū-
pestingą gydymą. Linkiu kad iš Dangaus aukštybių Jums 
suteiktų sveikatos, išminties ir kantrybės.

V. TALUTIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už rū-
pestingą gydymą.

Irena ir Jonas TYLAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimai SLAPŠIENEI už rūpestingumą ir nuoširdumą.

A. VAIČIŪNAS

Dėkoju  gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI už gydymą.

Stasė VAIČIŪNIENĖ

„Gal jūs žinote gražesnių ir svarbesnių žodžių už žodį 
GERUMAS? Aš jų nežinau. Šis žodis, kaip vaivorykštė, sa-
vyje sutalpina daugelį spalvų.“

(A.Vakarė)
Šiuos gerumo, nuoširdumo žodžius skiriu gyd. Ritai 

JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI.

A. TERMNSKIENĖ

Sveikinu gydytoją Ritą JUODIŠKIENĘ ir seselę Astą 
BARTULIENĘ su Medicinos darbuotojų diena. Ačiū už nuo-
širdų gydymą, malonų bendravimą. 

Linkiu sveikatos ir stiprybės.

Ernesta TERMINSKIENĖ

Nuoširdžiai ačiū gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei 
Astai BARTULIENEI už gerą žodį, patarimus, malonų ben-
dravimą. Geros sveikatos Jums, gražių pavasario dienų ir su 
Medikų diena.

St. ir L. VĖBRAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gyd. Eimučiui BRAZAIČIUI ir 
slaugytojai Lijanai RAGAUSKIENEI už nuoširdų gydymą ir 
malonų bendravimą. Linkiu sėkmės, sveikatos, knatrybės 
ir ištvermės.

A. KAIRIENĖ

Dėkoju Ritai JUODIŠKIENEI, slaugytojai Astai 
BARTULIENEI ir laboratorijos darbuotojoms už skubią ir 
efektyvią pagalbą.

A. KAIRIENĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Populiariausia slaugytoja tapo Asta Bartulienė, antrąją 
vietą užėmė Rūta Paciūnienė, trečiąją - Ramunė Straz-
dienė.

Rinkimai organizuoti dviem etapais - dėkingi pacientai 
galėjo skelbti padėkas medikams „Anykštoje“ bei bal-
suoti portale anyksta.lt. 75 proc. rezultato lėmė padėkos 
„Anykštoje“, 25 proc. - balsavimas portale anyksta.lt. 

Laikraštyje „Anykšta“ medikams išspausdinome 154 
pacientų padėkas. Portale anyksta.lt už populiariausią 
gydytoją balsavo 442 asmenys, už slaugytoją - 276 as-
menys.

Laikraštyje D.Kazlauskienei padėkota 45 kartus (29,25 
proc. visų padėkų), R.Juodiškienei - 30, V.Macijauskui 
- 24, Gabėtai Šinkūnaitei - 13, Rimondui Bukeliui - 9 
kartus.

A.Bartulienė „Anykštoje“ sulaukė 30-ies, R.Paciūnienė  
-  26, R.Strazdienė  - 20, Jolita Abraškevičienė  - 15, Re-
gina Viršylienė  - 13 padėkų.

Portale anyksta.lt iš gydytojų daugiausia balsų -  net 
17,6 proc. -  sulaukė chirurgas Rolandas Jurkėnas. 
D.Kazlauskienė gavo 14,9 proc., R.Juodiškienė  - 14 
proc., V.Macijauskas  - 12,9 proc., G.Šinkūnaitė  -  6,8 
proc. balsų.  

Balsavimo už slaugytojas anyksta.lt lyderė buvo 
Lijana Ragauskienė (15,9 proc.). 10,1 proc. balsų 
gavo A.Bartulienė, 9,8 proc. - K.Liutkienė, 9,1 proc. - 
R.Jankienė, 8,3 proc. - R.Paciūnienė. 

Susumavus abiejų balsavimų rezultatus, tarp gydyto-
jų ketvirtąją vietą užėmė G.Šinkūnaitė. Toliau rikiuojasi 
R.Jurkėnas, R.Bukelis, Virginija Pažėrienė, Diana Iri-
cian, Vitalija Giriūnienė ir Rasa Tervydienė. 

Tarp slaugytojų, pagal abiejų balsavimų rezultatus, 
ketvirtoje vietoje liko Jolita Abraškevičienė. Po jos ri-
kiuojasi  ReginaViršylienė, Laima Slapšienė, Lijana Ra-
gauskienė, Rita Burneikienė, Rasa Jankienė ir Kristina 
Liutkienė.  

Šiandien minima Lietuvos medici-
nos darbuotojų diena. Deja, jau antri 
metai išeilės dėl karantino šventės 

nerengiamos, todėl pasveikinti po-
puliariausių Anykščių medikų vie-
šame renginyje negalėsime. Taigi, 

pasveikinti anykštėnų mylimiausius 
gydytojus galėsime tik individuliai.  

-AnYkŠTA

Gydytoja Rita Juodiškienė (kairėje) populiariausių gydytojų rinkimuose užėmė antrąją vietą, o jos 
komandos narė Asta Bartulienė tapo populiariausia Anykščių slaugytoja. 

Populiariausia gydytoja vėl tapo 
Dalia Kazlauskienė 
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horoskopas

AVINAS. Būti namuose šią 
savaitę jums bus paprasčiausiai 
nuobodu. Užsiimkite tokia vei-
kla, kuri žada naujos patirties ir 
įspūdžių. Savaitgalį patartina kur 
nors iškeliauti. Turėsite šiokių to-
kių papildomų išlaidų, užtat pa-
tirtų įspūdžių ilgai nepamiršite.

JAUTIS. Savaitės viduryje 
pagaliau būsite deramai įver-
tintas ir pagerbtas už anksčiau 
padarytus darbus. Pagaliau 
skinsite kantrybės ir darbštumo 
prinokintus vaisius. Tik neper-
varkite, nes jau kyla grėsmė 
sveikatai. Būtų labai naudinga 
kiek sulėtinti tempą.

DVYNIAI. Jau nebegalite 
ignoruoti seno troškimo pa-
bėgti nuo įkyrėjusios rutinos. 
Ko delsiate? Meskite viską ir 
eikite atostogų tiesiog dabar. 
Jei negalite sau leisti didelės 
kelionės, bent jau pasistenkite 

pakeisti aplinką, ištrūkti iš dar-
bo ir namų kelioms dienoms. 
Nauja meilė jau beldžiasi į du-
ris, būkite pasiruošęs tinkamai 
ją pasitikti.

VĖŽYS. Kiekvienas turi 
retkarčiais pagalvoti apie savo 
ateitį. Šią savaitę teks daug 
dirbti ir konstruktyviai pasi-
naudoti siūlomomis galimybė-
mis. Kolektyvinis darbas kur 
kas geriau seksi antroje savai-
tės pusėje. Pirmoji bus sėkmin-
gesnė individualistams.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
galite prastai jaustis, būti kiek 
irzlokas. Savaitės viduryje ne-
sugalvokite keisti darbo ar pra-
šyti didesnio atlyginimo. Tre-
čiadienį turėsite būti pastabus 
ir įžvalgus. Savaitgalį būkite 
rimtas ir dalykiškas, ilsėkitės 
aktyviai, žaiskite kolektyvi-
nius žaidimus.

MERGELĖ. Jums jau se-

nokai gadina kraują užsitęsę 
kivirčai su senu pažįstamu. Tas 
labai nepatinka ir jums pačiam, 
ir kitiems. Šią savaitę pagaliau 
pasiryžkite ir parodykite inici-
atyvą baigti seną vaidą. Beje, 
tai būtų ir finansiškai naudin-
ga. Savaitės viduryje galite 
labai emocingai reaguoti į tai, 
kad bus suabejota vertybėmis, 
kuriomis jūs šventai tikite.

SVARSTYKLĖS. Šią savai-
tę visai teisėtai galite jaustis 
laimingas. Jūs gerai nusiteikęs, 
o ir asmeniniame gyvenime 
pajutote pavasario dvelktelė-
jimą... Komerciniai projektai 
ypač gerai seksis antradienį ir 
trečiadienį. Antroje savaitės 
pusėje labai didelė konflikto su 
viršininku tikimybė, tad būkite 
ypač apdairus reikšdamas savo 
nuomonę ir gerai apgalvokite 
atsakymą kad ir į patį papras-
čiausią klausimą.

SKORPIONAS. Savaitės 

pradžioje laikas - jūsų sąjun-
gininkas. Kruopščiai saugokite 
paslaptis, tiek savas, tiek sve-
timas. Nevaržomos emocijos 
savaitės viduryje tik sukom-
plikuos reikalus. Bus aštrių žo-
džių ir sužeistų širdžių. Savait-
galį šeimoje taip pat prireiks 
viso jūsų takto ir subtilumo.

ŠAULYS. Labai rimti ir 
ambicingi planai bręsta jūsų 
galvoje. Deja, kompromisas 
savaitės pradžioje bus neišven-
giamas. Nekovokite su vėjo 
malūnais ir nemanykite, kad 
tik jūs vienas sugebate suprasti 
ir adekvačiai įvertinti tikrąją 
padėtį. Būkite supratingesnis! 
Savaitgalį su mylimu žmo-
gumi ar sutuoktiniu priimsite 
bendrą sprendimą, turėsiantį 
įtakos jūsų ateičiai.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje gali išaugti jūsų populia-
rumas ir autoritetas. Ketvirta-
dienį laukia svarbus dalykinis 

susitikimas. Nauji žmonės, 
naujos pažintys reiškia origi-
nalias idėjas ir įdomias pers-
pektyvas. Romantiškas nuo-
tykis savaitgalį gali turėti ne 
visai malonių padarinių.

VANDENIS. Šią savaitę 
spręsis jūsų galimybės pasi-
naudoti savo padėties privalu-
mais. Beje, galite gauti daugiau 
nei kada nors tikėjotės. Savai-
tės viduryje gali tekti užsiimti 
įdomiu ir pelningu projektu. 
Savaitgalį šeimos nariai gali 
ypač pasigesti jūsų dėmesio.

ŽUVYS. Jūsų sėkmė šią sa-
vaitę susideda iš planingumo, 
ištvermės ir kruopštumo. Pasi-
stenkite nieko nepriimti už ti-
krą pinigą pasikliaudamas vien 
kažkieno žodžiu. Nesiimkite 
tvarkyti finansinius reikalus 
pirmadienį - didelė tikimybė 
nudegti. Apskritai šią savaitę 
patartina vengti rizikos bet ko-
kia forma.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ 
SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-04-20 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
 NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.
2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
 NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.
3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
 NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.
4. SVARSTYTA: Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
 NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 
5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 NUTARTA: 2020 m. pelną 126.507,22 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.
6. SVARSTYTA: 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
 NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
7. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 
 NUTARTA: 
 1. Nustatyti 1200 Eur metinę išmoką (tantjemas) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų komiteto nariui ir patvirtinti 15600 Eur (penkiolika 

tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2021 m.
 2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
8. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. 
 NUTARTA: 
 1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.
 2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VALDYBA

Imtynės. Balandžio 23-24 
dienomis Kelmėje vyko Lie-
tuvos jaunučių graikų–romėnų 
imtynių čempionatas. Anykš-
čių sportininkai iškovojo 6 
medalius. Čempionais tapo 
Saulė Domanskytė (treneris 
R. Puikis) ir Skaistė Jakaitytė 
(treneris A. Sudeikis). Bron-
zos medaliais džiaugėsi Nojus 
Pupkis (treneris A. Pupkis), 
Andrius Patalauskas (A. Pup-
kis), Naglis Repečka (R. Pui-
kis) ir Augustas Vaitiekūnas 
(R. Puikis).

Krepšinis. MKL U–14 ly-
goje antrosios pergalės nepasi-

sekė iškovoti Anykščių ekipai. 
Penktadienį Ramūno Šližio au-
klėtiniai J. Biliūno gimnazijos 
salėje 58:72 nusileido Kėdainių 
komandai. Rezultatyviausiai 
šeimininkų gretose žaidė M. 
Niaura ir M. Judickas, pelnę 
po 12 taškų. Ž. K. Šapoka ir E. 
Sriubas įmetė po 10, K. Volko-
vas – 5, S. Juotka – 4 taškus.

Ruošiasi. Pagrindinė Anykš-
čių futbolo komanda jau ruošia-
si būsimam SFL lygos sezonui. Į 
pirmenybių C divizioną pakilęs 
Mariaus Valančiūno vadovau-
jamas klubas savo pasirodymą 
pradės gegužės viduryje ir var-
žysis su Vilniaus, Ukmergės ir 
Kalvelių ekipomis. Anykštėnų 

lauks dvikovos su žinomomis 
komandomis -  pavyzdžiui, 
„Presso“ spalvas gina žinomi 
šalies sporto žurnalistai Marius 
Bagdonas, Evaldas Gelumbaus-
kas, Tautvydas Vencevičius ir 
kiti.

Varžybos. Penktadienį 
„Nykščio namų“ sporto salėje 
prasidės Lietuvos jaunių grai-
kų–romėnų, laisvųjų ir moterų 
imtynių čempionatai. Balan-
džio 30 dieną kovos moterys ir 
laisvųjų imtynių sportininkai, 
o šeštadienį – graikų-romėnų 
imtynių atstovai. Vyks tiesio-
ginė transliacija „Facebook“ 
platformoje. Varžybų pradžia 
– 12.00 val.

sprintas
UAB „Anykščių šiluma“ 

informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

gegužės mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,25 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,93 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2020 m. 

gegužės mėn. didesnė 5 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,95  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,82 eur/m3
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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parduoda

įvairūs

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Teleloto. Žaidimas nr. 1307 Žaidimo data: 2021-04-25 
Skaičiai: 10 69 01 50 17 31 46 13 54 66 53 71 70 32 20 34 
58 40 55 52 03 56 24 51 29 26 67 25 60 74 09 05 30 43 27 14 
15 04 21 63 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 07 08 41 75 23 
59 73 35 (visa lentelė)  Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 400346.00€ 1 Paguodos prizas 
1000€ 7 Užbraukus įstrižaines 16.00€ 610 Užbraukus eilutę 
4.00€ 8084 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 15190 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 003*313 500 Eurų 0214203 Automobilis 
Peugeot 2008 002*449 Pakvietimas į TV studiją 012*154 Pa-
kvietimas į TV studiją 001*741 Pakvietimas į TV studiją

UAB BALTICSOFA, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir KVIEČIA 

PRISIJUNGTI prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es), siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

736-2500 EUR
Susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

 VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus. 

Kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 
Anykščiuose, paminklų dirbtuves - Šepetiškio kaime.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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 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 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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

mIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Priimtų gyventi vienišą žmo-
gų nešališką technikai, sta-
tyboms. Sąlygos: aprūpina 
gyvenamu plotu ir daugiau pri-
valumų.

Tel. (8-600) 40863.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

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.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

Brangiai Lietuvoje miškus: 
Jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusia 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 29d. (ketvirta-

dienį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotais,sparčiai augan-
čiais ROSS-309 vienadie-
niais ir paaugintais mėsiniais 
broileriais,vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos).2-8 mėn.įvairių spalvų 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančio-
mis vištomis (kaina nuo 4.50Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais.Spec.lesalai. 

Užsakymai tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirniai 16:40.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis,

trimetres, skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Paslaugos

Palankiomis kainomis den-
gia stogus, stato karkasinius, 
mūrinius pastatus, terasas. 
Lietaus sistemos, skardinimo 
darbų atlikimas. 

Tel. (8-690) 89505.

Automobiliai
Automobilius, visureigius, mi-

kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

8 bičių šeimas su aviliais.
Tel. (8-614) 01248.

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

Tel. (8-611) 47343.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Statybinę medieną:0,05x0,05
x6;0,05x0,15x6; 0,15x0,15x6; 
0,25x0,12x6; 0,25x0,15x6.

Tel.(8-608) 51317.

REIKALINGAS 
BULdOzERIO 

oPErATorIuS. 

Tel: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

REIKALINGAS 
GREIdERIO 

oPErATorIuS. 

Tel: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik 

vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos 
5 eurus, šeštadienio 

„Anykštoje“ kainuos 6 
eurus.

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

Tel.: (8-381) 594 58. 
El.p. reklama@anyksta.lt

Kita

Seną motociklą gamintą iki 1990 
m.: IŽ, URAL, DNEPR, MINSK, 
JAVA ir kt.

Tel. (8-606) 19352.

Pamestas Kupiškio 
technologijų ir verslo mo-
kyklos moksleivio Gyčio 
Valdmono moksleivio pa-
žymėjimas. 

Pamestą pažymėjimą 
laikyti negaliojančiu.
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anekdotas

oras

+0

+8

mėnulis
balandžio 27 - 29 d. - 
pilnatis.

Prudencijus, Valerija, Vy-
gantas, Rimgailė, Vitalius, 
Vygandas.

Anastazas, Zita, Gotautas, 
Aušra, Žydrė, Edilija

šiandien

balandžio 28 d.

vardadieniai

balandžio 29 d.
Kotryna, Tarmantas, Indrė, 
Augustinas, Rita.

- Aš viską žinau,- pasakė 
Vilkipedija.

- O pas mane viską galima 
rasti,- pasigyrė Google.

- O aš pasaulyje- pats svar-
biausiais,- pareiškė Interne-
tas.

- Nagi, nagi...,- tyliai su-
šnibždėjo Elektra.

***
- Girdėjote, mūsų kaimynas 

gavo 10 metų už tai, kad metė 
savo žmoną !

- Ak, nekalbėkite niekų!  Aš 
pats mečiau dvi žmonas ir, 
kaip matote, vaikštau laisvė-
je.

- O, sakykite, jūs iš kurio 
aukšto metėte?...

***
Dietoje svarbiausia - mie-

gas. Nenuėjai laiku miegoti – 
persiėdei...

***
Teismo salėje vyksta skyry-

bų procesas. Teisėjas:
- Kodėl jūs norite išsiskirti 

su savo žmona?
- Tai kad su ja visas miestas 

miega!
Balsas iš salės:
- Tik pamanykit, visas mies-

tas miega, o jis, matote, nega-
li!

***
- Dėl „Titaniko“ katastrofos 

kalti žydai!
- Ką tu kalbi? Kokie dar žy-

dai?
- Locmanas, Bocmanas ir 

Šturmanas. O labiausiai – Ais-
bergas!

Buvusiame bendrabutyje – pusšimtis 
naujų butų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Ažupiečių gatvėje, šiuo metu remontuojamame buvusiame Anykščių tech-
nologijos mokyklos bendrabutyje, mažoji bendrija „EME LT“ jau pardavinėja pusiau 
įrengtus butus. 

Penkiaaukščiame pastate iš viso pirkėjams bus įrengti ir parduoti 55 butai.

Mažosios bendrijos „EME 
LT“ atstovas Eugenijus Ba-
reiša „Anykštai“ pasakojo, kad 
į nekilnojamąjį turtą investuoja 
jau bemaž dešimtmetį. Pirmieji 
projektai buvo vykdomi Vilniu-
je, vėliau Kaune, Birštone.

„Pastebėjome, kad pastarai-
siais metais labai išpopuliarėjo 
taip vadinamieji „antrieji būs-
tai“ kurortuose. Pavyzdžiui, 
Birštone, labai gerai išvystyta-
me kurorte, dabar būstas kai-
nuoja tiek pat, kiek Vilniuje ir 
Kaune. Pradėjome dairytis ir  į 
mažus miestelius šiaurės rytų 

Lietuvoje. Anykščiuose turiu 
draugų, kurie čia atvažiavo 
2014-2015 metais ir čia pradėjo 
kurti verslus. Iš jų buvau gavęs 
pirminės informacijos, kad čia 
gera gyventi, kurti ir dirbti, to-
dėl pernai rudenį Anykščiuose 
pradėjome tirti rinką. Susitiki-
nėjome su verslininkais, labai 
mums daug padėjo Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras, sužinojome, kaip auga 
turistų srautai. Sužinojome, kad 
Anykščiuose jaunos šeimos 
neturi kur apsistoti, ir ryžomės 
aukcione įsigyti pardavinėjamą 

buvusį Anykščių technologijos 
mokyklos bendrabutį, į jį in-
vestuoti ir suremontuoti“, - pa-
sakojo E.Bareiša.

Verslininkas nenorėjo at-
skleisti, už kokią kainą įsigijo 
1985 metų statybos buvusio 
bendrabučio pastatą, bet pasi-
dalijo, kiek į jį bus investuota.

„Pirmajame etape investuo-
sime 800 tūkst. Eur. Pirmaja-
me etape pastatą prijunginė-
jame prie visų komunikacijų 
ir inžinerinių tinklų (elektros, 
vandens ir kt.), tvarkome jo 
stogą, fasadą. Šiuos darbus 

esame numatę užbaigti iki ru-
dens. Antrajame etape rango-
vas įrengs butus „iki rakto““, 
- tęsė E.Bareiša.

Jis sakė, kad jau galvojama ir 
apie buvusio bendrabučio nuo-
mos administravimą.

„Dalis žmonių, kurie perka 
butus, nėra anykštėnai.Yra ir 
tokių, kurie nupirktus butus vė-
liau ketina išnuomoti“, - sakė 
jis.

E.Bareiša sakė, kad pirkėjus 
įsigyti naujai įrengiamus butus 
mažoji bendrija „EME LT“ vi-
lioja patrauklia kaina. 55 vieno 
ir dviejų kambarių butai yra 21 
- 34 kv.m ploto, o kvadrato kai-
na yra apie 500 Eur.

Pašnekovas sakė, kad susido-
mėjimas Anykščiuose parduo-
damais butais gan didelis, su 
pirkėjais sudarinėjamos išanks-
tinės pirkimo sutartys.

Pirkėjai labai įvairūs. Pirmo-
mis dienomis skambino žmonės 
iš Vilniaus, Kauno, skambino ir 
anykštėnai. Sulaukėme skam-
bučių ir iš emigrantų Anglijoje, 
Norvegijoje. Jie jaučia nostal-
giją Lietuvai ir čia nori įsigyti 
nekilnojamojo turto. Pasikal-
bame su pirkėjais. Vieni nori 
įsigyti butus, kad turėtų kartais 
kur Anykščiuose apsistoti, kiti 
tiesiog turi daug pinigų ir neturi 
kur jų padėti. Susiduriame su 
įvairiausiais pirkėjais - skambi-
na tiek jauni, tiek „diedukai“, - 
kalbėjo E.Bareiša.

Butų projektą mažoji ben-
drija pavadino „Anykščių šei-
mos panorama“. Butus įrengti 
planuojama iki šių netų pabai-
gos.

Pernai sausį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje kalbėta, kad dabar jau 
nupirktas buvęs Anykščių 
technologijos mokyklos ben-
drabutis galėtų būti perimtas 
Anykščių rajono savivaldybės 
žinion. Perimtam bendrabučiui 
buvo sukurta ir vizija. Jame 
Anykščių rajono savivaldybė 
norėjo matyti pigų viešbutį su 
didžiule erdve konferenciniam 
turizmui.

Investuotojai žada sutvarkyti ir bendrabučio teritoriją.

Nuo šiuo metu remontuojamo bendrabučio stogo atsiveria įstabi Anykščių miesto panorama.

Štai taip atrodys naujai 
įrengiami butai.


