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Brangiai perkame mišką 
su žeme arba išsikirtimui, 

visų rūšių medieną.
Valome apleistus plotus.

Tel. (8-670) 80829.

(Pradžia „Anykšta“ Nr. 18, 
2022-03-05)

Prieš didžiąsias metų šven-
tes Anykščiuose trumpam 
atgijusio, 2,5 mln. Eur kai-
navusio naujai įrengto Tilto 
gatvės komplekso pastatai 
vis dar stovi tušti.

Tilto gatvės komplekso pastatai šiuo metu stovi tušti. Šiame pastate planuoja įsikurti Anykš-
čių turizmo ir verslo informacinis centras.

Subtilus projektas

Grįžtant prie ekskursijos te-
mos, žvalgantis po Tilto gatvės 
komplekso pastatų vidų, į akis 
krito tai, kad daliai komplekso 
rezidentų teks įsikurti gan ankš-
tose patalpose bei kabinetuose. 
Atsakydama į tokią pastabą, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė sakė, kad Tilto gatvės 
komplekso projektas yra „sub-
tilusis projektas“.

Ekskursija po Tilto gatvės kompleksą: 
pasitinka plikos sienos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Sutartis. Anykščių rajono sa-
vivaldybė pasirašė  metų trukmės 
beveik 12 tūkst. Eur vertės sutartį 
su UAB „Bikuva“. Už šią sumą 
savivaldybės administracijos bei 
seniūnijų darbuotojai bus aprūpi-
nami darbo priemonėmis, taip pat 
lėšos bus skirtos pastatų  smul-
kiam remontui skirtoms medžia-
goms įsigyti ir kitoms reikmėms.

Darbotvarkės. Šią savaitę 
Anykščių rajono mero  pava-
duotojas Dainius Žiogelis da-
lyvaus nuotoliniame Vidaus 
reikalų ministerijos organizuo-
jamame susitikime su suintere-
suotų institucijų ir savivaldybių 
atstovais dėl asmenų, pasitrau-
kusių iš Ukrainos į Lietuvos 
Respubliką dėl Rusijos Federa-
cijos karinių veiksmų Ukraino-
je, apgyvendinimo ir kitų susi-
jusių klausimų. Administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė da-
lyvaus nuotoliniame pasitarime 
dėl Ukrainos piliečių sveikatos 
priežiūros organizavimo.

Protestas. Pagal „Erasmus“ 
programą politikos moks-
lus Vengrijoje studijuojantis 
anykštėnas Dominykas Puzinas 
nusprendė prie Rusijos ambasa-
dos Vengrijoje kasdien protes-
tuoti po dvi valandas, kadangi 
Vengrijos vyriausybė atsisako 
padėti Ukrainoje gyvenantiems 
žmonėms ginkluote ir suteikti 
kitą pagalbą. Anykštėnas pro-
testuoja vienas.

Piešiniai. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus darbuotojų paskatin-
ti, Anykščių miesto keturiuose 
šviečiančiuose stenduose skir-
tingo amžiaus vaikai ir dailės 
mokytojai nupiešė plakatus, 
pasakydami, kad Anykščiai yra 
kartu su Ukraina.

Avarija 
Anykščių centre 
sustabdė eismą

Vandens paukščių 
lesinti nereikia

Ar ruošiatės karui?
Anykščių rajono ugniagesių 

tarnybos vadovas – viršininkas 
Valdas TErEškEVičiuS:

„Aš nedramatizuoju šios situ-
acijos, nes žmonių panika nėra 
geras dalykas“.
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temidės svarstyklės

Ginklas. Kovo 4 dieną  apie 
10.26 val. Anykščiuose vyras (g. 
1962 m.) tarp mirusio giminaičio 
daiktų rado dujinį pistoletą su 
tuščia dėtuve. Ginklas, nustatyta 
tvarka neregistruotas, paimtas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Kovo 4 dieną Vie-
šintų seniūnijos Meldiškių 
kaime gaisras kilo ūkinia-
me pastate. Pranešama, kad 
Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos automobilis, 
važiuodamas į įvykį, įklimpo 
neprivažiavęs gaisravietės. 
Gaisro metu pastatas sudegė 

visiškai. Atliekant baigiamuo-
sius gaisro gesinimo  darbus, 
perkrauta apie 1 t šieno/šiau-
dų. Įvykis tiriamas.

ugnis. Kovo 5 dieną gais-
ras kilo  Kavarsko viensėdyje, 
Tvenkinio g. esančiame  gyve-
namajame name. Namas  buvo 

uždūmintas, jo viduje smilko 
rąstinė siena. Įvykis tiriamas.

Žolė. Kovo 5 dieną Kavars-
ko seniūnijos Repšėnų kaime 
gaisras kilo atviroje teritorijo-
je. Gaisro metu išdegė 5 a žo-
lės. Gaisras užgesintas paran-
kinėmis priemonėmis.

Avarija Anykščių centre sustabdė eismą
Sekmadienį, prieš vidurdienį, Anykščių miesto centre, ties 

„Maxima“, susidūrė automobiliai - „renault Vel Satis“ ir 
„Peugeot 307“. Nuo Svėdasų pusės atvažiavęs „Peugeot“ 
suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiavusio „renault“.

Smūgio būta stipraus: per 
avariją sumaitotos abejos „Peu-
geot“ dešinės pusės durys, au-
tomobilis buvo apsuktas. Šiuo 
automobiliu važiavusi keleivė 
(g. 1988 m.) paguldyta į ligo-

ninę. „Renault“ po avarijos 
atsidūrė prie dovanų parduo-
tuvės.

Gerai valandai buvo užda-
rytas eismas miesto centru, 
automobiliai buvo nukreipti į 

eismą aplinkinėmis gatvėmis. 
Pradžioje eismas stabdytas 
dėl to, jog policijos pareigūnai 
tyrė įvykio aplinkybes, paskui 
buvo laukiama, kol ugniagesiai 
gelbėtojai išvalys gatvę.  

„Renault“ vairavo 1972 m. 
gimimo vyras, „Peugeot“ - 
1946 m. gimęs vyriškis. Abu 
vairuotojai buvo blaivūs. Po 
avarijos, tik ugniagesiams gel-
bėtojams panaudojus hidrauli-
nę įrangą, „Peugeot“ keleives 
iš automobilio pavyko išlais-

vinti. 
Dėl įvykio pradėtas ikiteis-

minis tyrimas. 
Sekmadienį eismo sąlygos 

buvo geros, asfaltas - plikas. 
Pirmadienio rytą iškritęs snie-
gas didesnių sunkumų vairuo-
tojams nesukėlė. Anykščių 
rajono policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus viršinin-
kas Valdas Palionis „Anykš-
tai“ sakė, jog pirmadienio rytą 
Anykščių rajone įskaitinių eis-
mo įvykių nebuvo registruota. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per avariją, įvykusią prie „Maximos“, „Peugeot“ buvo su-
maitotas ir apgręžtas.

„Peugeot“ keleives iš automobilio išlaisvino ugniagesiai 
gelbėtojai.

Sergamumas. Sergančiųjų 
ūminėmis viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis (ŪVK-
TI) ir gripu per savaitę padau-
gėjo, informavo Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras 
(NVSC). Šiuo metu sergamu-
mas ŪVKTI yra penkis kartus 
didesnis, nei pernai tuo pačiu 
metu, kai 10 tūkst. gyventojų 
teko 12,2 atvejo. Praėjusią sa-
vaitę gripas diagnozuotas 63 
gyventojams, savaitę prieš tai 
gripu sirgo 49 asmenys. Pasta-
rąją savaitę Lietuvoje dėl gripo 
ligoninėse gulėjo trys asmenys, 
du iš jų priklausė 2–17 metų 
amžiaus grupei.

Nariai. Per pusmetį su-
menko Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos 
socialdemokratų ir Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų partijų gretos, o 
naujai įsikūrusiai ekspremje-
ro Sauliaus Skvernelio partijai 
priklauso per 3 tūkst. narių, 
rodo naujausi Teisingumo mi-
nisterijos duomenys. Didžiau-
sias pokytis – tarp opozicinių 
„valstiečių“: kovo 1-ąją partijo-
je registruoti 3854 nariai – 518 
mažiau nei prieš pusmetį. Iš 
viso partijoms Lietuvoje, kovo 
1-osios duomenimis, priklausė 
per 102,1 tūkst. žmonių – maž-
daug nei 4,1 tūkst. daugiau nei 
pernai spalio 1-ąją. Lietuvoje 
registruotos 29 politinės par-
tijos, keturios iš jų šiuo metu 
likviduojamos.

Atakos. Vykstant karui Ukrai-
noje stebima daugiau kiberneti-
nių incidentų Lietuvoje, tačiau 
šis faktas dar neleidžia teigti, 
kad Lietuva patiria daugiau 
atakų iš Rusijos, sako Nacio-
nalinio kibernetinio saugumo 
centro vadovas. Rytis Rainys 
kibernetinių incidentų pagau-
sėjimą praėjusią savaitę sieja su 
žmonių budrumu – reaguojama 
į menkiausius signalus. 

Elektra. Esant šiltiems 
orams, mažėjant elektros varto-
jimui bei didėjant saulės ir vėjo 
energijos gamybai elektros kai-
na vasarį Lietuvoje mažėjo 28 
proc. 4 proc. per mėnesį su-
mažėjęs elektros suvartojimas, 
dideli saulės bei vėjo jėgainėse 
pagamintos energijos kiekiai.
Vidutinė elektros rinkos kai-
na Lietuvoje vasarį, palyginti 
su sausiu, mažėjo 28 proc. iki 
104,7 euro už megavatvalandę 
(MWh). Latvijoje kaina buvo 
tokia pat kaip, Estijoje – 104,6 
euro. „Nord Pool“ biržos kaina 
per mėnesį sumažėjo 3 proc. ir 
buvo 90,2 euro. Elektros kainos 
Lietuvoje išlieka didesnės nei 
2020-ųjų ar 2021-ųjų vasarį, 
kai jos siekė atitinkamai 28 bei 
59 eurus. 

-Bns

kreipimasis į Anykščių 
rajono gyventojus

Solidarumas, palaikymas, pagalba žmonėms, kurie jau atvyko ir dar atvyks į Lietuvą, prisidėjimas prie paramos 
Ukrainai visais įmanomais būdais yra tai, ką galime padaryti ir darome. 

Pirmiausia kviečiame geranoriškai, laisva valia, turint laisvą kambarį, butą ar namą, priimti nuo karo bėgančius Ukrai-
nos žmones. Turėdami galimybę apgyvendinti karo pabėgėlius registruokitės internetiniame puslapyje www.stipruskar-
tu.lt. 

Prašome rajono gyventojų, taip pat verslo atstovų, kurie jau apgyvendinę arba planuoja apgyvendinti 
ukrainiečius, informuoti apie tai Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Dainių Žiogelį el. p. dainius.
ziogelis@anyksciai.lt, mob. 8 682 51397 arba  tel. (8 381) 58036. Tik gavus šią informaciją bus galima užtikrinti 
atvykusiųjų integraciją rajone, vaikų ugdymą ir kitas svarbias paslaugas pabėgėliams. 

Šiandien buvo sušauktas neeilinis Anykščių rajono tarybos posėdis, kurio metu vienbalsiai priimti sprendimai dėl 
Baltarusijos miestų partnerių Klecko ir Smurgainių bendradarbiavimo nutraukimo ir dėl humanitarinės pagalbos 
suteikimo  Ukrainos miestui partneriui Mirgorodui. Ačiū tarybos nariams už vienybę!

Tikimės geranoriško visų anykštėnų ir verslo atstovų nusiteikimo ir supratimo, kad tik būdami vieningi ir susitelkę, 
padėdami nelaimės ištiktiems ukrainiečiams, galėsime duoti atkirtį agresoriui.

Visa aktuali ir svarbi su Ukraina ir jos gyventojais susijusi informacija skelbiama internetiniame pusla-
pyje www.anyksciai.lt 

Anykščių rajono savivaldybės meras 
Sigutis OBelevičius

užsak. nr.220

šiuo metu sudėtingas laikotarpis ne tik ukrainoje, bet ir visame pasaulyje. rusijai užpuolus ukrainą, mili-
jonai šalies gyventojų atsidūrė didžiuliame pavojuje. karas gena ukrainos žmones iš namų. 

Negalime likti abejingi jų kančioms ir ašaroms, todėl kreipiamės į Anykščių rajono gyventojus ir kviečiame 
visais įmanomais būdais padėti ukrainos gyventojams. 
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PAPrASTAS kAiMO ViETOViŲ kViETiMAS TEikTi ViETOS PrOJEkTuS Nr.12
Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 

2014–2020 m. plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19
.2-6.2) projektams. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos 
būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 8 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio  8 d. 16.00 val.

PAPrASTAS kAiMO ViETOViŲ kViETiMAS TEikTi ViETOS PrOJEkTuS Nr.13
Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 

2014–2020 m. plėtros strategija“ ‘‘ VPS priemonės „Ūkio ir verlo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19
.2-6.4), VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) ir VPS priemonei „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas 
ir plėtr(kodas LEADER-19.2-SAVA-2) projektams. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.
nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio  11 d. 16.00 val.
Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Anykščių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: K. Ladigos g.1, 

Anykščiai, taip pat telefonais 
(8-614) 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administratorė Ilona Jurevičienė. 

užsak. nr. 219

Ar ruošiatės karui?
Nesiliaujant rusijos karui prieš ukrainą, lietuviai skatinami nepanikuoti, bet tiek žinias-

klaidos priemonėse, tiek ir specialiuose internetiniuose portaluose pasirodo vis daugiau 
žinučių, ką daryti karo ar atominės bombos sprogimo atveju. 

klausėme Anykščių krašto žmonių: ar ruošiatės karui? Perkate ilgo galiojimo produk-
tus? Ar, blogiausiu atveju, esate pasiruošę likti Lietuvoje, o gal – emigruotumėte?

Nereikia 
panikuoti

Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos vadovas – viršininkas 
Valdas TErEškEVičiuS:

„Esu tarnavęs savo laiku rusų 
armijoje ir Vokietijoje, ir To-
limuosiuose Rytuose. Buvau 
jaunas, stiprus vyras, buvo pri-
valu. Aš nedramatizuoju šios 
situacijos, nes žmonių panika 
nėra geras dalykas. Jeigu karas 
bus, vyriškai sutiksim tą žinią ir 
pasirūpinsim, kad Lietuva būtų 
apginta. Maisto atsargų tikrai 
nekaupiu.

Artimiesiems taip pat nesiū-
lysiu niekur išvykti. Nebent 
dėl dukros neramu, nes ji turi 
kitą mėnesį gimdyti, bet reikia 
stengtis nepanikuoti ir ramiai 
priimti visą šitą „reikalą“. Vis 
dėlto esam NATO šalis, priklau-
som blokui ir nereikia mums 
per daug baimintis ir panikuoti. 
Pasitikiu jais 100 procentų. 

Mes, ugniagesiai, vadovauja-
mės visais įsakymais ir potvar-

kiais, tai šių metų sausio mėnesį 
Krašto apsaugos ministras pasi-
rašė įsakymą dėl rezervo, aš de-
legavau aštuonis skyrininkus, 
įtraukiau juos į rezervą. Toks 
mūsų trumpas pasiruošimas 
karui. Esant karo padėčiai, aš ir 
šie aštuoni žmonės automatiš-
kai koordinuotume veiklą. Nes, 
aišku, tokiu atveju gaisrų būtų 
daug“.

kaip Dievas 
duos, taip ir bus

Aldona šErėNiENė, 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė:

„Kiekvieną dieną galvojam. 
Nuo šešių ryto iki vėlaus vakaro 
žiūriu, stebiu viską. Kalbamės 
darbe, ir, jei nepaims iš mūsų, 
mes turim poliklinikos rūsy tam 
tikrą kiekį rūbų, apklotų. Jeigu 
reikėtų evakuotis, man nebū-
tų ir kur… Aišku, jei taikysis į 
poliklinikas, ligonines, tai bus 
siaubinga. Bet mes galvojam, 
kad trys aukštai – tai ne penki ir 

ne dešimt, tai gal išliktume bent 
kiek… 

Ištisai kalbam apie tai, galvo-
jam, kaip bus. Pati žiūriu nepri-
klausomą Ukrainos televiziją, 
labai įdėmiai įvykius seku. Nė 
vienas nesijaučiam saugiai, visi 
išgyvenam. Bet karo atveju nie-
kur negalvoju išvykti. Ir vaikai 
neišvyktų. Kalbamės visi, bet 
apie išvykimą kitur nesvarstom.

Esu kalbėjusi su Virginijum 
Strolia, kokios reikėtų pagalbos 
iš mūsų – galėtume skelbti me-
dicininių priemonių rinkimą, 
nes žmonės ateina, klausia, kur 
galėtų paaukoti, o mes tik pasa-
kom, kad yra internete nurody-
ta. Yra žmonių, skambinančių 
ir klausiančių, kur atnešti įvai-
rių medicininių priemonių. Ga-
lėtų būti daugiau informacijos. 
Aš ir pati galėčiau tų priemonių 
nupirkti. 

Pirmiausia galvoju apie 
ukrainiečius. Apie save galvoju 
mažiausiai. Aš net nežinau, kur 
pasidėjau jodo tabletes, ir jų ne-
ieškau. Kaip Dievas duos, taip 
ir bus. Man labiausiai rūpi tie 
žmonės. Norėčiau priimti vieni-
šą moterį arba moterį su vaiku, 
nes turiu sodybą, aš su ja tilp-
čiau. Negalėčiau daug priimti, 
nes neturiu vietos. Mes, mūsų 
šeima, netgi svarstom apie naš-
laičio vaiko priglaudimą. 

Nepirkau nieko: turiu du 
šaukštus druskos, man jos pa-
kanka ilgam. Nei konservų, nei 

kruopų nepirkau. Ką turiu šal-
dikly, ką rūsy - vienų kruopų 
kilogramą, kitų - man mėnesiui 
užteks. O toliau - kaip Dievas 
duos. Skatinu ir savo darbe 
žmones nebėgti ir nepirkti. 

Kadangi paramą gaunam iš 
„Norfos“, bandau palikti, neiš-
dalinti kruopų, kurių pakuotės 
sudraskytos, jas sudedam, kad 
ilgiau stovėtų, gal kam reikės. 
Nė vienas nežinom, kaip čia 
bus. Tai yra baisu. Kaip žmo-
gus gali nemąstyti? Niekaip 
nesuvokiu, sapne nesapnuota… 
Visada Dievo prašai sveikatos, 
bet niekada nepagalvojau pa-
prašyti, kad Dievas apsaugotų 
nuo karo, nuo Putino. Žmogė-
dra!

Turim susivienyti, susikabinti 
rankom visi ir kažkaip išgyven-
ti. Neskleiskim panikos, nesu-
darykim prielaidų, kad Balta-
rusija prie mūsų prisikabintų, 
reikia išlaikyti rimtį, ruoštis 
blogiausiam, bet tikėtis geriau-
sio…“

kastų bunkerį

kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas JurkuS:

„Kol kas nieko neperkam, ti-
kimės geriausio, kad nieko neį-
vyks. Būtų didelė tragedija, jei 

taip įvyktų, bet vis dar tikimės, 
kad suveiks bent kiek proto… 
O šiaip išliktume gynybinėj po-
zicijoj – niekur nelėktume. Dar 
su žmona pajuokavom, kad, jei 
puls, reikia pasidaryti Molotovo 
kokteilių. Turime name rūsį, tai, 
jei namas sugriūtų, jei atomas, 
manau, rūsy saugiausia. Be to, 
reikia palikti vietos ir tiems, 
kas namuose neturi rūsio. Ma-
nau, čia vienintelė išeitis - savi 
rūsiai. Langus užsisandarinti ir 
laukti, kol atominės dulkės nu-
sės. 

Mūsų dukra gyvena Nor-
vegijoj, ji jau siūlė susikrauti 
„čemodanus“ ir būti pasiruo-
šusiems. Bet mes su žmona 
pakalbėjom ir manom, kad lik-
tume savoj vietoj ir iš tėvynės 
greičiausiai nebėgtume. O gal 
kažkam reikės pagalbos? Rei-
kia būti vieningiems, kažkaip 
išgyventi. Jeigu leis galimybės, 
gal pavyks ir priešintis, ir gy-
venti.

Dukros pasiūlymas yra geras, 
bet galvojam, kad, kaip lems 
likimas, taip. Jei žūti, tai žūti 
savuose namuose. Bet, žinoma, 
atsitikus tai situacijai, nežinai, 
kaip gali viskas pakrypti, kaip 
susidėlioti...

Visai rimtai svarstom išsikas-
ti bunkerį, jei jau būtų kažkokie 
griuvimai. Pas mus yra labai 
geras šlaitas – kadangi gyve-
name ant kalno. Būtų idealus 
variantas. Psichologiškai būtų 
saugiau, bet neaišku, kiek  fi-
ziškai. Taikos atveju tą bunkerį 
panaudotume kitiems tikslams 
– daržovėms susidėti. Kol kas 
nieko nedarom, bet jei tas ka-
ras įvyks, užsitęs, tai būtų viena 
išeičių. Ir anais laikais žmonės 
juos išsikasdavo… O mes turim 
tokią galimybę“.

-AnYkŠTA
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Ekskursija po Tilto gatvės kompleksą: 
pasitinka plikos sienos

„Kiekviena teritorija turi 
savo stilistiką. Čia viskas  pri-
taikyta visuomeninei paskir-
čiai. Viskas čia funkciškai 
tikslinga, normos išlaikytos, 
ekspertizės visos padarytos“, - 
aiškino Daiva Gasiūnienė.

Ekskursijos po Tilto gatvės 
komplekso metu latviams ne-
buvo aprodytos Tilto gatvės 
komplekso geltonojo namo 
patalpos, taip pat buvęs tiro 
pastatas ir klėtis. Kelioms mi-
nutėms jie stabtelėjo tik šalia 
prekybinių paviljonų. 

Valytojai už papildomą 
darbą nesumokėjo

Tilto gatvės kompleksas vis 
dar neturi administratoriaus. 
Viešai kalbama, kad juo turėtų 
būti paskirtas Anykščių turiz-
mo ir verslo informacinis cen-
tras, tačiau šias funkcijas laiki-
nai įstaiga atliko tik praėjusių 
metų gruodį, kai Tilto gatvės 
komplekse vyko koncertai, 
parodos ir edukacijos.

Pasidomėjus, ar Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras, tapęs laikinuoju Tilto 
gatvės komplekso administra-

čiau baigtųsi ta nežinomybė“, 
- kalbėjo Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro di-
rektorė R.Gudonienė.

komplekso administratorių 
paskelbs šį mėnesį

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad Tilto 
gatvės komplekso administra-
torius daugiau nei keturis mė-
nesius nepaskirtas dėl to, kad 
„vykdomos procedūros“.

Jis sakė, kad Tilto gatvės 
komplekso administratorius 
bus paskirtas kovo mėnesį 
vyksiančiame Anykščių rajono 
tarybos posėdyje. Mero pava-
duotojas D.Žiogelis sakė, kad 
administratoriumi turėtų būti 
paskirtas Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras.

Tilto gatvės komplekso pa-
talpose besikuriantys fiziniai ar 
juridiniai asmenys turės jung-
tis į klasterį. Klasterio įsteigi-
mo, taip pat ir atrankos įsikurti 
komplekso patalpose kriterijus 
irgi numatyta patvirtinti kovo 
mėnesį vyksiančiame Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje.

Įsikurs Anykščių miesto ir 
rajono vietos veiklos grupės

Anykščių rajono savival-
dybės Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vyresnioji 
specialistė Loreta Pesliakienė, 
atsakinga už Tilto gatvės kom-
plekso įveiklinimą, ,„Anykš-
tai“  sakė, kad naujai pastaty-
tame komplekse  įveiklintas 
tik vienas pastatas, kuriame 
šiuo metu jau dirba Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras.

„Kituose pastatuose kol 
kas nieko nevyksta“, - sakė 
L.Pesliakienė.

Prieš Kalėdas Tilto gatvės 
komplekse skambėjo muzika, 
buvo eksponuojamos parodos, 
vyko įvairios edukacijos.

„Visos šios veiklos Tilto ga-
tvės komplekse vyko dėl to, kad 
žmonės galėtų ateiti ir pamaty-
ti, kaip yra įrengtos erdvės“, - 
kalbėjo Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vyresnioji 
specialistė L.Pesliakienė.

Savivaldybės specialistė ne-
galėjo atsakyti kada, bet sakė, 
kad bus skelbiamas konkursas 
veikloms Tilto gatvės kom-
plekse vykdyti.

„Į vieną pastatą be konkur-
so įsikels Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
darbuotojai, kurie dirbs su 
„Anykštėno kortele“, taip pat 
Anykščių miesto vietos veiklos 

grupė, Anykščių rajono vietos 
veiklos grupė. Šalia upės pla-
nuojama kavinė, jai įrengti bus 
vykdomas atskiras konkursas. 

Likusiuose pastatuose galės 
įsikurti tiek biudžetinės įstai-
gos, tiek nevyriausybinės or-
ganizacijos, smulkiojo verslo 
atstovai. Jiems patalpos bus 
nuomojamos taip pat konkur-
so būdu. Dar vienas konkursas 
bus skirtas toms organizaci-
joms, kurios galės pretenduoti 
į pagalbą priemonėms – nusi-
pirkti kažkokią reikalingą įran-
gą“, - sakė L.Pesliakienė.

Nuomininkai už 
patalpų nuomą nemokės

Pasak L.Pesliakienės, Tilto 
gatvės komplekse yra nemaža 
pastatų, todėl užtruko jų įregis-
travimas Registrų centre.

„Visi šie formalumai buvo 
tvarkomi prieš Naujuosius 
metus“, - sakė už Tilto gatvės 
komplekso įveiklinimą atsa-
kinga Anykščių rajono savi-
valdybės specialistė.

Pasidomėjus, ar, dar nepa-
skelbus konkursų, jau jaučia-
mas susidomėjimas galimybe 
įsikurti Tilto gatvės komplek-
se, Investicijų ir projektų sky-
riaus vyresnioji specialistė 
L.Pesliakienė patikino, kad 
interesantų netrūksta.

„Visos veiklos Tilto gatvės 
komplekse yra tinkamos, 
kokias tik pareiškėjai besu-
galvotų. Svarbu, kad šiame 
komplekse įsikūrę žmonės 
kuo daugiau bendradarbiau-
tų, kad nebūtų taip, jog vienas 
užsigrobia patalpas, nieko ne-
įsileidžia ir kažką daro. Kom-
pleksas ne dėl to statytas, kad 
būtų gražu. 

Čia nesiekiama, kad būtų 
dirbama su aukštomis techno-
logijomis ir brangiomis me-
džiagomis, prie kurių negalima 
prisiliesti bet kam. Šis projek-
tas, liaudiškau sakant, skirtas 
mūsų plačiajai visuomenei, 

kad žmonės, turėdami gali-
mybę pasinaudoti patalpomis, 
galvotų apie savo verslą. Nori-
si, kad Tilto gatvės komplekse 
vyrautų bendrystė, verslumas, 
užimtumas, žmonių įdarbini-
mas“, - tęsė L.Pesliakienė.

Investicijų ir projektų vyk-
dymo skyriaus specialistė dar 
kartą pakartojo, kad Tilto ga-
tvės komplekso pastatų nu-
omininkai už patalpų nuomą 
nemokės.

„Jie patys susimokės už elek-
trą, vandenį, atliekų išvežimą. 
Jokių patalpų nuomos mokes-
čių nebus, nes taip numaty-
ta projekto sąlygose“, - sakė 
L.Pesliakienė.

Įveiklinimas užtruko, nes
atsakinga specialistė 
sirgo koronovirusu

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad Tilto 
gatvės komplekso pastatų 
nuomos sutartys yra jau sude-
rintos ir artimiausiu metu bus 
skelbiami jų nuomos konkur-
sai.

Pasidomėjus, kiek dabar, kai 
Tilto gatvės komplekso pasta-
tai yra tušti, savivaldybės biu-
džetui kainuoja jų išlaikymas, 
D.Žiogelis sakė, kad tai „tru-
putį kainuoja“.

„Pastatų apšildymas yra 
įjungtas labai minimaliai, jis, 
be to, yra labai ekonomiškas. 
Aišku, sukasi elektra, sukasi. 
Kiek tai kainuoja – negaliu pa-
sakyti“, - sakė D.Žiogelis.

Vienas iš Tilto gatvės kom-
plekso pastatų yra šildomas 
dujomis, likusiuosiuose yra 
įrengtas geoterminis šildymas.

D.Žiogelis tikino, kad Tilto 
gatvės komplekso įveiklinimas 
užtruko ir dėl to, kad už tai at-
sakinga Anykščių rajono savi-
valdybės specialistė ilgą laiką 
sirgo koronavirusu.

(Bus daugiau)

toriumi, iš savivaldybės biu-
džeto gavo papildomų lėšų, 
nes, pavyzdžiui, reikėjo patal-
pas valyti, Renata Gudonienė 
sakė, kad papildomi pinigai 
šioms reikmėms nebuvo skirti.

Ji sakė, kad Tilto gatvės 
komplekso pastatų vidų pernai 
gruodį valė Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
valytoja, tačiau už papildomą 
darbo krūvį jai didesnis atlygi-
nimas nebuvo mokamas.

Nežinomybė užsitęsė

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro vadovė 
R.Gudonienė sakė, kad kol kas 
iš Anykščių rajono savivaldy-
bės yra tik žodinis patvirtini-
mas, kad Tilto gatvės kom-
plekso administratoriumi bus 
paskirtas Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras.

„Toks turtas negali būti per-
duodamas žodine forma, tai 
turi būti kažkaip įforminta.Da-
bar Anykščių turizmo ir verslo 
informacinis centras yra „gal-
būt būsimas administratorius“. 
Laukiu, kad greičiau būtų 
sutvarkyti visi dokumentai ir 
atsirastų komplekso adminis-
tratorius. Ar tai būsime mes, ar 
kažkas kitas, norisi, kad grei-

Vienas Tilto gatvės komplekso pastatas yra šildomas dujo-
mis, likusiuosiuose yra įrengtas geoterminis šildymas

Anykščių rajono savival-
dybės Investicijų ir pro-
jektų valdymo skyriaus 
vyresnioji specialistė Lo-
reta Pesliakienė sakė, kad 
Tilto gatvės kompleksas 
bus skirtas „mūsų plačia-
jai visuomenei“.

Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius 
Žiogelis sakė, kad Tilto 
gatvės kompklekso pas-
tatų nuomos konkursai 
bus skelbiami artimiausiu 
metu.

Norinčių įsikuri Tilto gatvės pastatų komplekse netrūksta.
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populiariausių medikų rinkimai

Dėkoju chirurgui Rolandui JURKĖNUI už nura-
minimą žodžiais, gydant ne tik kūną bet ir sielą.
Linkiu Jums didelės sėkmės ir stiprios sveika-

tos.

Laima BALTAKIENĖ

„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru rengia tra-
dicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus. 

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-
je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems gydytojams ir slaugytojoms rinkti balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdindami mokamas padėkas - vienos padėkos kaina 15 eurų.

Padėkas galima užsakyti elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir su Jumis susisieks 
,,Anykštos” redakcijos reklamos skyriaus darbuotoja arba atvykus į redakciją (Vilniaus g. 
29, Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

-AnYkŠTA

Anykščių rajono taryba posėdį užbaigė 
tardama „Slava ukraini“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

kovo 7 dieną, pirmadienį, sušauktas 37-asis Anykščių 
rajono tarybos posėdis. Posėdyje anykštėnų išrinktieji nu-
sprendė  nutraukti Anykščių rajono savivaldybės bendra-
darbiavimo sutartis su Baltarusijos  klecko bei Smurgainių 
miestais bei suteikti humanitarinę pagalbą ukrainos Mir-
gorodo miestui, su kuriuo Anykščių rajono savivaldybę sie-
ja tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius posėdžio pra-
džioje sakė, kad pirmadienio posėdyje atsiradusiems klau-
simams įtaką padarė Lietuvos pašonėje vykstantis karas.

Lauks, kol Lukašenką 
ir Putiną pasiims velnias

Sprendimo projekte dėl 
Anykščių rajono savivaldybės 
bendradarbiavimo sutarčių su 
Baltarusijos Klecko bei Smur-
gainių miestais nutraukimo 
rašoma:„Atsižvelgiant į prece-
dento neturinčią atvirą Rusi-
jos Federacijos karinę agresiją 
prieš suverenią Ukrainos respu-
bliką ir jos žmones, prasidėju-
sią 2022 m. vasario 24 d., Lie-
tuvoje paskelbta nepaprastoji 
padėtis.  Baltarusija - Rusijos 
sąjungininkė, turinti sieną su 
Ukrainos šiaurine dalimi, netoli 
Ukrainos sostinės Kijevo, priė-
mė dešimtis tūkstančių Rusijos 
karių, kurie pasinaudojo ja, kaip 
sąjungininke, puolimui. 

Kadangi ne tik Rusijos, bet ir 
Baltarusijos Respublikos veiks-
mai daro didelę neigiamą įtaką 
ne tik Europos Sąjungos, bet ir 
NATO saugumui, ypač jos Rytų 
narių saugumui, o agresyvūs 
kariniai veiksmai yra vykdomi 
prieš civilius žmones, naikina-
mos ugdymo įstaigos, gyvena-
mieji pastatai, infrastruktūra, 
miestai, miršta žmonės bei 
iškilo branduolinio karo pavo-
jaus grėsmė. Anykščių rajono 
savivaldybė smerkia karinę 
agresiją prieš Ukrainą ir kitus 
agresyvius vienašalius Rusi-
jos ir Baltarusijos Respublikos 
veiksmus, kurie šiurkščiai pa-
žeidžia dvišalius ir daugiašalius 
susitarimus, tarptautinės teisės 
konvencijas, kelia grėsmę visos 
Europos saugumui, todėl siūlo-
ma nutraukti bendradarbiavimo 
sutartis tarp Anykščių r. savival-
dybės ir Klecko bei Smurgainių 

miestų, esančių Baltarusijoje.“
Anykščių rajono meras 

S.Obelevičius sakė, kad sa-
vivaldybės kabinetuose buvo 
svarstoma ir apie kitus šios for-
muluotės variantus.

„Buvo svarstoma ir apie tai, 
kad reikia sustabdyti sutarčių 
galiojimą, kol pasikeis situaci-
ja ar valdžia, bet nelabai tokios 
juridinės formuluotės tinka. 
Manau, kad dabar nutraukiame 
sutartis ir, jei velnias pasiimtų 
Lukašenką su Putinu į savo bu-
veinę, manau, kad bet kada tas 
sutartis, jei Baltarusija taptų de-
mokratine valstybe, būtų gali-
ma atnaujinti“, - kalbėjo meras 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad ben-
dradarbiavimas su Baltarusijos 
miestais jau bemaž dvejus me-
tus nebevyksta.

Už Anykščių rajono savival-
dybės bendradarbiavimo sutar-
čių su Baltarusijos Klecko bei 
Smurgainių miestais nutrauki-
mą vienbalsiai pasisakė visi 25 
Anykščių rajono tarybos nariai.

karo krečiamai ukrainai – 
skyrė  50 tūkst. Eur

Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte 
dėl Anykščių rajono savival-
dybės humanitarinės pagalbos 
suteikimo Ukrainos Mirgorodo 
miestui buvo numatyta skirti 20 
tūkst. Eur paramą, tačiau komi-
tetų posėdžiuose Anykščių ra-
jono tarybos nariai svarstė, kad 
paramos dydį reikia padidinti.

Prieš tai socialdemokratas 
Kęstutis Jacunskas kėlė klau-
simą, ar Anykščių rajono savi-

valdybės humanitarinė pagalba 
Mirgorodo miestui yra vienkar-
tinė, ar ją žadama tęsti ir po ke-
lių mėnesių.

„Galvoju, kad geriau paramą 
būtų skirti po mažiau, bet daž-
niau“, - svarstė jis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius neatmetė, kad 
paramą ukrainiečiams savival-
dybė teiks ir ateityje, nes, anot 
jo, sugriautai šaliai ji bus labai 
reikalinga.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad praė-
jusį penktadienį bendravo su 
Mirgorodo miesto meru ir tei-
ravosi, kokios pagalbos jiems 
labiausiai reikia.

„Kol kas raketomis atakuotas 
šalia Mirgorodo miesto esantis 
karinis dalinys, pats Mirgoro-
das dar gyvena ne apsupties są-
lygomis. Meras sakė, kad jiems 
drabužių, maisto užtenka. Rei-
kalingi tik pinigai, nes žiauriai 
trūksta vaistų tiek civiliams, 
tiek kariškiams – insulino, vais-
tų nuo širdies ligų“, - informa-
vo meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis Mirgorodo mies-
tui siūlė skirti 50 tūkst. Eur.

„Tikrai nenubiednėsim, ir tai 
bus solidu“, - sakė jis.

Anykščių rajono taryba vien-
balsiai nusprendė Ukrainos 
Mirgorodo miestui skirti 50 
tūkst. Eur dydžio humanitarinę 
paramą.

Po balsavimo socialdemo-

Anykščių rajono meras, 
konservatorius Sigutis 
Obelevičius neatmeta, kad 
bendradarbiavimas su Bal-
tarusijos miestais bus at-
naujintas, jei ši šalis pasuks 
demokratijos keliu.

Socialdemokratas Kęs-
tutis Jacunskas mano, 
kad savivaldybės parama 
mažesnėmis piniginėmis 
sumomis Ukrainai galėtų 
būti skiriama dažniau.

Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ narys 
Vygantas Šližys savival-
dybės vadovams siūlė į 
Anykščius atkeliavusius 
pabėgėlius iš Ukrainos 
laikinai apgyvendinti be 
biurokratinių procedūrų.

tas reikalas. Pavyzdžiui, jei „fu-
ristai“ į Anykščius naktį atvežtų 
keletą pabėgėlių iš karo krečia-
mos Ukrainos, savivaldybė jų 
negalėtų iš karto apgyvendinti 
numatytose vietose, mat į sa-
vivaldybes pabėgėliai turi būti 
nukreipiami iš pabėgėlių regis-
tracijos centrų. Šitaip posėdy-
je aiškino mero pavaduotojas 
D.Žiogelis.

išdėlios lankstinukus

Posėdyje taip pat informa-
ciją, kaip elgtis iškilus karo 
ar branduolinės elektrinės 
avarijos grėsmėms, pateikė 
Anykščių rajono savivaldybės  
vyriausioji specialistė Reda 
Kruopė.

Socialdemokratas E.Šilaika 
pastebėjo, kad Anykščių ra-
jonas yra platus, todėl dalies 
žmonių, iškilus grėsmei, ši in-
formacija nepasieks nei inter-
netu, nei telefonu, todėl domė-
josi, kaip minėta informacija 
pasiektų atokiausių vienkiemių 
gyventojus.

R.Kruopė sakė, kad artimiau-
siu metu visa svarbi informaci-
ja apie ekstremalias situacijas 
suguls į spausdinamus lanksti-
nukus, kurie bus išdėlioti seniū-
nijose, savivaldybėse ir kitose 
svarbiose įstaigose.Taip pat šią 
informaciją skleis socialiniai 
darbuotojai. 

kratas Egidijus Šilaika ateityje 
siūlė visus už turisto rinkliavą 
surinktus pinigus skirti Ukrai-
nai paremti.

rajone daugėja 
pabėgėlių iš ukrainos

Demokratų frakcijos „Var-
dan Lietuvos“ narys Vygantas 
Šližys kalbėjo apie iš karo kre-
čiamos Ukrainos į Anykščius  
atvykstančius pabėgėlius. Jo 
žiniomis, į Anykščių rajoną šią 
savaitę  jau bus atvykę 20 pa-
bėgėlių. V.Šližys kėlė klausimą 
dėl pabėgėlių laikino apgyven-
dinimo Anykščiuose.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis sakė, 
kad, jo žiniomis, šiuo metu 
Anykščių rajone yra 11 pabėgė-
lių iš Ukrainos. Dalį šių žmonių 
savo namuose yra apgyvendinę 
anykštėnai, kiti glaudžiasi vieš-
butyje.

D.Žiogelis kalbėjo, kad 
Anykščių rajone pabėgėliams 
iš Ukrainos apgyvendinti nu-
matytos trys vietos – Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos ben-
drabutis, buvusios technolo-
gijos mokyklos bendrabutis ir 
buvę Aulelių globos namai. Iš 
viso čia galėtų apsigyventi 200 
pabėgėlių.

Beje, per posėdyje vykstan-
čias diskusijas paaiškėjo, kad 
pabėgėlių priėmimas – biuro-
kratinėmis tvarkomis apraizgy-
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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. 

horoskopas

savaitgalio diskusija

AViNAS. Saugokitės aukoti 
kokybę dėl kiekybės ar spar-
tos. Bet koks nerūpestingumas 
turės itin nemalonių padarinių. 
Stenkitės niekur nevėluoti. Sa-
vijauta turėtų tolydžio gerėti, 
ir savaitgalį pasitiksite puikiai 
nusiteikęs. 

JAuTiS. Suksite galvą, kaip 
išsipainioti iš nepatogios situ-
acijos, kurioje atsidūrėte. Tik 
neikite lengviausiu - kaltinimų 
keliu. Veikite ryžtingai, nors ir 
nepasitikite savimi taip, kaip 
norėtųsi. Savo darbams skirkite 
tiek laiko, kiek iš tiesų reikia - 
ne mažiau.

DVYNiAi. Šią savaitę daž-
nas Dvynys turės pasislėpęs 
rankovėje stiprų kozirį. Tiesa, 
ne visiems prireiks ištraukti jį 
dienos švieson. Stenkitės dirbti 
tik tuos darbus, kuriuos iš tie-
sų gerai išmanote. Specifinėms 
užduotims verčiau samdykitės 
specialistą. 

VėŽYS. Vėžiui ši savaitė - 
sprendimų metas. Kita vertus, 
tai nereiškia, kad jūsų tyko ko-
kie ypatingi pavojai. Beveik į 
kiekvieno Vėžio duris pasibels 
sėkmė. Bet bels tyliai ir tik vie-
ną kartą, tad nepražiopsokite. 

LiŪTAS. Pasistenkite bent 

kiek atsipūsti nuo finansinių ar 
verslo rūpesčių. Jei negalite leis-
ti sau trumpų atostogų, tai bent 
jau nedirbkite viršvalandžių. Ir 
be jūsų nuolatinės priežiūros 
reikalai turėtų klostytis visai 
neblogai, o jei kur ir įstrigs, tai 
žinosite silpnąją vietą. Daugiau 
dėmesio skirkite artimiesiems 
ir namų reikalams.

MErGELė. Labai netinka-
mas metas vėl grįžti prie senų 
įpročių, juk dar taip neseniai ir 
taip sunkiai jų atsikratėte! Ras-
kite savyje jėgų žengti pirmyn, o 
ne smukti vėl atgal į tą patį už-
burtą ratą. Venkite netikrų drau-
gų, traukiančių jus duobėn.

SVArSTYkLėS. Nesisten-
kite taip labai. Kažko be galo 
geisdamas, tik atitolinate tą 
kažką nuo savęs. Turėtumėte 
būti santūresnis ir pasyvesnis. 
Tikriausiai neįvertinate to, ką 
jau turite. Ramiai dirbkite kas-
dienius darbus, o iš tiesų jums 
svarbiems dalykams leiskite ru-
tuliotis sava vaga.

SkOrPiONAS. Dar vakar 
manėte, kad viską kontroliuojate, 
bet jau jaučiate, kaip viskas, kas 
jums svarbu, slysta iš rankų. Ven-
kite situacijų, kurios paprastai 
vadinamos „interesų konfliktu“. 
Būkite pasiruošęs derybomsi, net 
jei nenorite žengti pirmą žingsnį. 
Jei norite ko nors pasiekti, turite 
sutramdyti savąjį „aš“. 

šAuLYS. Jei niekas jūsų 
nespaus ir neragins, pirmomis 
savaitės dienomis turėtumėte 
nuveikti tikrai daug. Tiesiog ei-
kite ten, kur linksta jūsų širdis. 
Antroje savaitės pusėje savo 
pasieksite, bendraudamas su 
žmonėmis neformaliai, neofici-
alioje aplinkoje. 

OŽiArAGiS. Savaitės pra-
džioje būsite linkęs gyventi pri-
siminimais, bet tai nėra blogai. 
Ypač vaisinga savaitė bus meno 
žmonėms. Tikėtinos problemos 
valdiškoje tarnyboje, užtat šei-
mos supratimas ir parama - ga-
rantuota.

VANDENiS. Laimi greičiau-
sias ir stipriausias. Jei neturite 
pakankamai jėgų, nė nesitikė-
kite, kad fortūna jums padės. 
Apskritai šią savaitę Vande-
niams būdingi gana intensyvūs 
pokyčiai, nuotaikų, nuomonių 
ir požiūrių kaita. Tad neširski-
te, kad jūsų kartais nesupras net 
seni draugai. Jie tiesiog nespės 
paskui.

ŽuVYS. Laikas pasirūpinti 
savimi ir savo siela. Nepersi-
dirbkite, ypač pirmoje savaitės 
pusėje. Galite būti labiau nei 
paprastai išsiblaškęs, svajin-
gas. Nesudarinėkite atsakingų 
sutarčių, atidėkite svarbius 
sprendimus. Dideli pirkiniai 
irgi gali palaukti kitos savai-
tės. 

Teleloto. Žaidimas nr. 1352. Žaidimo data: 2022-03-06 Skaičiai: 47 28 57 
61 8 37 54 6 24 60 46 50 51 52 42 12 5 13 73 75 17 39 29 9 48 33 14 41 56 
68 74 58 53 35 69 25 40 59 49 22 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 16 55 27 
67 62 10 66 30 65 20 72 70 3 11 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 22643.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 
74.00€ 121 Užbraukus eilutę 4.00€ 6922 Užbraukus keturis kampus 5.00€ 5907 
Papildomi prizai Bilietas Prizas 008*568 500 Eurų 0076651 Automobilis KIA 
Sportage 0036834 Automobilis KIA Sportage 0227821 Automobilis KIA Spor-
tage 0096740 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096752 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096761 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096775 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096789 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0103152 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0108108 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0108441 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0108593 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0110893 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0110894 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0112545 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0112991 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0113865 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0116486 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0116489 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0116491 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0116493 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0116494 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0116836 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0118234 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0118520 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096062 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096074 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096087 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096099 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096112 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096127 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096143 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096158 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096178 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096197 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096679 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096691 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096703 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0096715 Laiminga vieta prizas 135 
Eur 0096728 Laiminga vieta prizas 135 Eur 010*200 Pakvietimas į TV studiją 
001*908 Pakvietimas į TV studiją 017*728 Pakvietimas į TV studiją

ką manote apie Tarptautinę moters dieną?
kovo 8-ąją, antradienį, bus minima Tarptautinė moters diena. ką manote apie šią šven-

tę? Ar skubėsite į gėlių parduotuves pirkti tulpių? kokios splavos tulpes pirksite, kiek 
gėlėms žadate išleisti pinigų? kaip žadate paminėti kovo 8-ąją?

siūlo darbą

SIŪLO DARBĄ ŠEIMOS GYDYTOJUI
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.
UAB ,,TERAGYDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

sprintas

Algis:„Čia juk Tarptautinė 
šventė , o ne kokia tai sovietinė.“

Skiepas:„Būtinai pagerbsiu 
savo moteris, skubėsiu į gėlių 
parduotuvę pirkti tulpių. Labai 
gerai, kad dabar gėlių galima 
laisvai nusipirkti, kad jos jau ne 
deficitinė prekė, nereikia jokio 
blato. Jei pasveikintos moteriš-
kės vaišins, tai šampano būtinai 
išgersiu ta proga. Be reikalo kai 
kas šią šventę niekina. Tai juk 
tarptautinė šventė, moteris rei-
kia pagerbti.“

Svedasu Jadze:„Rajkia mo-
teris ben kartu metuose atitin-
kamai pagerbt. Kovo 8-a tam 
labai tinkama pavasaria švinte. 

Tik blagai, kad iš jas daug kas 
juokias, vadyna tarybini švinti. 
Ale te katre juokias šaipas tai 
gal skatyt nemoka. Kalindoriuj 
aiškiai parašyta, kad tai tarptau-
tine moters diena. Mana vyras 
ir vaikai many visadu pasveiki-
na, ašej bunu dekinga. Jau da-
bar turiu paskavojus saldumy-
nų ir kai ka stipresne pavaišynt 
sveikintajus.“

Marija:„Tarybiniais laikais 
vyrai atneša tulpytę, o mes, mo-
terys, turėjom juos vaišinti.Kai 
kas paskui ant kojų nepastovėda-
vo.Moterį galima pasveikint be-
likada ir nereik jieškoti progų.“

Gintas:„Aš visada pasveiki-

nu žmoną , nedarbo diena bus , 
tai susėdam prie stalo pasikvie-
tę kaimyną su žmona , pasivai-
šinam, pasikalbam,  padainuo-
jam , pašokam, palinkim vieni 
kitiems ilgų gyvenimo metų ir 
sulaukt kitos kovo 8-sios .“

X – man: „Graži šventė kurios 
metu parodome meilę ir dėmesį 
moterims. Tegul būna kiekviena 
diena kovo aštuntąja.“

Vyras: „Dovanosiu raudonas 
tulpes, nes tai mėgstamiausia 
mano žmonos spalva“

Tikras vyras: „Būtinai svei-
kinsiu savo moteris: žmoną, 
dukrą, bendradarbes. Pirksiu 

rožių, kiek kainuos, tiek ir mo-
kėsiu, pinigų tam nepagailėsiu. 
Džiaugiuosi, kad dar tokia tarp-
tautinė šventė tebegyvuoja, kad 
visokio plauko politikai, savo 

Sunkioji atletika. Anykštė-
nai Gintarė Bražaitė ir Arnas 
Šidiškis pripažinti geriausiais 
2021 metų Lietuvos sunkia-
atlečiais. Geriausi sportininkai 
paskelbti praėjusį šeštadienį 
Klaipėdoje vykusioje atas-
kaitinėje sunkiosios atletikos 

federacijos konferencijoje. 
Konferencijoje pagerbtas ir 
G.Bražaitės bei A.Šidiškio tre-
neris Algirdas Ananka. 

krepšinis i. RKL B divizi-
one rungtyniaujantis Anykščių 
„KKSC–Elmis“ savaitgalį pa-
siekė dvi pergales. Šeštadie-
nį namuose anykštėnai 70-62 

įveikė iki tol nepralaimėjusią 
„Kupiškio“ komandą, o penk-
tadienį išvykoje  95:83  nu-
galėjo Kaišiadorių „Savingę“. 
Šeštadienį Ž. Žiukas pelnė 
23, G. Žiukas - 19, D. Radžiū-
nas - 11 (13 atk. kam.) taškų. 
Penktadienį T. Jodelis įmetė 
20, Ž. Žiukas (9 rez. perd.) 17, 
B. Steponėnas 16, B. Radžiū-

nas (12 atk. kam.)  11 kaškų. 
„KKSC–Elmis“ (16/5) RKL 
lygos B diviziono B grupė-
je užima trečiąją vietą, o iki 
reguliariojo sezono pabaigos 
mūsiškiams liko sužaisti tris 
mačus.

krepšinis ii. „Jaunie-
ji Anykščių krepšininkai 

(g.2011–2012 m.), Pauliaus 
Leonavičiaus auklėtiniai, 
„Nykščio namų“ arenoje žai-
dė rungtynes su Utenos ben-
draamžiais ir po atkaklios 
kovos nusileido 48:55. Rezul-
tatyviausiai šeimininkų greto-
se žaidė V. Sriubas, įmetęs 19 
taškų. N. Žemaitis pelnė 13, J. 
Ramoška – 11 taškų.

idėjas ir šventes aukštindami, 
šios dienos neišbraukė. Su 
Kovo 8-ąja , mielos moterys!“



  
SKELBIMAI

perka

Jei norite ką nors padovanoti, 
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Jums nieko nekainuos. 
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Vyr. redaktorė

parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 10 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis  
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 5 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-632) 40215.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

įvairūs

kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus;
B kategorijos praplėtimą (A1),B kategoriją mokome vairuoti ir 
automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė 2022 m. kovo 8-11 d. d. 
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Gyvuliai

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

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

PErkAME
MiškuS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AukščiAuSiA kAiNA, 

GrEiTAS ATSiSkAiTYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kARvES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„kREkENAvOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

UAB „TOLMANA“ 
Geromis kainomis superka 

juodojo metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRkIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Kęstučio gatvė-
je. 80 000 Eur. 

Tel. (8-667) 61437.

Mūrinio namo dalį J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. 29 500 
Eur. 

Tel. (8-607) 54596.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

Tvenkinių kasimas, valymas. Melioracijos griovių 
tvarkymas, žemės darbai. 

Kelio pagrindų, privažiavimų įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio formavimo darbai. 

Tel. (8-698) 05251.

GYvŪNŲ, AUGINTINIŲ 
ŽENkLINIMAS ir 

REGISTRAvIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

Atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

Vet.gyd. Lina Černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Paslaugos

UAB TALGRANITAS pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

Nuotekos. Traidenis, August, 
Feliksnavis, Švaistė montavi-
mas. Senų duobių moderniza-
vimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

kita

Statybinę medieną: gegnes, 
murlotus ir t. t. Taip pat pušines 
malkas kaladėmis, turi sausų.

Tel. (8-608) 51317.

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3470/0005:137, esančio Bajorų k, 
Svėdasų sen., Anykščių r.sav., savininkės S.A. turto paveldėtojus, kad matininkė 
Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-07-07 vyk-
dė žemės sklypo kadastro Nr. 3470/0005:25, esančio Bajorų k., Svėdasų sen., 
Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, pra-
šom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. 
paštu matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr.3401/0001:0227 ir Nr.3401/001:0350) esančių 

Pagriežių k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav., A.A. ir J.K. paveldėtoją (-us), kad UAB 
„Anykščių matininkas“ matininkė Daiva Gokienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1762) 
vykdys 2022 m. kovo 29 d. 12.00 val.  žemės sklypo (kad. Nr. 3401/0001:0367), esančio 
Pagriežių k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, 
Anykščiai, LT-29114, el. paštu daiva.gokiene@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-687) 70154.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3424/0005:0100) esančio Bebarzdžių 

k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., A.T. paveldėtoją (-us), kad  MB „Anykščių projek-
tai“ matininkė _Daiva Gokienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1762_) vykdys 
2022 m. kovo 24 d. 11.00 val. žemės sklypo (kad. Nr. 3424/0005:0413), esančio 
Bebarzdžių k., Debeikių sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Anykščių projektai“ adresu Šilelio 
g. 16, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių sen.,  LT-29153, 
el. paštu daiva.gokiene@anmat.lt, arba telefonu Nr, (8-687) 70154.

Atnaujiname minkštus bal-
dus: čiužinius, kėdes, kampus 
ir kitus. Keičiame gobeleną, 
eko odą. Gaminame čiužinius. 
Pasiimame ir   parvežame.

Tel. (8-610) 10341.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypų Kad. Nr. 3416/0001:63, priklausiančio 
A. B., esančio Klykūnų k., Anykščių sen., Anykščių raj., kadastrinius (geodezinius) mata-
vimus ir Kad. Nr. 3426/0005:80, priklausiančio V. B. D. B., esančio Pavarių I k., Anykščių 
sen., Anykščių raj., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimų sklypų  
(Kad. Nr. 3416/0001:203) savininkę M. R. ir (kad. Nr. 3426/0005:76) savininką M. K.,  
ar įgaliotus  asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į Anykščius, 
Dariaus ir Girėno g. 8, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-688) 91408.
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anekdotas

oras

-5

-1

mėnulis
kovo 8 d.d. - jaunatis;
kovo 9-11 d.d. - priešpilnis.

Dominykas, Domas, Pranė, 
Pranciška, Žygintas, Visgailė. 

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

konstantinas, Gedimtas, Vijolė, 
kostas.

Vydminas, Gaudvilė, Beata.
šiandien

kovo 9 d.

vardadieniai

kovo 10 d. 

kovo 11 d. 

Autobuse važiuoja vaikinas ir 
mergina. Vaikinas galvoja - sim-
patiška panelė, reikia užkalbinti:

- Labas, aš Kęstas, o koks tavo 
vardas?

- Atšpėk.
- O iš kokios raidės?
- Iš Š.
- Šarūnė!
- Neatšpėjai, Šiga.

Vandens paukščių lesinti nereikia
Anykščiuose, mano pastebėjimu, nes niekas jų neskai-

čiuoja, žiemoja per pusę tūkstančio ančių, ne viena gulbių 
šeima. 

Anykštėnai paukščius palepina batonu ir kitokiais ska-
nėstais, tad dalis jų prie tilto per šventąją krykšdamos pasi-
tinka bet kurį praeivį ir reikalauja lesalo, tačiau ornitologai 
teigia, kad vandens paukščių lesinti nereikia. 

Antradienį, nors buvo pa-
kankamai šilta ir upė seniai iš-
sivadavusi iš ledo, mane,  nusi-
leidusį prie tilto, pasitiko apie 
aštuonios dešimtys ančių. Šiek 
tiek pastovėjus, jų priskrido 
dar daugiau. 

Dalis nieko nepešusių paukš-
čių nutipeno į vandenį, o liku-
sios  tikėjosi, kad atėjau ne 
tuščiomis. Trečiadienį prie til-
to ančių buvo gerokai mažiau, 
mat atšilus sumažėjo ir jas 
lesinančių žmonių. Netrukus 
prie upės atėjęs vyras su dukra 
antis pavaišino batonu, tad jų 
skaičius kaipmat padvigubėjo. 
Pakalbintas viešintis nepano-
ręs vyras sakė prie upės atei-
nantis retkarčiais. 

Paukščius lesinti jam su du-
kra esą gražu, tik apgailestavo, 
kad šiemet prie tilto nesimato 
gulbių. Galima teigti, kad dau-
gumai prie tilto su vaikais at-

Daugiavaikė mama su trylika ančiukų.

Anykščių šileliu, ir ties Niūro-
nimis. Plaukioja ir viena kita 
gulbių šeima. 

Prisipažinsiu, gyvenu Elmos 
sodų  bendrijoje, senvagėje, 
su antimis vasaromis buvome 
labai susidraugavę. Ančių čia 
apstu visuomet, kelios nuolat 
peri balos atvašynuose. Daž-
niausia išperi 5 – 7 ančiukus, 
pasitaikė, kad augino tik vie-
ną, o prieš septynerius metus 
viena išperėjo trylika ir visus 
išsaugojo. 

Štai tada mes gal kartą kitą 
gausią šeimyną palesinome 
ir to užteko, kad jos kaipmat 
tapo vos ne naminėmis, atei-
davo net  ant laiptų. Batonas 
kasdien būdavo kaip tik, antys 
tapo įkyrios, o rudeniop prie jų 

jonas junevičius

Per speigus prie tilto neužšąlančioje upėje susirinkdavo 
antys ir gulbės. Atšilus jos pasklisdavo po visą upę. 

Vyras su dukra antis pradžiugino batonu.  

Kai buvo labai šalta, gulbės prie tilto maistą imdavo iš rankų. 

einančių anykštėnų labiau rūpi 
ne paukščių gelbėjimas nuo 
bado, o labiau pažintis su jais 
ir pramoga vaikams, kol bato-
ną dar galima nusipirkti už 22 
centus.

Gamtosaugininkai ir ornito-
logai vienbalsiai sutaria – van-
dens paukščių lesinti negalima, 
nes, jei vandens telkiniai neuž-
šalę, maisto jie susiranda pa-
tys. „Žiema šiemet šilta, upių 
pakraščiai atitirpę ir maisto 
vandens paukščiai susiranda, 
tad papildomai jų lesinti nerei-
kia, - sakė Lietuvos ornitologų 
draugijos specialistas Gedi-
minas Petkus. – Antys  - mi-
gruojantys paukščiai: vienos 
išskrenda žiemoti piečiau, ki-
tos pasilieka, atskrenda ir Lie-
tuvoje apsistoja atskridusios iš 
šiauresnių kraštų, tad lesinimas 
gali sutrikdyti jų gyvenimo ci-
klą, palesintos vieną kitą kartą, 
jos ir pasiliks, gali atprasti pa-
čios susirasti maisto“. 

Pasak pašnekovo,  kai ku-
riose užsienio valstybėse už 
paukščių lesinimą gresia bau-
dos.  Ornitologo nuomone, 
paukščiais reikėtų pasirūpinti 
nebent tuomet, kai spusteli 20 
ir daugiau laipsnių speigas, 
vandens telkiniai užšąla, galy-
bė paukščių susirenka neužšą-
lančiuose ploteliuose. Dabar, 
kai šilta, antys pasklidusios po 
visą upę. Jų pilna ir upėje  ties 

prisijungė gal dar dešimtis, tad 
pradėjau jas vaikyti:  suprato-
me,  kad maitindami padarė-
me meškos paslaugą ir sau, ir 
joms.  Tvenkinyje vasaromis 
ančių gyvena kelios šeimos, 
tačiau dabar su jomis draugau-
jam per atstumą, nelesiname, 
tad ir jos net anūkų arčiau ne-
prisileidžia. Stebėti jas neįtikė-
tinai smagu. Vieną kartą jas iš-
gelbėjau nuo lapės.  Ši, žolėse 
prisispaudusi, laukė, kol kuri 
nors užsižiopsojusi priplauks. 
Nuvijau ją - uodegą pabrukusi, 
nuspūdino  atgal į mišką. 

Ši antis atskrido pažiūrėti, 
ar jau baloj ištirpo ledas.

Autoriaus nuotr.


