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Bombos paklydėlės lekia bet kur

Antrą atvykimo į Charko-
vą dieną be perstojo skam-
bėjo perspėjimai neišeiti iš 
namų dėl vykstančių bom-
bardavimų, tačiau mano 
šaldytuvas buvo tuščias.  

Eldoradas Butrimas
specialiai iš Charkovo

Bomba sprogo mokyklos kieme ir sudegino penkis automobilius.

Už lango nuo pat ryto girdė-
josi tokie garsūs kautynių mies-
to pakraštyje atgarsiai, jog buvo 
sunku susikaupti, ką nors kitką 
veikti. Apie 15 valandą mūšiai 
aprimo ir nusprendžiau eiti pri-
sipirkti maisto.

Vos išėjus nosį užspaudė pa-
rako dūmų tvaikas, panašiai, 
kaip kad būna Naujųjų metų 
naktį, kai gyventojai ima sutar-
tinai leisti fejerverkus.

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrai-
nos pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 

2022-03-26)

Koronavirusas. Nuo kovo 
25 iki kovo 31 dienos Anykščių 
rajone fiksuoti 95 nauji susir-
gimo atvejai COVID-19. Du 
asmenys, sirgę COVID-19 liga, 
mirė, jie priklausė 85–90 m. ir 
90–95 m. amžiaus grupėms ir 
sirgo kitomis ligomis. Protrū-
kiai fiksuojami Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje, Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje - dau-
giafunkciame centre, Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre ir Aknystų socialinės 
globos namuose.

Pergalė. Praėjusį šeštadienį, 
balandžio 2 dieną, Tarnow (Len-
kija), vyko 2022 metų Europos 
karatė kyokushin suaugusių 
čempionatas.Varžybose Anykš-
čių karatė klubą „Takas“, Lie-
tuvos rinktinės sudėtyje, svorio 
kategorijoje iki 65 kilogramų 
atstovavo Aneta Meškauskienė. 
Sportininkė čempionate iško-
vojo trečiąją vietą.

Reprezentacija. Anykščių 
rajono savivaldybė už daugiau 
nei 3 tūkst. Eur įsigijo reprezen-
tacinių prekių su Anykščių iden-
titeto ženklu. Įsigyta 500 vnt. ra-
šiklių, 50 vnt. termosų,100 vnt.
puodelių, 200 vnt. maišelių,100 
vnt. užrašų knygelių, 80 vnt. li-
pnių lapelių rinkinių. Šias prekes 
savivaldybei pagamino Vilniuje 
veikianti UAB „Echo Stamp“.

Koncertas. Balandžio 9 d., 
šeštadienį, 15 val. Eglės Rada-
vičiūtės (sopranas) ir Vincenzo 
de Martino (fortepijonas) kon-
certas Koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vil-
niaus g. 36, Anykščiai). Progra-
moje: O. Respighi „Deità silva-
ne“ (Miško dievai) ir F. Bajoro 
„Sakmių siuita“ir kt. kompozi-
torių kūriniai.

Ukrainiečiams 
tinka ir 
nekvalifikuotas 
darbas

Kas gi tie mūsų 
karaliai ir 
šventieji?

Rimantas VANAGAS, 
rašytojas

Anykščiuose 
surengtas 
paramos 
ukrainiečiams 
vakaras

Ataskaitos apie korupciją – atspausdintos 
iš interneto? robertas AleksiejūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos posėdyje Anykščių rajono savi-
valdybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Tarybos 
narys Ričardas Sargūnas, pristatydamas Antikorupcijos 
tarybos ataskaitą už praėjusius metus, pranešė, kad gyven-
tojai rajono valdyme nerado korupcijos apraiškų, o kai ku-
rių savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, net nepasivargi-
no ataskaitų pasirašyti.

Darbo partijos narys R. Sar-
gūnas, kovo mėnesį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje, Anykščių rajono tarybos 
nariams pristatė ataskaitą apie 
Anykščių rajono savivaldybės 
2020–2023 metų korupcijos 
prevencijos programos priemo-
nių plano 2021 metų įgyvendi-
nimą.

„Kažko daug nenuveikėme, 
nes iš gyventojų negavome 
skundų dėl korupcijos savival-
dybėje ir jai pavaldžiose įstai-

gose“, - informavo R.Sargūnas.
R.Sargūnas skundėsi, kad kai 

kurios savivaldybei pavaldžios 
įstaigos jam atsiuntė nepasi-
rašytas ataskaitas, korupcijos 
prevencijos planas yra vykdo-
mas atmestinai.

„Tik iš vadovo parašo, vado-
vo pavardės sprendi, kas ją pa-
rengė“, - sakė R.Sargūnas, prie-
kaištaudamas, kad kai kurios 
ataskaitos galėjo būti paimtos iš 
interneto ir atspausdintos „ben-
dra tvarka“.

Anykščių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas Ričardas Sargūnas sakė kažin ko nenuveikęs, 
nes korupcija rajone niekas nesiskundė.

Tilto gatvės kompleksą žadama 
atidaryti birželį

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras:

„Deja, bet tokie įstatymai 
ir tokios procedūros“.
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Populiariausių medikų rinkimai
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveika-

tos priežiūros centru rengia tradicinius populiariausių šių 
metų Anykščių medikų rinkimus. 

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydy-
tojus ir slaugytojas – „Anykštoje“ paskelbsime balandžio 
27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems gydytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – „Anykštos“ laikraštyje spausdinda-
mi 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

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Rimondui 
Bukeliui, slaugytojoms Ritai BuRNeikieNei, Gražinai 
JANuLieNei, Bronei PRANSkŪNieNei už gerą gydymą, 
nuoširdumą ir dėmesį.

V. E. LUKŠĖS

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Gabėtai ŠiNkŪNAitei ir 
slaugytojai Reginai ViRŠyLieNei už rūpestingumą ir nuo-
širdumą. Jūs esate medikės iš pašaukimo!

Linkiu sveikatos ir stiprybės Jūsų sunkiame darbe.

Irena GILIENĖ

Areštinė. Balandžio 2 dieną 
apie 23.00 val. Svėdasuose vy-
ras (g. 1990 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1997 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir patalpintas į areštinę.

Suktinė. Balandžio 2 dieną 
apie 17.15 val. Kavarsko seniū-
nijos Janonių kaime, name rasta 
ir paimta, galimai vyrui (g. 1990 
m.) priklausanti, suktinė su rus-
vos ir žalsvos spalvos augalinės 
kilmės medžiaga, galimai ka-
napėmis. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Medis. Balandžio 2 dieną, 
šeštadienį, Svėdasų seniūnijos 
Vilkabrukių kaime medis užvir-
to ant elektros laidų. Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamentas praneša, kad įvykio 
vietoje budėta, kol atvyko ESO 
darbuotojai.

Smurtas. Balandžio 3 dieną 
apie 16.30 val. Kavarske vyras 
(g. 1951 m.) smurtavo prieš mo-
terį (g. 1955 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Gaisras. Balandžio 3 dieną, 
sekmadienį, Kurkliuose degė 
požeminis rūsys, šalia smil-
ko apie 2 m³ gamtinės kilmės 

atliekų. Rūsys – apie 3 m gy-
lio, dengtas lentomis ir skarda. 
Gaisro metu nudegė ir nuardyta 
medinė ir skardinė stogo dalis. 
Įvykis tiriamas.

Ugnis. Savaitgalį degė per-
nykštė žolė ir miško paklotė. 
Balandžio 2 dieną, šeštadienį, 
Kavarsko seniūnijos Šerių kai-
me degė apie 3 arai žolės. Ba-
landžio 3 dieną, sekmadienį, 
Kavarsko seniūnijos Mackeliš-
kių kaime degė miško paklotė, 
sena žolė ir smilko mėšlo krūva. 
Gaisro metu išdegė 0,5 ha miš-
ko paklotės, 1 ha žolės. Įvykio 
vietoje užklimpo Kavarsko 

ugniagesių komanda, į pagalbą 
ištraukti išsiųsta Traupio ugnia-
gesių komanda.

Avarija. Balandžio 1 dieną, 
penktadienį, Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaime, Šilo gatvėje, 
įvyko avarija, skelbia Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas. Atvykus ugnia-
gesiams, prispaustų žmonių 
nebuvo, automobilis „Opel Vec-
tra“ gulėjo ant šono. Automo-
bilis, panaudojus buksyravimo 
lyną, buvo pastatytas ant ratų, 
atjungtas akumuliatorius, pilie-
tis iškeltas iš automobilio ir per-
duotas medikams.

Ukrainiečiams tinka ir nekvalifikuotas darbas sigita PiVORieNĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščiuose šiuo metu jau prisiregistravę per 150 karo pabėgėlių iš Ukrainos. Atvykę 
į svečią šalį ukrainiečiai nesėdi rankų sudėję: ieško darbo. Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja Jolita Kairienė sakė, kad Anykščių rajone per Užimtumo tarnybą jau yra 
įdarbinti 6 Ukrainos piliečiai, o prisiregistravusių tarnyboje yra 42.

„Nuolatinį darbą jau turi 4 
karo pabėgėliai iš Ukrainos, 
dar 2 dirba terminuotus dar-
bus. Ukrainiečiai įsidarbino 
nekvalifikuotais statybos dar-
bininkais, virtuvės darbuoto-
jais, prekybos salės darbuoto-
ju, kosmetike. Mūsų žiniomis, 
mažiausiai trys ukrainiečiai 
dirba su žemės ūkio bei miški-
ninkystės paslaugų kvitais vie-
name ūkininko ūkyje, – sakė 
J. Kairienė, – Populiariausias 
pageidavimas – pagalbinis 
darbininkas. Ukrainiečiai no-
rėtų dirbti nekvalifikuotais, 
atsitiktinių darbų darbininkais, 
prekybos salės darbuotojais. 
Yra pageidavimų dirbti finan-
sų ekonomistu, psichologu, 
tekstilės dizaineriu, treniruo-
klių salės instruktoriumi“.

Pasak J. Kairienės, balan-
džio 1 dieną Užimtumo tar-
nybos Anykščių skyriuje buvo 
registruoti 42 karo pabėgėliai, 
35 iš jų yra suteiktas bedarbio 
statusas: „Vidutinis užsiregis-
travusiųjų amžius – 36 metai. 
Skaičius auga – nuo kovo 22 
dienos beveik kasdien pas mus 
kreipiasi 6-8 ukrainiečiai“.

Paklausta, ar Užimtumo tar-

nyba suteikia lengvatas tiems 
asmenims, kurie ukrainiečius 
įdarbina, J. Kairienė teigė, kad 
karo pabėgėliams, kuriems 
suteiktas bedarbio statusas, 
teikiamos visos Užimtumo tar-
nybos paslaugos, kurios siūlo-
mos ir Lietuvos Respublikos 
piliečiams. 

„Darbdaviai, pageidaujan-
tys įdarbinti karo pabėgėlius 
iš Ukrainos, gali kreiptis dėl 
remiamojo įdarbinimo priemo-
nių organizavimo – tam tikrą 
laikotarpį gauti subsidiją dar-
bo užmokesčiui. Ukrainos pi-
liečiai gali dalyvauti paramos 
mokymuisi priemonėse, kurio-
se viena iš pasirašomos moky-
mo sutarties šalių – darbdavys, 
įsipareigojantis įdarbinti kvali-
fikaciją įgijusį žmogų“, – pa-
aiškino Užimtumo tarnybos 
Anykščių skyriaus vedėja.

Neradusiems darbo Lietuvo-
je ukrainiečiams priklauso ir 
nedarbo išmoka. Tačiau – ne 
visiems ir tiems, kurie nėra 
užsiregistravę Užimtumo tar-
nyboje.

„Nedarbo socialinio draudi-
mo išmoka priklauso iki įsi-
registravimo Užimtumo tar-

nyboje turintiems ne mažesnį 
kaip 12 mėnesių nedarbo drau-
dimo stažą per paskutinius 30 
mėnesių. Kadangi karo pabė-
gėliai iš Ukrainos nedirbo Lie-
tuvoje arba Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, Norvegijo-
je, Islandijoje, Lichtenšteine, 
Jungtinėje Karalystėje ar Švei-
carijos Konfederacijoje, ne-
darbo draudimo išmoka jiems 
negali būti paskirta. Nedarbo 
socialinio draudimą išmoką 
skiria bei moka „Sodra“, – 
sakė J. Kairienė.

Paklausta, ar neteko susi-
durti su nepatenkintais anykš-
tėnais – galbūt ukrainiečiams 
suteikiama jų darbo vieta – J. 
Kairienė teigė, kad ne: „Ukrai-
niečiai yra motyvuoti, dažnai 
sutinka dirbti ir kvalifikacijos 
neatitinkantį darbą. Ne visi turi 
santaupų ar artimųjų, galinčių 
padėti finansiškai. Dauguma 
tikisi Lietuvoje gyventi laiki-
nai, kol galės grįžti į gimtąją 
šalį. Per tris šių metų mėnesius 
Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriuje darbdaviai įregistravo 
beveik 500 laisvų darbo vietų. 
Įmonės ieško tiek specialistų, 
tiek ir nekvalifikuotų darbinin-

kų. Toli gražu ne visos laisvos 
darbo vietos užpildomos, to-
dėl galimi nuogąstavimai dėl 
darbo pasiūlos trūkumo tikrai 
neturi pagrindo. Anykštėnai 
nėra abejingi karo baisumus 
mačiusiems žmonėms, yra pa-
sirengę suteikti visą įmanomą 
pagalbą“.

Užimtumo tarnybos 
Anykščių skyriaus vedėja 
Jolita Kairienė sakė, kad 
ukrainiečiai rajone akty-
viai ieško darbo.

Nuostoliai. Lietuvos antros 
pakopos pensijų fondų grąža 
pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 
neigiama, pranešė fondų val-
dytojai. „Nepriklausomai nuo 
fondų rizikos lygio, visi fondai 
ketvirtį baigė su maždaug 4-4,5 
proc. neigiama grąža“, – spau-
dos konferencijoje pirmadienį 
sakė „SEB investicijų valdy-
mas“ atstovas Paulius Kabelis. 
Anot jo, neigiamus rezultatus 
lėmė daug ir įvairių ekonomi-
nių ir geopolitinių įvykių, iš ku-
rių esminis – Rusijos pradėtas 
karas Ukrainoje, tačiau dar iki 
jo situacija ėmė prastėti, o karo 
metu net šiek tiek pagerėjo.  

Infliacija. Turkijoje metų inf-
liacija kovo mėnesį pasiekė nau-
jas aukštumas, rodo pirmadienį 
paskelbti oficialūs duomenys, o 
rodiklio augimą paskatino Rusi-
jos invazijos į Ukrainą padariniai 
bei sparčiai didėjančios energi-
jos kainos. Statistikos agentūros 
duomenimis, vartotojų kainos 
per metus išaugo 61,14 proc., 
palyginti su 54,4 proc. vasario 
mėnesį. Karas Juodosios jūros 
kaimynystėje padarė didelį po-
veikį Turkijai, nes Rusija yra 
pagrindinė energijos tiekėja, o 
Ukraina gabena kviečius. Tur-
kijos turizmo pramonė taip pat 
daugiausia priklauso nuo turistų 
iš Rusijos.

Laimėjo. Vengrijos premjeras 
Viktoras Orbanas sekmadienį 
užsitikrino ketvirtą kadenciją, jo 
partijai „Fidesz“ tvirtai laimint 
rinkimus, rodo oficialūs rezul-
tatai. „Fidesz“ laimėjo daug 
didesne persvara, nei progno-
zavo apklausos prieš rinkimus, 
kurių kampaniją temdė karas 
kaimyninėje Ukrainoje. 58 metų 
premjeras jau anksčiau buvo il-
giausiai dirbantis vyriausybės 
vadovas Europos Sąjungoje. Per 
rinkimus jam iššūkį metė šešios 
susivienijusios opozicijos parti-
jos, siekusios panaikinti „neli-
beraliąją“ revoliuciją, kurios V. 
Orbano „Fidesz“ siekė pasta-
ruosius 12 nepertraukiamo val-
dymo metų. Tačiau nacionalinės 
rinkimų tarybos paskelbti duo-
menys, gauti suskaičiavus 94 
proc. balsų, rodo, kad „Fidesz“ 
surinko 53 proc. balsų, o opozi-
cijos koalicija – 35 procentus. 

Gaisrai. Savaitgalį Lietuvoje 
kilo 168 gaisrai gamtoje, per 
juos išdegė apie 114 ha pievų, 
miško paklotės ir kitų atvirųjų 
teritorijų, rodo Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento duomenys. Esant sau-
siems ir šiltiems orams, pasta-
ruoju metu Lietuvoje kasdien 
registruojama 30-65 gaisrai 
gamtoje, didžioji dauguma jų 
kyla Vilniaus, Kauno, Alytaus 
apskrityse.

-BNs
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komentarai

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  (8-381) 5-82-
46 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

2022 metų balandžio 1-osios atviras laiškas rajono valdžiai
Mes, žemiau pasirašę dalis 

Traupio ir Troškūnų parapijų 
gyventojų, labai apgailestauja-
me, kad prieš 5 metus žadėtą 
Traupis - Troškūnai žvyrkelio 
išasfaltuoti nepavyko. Lėšų pa-
kako asfaltui pakloti nuo Trau-
pio tik iki Laukagalių kaimo. 
Štai pasekmės.

Troškūnų ambulatorijos va-
dovas tvirtina, kad vasaros 
laikotarpiu atvykstančių iš 
Traupio parapijos pacientų or-
ganizmuose aptinkama per di-

delė dulkių koncentracija 96% 
(norma 50%). Šia liga suserga 
ir Troškūnų parapijos gyven-
tojai, kurie važiuoja aplankyti 
savo giminaičių, gyvenančių 
Traupio miestelyje bei kapinė-
se. Troškūnų girininkijos va-
dovas susirūpinęs, kad Traupio 
link prie žvyrkelio augantys, į 
Raudonąją knygą įrašyti žoli-
niai augalai dūsta nuo dulkių. 
Kitų neigiamų pasekmių ne-
vardysime dėl laiko stokos.

Sprendžiant šias problemas ir 

užtikrinant mūsų teises (dabar 
nuoroda: Traupiečiai važiuoja 
į Kavarską, o Troškūniečiams 
nėr ko grūstis į tą Traupį) siūlo-
me ekologišką, žymiai pigesnį 
variantą nei kenksmingas as-
faltas ar vasarą nuolatinis žvyr-
kelio laistymas vandeniu.

Mes siūlome nuo Troškū-
nų geležinkelio stoties pakloti 
Siauruko bėgius link Traupio, 
paleidžiant elektrinį šilumve-
žį su trim vagonais. Pirmame 
vagone įrengti Siauruko mu-

ziejaus filialą, antrame vago-
ne - patogų restoraną, o mes 
džiaugsimės keliaudami tre-
čiuoju vagonu.

Įgyvendinus mūsų pasiūly-
mą, kaip liaudyje sakoma, bus 
„dviem šūviais nukautas vienas 
zuikis“.

Pirmas šūvis - pigiai išspręs-
tos minimalios problemos.

Antras šūvis - suklestės Lie-

tuvos siaurasis geležinkelis 
(anksčiau vadintas Siauruku), o 
nelaimingas zuikis - pagerintų 
mūsų gyvenimo kokybę. 

Delsti negalima - ne už kalnų 
dulkėta vasara.

Atsiprašome už Jūsų veiklos 
sutrukdymą.

(Iš 500 parašų... tik du su-
klastoti).

Tilto gatvės kompleksą žadama 
atidaryti birželį

Prasidėjo jau šeštas mėnuo, kai už 2,463 mln. Eur pasta-
tytas Tilto gatvės kompleksas Anykščiuose neturi šeiminin-
ko. Už pastatų išlaikymą mokama Anykščių rajono savival-
dybės biudžeto lėšomis. 

Neskubama išnuomoti ir restoranui skirto pastato, o nu-
matyta 10 Eur už kvadratinį metrą šių patalpų nuomos kai-
na kelia abejonių, ar naujas, patrauklioje vietoje stovintis 
pastatas verslininkams nebus atiduotas už per mažą kainą.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar normalu, kad Tilto ga-
tvės kompleksas jau pusmetį neturi šeimininko, domėjosi, 
kas vyks už jo sienų ir kada jis atvers duris.

Prisidėsime 
primindami 
istorinę atmintį

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muzie-
jaus direktorius:

- Liūdnoka. Tikėjausi, kad 
gegužės mėnesį visas Tilto ga-
tvės kompleksas jau startuos 
kartu su įsibėgėjančiu turisti-
niu sezonu. Savaitgaliais jau 
yra šioks toks turistinis judė-
jimas ir tenka sutikti žmonių, 
kurie pasiteirauja, kas čia bus. 

Muziejus, kaip biudžetinė įs-

taiga, bandys siūlyti savo pri-
sidėjimą prie bendruomeninės 
veiklos Tilto gatvės komplek-
se. Mūsų sumanymas susijęs 
su žaliuoju pastatu. Šiame 
pastate gyveno Lietuvos dai-
nininkė Ona Karvelienė, kuri 
yra garsiausia ir daugiausiai 
pasiekusi anais laikais, tai 
mes norėtume gaivinti isto-
rinę – muzikinę atmintį. Toje 
zonoje rengtume menines – 
muzikines programas.

Manau, kad tame pastate 
simboliškai turėtų atsispindėti 
ir ten buvusių gimdymo namų 
istorija. Turime prisidėti prie 
bendruomeninės veiklos, pri-
mindami tos vietos istorinę 
praeitį.

Muziejus, būdamas Anykš-
čių socialinio ir bendruomeni-
nio verslo bei paslaugų klas-
terio nariu, galėtų muziejaus 
erdves pasiūlyti ir kitiems 
klasterio nariams. Tai padėtų 
sustiprinti pasiūlymų vertę. 
Pavyzdžiui, atvykę į kokią 
konferenciją, sulauktų kvie-
timo aplankyti ir Rašytojų 
kalnelį ar tautodalininko Sta-
nislovo Petraškos akmens ta-
pybos parodą.

Tai, kad 
kompleksas 
neturi 
šeimininko, yra 
normalu

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras:

- Tai, kad Tilto gatvės kom-
pleksas jau šeštą mėnesį neturi 
šeimininko, yra normalu. Galė-
tų būti geriau, bet yra procedū-
ros. Deja, bet tokie įstatymai ir 
tokios procedūros.

Kažkiek Tilto gatvės kom-
plekso pastatų išlaikymas 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetui, aišku, kainuoja, bet 
kitaip nieko nepadarysi.

Šį ketvirtadienį numatytas 
Anykščių socialinio ir bendruo-
meninio verslo paslaugų klas-
terio jungtinės veiklos sutarties 
pasirašymas. Viskas juda pama-
žu (sutartį pasirašys Anykščių 
rajono vietos veiklos grupės, 
Anykščių miesto vietos vei-
klos grupės, Anykščių rajono 
ūkininkų sąjungos, Anykščių 
turizmo ir verslo informacinis 
centro atstovai - red.pastaba).

Ir, sakykim, konkursas dėl 
Tilto gatvės komplekse esan-
čio restorano patalpų nuomos 
„jau juda“. Turint omenyje, 
kokia dabar situacija Lietuvoje, 
bus restorano pastato nuomos 
konkursas. Vieno kvadratinio 
metro nuomos kainą galima 
padaryti ir 1 Eur, bet per kon-
kursą, jei tas kompleksas yra 
patrauklus, kaina gali iškilti ir 
100 kartų. Mes specialiai da-
rėme restorano nuomos kainą 
mažesnę, kad atsiratų daugiau 
norinčiųjų dalyvauti konkurse. 
Didesnis konkursas – labiau 
iškyla nuomos kaina. Apie kon-
kursą skelbiame ne vietinėje, o 
respublikinėje spaudoje, todėl 
tikrai atsiras norinčių mokė-
ti. Iš principo ta 10 Eur/ kv.m 
kaina yra už plikas sienas. Pa-
skaičiavus, restorano įrengimui 
dar reikės kokių 100 tūkst. Eur 
investicijos. Finansiškai silpnas 
veikėjas čia neateis, nes jam per 
didelis kąsnis.

Dabar būtų sunku pasakyti, 
kas ir kaip Tilto gatvės kom-
plekse vyktų, bet pagal patį už-
manymą, ten dalis pastatų bus 
skirta pardavimams.Ten tokie 
kioskai yra, tai juose galėtų, 
bent jau aš įsivaizduoju, parda-
vinėti nuo bobučių, kurios pri-
skina kokių mėlynių ir sėdi prie 
„Maximos“ iki Anykščių menų 
inkubatoriaus – menų studijos 
rezidentų su meno dirbiniais. 
Manau, kad tie kioskai šalia 
Tilto gatvės komplekso bus pa-
trauklūs. Kita vertus, kioskas 
yra kioskas, nei jis šildomas, 
ir tas stovėjimas žmogui lauke 
gal ir nelabai... Susidomėjimas 
yra pakankamai didelis. Domisi 
ūkininkai ir menų inkubatoriaus 
– menų studijos rezidentai. Ma-

nau, kad prekyba išsivystys.
Manau, kad turizmo sezono 

įkarštyje, kokį birželio mėnesį, 
Tilto gatvės komplekse viskas 
jau turėtų pradėti veikti.

Viskas turi būti 
„iš apačios“

Jurijus NIKITINAS, 
Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 
vadovas:

- Mūsų valdybą sudaro ben-
druomenės, tai jos „už“ veiklas 
Tilto gatvės komplekse. Gali 
būti, kad kažkurios bendruo-
menės norės Tilto gatvės kom-
plekse parduoti savo produktus 
ar pristatyti paslaugas. Mes su 
jomis apie tai šiek tiek kalbėjo-
mės.

Bet viskas turi būti „iš apa-
čios“, natūralu. Kažko iš karto 
nepadarysi. Dažniausiai tai turi 
būti susiję su kažkokiu projek-
tu, palaikymu. 

Kai viskas nauja, galbūt, kaip 
aš sakau, iš šalies sunku supras-
ti, bet paskui viskas būna gerai.

-ANYkŠTA

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti visoje šalyje. 
„Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos nepriklauso.
Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės leidinių 

prenumeratos kaina yra tokia pati. 
Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 
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Bombos paklydėlės lekia bet kur

(Atkelta iš 1 psl.)

Norėdamas iš savo viešbutu-
ko patekti į miesto centrą turiu 
pereiti pėsčiųjų tiltą virš trauki-
nio bėgių. Nusileidus į geležin-
kelio stoties peroną, staiga, vėl 
pasigirsta trys galingi sprogi-
mai ir virš galvų ima skraidyti 
šimtai persigandusių paukščių.

Jiems karas turbūt irgi kelia 
didelį stresą bei liūdesį, nes 
nuo kulkų ir raketų taip pat žūs-
ta bičiuliai. Gal net ir panaši 
nemiga kankina, o jei taip, tai 
paukščiams blogiau - raminan-
čios arbatos neišsivirs.

Vienetai veikiančių parduo-
tuvių Charkove dirba tik iki 16 
valandos, o užėjęs valandą iki 
uždarymo neberandu nei duo-
nos, nei batono, vien užrašą, kad 
karo metu leidžiama pirkti tik 
po du kepaliukus. Čia ne taip, 
kaip Lvove ar Kijeve, prekys-
taliuose jokių egzotiškų vaisių, 
vien bulvės, morkos, svogūnai 
ir pora apvytusių obuolių. Na 
yra dar dviejų rūšių dešros ir 
sūrių, konservų.

Parduotuvėje žmonių mažai, 
vos keli su sunkiais nešuliais, 
pavargę asmenys, greičiausiai 
sprunkantys traukiniu iš šio 
miesto, tapusio fronto arena.

Prekystaliuose nerandu ir 
džiovintų vaisių, riešutų. Neri-
mą turėsiu malšinti dviem šo-
kolado plytelėmis, kurias ner-
vingai kišenėje spaudau, visgi 
nusprendęs nueiti iki centro 
pasižvalgyti.

Tuščius gatvių vaizdus, kai 
vietoje praeivių regi vien sti-
praus vėjo gainiojamas šiukš-

les, mačiau keliuose Italų po-
kario kino filmuose. Bandau 
prisiminti kokiuose, bet galva 
apdujusi nuo nerimo. 

Vis žvalgausi kur galėčiau 
įlįsti, pasislėpti, jei netoli nu-
kristų paklydėlė raketa. Staiga 
kyla mintis - vaikščiosiu nuo 
vienos cerkvės prie kitos, vil-
damasis, kad maldos namus ra-
ketos aplenks. 

Netrukus truputį tenka nusi-
vilti - abi aplankytos cerkvės 
buvo uždarytos, nepavyko pa-
kalbinti nei šventikų, nei tikin-
čiųjų.

Perkopęs iš cementinių blokų 
sustatytą, bet nesaugomą ba-
rikadą pereinu tiltą per upę ir 
patenku į centrinę gatvę. Prieš 
akis atsiveria didžiulis užrašas 
parašytas angliškai – „Aš myliu 
Charkovą“.

Gal prieš karą šį miestą turis-
tui tikrai buvo galima įsimylėti, 
tačiau dabar jis alsuoja šalčiu ir 
baime. 

Šalia esančioje tramvajaus 
stotelėje žybčioja elektroninis 
laikrodis, tačiau pati tvarka-
raščio lenta išjungta juoduoja, 
viešasis transportas čia nustojo 
važinėti prieš 34 dienas.

Prastoviu stotelėje keliolika 
minučių tikėdamasis sulaukti 
kokio praeivio ir jį prakalbin-
ti. Nepavyksta, pro šalį užtat 
garsiai praburzgia žiguliukas, 
kokių keturiasdešimties metų 
senumo, tokių čia užvakar pa-
stebėjau riedant kas dešimtą 
mašiną. 

Iki karo Charkove turbūt 
lakstydavo daugybė naujų, pra-
bangių mašinų, tačiau jos visos 

savo šeimininkus bei jų žmonas 
ir vaikus senai išgabeno į sau-
gesnius miestus.

Kitu keliu grįždamas į vieš-
butį aptinku keletą puikių XlX 
šimtmetyje suręstų namų. Ant 
vieno iš jų kabo lenta, kad tai 
istorinis architektūrinis pamin-
klas - kažkokio pirklio namai.

Kai iki viešbučio belieka ke-
letas šimtų metrų sutinku pa-
keleivį. Iš pradžių nepatikliai 
į mane žvilgtelėjęs vyriškis 
netrukus pasisako, jog yra kriš-
naitų dvasininkas ir keliauja į 
maldos namus.

Vyriškis nustemba, kai pri-
sistatau lietuviu, mat vos prieš 
pusmetį jis viešėjo pas bendra-
minčius Vilniuje ir Kaune.

„Kada pasibaigs šis karas ir 
kaip?“, - klausiu dvasininko.

„To joks žmogus nežino, gal 
greitai, o gal labai negreitai“, - 
atsako krišnaitas.

„O kodėl jūs ne fronte, kodėl 
neginate tėvynės?“, - provo-
kuoju.

„Į frontą visų pirma yra kvie-
čiami turintys karinės tarnybos 
ar kovų patirtį, aš jos neturiu, 
tad galiu būti pašauktas tik toli-
mesniame mobilizacijos etape. 
Mūsų bendruomenės žmonės 
dalyvauja mūšiuose, dar niekas 
nežuvo. Aš, tiesą sakant, nesi-
veržiu į frontą, nes Krišna yra 
pasakęs: „Geriau atlikti blogai 
tau skirtą darbą, nei kad gerai 
ne tau skirtą darbą“. Kiekvie-
nas turime dirbti tai, ką geriau-
siai sugebame, o aš esu dvasinis 
mokytojas, jau penkiolika metų 
esu krišnaitas, ir nebevartoju 
pasaulietiško Oleho vardo, o 
vadinuosi Abhajadef, kas reiš-
kia Aukščiausiojo Tarnas“, - ra-
miai papasakojo pakeleivis.

„Man buvo labai neramu 
vaikščioti po tuščią miestą, o 
jūs nebijote?“ - dar kamantinė-
ju.

„Ne, kiekvienas nugyvensim 
tiek, kiek mums skirta, aš ga-
tvėmis dabar praėjau kokius de-
šimt kilometrų, ir dar tris reikia 
nueiti“, - paaiškino krišnaitas.

„O kodėl šis karas prasidėjo, 
kodėl ukrainiečių tautai Pasau-
lis nenori padėti?“ - toliau ban-
dau iškvosti.

„Šiuo metu vyksta Pasaulio 
apsivalymo epocha, ji tęsis il-
gai, nes žmonija turi apsivalyti 
nuo nuodėmių, kurias labiau-
siai įtakoja gyvūnų valgymas“, 
- paaiškina krišnaitas.

Perėję tiltą išsiskiriame, o ne-
trukus vėl pasigirsta patrankų 
griausmas. Grįžau pačiu laiku, 
bet sutrikęs, vyliausi, kad kriš-
naitas atskleis karo priežastis ir 
žinos kaip jį užbaigti.

Prisiminiau, jog Kijeve kal-
bintas pravoslavų kunigas irgi 
nežinojo atsakymų į šiuos klau-
simus. Jų niekas nežino, nebent 

tas, pagal kieno užgaidą šis ka-
ras prasidėjo.

Kodėl tada, jeigu karą inicija-
vo vienas žmogus, neatsiranda 
kito galingo asmens, kuris ryž-
tųsi jį sutramdyti. Kodėl kas-
dien yra bombarduojami mies-
tai ir žūva niekuo dėti civiliai, 
o sotūs ir turtingi Vakarai bejė-
giškai skėsčioja rankomis?

Charkovo gynėjai teigia, jog 
agresorių armijai beveik išsi-
baigė dešimtis milijonų eurų 
kainuojančios ir labai tiksliai į 
nustatytą taikinį lekiančios ra-
ketos. Planavę Ukrainą užim-
ti per tris dienas užpuolikai 
pritrūko naujausių raketų ir iš 
sandėlių ėmė traukti senesnių 
modelių skraidykles.

Šios dažnai užsiožiuoja, nu-
klysta ir lekia savais keliais, 
bet ne taip kaip paukščiai, nes 
nutūpdamos sprogsta ir atneša 
nelaimes.

Ši raketa paklydėlė penktą 
valandą ryto pataikė į moky-
klos kiemą privačių namų rajo-
ne, kur šalia nėra jokių strategi-
nių objektų. Raketos metalinis 
smaigalys liko įsirėžęs į žemę, 
nes užtaisas suveikė akimirksnį 
anksčiau. 

Raketa sprogo ore, mokyklos 
stadiono pakraštyje, šalia ketu-
raukščio gyvenamo namo.

Sprogimo banga sunaikino 
namo kieme stovėjusias pen-
kias mašinas, sugadino šalia 
esančius garažus, nulaužė me-
džius ir dalį cementinio stulpo. 

Be to, išmušė visus langus mo-
kykloje, o arčiau esančio namo 
langus sugrūdo į kambarius. 

Gyventojai patyrė milžinišką 
išgąstį, tačiau niekas nebuvo 
sužeistas. Gyventojai kelias 
dienas miegojo rūsyje, bijoda-
mi, kad ataka pasikartos.

Vėliau visi persikraustė pas 
gimines, mat naktimis šaltis 
siekė 18 laipsni, o kambarių 
nebuvo kaip šildyti dėl iškritu-
sių langų rėmų, sugadinto dujų 
vamzdyno bei elektros instalia-
cijos.

Kaimynus aptikau vieningai 
susiėjusius ir remontuojančius 
tvorą, garažus. 

Video įraše istoriją pasa-
kojantis Vladimiras Gurskis 
džiaugiasi, jog raketa neatskri-
do vėliau, mat rytais kieme jau 
septintą valandą žaisti renkasi 
vaikai.

V.Gurskis spėja, jog nuo žū-
ties galimai juos apsaugojo ša-
lia stovinti cerkvė, iki kurios 
kažkodėl nenuskriejo nė ma-
žiausia skeveldra. 

Gal ir taip, bet paklydėlės 
raketos nėra kaip iškvosti, o 
jos kompiuterinę atmintį valdo 
saugiai ir toli už pulto sėdintys 
dėdės. Šiems turbūt neįdomu, 
ką išgyveno namo gyventojai 
ir kokią traumą ilgiems metams 
patyrė jų vaikai.

Šie, net ir praėjus beveik mė-
nesiui po raketos viešnagės, 
ima krūpčioti ar verkti, išgirdę 
oro pavojaus pranešimą.

Raketos smaigalys liko įsmigęs į žemę, nes raketa sprogo 
ore. 

Tuščios gatvės Charkovo centre. 
autoriaus nuotr.

Sprogimas sudegino automobilius, suniokojo namus, bet 
nenužudė nė vieno gyventojo. Žmonės spėjo, jog nuo žū-
ties galimai juos apsaugojo šalia stovinti cerkvė, iki kurios 
kažkodėl nenuskriejo nė mažiausia skeveldra. 



KOMENTARAI 2022 m. balandžio 5 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

Kas gi tie mūsų karaliai ir šventieji?

Rimantas VANAgAs

Šis tekstas – pasiūlymas anykštėnams drąsiau pasisa-
kyti svarbiomis mūsų krašto, istorijos, kultūros temomis, 
analizuoti jas. Kad, įgyvendindami  bet kokius projektus, 
nenueitume vienos skubiai „nuleistos“ nuomonės, viešųjų 
pirkimų pamėgto „pigiausio varianto“ keliu.  

(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

Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 
Nr. 23, 2022-03-22

Didžioji Anykščių 
piramidė...

O kam gi mes, anykštėnai, 
pirmiausia turėtume nukelti 
kepures už išsaugotą sentėvių 
kalbą, taigi ir už lietuvių tautą, 
ir už šiandieninę Lietuvos vals-
tybę? 

Atsakymas daugiau negu 
aiškus: Konstantinui Sirvy-
dui. Kiek bevartytume lietuvių 
kalbos ir literatūros vadovėlių, 
enciklopedijų, visur tarp trijų 
aukščiausių lietuvių kalbos vir-
šukalnių rasime spindinčią šitą 
pavardę, atneštą mums vėjo 
nuo Sirvydų kaimo netoli Da-
bužių. 

Laiko požiūriu, K.Sirvydą 
pranoko tik Martynas Mažvy-
das (liuteronų kunigas Ragai-
nėje, t.y. Mažojoje Lietuvoje, 

pirmosios lietuviškos knygos 
autorius) ir Mikalojus Daukša 
(katalikų kunigas, pirmosios 
lietuviškos knygos, išleistos 
Lietuvoje, autorius). K.Sirvydas  
pirmasis tarp jėzuitų atsidėjo 
vien lietuviškai veiklai ir tapo 
didžiausiu XVII a. lietuvių kal-
bos mokovu, Vilniaus Šv.Jonų 
bažnyčioje sakė lietuviškus pa-
mokslus, iš jo „Lenkų-lotynų-
lietuvių kalbų žodyno“ (pirmoji 
pasaulietinio turinio knyga!) 
buvo mokomasi lietuvių kalbos 
ir rašybos iki XIX a. pabaigos. 
Neįkainojamą reikšmę lietuvy-
bei, vargo prispaustų žmonelių 
dvasios palaikymui turėjo ir 
K.Sirvydo pamokslų rinkinys 
„Punktai sakymų“, parašytas 
vaizdinga, sodria, paprastiems 
parapiečiams suprantama kal-
ba. 

Šie dvasininkai ir kalbos kar-
žygiai ne tik moraliai, bet kon-
krečiais darbais bent iš dalies 
kompensavo lenkiškos bažny-
čios keletą amžių sąmoningai 
vykdytą lietuvių nutautinimą. 
O didžiavyris - iš Anykščių 
krašto! Jei ne jis, kažin ar būtų 
patekėjusi A.Baranausko poe-
zijos, J.Biliūno, J.Tumo-Vaiž-
ganto, A.Vienuolio beletristi-
kos žvaigždės, trumpiau tarus 
– kažin ar mes patys šiandien 
bekalbėtume viena seniausių 
pasaulio kalbų…  

Didžioji Anykščių šlovė su-

noko ne viduramžiais, o gerokai 
vėliau – per pastaruosius pu-
santro šimtmečio. Vien iš gar-
sių žmonių įžvalgų ir emocingų 
įspūdžių, patirtų mūsų krašte, 
iš jų ditirambų „Šiaurės Atė-
nams“, „lietuviškajam Veima-
rui“, „literatūros ąžuolų lopšiui“ 
ir t.t. nesunkiai sudėliotume pu-
siau herojinę poemą. Ir kas tik 
nerašė apie stebuklingą Anykš-
čių aurą, žmogaus dvasios ir 
gamtos dermę pašventupiuose 
ir poanykščiuose! Nuostabiau-
sia, unikaliausia,  kad visą šią 
spindinčią lietuvišką piramidę 
sukrovė ne svetimtaučiai kara-
liai, ne herbais blyksinčios jų 
palydos, ne „aukštesnių“ kultū-
rų ir „pasaulinių idėjų“ nešėjai 
iš Vakarų bei Rytų, o basakojai 
vargo raidžių piemenėliai – 
Kastukas, Antanėlis, Joniukas, 
Juozelis, kitas Antanėlis! Ta-
lentingai atskleidę mūsų krašto 
žmonių identitetą. Atvira šir-
džia, iš viso vieko, visa dūšia 
mylėję savo tėvus, kalbą, kny-
gą, kūrybą, tėvynę.

Nėra ko stebėtis, kad my-
lime, garbstome juos kaip iš-
manydami, sugebėdami. Antai 
A.Baranauskui pastatėme net 3 
paminklus: prie klėtelės, bažny-
čioje, šalia bažnyčios. Ir centri-
nė aikštė jo vardu, ir mokykla, 
ir skveras prie paminklo, – ne-
benorėdami darsyk kartotis, pa-
krikštijom jį Vyskupo skveru. 
O dar į dešimtis pasaulio kalbų 
– ne be muziejaus pastangų – 
verčiamas „Anykščių šilelis“, 
Baranausko klėtelė, gyvasis 
Anykščių šilelis, moraliniai 
jaunojo raštininko įžadai, laze-
riais įbrėžti metale, savivaldy-

bės skiriama literatūrinė premi-
ja... Ką besakyti – Baranausko 
miestas, Baranausko karalystė! 

Tik štai pats pirmasis, pats 
lemtingasis... Knygoje „Anykš-
čių fenomenas“ rasite gilų ap-
gailestavimą: net liežuvis nesi-
verčia ištarti, kokie šiandien yra 
K.Sirvydo atminimo ženklai! 
Apgailėtiną  situaciją  ir visą su 
didžiuoju lietuviu susijusią is-
toriją „Anykštoje“ jausmingai  
bei skausmingai yra išsakęs 
ir kultūrologas V.Balčiūnas: 
K.Sirvydo vardu pavadinta 
mokykla Dabužiuose uždaryta, 
originalus paminklas apvogtas, 
o naujasis variantas „saugiai“ 
laikomas bažnyčios šventoriu-
je... Pačiuose Anykščiuose jo 
vardu tėra pavadinta nuošali 
gatvelytė, kurios beveik niekas 
nėra nei matęs, nei girdėjęs... 

O galėtų (turėtų) spindėti  
Konstantinas Sirvydas pačioje 
Anykščių karalystės padangė-
je! Lyg visų Dievo apdovanotų-
jų, Tėvynės pašauktųjų simbo-
linė versmė ir prasmė, meninis 
kalbos, kaip tautos dvasios, api-
bendrinimas. Nebūtinai stovyla, 
„stabas“ – gal skulptūrinė kom-
pozicija, gal kvarcinio smėlio 
stulpas ar knyga su Dabužiuo-
se  jau iškaltais K.Sirvydo žo-
džiais. Gal – pradžiai – Anykš-
čių bažnyčioje bent vasarom 
klausytojų pritrauktų šiuolai-
kiški Konstantino Sirvydo pa-
mokslų skaitymai? Kažkas juk 
turėtų liudyti ištikimybės savo 
žemei priesaiką, priesaką jauna-
jai kartai, dažnai nebežinančiai, 
ko tvertis, o į kalbą žiūrinčiai 
tik kaip į komunikavimo įnagį. 
Jeigu mes – dabar – neperduo-

sim šio rašytinio deglo savo 
atžaloms, ar išvis bebus kam jį 
perduoti? 

Perskaitęs šį tekstą, tikriau-
siai ne vienas numosite ranka: 
literatūriniai Anykščiai ir aps-
kritai knyga, netgi prigimtinės 
kalbos koncepcija jau atgyvenę, 
Vanagas – „naftalinas“, niekam 
nebeįdomus, gieda tai, kas jam 
pačiam svarbu. Ir aš… padėko-
siu už tokią nuomonę, ji irgi turi 
teisę gyvuoti, nes dabartinėj re-
alybėj daug kas apsivertę aukš-
tyn kojomis, danguje dažnai 
šviečia „žvaigždės“, kurioms 
vieta tikrai ne ten. Vis dėlto 
didesnį skausmą paširdžiuos – 
regis, ne man vienam – kelia 
kitkas: net ir šitoj, paties Dievo 
mums dovanotoj, tradicine ta-
pusioj srity, šalies mastu turė-
dami neprilygstamą įdirbį, mes 
iki šiol nesugebėjom garsiai bei 
ambicingai ištarti „Anykščiai!“, 
užsiimti lyderių pozicijos. 

Omeny turiu tinkamai ir lai-
ku neparengtą projektą siekiant 
prisijungti prie UNESCO lite-
ratūros miestų tinklo. Sunku 
patikėti, bet tokį atsakingą, su-
dėtingą, sutelktinės intelektinės 
minties ir kūrybiškumo reika-
laujantį, visam kraštui strate-
giškai svarbų darbą patikėjom 
pavieniams žmonėms, o paskui 
juos dar ir apkaltinom. Bet jei 
nebūtume pagailėję dėmesio, 
laiko ir savų resursų, galbūt 
jau dabar turėtume UNESCO 
objekto statusą, taigi, ir pasau-
linę apsaugą, ir pasaulinę para-
mą, ir papildomus turistų srau-
tus. O visa, ką darėme iki šiol, 
būtų sutviskę nauja šviesa!

(Bus daugiau)

Ar turguje pirkti pigiau?
Prekybos centruose kainos auga lyg ant mielių, tačiau Anykščiai turi turgų. O turguje, 

kaip žinia, galima ir pasiderėti, gal ir kažką pigiau įsigyti. Ar lankotės Anykščių turguje? 
Ar turguje pirkti pigiau nei parduotuvėse? Ko pasigendate Anykščių turguje?

Nijole: „as tai rubus perku 
padevetus pigiai , turiu skoni , 
tai kai einu visi nuzvelgia mane 
ir palydi susizavejimo suksniais 
, ypac moterys ,nes dauguma ju 
rengias neskoningai , sakyciau 
baisiai ,o pardavejai mane jau 
zino , tai dovanu gaunu krepsius 
rubu , as irgi negailiu , apdova-
noju Troskunu moteris , jeigu 
matot miestelyje vaikstancias 
madingai apsirengusias mote-
ris tai ten mano nuopelnas, o 
Anyksciuos tai moterys apsilei-
dusios , ziuri kad tik turguj pirkt 
pigiau bulviu , svogunu , lasiniu 
o apie savo isorini grozi turi 
maza supratima arba visai ne-
turi , svarbu tik pilva prisikimst 
bulvem su kefyru.“

Senjora Emilija: „Visos tur-
gavietės, ne tiktai Anykščių, yra 

perpardavinėtojų-spekuliantų 
rojus. Prisiperkama per akcijas 
prekybos centruose pigių prekių 
ir pardavinėja turguose nustaty-
dami savas kainas. Arba dėvėti 
rūbai. Daug jų yra tiesiog gauta 
iš labdaros už dyką arba pusvel-
čiui, o prekiaujama už didelius 
pinigus. Aš nesinaudoju turgais, 
nepasitikiu tais prekiautojais.“

Svedasu Jadze: „Ašej ne-
mėgstu trainiotis pa turgelius ir 
ku nors pirkti. Dabar viska pilna 
krautuvėse, tik piniga rajkia tu-
ret. Je turguje kainas irgi smagiai 
užkeltas, kai kadu krautuvej net 
buna pigiau ir da maista prekes 
buna švežesnes. Da kaima žmo-
gu prekiautajai net apgauna. 
Mana susiede džiauges kad tur-
guj nuspirka sekvojas sadinuku 
ir pasisadina sava kiemi ir vis 

laukia kadu anas užaugs. Mat 
tas pardavejas jai sake kad tai 
bus labai gražus medis. Ale ašej 
sakau susiedei kad ana nelabai 
ta medžia sulauks ir nelabai vie-
tas kiemi bus, ba sekvoja ažau-
ga apie 150 ir daugiau metrų, je 
gyvena apie 2000 metų. Be ta, 
taks medis milžinas Letuvoj net 
neauga. Je susiede instikinus 
kad turguj jas neapgava.“

Spuogas: „Nieko turguose 
neperku, nes ten masiškai ap-
gaudinėjama. Įsiūlė kartą nu-
sipirkt du dygliuotojo ožerškio 
sodinukus, prekiautojas gražby-
liavo, rodė uogas, visaip gyrė 
kokie tai vaistai nuo daugelio 
ligų ir t.t. Auginu jau penkis 
metus tuos krūmelius, žmogaus 
ūgį siekia, bet nei žydi, nei vai-
sių veda, krūmai baigia sodą 

užgožti. Kartą grybaudamas 
miške tokių atsiprašant vaistin-
gų augalų plantacijas užėjau. 
Aišku, kad kažkur miškuose, 
pagrioviuose visokių augalų 
prisirauna turgininkai ir parda-
vinėja apgaudinėdami. Juk nie-
kas nekontroliuoja.“

Pirkėjas: „Jei reikia apsi-
pirkti, tai važiuoju į Utenos, 
Rokiškio, Panevėžio turgus. 
Ten normalios turgavietės, 
gausybė prekių, tikrai galima 
apsipirkti ir pasiderėti, ir pi-
gesnių prekių gauti. Anykščių 
turgavietėje trūksta tvarkos, 
aplinka nejauki, daug dulkių, 
po lietaus būna vietomis pur-
vynas. Prekeiviai keli tie patys 
snūduriuoja, prekių asortimen-
tas menkas. Tik daug su pa-
dėvėtais rūbais yra, betgi nor-
malių ryzų Humanoje galima 

gauti, nereikia ir turgaus.“
Aš: „Dažnai lankausi turgu-

je. Nelabai skaičiuoju pigiau ar 
brangiau.Tiesiog galima rasti 
tikresnių dalykų ir tuo pačiu pa-
dėti išgyventi sunkiau besiver-
čiantiems ar šiaip kūrybingiems 
žmonėms….“

Odeta: „Reikia nepatingė-
ti ir paieškoti tarp tikrų dėvėtų 
prekių, o ne Gariūniniu, yra 
išskirtinių drabužių ir avalynės 
už gerą kainą, dėvėta avalynė 
yra išskirtinė, odinė, drabužiai 
dėvėti taip pat kokybiški, nusi-
pirkę dėvėtus rūbus ir avalynę 
būsite išskirtiniai,nevaikščiosite 
kas antrą su vienodais batais, ar 
vienodą striukę, turguje kainos 
geros, galima nusidereti, būkite 
išskirtinės!“
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Teleloto. Žaidimas nr. 1356 Žaidimo data: 2022-04-03 Skaičiai: 62 37 7 23 56 3 15 43 48 38 53 20 51 71 68 10 57 32 54 63 36 55 31 74 47 2 12 46 61 66 19 
25 60 16 27 21 41 73 58 11 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 9 45 52 29 49 59 39 13 6 35 33 17 67 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 
Užbraukus visą lentelę 25296.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 22.00€ 452 Užbraukus eilutę 4.00€ 8259 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 12319 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 0194735 Automobilis Peugeot 208 0189293 Automobilis Toyota Corolla 009*694 Pakvietimas į TV studiją 018*997 Pakvietimas į TV studiją 
008*616 Pakvietimas į TV studiją 0257443 Pretendentas į butą Palangoje 0007741 Pretendentas į butą Palangoje 0024963 Pretendentas į butą Palangoje 0040042 
Pretendentas į butą Palangoje 0095846 Pretendentas į butą Palangoje.

ŠAUKIAMAS ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS 
PAKARTOTINIS EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
2022 m. balandžio 11 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių 

kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, pakartotinis eilinis 
visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvar-

kos priėmimas.
6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grą-

žinimą.
Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, rekomenduojame kredito unijos  nariams visais 

Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais 
klausimais balsuoti raštu iš anksto.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais do-
kumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir 
Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt bei Lie-
tuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos pasky-
roje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarna-
vimo vietose. 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022 m. 
balandžio 11 d. 9:00 val.:

• į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu; 
• arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Re-

gina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 
VAlDYBA

AVINAS. Neatsipalaiduoki-
te. Šią savaitę laukia iššūkiai. 
Imkitės energingiau ginti savo 
autoritetą, taip pat praverstų 
tvirtesnė ir konkretesnė pozici-
ja krizės šeimoje klausimu. Ar-
timi giminaičiai be jūsų žinios 
gali įsivelti į rizikingus ir kvai-
lus finansinius žaidimus. 

JAUTIS. Jei gerai susiklos-
tys aplinkybės, sulauksite ne-
tikėtos ir džiugios žinios, kuri 
suteiks jums drąsos ir jėgų.  
Jūsų svajonių tikslas gerokai 
priartės. Kontaktai su švietimo 
įstaigomis gali būti naudingi ir 
informatyvūs. Stenkitės galvo-
ti, ką kalbate, kad vėliau netek-
tų gailėtis. Savaitgalį galite pa-
justi poreikį pabūti vienas.

DVYNIAI. Šią savaitę kai 
kas gali audringai reikšti savo 
nepasitenkinimą jumis. Protin-
giausia būtų nekreipti dėme-
sio ir tiesiog toliau dirbti savo 
darbus. Tačiau venkit aštresnių 
konfliktų. Iš aplinkos pasta-
ruoju metu ir taip jau sugeriate 
pernelyg daug neigiamos ener-
gijos, o ji nieko gero neduoda, 
tik vis labiau kenkia.

VĖŽYS. Turėsite daug dar-
bo ir neturėsite daug laiko jam 
padaryti. Laiko sau bus visai 
maža. Tačiau be didelių išlaidų 
ir kliūčių įgyvendinsite savo 
planus. Naujos perspektyvos 
paįvairins gyvenimą, nors ir 
privers suvirpėti širdį. 

LIŪTAS. Pirma pagalvokite, 
niekur nepulkite stačia galva, 
nors ir svarbiausi dalykai slys-
tų iš rankų. Šią savaitę turėsi-
te pakankamai laiko ir progų, 
kad viską ramiai galėtumėte 
susitvarkyti. Pirmoje savaitės 
pusėje galite pasirodyti esąs 
nekantrus ir netolerantiškas. 
Savaitgalį neužsidarykite tarp 
keturių sienų, daugiau bendrau-
kite.

MERGELĖ. Dėl nenuma-
tytų įvykių ši savaitė prabėgs 
žaibišku greičiu ir atneš šiokios 
tokios naudos - tapsite išmintin-
gesnis, o naujos žinios suteiks 
pranašumo prieš kitus. Kartais 
reikia bandyti iššokti aukščiau 
bambos, jei nori kažką pasiek-
ti. Pagaliau pavasaris, todėl sa-
vaitgalį bus lengviau rasti būdų 
pailsėti ir atsipalaiduoti, o poil-
sio jums jau tikrai reikia.

SVARSTYKLĖS. Panašu, 
kad šią savaitę būsite priverstas 
skubiai priimti kažkokius svar-
bius, atsakingus sprendimus, 
o ir neturėsite teisės suklysti. 
Antroje savaitės pusėje lau-
kia trumpa romantiška iškyla 
ar kažkas panašaus. Savaitgalį 
jūsų pagalbos gali prireikti se-
nam bičiuliui. Neatsisakykite 
padėti, nes vėliau bičiulio pa-
galbos gali prireikti ir jums.

SKORPIONAS. Savaitės 
pradžia gali būti itin produkty-
vi. Atėjo laikas pagaliau atskirti 
grūdus nuo pelų ir parodyti, ką 
iš tikrųjų sugebate. Atlygini-
mas už darbą, kokio jūs tikitės, 
tikriausiai atpirks viską. Savait-
galį gali tekti priimti kažkokį 
svarbų sprendimą, kuris lems 
tolimesnius veiksmus.

ŠAULYS. Ką pasieksite šią 
savaitę, jums nepasirodys pa-
kankama. Norite visiškos sė-
kmės, ir tai, tiesą sakant, yra 
visai įgyvendinama. Senos pro-
blemos po truputį sprendžiasi, 
perspektyvos aiškėja. Savait-
galį - tinkamas metas pradėti 
reguliariai mankštintis, laikytis 
dietos ar panašiai.

OŽIARAGIS. Šią savaitę 
turėsite itin svarbų pokalbį. Tu-
rite jam iš pagrindų pasiruošti, 
kad padarytumėte norimą įspū-
dį. Gali būti, kad pokalbio metu 
bus priimti svarbūs sprendimai, 
kurie turės reikšmės jūsų to-
lesnei ateičiai. Apskritai savo 
reikalus stenkitės tvarkyti pats, 
pernelyg neatviraukite, nes ne 
vietoje pasakytas žodis gali at-
sisukti prieš jus.

VANDENIS. Reikalai eina-
si ne taip gerai, kaip galėtų ir 
norėtųsi. Gal elgiatės perne-
lyg drąsiai? Ženkite šiek tiek 
mažesniais žingsneliais. Ne-
sitikėkite niekieno pagalbos, 
santūriau dalykitės savo turima 
informacija. Pirmoje savaitės 
pusėje galite turėti problemų 
dėl vyresniosios kartos. Savait-
galį verčiau praleisti namuose.

ŽUVYS. Pirmomis savai-
tės dienomis turėsite galimybę 
viešai pasirodyti su svarbiais 
asmenimis ir taip pakelti savo 
socialinį statusą. Svarbiausia 
likti santūriam ir adekvačiai re-
aguoti į situaciją. Antroje savai-
tės pusėje galite būti neteisingai 
apkaltintas. Stiprios emocijos 
gali pakenkti jūsų sveikatai.



  
SKELBIMAI

perka

2022 m. balandžio 5 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4084
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Monika Leonavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

įvairūs

parduoda

siūlo darbą
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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
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

Miško pirkimas. krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

tel. (8-656) 77315.

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.

Automobiliai

uAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

tel. (8-628) 07656.

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.

AutOmOBiLiŲ 
sUpIrkIMAs.

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

tel. (8-647) 77137.

BrANGIAI sUperkAMe 
ĮVAirius AutOmOBiLius, 
išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
tel. (8-646) 17715.

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 teorijai ir praktikai mokytis 
2022 m. balandžio 5-7 d. d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje 
www.jonroka.lt

Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-
siems ket (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 

Daugiau informacijos  tel. 8 698 70127, 8 657 68156, www.jonroka.lt .

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.

Dėl pirmumo teisės įgyvendinimo. Informuojame mirusiosios Zofijos Gataveckienės 
(Gotoveckienės), mirusios 1996-01-07, ir mirusiojo Antano Gatavecko, mirusio 2008-
09-25, įpėdinius, kad Povilas Patumsis parduoda turtą: 1/2 dalį pastato-gyvenamojo 
namo, pastatą-ūkinį pastatą, pastatą-ūkinį pastatą, 1/2 dalį kitų inžinerinių statinių-kie-
mo statinių, adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pagirių k., B. Karazijos g. 22 (dvi-
dešimt du) (registro Nr. 90/22359), ir 1/2 dalį žemės sklypo adresas: Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., Pagirių k., B. Karazijos g. 22 (dvidešimt du) (registro Nr. 44/670735), 
už 2 000 Eur (du tūkstančius eurų). Pardavimo sąlyga - aukščiau nurodyta turto kai-
na turi būti sumokėta iki aukščiau nurodyto turto pirkimo-pardavimo sutarties sudary-
mo. Prašome ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išreikšti savo norą ar atsisakymą pirkti 
aukščiau nurodytą turtą už aukščiau nurodytą kainą ir nurodytomis sąlygomis. Per nu-
rodytą terminą neišreiškus valios dėl pirmumo teisės įgyvendinimo, pardavėjas įgys 
teisę parduoti aukščiau nurodytą turtą bet kuriam asmeniui.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 15 d. 11:30 val. bus vykdomi žemės sklypo (kad. nr. 
3427/0002:0127) Klenuvkos k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. kadastriniai matavimai. Prašome 
gretimo žemės sklypo (kad. nr. 3427/0002:0140) savininką K. J. atvykti į žemės sklypo ženklinimą. 

2022 m. balandžio 15 d. 14:00 val. bus vykdomi žemės sklypo (kad. nr. 3427/0002:0041) 
Klenuvkos k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. kadastriniai matavimai. Prašome gretimo žemės skly-
po (kad. nr. 3427/0002:0035) savininką R. P. atvykti į žemės sklypo ženklinimą.

Neatvykus darbai bus tęsiami, per 30 dienų nuo paženklinimo dienos, galite pateikti pastabas raštu 
adresu Vytauto g. 5, Biržai, UAB „Šiaurinis taškas“, tel. Nr. (8-662) 01771.

Dovanoja

Dvi lovas.
tel. (8-676) 32444.

Paslaugos

Dengia įvairius stogus, lydo 
ritininę dangą, skardina ka-
minus, vėjalentes, kraigus. 
Atlieka įvairius statybos dar-
bus. 

tel. (8-602) 05867.

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

tel. (8-641) 93058.

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

tel. (8-610) 10341.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“

Parduoda 15 mėn. 
rudas dedekles vištas

tel.: (8-611) 32392, 
(8-609) 87747.VIŠTOS VIŠTAITĖS.

BALANDŽIO 7 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudo-
mis, raibomis dėsliosiomis vištaitė-
mis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 5 Eur).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. 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.

kuras

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

tel. (8-630) 57490.

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

tel. (8-684) 81890.

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

tel. (8-656) 01913.

kita

Amonio salietrą, azofoską 
16-16-16. Pristato.

tel. (8-605) 49513. 

utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

tel. (8-656) 40439.

Šemetiškių km., Alantos sen., 
balandžio mėnesį bus prekiau-
jama lynukais tvenkinių įžuvi-
nimui. 1 vnt- 0,50 eur. 

tel. (8-656) 54300.

Lengvųjų automobilių bei 
sunkvežimų pakabos remon-
tas. Variklio agregatų ketimas, 
virinimo darbai. Savivarčio pa-
slaugos. 

tel. (8-674) 68037; 
(8-650) 63738; 
(8-650) 75312.
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anekdotas

oras

0

+3

mėnulis
Balandžio 5 - 7 d. d. - jaunatis,
balandžio 8 d. - priešpilnis.

Celestinas, Daugirutis, 
Žintautė, Gerardas, Dagnė.

Minvydas, Kantautė, 
Hermanas, Donata.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

Krescencija, Vincentas, 
Rimvydas, Žygintė, Zenonas, 
Irena, Zenius.

šiandien

balandžio 6 d.

vardadieniai

balandžio 7 d. 

balandžio 8 d. 

Pateko krokodilas Gena ir 
Kulverstukas į areštinę. Kul-
verstukas klausia Genos:

- Gena, ar mus nukirps?
- Nežinau, Kulverstuk, aš 

dar niekada nebuvau areštinė-
je. Geriau paklausk tos žiurkės 
kampe.

- Žiurke, ar nežinai, kirps 
mus ar ne?

Čia atsisuka žiurkė ir sako:
- Aš ne žiurkė. Aš ežiukas.

***
Sūnus klausia tėvo:
- Kaip gyvatės susikalba?
Tėvas žiūri į uošvienę:
- Tai ko tylite, anūkas domi-

si?..

***
Vyras sako žmonai:
- Žinai, ta tavo nauja skrybė-

laitė... Negraži kažkokia.
- Na, negaliu gi aš ant galvos 

butelio užsidėti!

***
Vyriška ištikimybė: vedęs 

jau trečią kartą, o meilužė - ta 
pati.

***
Kalbasi dvi draugės:
- Įsivaizduoji, grįžo vakar 

mano vyras iš komandiruotės. 
Akys tiesiog dega, visas dre-
ba iš susijaudinimo. Prišoko ir 
tiesiog nuplėšė nuo manęs...

- Ką? Suknelę?
- Ne... Joną...

Anykščiuose surengtas paramos 
ukrainiečiams vakaras robertas AleksiejūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 1 dieną, penktadienį, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bi-
bliotekoje vyko anykštėnų bendruomenės ir paramos ukrainiečiams vakaras.

Paramos vakaro organizato-
riai – Pasaulio anykštėnų ben-
drija drauge su Anykščių jau-
nimo klubu ir Anykščių rajono 
savivaldybe – skelbė, kad ren-
ginys vyks Vyskupo skvere, ta-
čiau jis buvo perkeltas į Anykš-
čių Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios bibliotekos 
antrąjį aukštą. Apie pakeistą 
paramos vakaro vietą organi-
zatoriai nepaviešino jokios in-
formacijos. Stebino ir tai, kad 
organizatoriai, viešindami pra-
nešimą apie paramos vakarą, 
painiojosi, kurią valandą rengi-
nys prasidės – viename prane-
šime buvo skelbimas vienoks, 
kitame – jau visai kitas laikas.

Atvykusius į paramos vakarą 
pasitiko ant bibliotekos pasta-
to plazdanti Ukrainos vėliava, 
o ant durų užrašas ukrainiečių 

kalba „Laskovo prosimo“.
Pirmajame bibliotekos aukš-

te atvykusius pasitiko Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus savanoriai. 
Bibliotekos foje buvo sukrau-
tos dėžės su įvairiais higienos 
reikmenimis, iš kurių ukrainie-
čiai rinkosi jiems reikalingus 
daiktus. Buvo matyti, kaip į 
biblioteką vis atvyksta dėžėmis 
nešini žmonės, kurios buvo pri-
krautos karo pabėgėliams bui-
tyje reikalingų daiktų.

Antrajame bibliotekos aukšte 
ant stalų rikiavosi kepiniai, at-
virukai, rankų darbo apyrankės 
ir kitos gėrybės. Kaip skelbė 
paramos vakaro organizatoriai, 
visos pajamos už prekybą ren-
ginio metu keliaus sunkiai be-
siverčiančioms ukrainiečių šei-
moms, gyvenančioms Anykščių 
rajone.

Į paramos vakarą atvyko Anykščių krašto garbės ambasa-
dorius Ukrainoje Virginijus Strolia (viduryje). Šalia – su 
ukrainiečiais bendraujantis Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis. 

Paramos popietė prasidėjo 15 
valandą ir bibliotekos antrasis 
aukštas jau buvo pilnas žmonių. 
Paramos popietėje nebuvo jokių 
oficialių kalbų – vyko tik preky-
ba ir tarpusavio bendravimas.

Į paramos popietę atvyko 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis, 
Anykščių krašto garbės amba-
sadorius Ukrainoje Virginijus 
Strolia, rašytojas Rimantas Va-
nagas ir kiti žinomi anykštėnai.  

Buvęs Seimo narys Antanas 
Baura į renginį atvyko su ke-
tvirtoke Sofija, kuri kartu su dar 
dviem moterimis nuo karo bai-
sumų Ukrainoje glaudžiasi jo 
namuose. A.Baura pasidžiau-
gė, kad mergaitė, kuri mokosi 
Anykščių Antano Baranausko 

pagrindinėje mokykloje, jau 
išmoko ir keletą lietuviškų žo-
džių. Jis sakė, kad jo namuose 
gyvenančios dvi ukrainietės 
dirba Audriaus Juškos ūkyje.

Paramos vakaro dalyvius vai-
šino Šaulių sąjungos Anykščių 
skyrius, Audriaus Juškos ūkis, 
„Arbatos magija“, restoranas 
„5 taškai“.

Balandžio 4 dieną, pirma-
dienį, „Anykšta“ susisiekė su 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
veiklos koordinatore Simona 
Ševčenkaitė ir domėjosi, kiek 
lėšų buvo surinkta per anykš-
tėnų bendruomenės ir paramos 
ukrainiečiams vakarą.

S.Ševčenkaitė sakė, kad per 
paramos vakarą surinktos lėšos 
dar nėra suskaičiuotos, tai bus 
padaryta per šią savaitę. Ji pro-
gnozavo, kad paramos surinkta 
keli šimtai eurų.

Pasaulio anykštėnų ben-
drijos veiklos koordinatorė 
S.Ševčenkaitė taip pat negalėjo 
atsakyti, kokiam skaičiui karo 
pabėgelių surinkta parama bus 
skirta. 

„Pasiskaičuosime, kurioms 
šeimoms paramos tikrai reikia. 
Yra tokių šeimų, kurios neprašo 
jokios paramos, bet yra ir tokių, 
kurios labai blogoje situacijoje. 
Atiduosime joms paramą tie-
siogiai į rankas, norime, kad tai 
nebūtų daroma per kažkokias 
organizacijas“, - sakė ji.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D. Žiogelis po paramos 
vakaro sakė, kad tikėjosi gauses-
nio į Anykščius atvykusių karo 
pabėgelių iš Ukrainos dalyvavi-
mo renginyje. Pasak vicemero, 
nedaug jų į renginį galėjo ateiti 
ir dėl to, kad dalis ukrainiečių 
Anykščiuose jau dirba.

Naujausiais Anykščių rajono 
savivaldybės duomenimis, į 
Anykščių rajoną yra atvykę 171 
karo pabėgelis iš Ukrainos.

Buvęs Seimo narys Antanas Baura atvyko su ukrainiete ke-
tvirtoke Sofija. Ši mergaitė ir dar dvi moterys nuo karo bai-
sumų Ukrainoje glaudžiasi jo namuose.     autoriaus nuotr.

Visos už prekybą surinktos lėšos atiteks karo pabėgėliams iš Ukrainos.


