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Nedarbas. Kovo 1 dieną 
Anykščių rajone registruoti 2 
tūkst.818 darbo neturinčių as-
menų. Per vasarį buvo regis-
truotas 131 bedarbis. Šiuo metu 
nedarbo lygis Anykščių rajone 
siekia 21 proc. ir išliko toks pat, 
kaip ir vasarį. 

Šventė. Kovo 11-ąją, Lie-
tuvos nepriklausomybės atkū-
rimo dieną, Anykščiuose or-
ganizuojamos „Važiuotynės“. 
Automobilių vairuotojai tądien 
kviečiami savo transporto prie-
mones papuošti tautine atribu-
tika ir vidurdienį atvykti prie 
Šeimyniškėlių piliakalnio. Nuo 
šios vietos automobilių kolona 
per miestą pajudės iki Anta-
no Vienuolio gatvėje esančios 
apžvalgos aikštelės. Į šį renginį 
pakvietė Anykščių naujų vėjų 
bendruomenė. 

Premija. Vasario 16-osios 
akto signataro Donato Malinaus-
ko gimimo dieną, kovo 7-ąją, ra-
šytojai, vertėjai ir mokslininkei 
dr. Jurgitai Žąsinaitei-Gedmi-
nienei paskirta šiam signatarui 
atminti įsteigta ir jo vardu pava-
dinta kultūros premija. Premija 
skiriama kultūrininkui, kuris yra 
prisidėjęs prie Lietuvos nepri-
klausomybės stiprinimo, lietu-
vybės idėjų platinimo, valstybės 
istorijos garsinimo bei Lietuvos 
Respublikos piliečių gerovės 
kėlimo ir kuriam artimos D. Ma-
linausko puoselėtos vertybės.

Donorystė. Kraujo dono-
rystės akcija Anykščiuose vyks 
kovo 18 dieną, ketvirtadienį, 
nuo 10 iki 17 val., Anykščių ra-
jono savivaldybės Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje. Privaloma išanks-
tinė kraujo donorų registracija 
telefonu +37065543757.

Studentai eis ginti Tėvynės, 
jei dėstytojai eis! Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Su pirmuoju Anykščių rajono meru, dabar Mykolo Rio-
merio universiteto (MRU) dėstytoju dr. Sauliumi NEFU 
kalbamės apie politiką, akademinį darbą ir Vidurinės Azi-
jos valstybių Vyriausybių konsultavimą.

Dr.S.Nefas Anykščiuose gyveno 1983-2004 metais - dirbo 
istorijos mokytoju, A.Vienuolio gimnazijos direktoriumi, 
buvo vienas iš Anykščių persitvarkymo sąjūdžio lyderių. 
Dvi kadencijas jis dirbo Anykščių rajono meru, buvo iš-
rinktas į LR Seimą. Dar būdamas meru S.Nefas studijavo 
doktorantūroje, o apsigynęs daktarinę disertaciją pradėjo 
akademinę karjerą. MRU dr.S.Nefas dėsto nuo 2004-ųjų. 

Dr. Saulius Nefas: „Kuo bebūtum - ar viršininku, ar dar-
bininku - žinok, kad tai tik darbas.“ 

- Anykščių rajono meru bu-
vote 1995-2000 metais. Daug 
vandens nuo to laiko nutekė-
jo. Pasikeitė ir situacija savi-
valdybėse, ir Jūs  pats neiš-
vengiamai keitėtės. Kaip dr. 
S.Nefas vertina jauną merą 
S.Nefą? Išvardykite bent ke-
letą mero S.Nefo pliusų ir ke-
letą klaidų (jeigu jų buvo).

-Taip, tikrai daug vandens nu-
tekėjo, vertinant mano amžiumi 

- tai pusė nugyvento laiko, nes 
tada buvau trisdešimtmetis, o 
dabar jau žilagalvis, tad ir ly-
ginti gana sunku. Aišku, kad 
pasikeičiau, nes besąlygišką 
idealizmą, darbštumą keičia se-
natvinis tingumas, galvojimas, 
kad „kodėl aš, gal kiti…”.
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temidės svarstyklės
Smurtas. Kovo 7 dieną apie 

23.20 val. Anykščiuose, Staty-
bininkų g., vyras (g. 1988 m., 

nustatytas 2,08 prom. girtumas) 
smurtavo prieš moterį (g. 1972 
m., nustatytas 0,61 prom. gir-
tumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-

darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

Mirtis. Kovo 7 dieną apie 
8.00 val. Kavarsko seniūnijos 

Zaviesiškio kaime rastas mi-
rusio vyro (g. 1962 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Nuobaudos. Pirmąją pa-
vasario savaitę dėl karantino 
reikalavimų pažeidimų poli-
cija nubaudė 1 069 žmones. 
Praėjusią savaitę daugiausia 
administracinių nusižengimų 
protokolų surašyta dėl daugiau 
kaip vieno šeimos ūkio kontak-
tų – 670. Dėl kaukių nedėvėji-
mo nubausti 55 žmonės, dešimt 
protokolų surašyti vakarėlius 
rengusiems žmonėms. Policijos 
departamento atstovo teigimu, 
beveik trečdalis visų pažeidimų 
fiksuoti savaitgalį.

Plaukimas. Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija tikisi, 
kad šiemet išplėtus ankstesnės 
valdžios pradėtą vaikų mokymo 
plaukti programą, plaukti basei-
nuose išmoks 8 tūkst. antrokų 
ir trečiokų. Programa vykdoma 
savivaldybių sporto centrų ir 
kitų įstaigų didesniuose nei 15 
metrų baseinuose visoje Lietu-
voje. Ministerijos duomenimis, 
praėjusiais metais joje dalyva-
vo 30 savivaldybių, kai kurios 
iš jų neturėdamos savo baseinų 
organizavimo mokinių pavėžė-
jimą į kitas savivaldybes.

Infliacija. Lietuvoje vasarį, 
palyginti su sausiu, buvo 0,2 
proc. mėnesio infliacija. Varto-
jimo prekių ir paslaugų kainos 
Lietuvoje didėja antrą mėnesį iš 
eilės. Metinė infliacija (vasarį, 
palyginti su 2020 metų vasa-
rio mėnesiu) siekė 0,6 proc., o 
vidutinė metinė infliacija – 0,8 
proc. (sausį – atitinkamai 0,3 
proc. ir 1 proc.), pranešė Statis-
tikos departamentas. 

Vakcinos. Lietuvą pasiekė 
dvyliktoji ir iki šiol didžiausia 
gamintojo „BioNTech ir Pfizer“ 
vakcinų nuo COVID-19 siunta, 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM).  Ją sudaro 
31 tūkst. 590 vakcinos dozių. 
Anot SAM, tęsiasi asmenų, ser-
gančių onkologinėmis ligomis, 
ir vyresnio amžiaus gyventojų 
skiepijimas nuo COVID-19. 
Šiuo metu viena arba dviem 
vakcinos dozėms paskiepyta 
210 tūkst., arba 7,5 proc., Lie-
tuvos gyventojų. Paskiepyta 
beveik trečdalis (apie 31 proc.) 
gyventojų, vyresnių nei 80 
metų.

Anketos. Pasieniečiai praė-
jusią savaitę patikrino per 2,9 
tūkst. iš Lenkijos vykusių as-
menų, beveik pusė jų nebuvo 
iš užpildę Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro anketų, 
Praėjusią savaitę patikrinti 2916 
asmenų, identifikuota 1363 (46 
proc.) asmenų, kurie neturė-
jo patvirtinimų, jog iš anksto 
užpildė anketą. Nuo vasario 
17 dienos, atnaujinus kontrolę 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, 
patikrinta 9828 asmenų.

-BNS

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ 
paskelbsime balandžio 27 die-
ną, kai bus minima Medicinos 
darbuotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 

spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiš-
kus apie tai, kaip Jumis medi-
kai pasirūpino, bei balsuodami 
internete anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padė-
kos ir laiškai „Anykštoje“, 25 
proc. – balsavimas internete. 

Balsavimą internete skelbsi-

Pradedame populiariausių Anykščių medikų rinkimus
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės svei-

katos priežiūros centru pradeda tradicinius populiariausių 
Anykščių medikų rinkimus.

me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų laukia-
me jau dabar.  Nepraleiskite 
progos padėkoti žmonėms, ku-
rie nuoširdžiai rūpinasi Jūsų 
sveikata.

Padėkas galima užsakyti  re-
klama@anyksta.lt ir su Jumis 
susisieks ,,Anykštos” redakci-
jos reklamos skyriaus darbuo-
toja arba atvykus į redakciją 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 
daug dėkingų pacientų.   

Skaitytojų išrinktam popu-
liariausiam gydytojui „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu 
ir šiais metais įteiks sertifikatą 
bei atminimo dovaną.  

-ANYKŠTA

Mirė gydytoja Ledina Kaladienė
Netekome gydytojos - pediatrės Ledinos Kaladienės. Gy-

dytojai ėjo 73-ieji metai.
 L.Kaladienė buvo viena pirmųjų Anykščių sąjūdininkių, 

tačiau apie šio kuklaus žmogaus nuopelnus nedaug ką ži-
nojome. L.Kaladienė nebuvo linkusi susireikšminti ar lipti 
į tribūnas. Kelias anykštėnų vaikų kartus gydžiusi pediatrė 
mirė po sunkios ligos.

1988 metų vasarą L.Kaladienė 
kartu su savo tėvais Janina ir 
Kazimieru Kaušpėdais, vyru 
Leonu Petru Kalade bei moti-
nos draugėmis trijų spalvų kas-
pinais papuošė Puntuko akme-
nį, taip pažymėdami S.Dariaus 
ir S.Girėno skrydžio per Atlan-
to vandenyną 55-ąsias metines.

Tai buvo pirmas kartas, kai 
tarybiniais laikais anykštėnai 
viešai išvydo Trispalvę. Nuo 
1988-ųjų,  kasmet, liepos 16-o-
sios vakarą, anykštėnai renkasi 
prie Puntuko akmens.

1966-aisiais Ledina baigė 
Anykščių J.Biliūno gimnaziją, 
jos bendraklasiai buvo vėliau 
žinomais politikais tapę Irena 
Andrukaitienė ir Leonas Ale-
sionka.

1966–1973 m. ji studijavo 
Vilniaus universiteto Medici-
nos fakultete, įgijo vaikų ligų 
gydytojos išsilavinimą. Baigu-
si  studijas, metus L.Kaladienė 
dirbo Panevėžio respublikinėje 
ligoninėje gydytoja interne. O 
nuo 1974-ųjų gydė anykštėnų 
vaikus.

Lietuvos Respublikos 100-
mečio proga ji apdovanota 
Anykščių rajono savivaldybės 
„Šimtmečio anykštėno“ atmi-
nimo ženklu (2018 m.).

Su vyru Leonu Petru Kalade 
(1938–2012) ji užaugino dukrą 
Eglę ir sūnų Romualdą.

-ANYKŠTA

Netekome gydytojos Ledinos Kaladienės,  daugiau nei ke-
turiasdešimt metų gydžiusios mažuosius anykštėnus.

Alvydas Gervinskas grįžo į tėviškę Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas grįžo į 
gimtąjį Ukmergės rajoną. Jis dirba UAB „Ukmergės butų 
ūkis“ pastatų administravimo skyriaus projektų vadovu. 
A.Gervinskas atsakingas už Ukmergės daugiabučių pasta-
tų renovavimą.

Analogišką darbą jis kelerius 
metus atliko ir Anykščiuose. Ir 
vietos valdžios, ir aukštesnių 
institucijų atstovų A.Gervinsko 
darbas renovuojant Anykščių 
daugiabučius buvo gerai verti-
namas. 

Iš Vidiškių (Ukmergės raj.) 
kilęs A.Gervinskas Anykš-
čiuose gyvena nuo 1985-ųjų. 
Jaunystėje jis buvo Anykščių 
rajono komjaunimo sekreto-
riumi. Vėliau dirbo privačiame 
versle. 2004-2007 m. - Libera-
lų ir centro sąjungos narys ir 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
A.Gervinskas buvo išrinktas 
Anykščių rajono meru. Jam 
vadovaujant rajonui Anykš-

čių rajono savivaldybė gavo 
pirmąjį Lietuvos savivaldybių 
asociacijos ir Ūkio ministerijos 
apdovanojimą „Auksinė krivū-
lė“, nes 2006 metais Anykščiai 
sėkmingai įgyvendino projektą 
„Lietuvos kultūros sostinė“. 

Pasibaigus kadencijai A. Ger-
vinskas tapo „Šiaulių banko“ 
Anykščių padalinio vadovu,  
vėliau dirbo UAB Anykščių 
komunalinio ūkio specialistu, 
atsakingu už daugiabučių reno-
vaciją, o paskutiniais metais jis 
buvo UAB „Anykščių vande-
nys“ direktoriumi. Iš „Anykš-
čių vandenų“ jis atleistas 2020-
ųjų metų pradžioje.   

Nuo 2003 iki 2018 metų 

A.Gervinskas buvo Anykščių 
rajono tarybos nariu. 

Iš Anykščių į darbą Ukmer-
gėje A.Gervinskas važinė-
ja. Vidiškėse tebegyvena 
A.Gervinsko motina.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ 
direktoriaus pavaduotoju dirba 
Kęstutis Jurkevičius. Jis yra 
trumpai vadovavęs Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriui.

Buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas įsidar-
bino UAB „Ukmergės butų ūkis“ pastatų administravimo 
skyriaus projektų vadovu.
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komentarai Ar gerai, kad policija kontroliuos komentatorius?
Policija šį mėnesį pradeda kontroliuoti socialinius tinklus. Skelbiama, kad virtualieji 

patruliai internetinę erdvę stebės ištisą parą, fiksuos netinkamus, žeidžiančius ar kitaip 
galimai įstatymus pažeidžiančius komentarus. Už itin grubius pažeidimus komentatoriai 
sulauks įspėjimo ar net ikiteisminio tyrimo.

„Anykšta“ vietos politikos lyderių teiravosi, kaip jie vertina šią policijos iniciatyvą.

To seniai reikėjo

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, kon-
servatorius:

- Manau, kad seniai to reikėjo.
Yra dalis žmonių, gal net pakri-
kusios psichikos, kurie interne-
tinių ginklų pagalba išsilieja ant 
visiškai niekuo dėtų žmonių, 
nepagalvodami, kad jie turi šei-
mas, vaikus, mamas, močiutes. 
Jie kitų žmonių psichinei svei-
katai daro žalą. Apie save aš ne-
galvoju: kaip politikas, į komen-
tarus nelabai kreipiu dėmesį, nes 
mano „skūra“ stora. Žinau, kad 
dalis žmonių tikrai jautriai rea-
guoja į komentarus. Žinau, kad 
komentaruose kartais prieinama 
net iki grasinimų.

Teisėsaugos reikalas nustaty-
ti, ar komentaras yra tinkamas, 
ar netinkamas. Nemanau, kad  
komentatorius, žmogų pavadi-
nęs negražiu, sulauks policijos 
dėmesio. Dažniausiai žmonės į 
policiją ir kreipiasi, kai yra ap-
šmeižiami, vadinami vagimis 
ar iškrypėliais. Aišku, vertinant 
komentarų turinį, gali būti atsi-
tiktinumų, bet aš tokią iniciaty-
vą vertinu teigiamai.

Aš pats labai retai rašau ko-
mentarus, o jei tai darau, pa-

prastai pasirašau savo vardu. 
Neprisimenu, kad būčiau kam 
nors grasinęs ar kažką negražiai 
pavadinęs (juokiasi).

Komentaras – ne 
žvirbliukas…

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

- Negali būti žmonės baudžia-
mi už tai, kad turi kitokią nuo-
monę, bet tie komentarai, kurie 
yra įžeidžiami, šmeižikiški...Už 
juos komentatoriai privalo atsa-
kyti. Žodis - ne žvirblis, komen-
taras - ne žvirbliukas. 

Prisiskaičiau daug komentarų 
apie vakcinas nuo koronaviruso. 
Sveiku protu dažnai yra nesuvo-
kiami argumentai asmenų, kurie 
vadinami „antivakseriais“. Jie 
gali nesiskiepyti, gali patarti to 
nedaryti savo artimiesiems, bet 
viešai agituoti nesiskiepyti -  tai 
yra blogis. Tokiems komentato-
riams atitinkamai reikėtų atsa-
kyti.

Galvoju ir apie žodžio laisvę, 
bet viskas tvarkoje. Jei žmogus 
gali pagrįsti savo komentaruose 
išdėstytus teiginius, tai jis nuo-

baudos ir negaus. Bet jei yra 
melaginga informacija, čia jau 
nusižengimas, taip daryti nega-
lima. Tuo labiau, kai ta informa-
cija liečia žmonių sveikatą.

Aišku, į kalėjimus žmonių už 
netinkamus komentarus sodinti 
nereikia, bet kažkaip juos su-
tramdyti būtina.

Tikiuosi, kad dėl šios policijos 
iniciatyvos sumažės „melagie-
nų“ ir dėl to mes visi tik išloši-
me.

Paleidus 
pavadžias, visi 
daro ką nori

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, „darbietis“:

- Čia gerai, kad kontrolė bus, 
tai yra gerai. Užsislėpę visokias 
nesąmones rašinėja, tokių vei-
kėjų daug yra. Čia nieko nauja, 
policija ir anksčiau stebėjo so-
cialinius tinklus. Čia tik rim-
čiau, tai susiję su internetiniais 
įsilaužimais, centrą nori kurti, 
čia jau yra rimta struktūra. Ku-
ris nors vienas asmuo paleidžia 
socialiniuose tinkluose kokią 
nesąmonę, tada dar penki parašo 
prie to.Tai žmogų demoralizuo-

Anykščių mokyklos kontaktinio mokymo nepradės
Panašu, jog Anykščių rajone kontaktinio darbo kol kas 

neautnaujins nė viena mokykla. O Lietuvoje pirmosios mo-
kyklos jau atnaujino kontaktinį pradinukų mokymą. Iki 
šiandienos visos mokyklos turėjo apsispręsti, ar ketina pra-
dėti kontaktinį darbą dar nesibaigus karantinui.

Vakar, kovo 8-ąją, Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus ve-
dėja Jurgita Banienė „Anykš-
tai“ sakė, jog greičiausiai nė 
viena rajono mokykla kontak-
tinio darbo kol kas neatnau-
jins. „Yra sudarytas sudėtin-
gas algoritmas, visa mokyklos 
bendruomenė turėtų perio-
diškai testuotis. Pirminiais 
duomenimis, grįžti į kontak-
tinį darbą kol kas neketina nė 
viena mūsų mokykla“, - dėstė 
Švietimo skyriaus vedėja.

Anykščių rajono mokyklos 
ir per karantiną nėra užrakin-

tos – vaikai, neturintys gali-
mybių mokytis iš namų (arba 
turintys blogas sąlygas), gali 
eiti į savo mokyklas. Tiesa, 
ir būdami mokyklos pastate 
jie mokosi nuotoliniu būdu. 
J.Banienė sakė, jog dažniau-
siai visose rajono mokyklo-
se būna bent po kelis vaikus. 
„Skaičiai nuolat kinta. Vaikai 
dieną kitą padirba mokykloje, 
o paskui vėl mokosi namuose. 
A.Vienuolio progimnazijoje 
ir A.Baranausko pagrindinė-
je mokykloje paprastai būna 
iki dešimties vaikų“, - aiški-
no Švietimo skyriaus vedėja 

J.Banienė.
Kol kas nėra žinių, kada vi-

soms mokykloms bus atnau-
jintas kontaktinis mokymas. 
Į nuotolinį mokymą visos 
šalies vaikai išleisti gruodžio 
pradžioje, taigi mokiniai ir 
mokytojai iš namų dirba jau 
ketvirtą mėnesį.

Visi Anykščių miesto dar-
želiai veikia. Pasak Švietimo 
skyriaus vedėjos J.Banienės, į 
darželius einančių vaikų skai-
čius pamažu auga.

Priminsime, jog ikimoky-
klinio, priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo pedagogai 
prioritetine tvarka paskiepyti 
nuo Covid-19. Dalis Anykš-
čių rajono pedagogų vakcinos 
atsisakė. Anykščių rajono vi-
cemeras, Ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo komisijos opera-

cijų vadovas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, jog to, kiek 
pedagogų atsakė vakcinų, ra-
jono vadovai nežino. „Mums 
aiškina, jog tai yra konfiden-
ciali informacija“, - tikino 
D.Žiogelis. Nesiskiepiję mo-
kytojai galės kontaktiniu būdu 
dirbti su vaikais, tačiau turės 
periodiškai testuotis.

Plėtodamas konfidencialu-
mo temą D.Žiogelis tikino, 
kad savivaldybė tik teoriškai 
tikrino beivakcinuojančiųjų 
sąrašus. „Mums buvo pateik-
ti žmonių sąrašai - be asmens 
kodų, telefonų numerių. Tik 
pavardės ir vardai. Nesu-
prantu, ką mes ten galėjome 
tikrinti. Gal aiškintis, ar pa-
vardės užrašytos be klaidų“, 
- ironizavo Anykščių rajono 
vicemeras.  

Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sako, kad 
visos rajono mokyklos ir 
per karantiną sulaukia 
vieno kito mokinio.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

bijoti, kad tavo komentarai yra 
stebimi policijos. Tai tikriausiai 
atbaidys nuo komentarų tuos 
žmones, kurie rašo „negražiai“.

Visi išvarginti 
karantino

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių vicemeras socialde-
mokratas:

- Žiūrint į tai, kaip dabar atro-
do komentarai, ir į tai, kas vyksta 
feisbuke, įtariu, kad reikia pradė-
ti kontroliuoti socialinius tinklus 
policijai. Žmonės gal karantino 
išvarginti, bet vyksta „negražūs 
rašymai“ - nueinama iki asme-
niškumų, keiksmažodžių. Su-
prantu kritiką, ji turi būti, bet kai 
prasideda asmeniniai dalykai, 
įžeidinėjimai, užgauliojimai, tai 
šitoje vietoje, manau, reiktų dė-
mesį atkreipti.

Kiek žinau, socialiniai tinklai 
yra priskirti įstatymiškam regla-
mentavimui. Kokia čia cenzūra 
gali būti, jei žmogus rašydamas 
komentarus pažeidžia įstatymus? 
Žmogus turi jausti atsakomybės 
ribas.Yra labai geras pavyzdys. 
Jei žiniasklaida skelbia viešai IP, 
tada yra komentarų labai nedaug 
ir jie yra konstruktyvūs. O jei IP 
nematomas viešai, tada žmogus 
galvoja, kad gali rašyti bet ką - 
užgaulioti, meluoti, teisti, skleis-
ti nesąmoningą informaciją.

Kartais paskaitau komentarus 
apie save ir pasidarau išvadas.

ja. Iš tikrųjų, iki šiol socialiniai 
tinklai neturėjo jokios kontrolės, 
kas norėjo, tas tą rašė. Prieita iki 
keiksmažodžių ir visko. Taip ne-
turėtų būti.

Pas mus taip yra - jei paleidi 
pavadžias, tai tada visi, ką nori, 
tą ir daro. Turi būti kontrolė kaž-
kokia, korektiškumas. Sociali-
niai tinklai labai patogi platfor-
ma, žmogus bijo kažką pasakyt, 
tai tada rašo. Jis ramus, nes žino, 
kad jo IP (unikalus numeris, 
identifikuojantis kompiuterį in-
ternete, - red.pastaba) bus neži-
nomas. Nors yra pavyzdžių, kad 
policija įsitraukdavo į šiuos rei-
kalus ir dėl netinkamų komenta-
rų buvo iškelta visokių bylų.

Pavojaus 
nematau

Antanas BAURA, buvęs 
Seimo narys, „valstietis“:

- Šiek tiek, gandų lygmeniu, 
apie tokią policijos iniciatyvą 
esu girdėjęs ( kalbėjomės su 
A.Baura kovo 5 dieną, - red.pas-
taba). Manau, kad blogiau dėl to 
nebus. Mano galva, labai daug 
yra komentatorių, kurie rašo ko-
mentarus negalvodami apie jo-
kias pasekmes. Neįvardyčiau to 
cenzūra. Nematau čia pavojaus 
žmonių minčių reiškimui.Bet 
viskam turi būti savo ribos. Jei 
tu neskatini komentaruose su-
sidorojimo su kitais žmonėmis, 
jei žmogaus neįžeidinėji, ko čia 
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(Atkelta iš 1 psl.)

Klaidų buvo: 1. Buvau profe-
sionaliai nepasiruošęs būti po-
litiku, kaip pats sakau, „atėjau 
iš mokyklos suolo”, todėl kai 
kuriose situacijose ne aš vado-
vavau, o reiškiniai, aplinka val-
dė mane.

2. Buvau įsitikinęs, kad visi 
sutartinai dirbame savivaldy-
bės žmonių labui, o pasirodo, 
kad nemokėjau atpažinti į „akis 
pritariančių, o už akių besišai-
pančių”.

3. Nežinojau, kas yra komu-
nikacija apie darbus ir kaip ją 
reikia daryti, todėl galvojau, 
kad visi supranta, kodėl daroma 
ir kad taip ir turi būti daroma, o 
pasirodo, kaip tik daug kas ne-
suprato arba nenorėjo suprasti. 

- Pirmajame Nepriklauso-
mybės dešimtmetyje daugelis 
Lietuvos merų buvo idealistai 
(arba bent idėjiniai veikėjai). 
Dabartiniu laiku vietinėje 
politikoje, mano supratimu, 
įsitvirtina praktikai, merai-
ūkvedžiai. Ar čia tik savival-
dai būdinga mutacija, ar ir 
aukštesnei valdžios pirami-
dei?

- Kadangi nedariau tyrimų, 
tai apie kitus negaliu nieko 
pasakyti, bet jei yra ir daugiau 
pastebinčių, kad nėra idealizmo 
(džiaugiuosi, kad yra tokių, kam 
tai rūpi), tai telieka ūkvedystė 
ir tada tik supranti, ką sakė  Al-
bert Camus kūrinyje „Maištin-
gas žmogus”  -  Jei niekuo neti-
kima, jei niekas neturi prasmės 
ir jei negalime pripažinti jokių 
vertybių, tada viskas pasidaro 
galima…Kadangi nieko nėra, 
kas būtų teisinga, melaginga, 

gera ar bloga, tai reikia pasiro-
dyti stipriausiam…”.

- Esminis dalykas, kurį per 
pastaruosius 30 metų išsiaiš-
kinote pats sau? 

- Kuo bebūtum - ar viršinin-
ku, ar darbininku - žinok, kad 
tai tik darbas, trunkantis ilgiau 
ar trumpiau, bet svarbu matyti 
žmones, dėl kurių arba kurių 
dėka tu ir esi kažkuo. Reikia 
būti jiems dėmesingam, bet ir 
reikliam!

- Kurio laikotarpio Anykš-
čių valdymas jums labiausiai 
patiko? Savųjų, 1995-2000 
metų, galite nevertinti...

- Valdymas nepatiko, nes de-
mokratinėje organizacijoje yra 
vadovaujama…matyt, A. Ger-
vinsko, nes buvo gana subalan-
suotas.

 - Buvote aktyvus Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos krikš-
čionių demokratų sąjungos 
narys. Dabar Jūsų politikoje 
nesimato. Kodėl?

- Aktyvioje (postų) politikoje 
neturiu teisės būti, nes nesu-
sitvarkiau su šeimos politika. 
Antra - pensija yra ne tik dar-
bovietėje, bet ir politikoje… 
Kadangi  save realizuoju dirb-
damas su studentais ir atlikda-
mas įvairius medžio meistrys-
tės darbus tėviškėje, tai kaip ir 
nelieka laiko, o gal esu nelabai 
reikalingas, nes kartkartėmis 
vis paniurzgu, kad Tėvynės są-
jungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų sąjungos politikoje 
reikia profesionalaus ir koky-
biško darbo (kur kas aukštesnio 
lygio nei prieš 20 metų ir geres-
nio nei kitų partijų) tai niekas ir 
nekviečia, o aš ir pats galvoju 
bei laukiu, kad kiti tai turi pa-

daryti geriau nei aš.
- Kaip bėgant metams kei-

tėsi ( ir ar keitėsi) Anykščių 
bendruomenių įtaka vietos 
valdžiai ir pačios bendruome-
nės? 

- Negaliu atsakyti, nes to nety-
rinėjau, o kadangi tai yra mano 
tyrimų sritys, tai fragmentiniai 
pasvarstymai būtų neprofesio-
nalūs ir nieko nepasakantys.

- Kiek  aktuali Jūsų diser-
tacijos tema – „Funkcionali 
vietos bendruomenė Lietuvos 
kaimuose ir miesteliuose“? 

- Pirmąjį tyrimą apie ben-
druomeniškumą atlikau 1999 
metais, o tiriamieji buvo kole-
gos merai. Dalis jų nesuprato 
tada, kas yra bendruomenė, ir 
man net replikavo, kad aš, bū-
damas konservatorius, kolūkius 
atkūrinėju. Jiems bendruomenė 
ir bendrovė buvo labai panašūs 
dariniai. Įstojus į ES įvyko sa-
votiškas bendruomenių sąjūdis 
– susikūrė daug vietos ben-
druomenių, o dabar esame tam 
tikroje stagnacinėje situacijoje. 
Vietos bendruomenių vaidmuo 
savivaldos politikoje yra ne-
abejotinas, todėl ir bet kokio 
lygio kalbėjimas apie vietos 
bendruomenes yra vienas iš 
motyvuojančių veiksnių. Tyri-
mus atlieku kiekvienais metais, 
esu sukūręs ir patentavęs savi-
valdybės (seniūnijos) bendruo-
meniškumo indekso nustatymo 
metodiką. Šiais metais turi išei-
ti monografija, kurioje atsispin-
dės dalis tyrimų ir šiaip įžvalgų 
apie bendruomeniškumą ir vie-
tos bendruomenes Lietuvoje.

- Kiek jaunimas dar yra pi-
lietiškas? Ar eitų Jūsų studen-
tai ginti televizijos bokšto? 

- Pilietinės vertybės raiškos 
formos istorijos eigoje kinta, 
todėl dažnas televizijos bokštų 
ar bunkerių gali ir nesulaukti, 
bet akivaizdu, kad Lietuvoje 
atsiranda kitos pilietinio veiki-
mo formos, pvz., maisto banko, 
maltiečių, gerumo, dalyvavimo 
vietos bendruomenių veikloje ar 
gyvūnų globos akcijos, kurios 
neapseina be SAVANORIŲ. 
Šis žodis viską ir pasako…

Covid 19 parodė, kad ten, kur 
pritrūko darbo rankų, kurios 
dirba už pinigus, pagelbėjo bū-
tent savanoriai.

O klausimo dalis apie pilie-
tišką jaunimą man iš viso yra 
nepriimtina, nes esu įsitikinęs, 
kad jei seneliai ir tėvai yra pi-
lietiški, tai ir vaikai bus tokie. 
Nes niekas iš niekur neatsiran-
da. Studentai eis ginti Tėvynės 
tada, jei dėstytojai eis!

- Koks Jūsų požiūris į ša-
lies valdžios triumviratą? Ar 
ten tikrai nėra nereikalingo 
koalicijos partnerio? Kalbu 
ne apie mandatų skaičių, bet 
apie ideologiją...

- O kuris iš koalicijos partne-
rių turi tai, ką vadinate ideologi-
ja? Gal manote, kad TS -LKD? 
Jei taip manote, tai pataikaujate 
man, nors aš pats nematau sa-
vojoje partijoje tam tikrų krikš-
čioniška – konservatoriška ide-
ologija paremtų darbų, nebent 
žodžius partijos pavadinime. 
Čia ir yra vienas iš tų aspektų, 
kurį turėjau galvoje, kai kalbė-
jau apie kokybišką veiklą - čia 
ir yra partijos (partijų) silpnumo 
požymis. Taip viskas susiklosto 
dėl vartotojiškumo (būti pozici-
joje arba netoli pozicijos galima 
tik pataikaujant bet kokiam rin-
kėjui – kaip tam anekdote - rytą 
kepurė raudona, per pietus ža-
lia, o vakare balta, nes tiek kar-
tų per dieną keičiasi valdžia). 
Bet taip elgdamiesi, nors ir 
gauname politinius dividentus, 
tampame nebeįdomūs pirmiau-
sia sau (priklausome partijai tik 
dėl to, kad priklausytume, o ne 
tam, kad kažkokias idėjas neš-
tume ir jų įgyvendinimo siektu-
me). Pvz., bendruomeniškumas 
- tradicinė buvusi konservatorių 
vertybė … Pasakykite, ką šian-
dien konservatoriai daro kitaip 
(o ar iš viso ką nors daro), kad 
bendruomeniškumas stiprėtų? 
Aš nematau, nors labai norė-
čiau tai pamatyti ir pasakyti 
savo studentams ar skaityto-
jams. Kai to negaliu pasakyti, 
telieka arba šaukti „mes geres-
ni”, arba tylėti neprisipažįstant, 
kad priklausai kokiai nors parti-
jai. Tad kur čia įdomumas? Kur 
partiečių veikla nerinkiminiu 
laikotarpiu, kai reikia plakatus 
klijuoti ar agitacinius lapelius 
nešioti, bet todėl, kad to rei-
kalauja tam tikros ideologinės 

nuostatos…ach, tiesa, buvo Ši-
mašiaus smėlėta aikštė, bet ir 
tai juk ne ideologijos, o vienas 
viešųjų ryšių elementų.

- Ar TS-LKD rinkėjui, pvz., 
tremtiniui Juozui iš Vaitkū-
nų, nėra pikta, kad jo mylima 
partija dalyvauja žolės ir vie-
nalyčių santuokų legalizavi-
me?

- Nežinau, gal… Bet aš pa-
sakysiu nuo savęs – pats lega-
lizavimas man nesukelia nei-
giamų reakcijų, nes tai reiškinį 
tik išviešina ir padaro jį valdo-
mą (tai, kas nelegalu, valdo ne 
viešoji valdžia). Bet kas kita, 
kaip vyksta tas valdymas – jei 
be taisyklių, be jų priežiūros, 
tada yra blogai, jei vienalyčiai, 
legalizuodami save, uzurpuoja 
ilgus metus dvilyčių kurtą kul-
tūrą ir nori nuneigti dvilyčius, 
tai jau blogai (pvz., šeimos ter-
minas buvo dvilyčių institutas 
ilgus metus, kodėl dabar reikia 
savintis šį  terminą ir būtinai 
šeima vadinti ir vienalyčių ben-
drą gyvenimą? Negi negalima 
tokio gyvenimo pavadinti kitu 
terminu ir tada mažiau bus pyk-
čio ir gyvensime po šia saule, 
kur  vietos visiems užteks, nes 
esame to paties Dievo, tik skir-
tingi vaikai.

- Koks Jūsų požiūris į ka-
rantiną? Ar vertindamas tik 
šiuo aspektu galėtumėte pa-
lyginti Sauliaus Skvernelio ir 
Ingridos Šimonytės Vyriausy-
bes?

- Ieškau kandidatų, kurie, 
neigdami karantiną ir kitus su-
varžymus, pasiūlytų, ką reikia 
daryti, kad suvaldytume Covid 
19, kad nuo šio viruso sunkiai 
nesirgtų ir nemirtų mūsų gi-
minės ir kaimynai, nes prista-
tyčiau Nobelio premijai, deja, 
nepavyksta. Vertinant Sauliaus 
Skvernelio ir Ingridos Šimony-
tės kalbėjimą Covid 19 tema, 
tai akivaizdu, kad savo logišku-
mu, argumentuotumu visa gal-
va aukščiau yra Šimonytė.

Kalbant apie ministrus, tai 
pradėjęs dirbti Dulkys teikė di-
delių vilčių, nes pažadėjo sąži-
ningą informavimą apie situaci-
ją, komunikavimą su piliečiais. 
Asmeniškai patikrinau komuni-
kavimą – teikiau tam tikrą pa-
siūlymą dėl Covid 19 valdymo, 
tai kaip ir iš Verygos, taip ir 
Dulkio, nors paprasto atsaky-
mo - „dėkui, gavome, svarsto-
me“ - vis dar laukiu… Veryga, 
kaip žmonės sako, „neišlįsda-
vo iš radijos ir televizijos”, tai 
Dulkys retai kada informuoja 
gyventojus. O reikėtų…

Kiti tiek šios, kaip ir anos vy-
riausybės nariai niekuo išskir-
tinu nepasižymi, akivaizdžiai 
vėluoja su gyventoju informa-
vimu – konsultavimu. 

(Nukelta į 5 psl.)

Tuometinis Anykščių rajono meras Saulius Nefas 1998 metų kovo 12 -ąją UAB „Anykščių 
vandenys“ vandens valymo įrenginių atidarymo šventėje. Nuotr. iš „Anykštos“ archyvų.
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Štai pvz., sunku pasakyti, ką 
darė  Švietimo, mokslo ir spor-
to ministrė J. Šiugždinienė, nes 
neigiamą nuomonę apie Astra-
Zeneca vakciną sukūrė pikta-
valiai, o koks atgarsis buvo iš 
šios ministrės? Beveik tyla…
Esu girdėjęs, kad ministrė nu-
siskundė, jog aktyviai informa-
vimo kompanijai nėra pinigų, 
bet kokių pinigų reikia apie 
šią  problemą daug, o gal labai 
daug kalbėti oficialiame Švie-
timo ministerijos tinklapyje?  
Žmonės reaguoja skirtingai, 
todėl reikia kalbėtis su visais, 
kantriai ir daug – o tai ir yra ko-
munikacija.

- Konsultuojate Vidurinės 
Azijos valstybių Vyriausybes. 
Sunku įsivaizduoti, kaip į jas, 
ypač į Turkmėnistaną, nešate 
demokratiją. Bent jau spren-
džiant pagal  stereotipus, 
šioje šalyje net ir kviestinis 

profesorius savo idėjas turi 
formuluoti taip, kad jos būtų 
priimtinos Gurbanguliui Ber-
dymuchamedovui?

- Tai atsakymas, kaip į de-
mokratinius procesus žiūri net 
ir tokios autokratinės valsty-
bės: po truputį atsiveria, nes 
mato, kad jei nekeisi žmonių 
mentaliteto (o juk demokratija 
- tai pirmiausia savarankiškas 
mąstymas), tai net ir didžiuliai 
gamtiniai turtai, kurie yra šiose 
valstybėse, neduos naudos. Da-
bar jos tiesiog parduoda savo 
gamtos vertybes kitoms šalims 
ir iš to gyvena, o mažai ką ku-
ria. Todėl ir įsileidžia Vakarų 
šalių konsultantus. Aišku, jie 
tikisi valdomos demokratijos.  

- Kokia Jūsų darbo Vidu-
rinės Azijos valstybėse kryp-
tis?

- Visi projektai visose pen-
kiose Vidurinės Azijos šalyse 
susiję su savivalda ir strategi-

niu planavimu. Tiesa, kelis mė-
nesius viename Kazachstano 
universitete dirbau mokslo de-
partamento direktoriumi tarp-
tautiniams klausimams. 

- Koks Jūsų asmeninis san-
tykis su azijiečiais skirtingose 
valstybėse? Kur Jus priima at-
sargiausiai ir kur su didžiausiu 
džiaugsmu? Ar su vietine pro-
fesūra vakarais nueinate alaus?

- Santykiai puikūs, nes, kaip 
žmonės, jie labai nuoširdūs, 
geranoriški, svetingi.Turiu ne 
tik kolegų, bet ir draugų. Ke-
letui sudariau sąlygas atvykti į 
Lietuvą. Jie buvo „apakę“ dėl 
to, ką pamatė pas mus, nes, 
išskyrus  Rusiją, niekur nebu-
vo buvę. Pamenu, kai tadžikų 
grupę nuvedžiau prie preziden-
tūros ir jie galėjo ranka paliesti 
pastato sieną,  netikėjo patys, 
kad čia prezidentūra, nes pas 
juos prezidentūrą juosia kelios 
apsaugos juostos. Tai pavyz-

dys, koks jų santykis su val-
džia. Tad viešos kritikos (to pas 
mus apsčiai, o kartais tai virsta 
man nepriimtinu niekinimu) 
nėra (išskyrus Kirgizstaną), bet 
šaip privačiuose pokalbiuose 
jie kritikuoja ir juokiasi iš savo 
„šventųjų“. Alaus nueinu ir 
nėra jie abstinentai, bet ir prisi-
gėrusių gatvėse beveik nesima-
to, bet man labiausiai patinka 
degustuoti jų vietinius valgius 
(plovai, bešparmakai, manty, 
kurdakai) išsiaiškinti, kaip ga-
mina, ir po to kažką panašaus 
gaminti Lietuvoje.

- Kiek realiai galima vaka-
rietiškų idėjų sklaida Vidu-
rinėje Azijoje? Juk žmonės 
ten kitokie visais aspektais: 
mus skiria klimatas, aplinka, 
maistas, religija, ekonominė 
padėtis...

 - Nuvykęs į tas šalis kaip 
mokslininkas ir kaip pilietis 
atlieku betarpišką lyginamąją 

(Atkelta iš 4 psl.)

analizę – nors prieš trisdešimt 
metų buvome labai panašūs, 
dabar matosi akivaizdūs skirtu-
mai, kiek toli mes nuėjome nuo 
jų, buvimas ES jiems yra savo-
tiškas kokybės ženklas, kuris 
yra labai vertinamas. Tiems, 
kurie Lietuvoje dejuoja, kad 
mes neturtingi savo gamtinių 
išteklių, vertėtų pasidomėti, 
kaip gyvena gamtinių išteklių 
labai turtingų Vidurinės Azijos 
šalių eiliniai gyventojai. Deja, 
jie gyvena prasčiau už mus, nes 
ten absoliučiai nevystomas so-
cialinis kapitalas.  Aišku, kad 
klimatiniai, religiniai skirtumai 
yra ir bus, bet visa kita pasauly-
je sparčiai panašėja, o jie noriai 
perima vakarietišką gyvense-
ną!

Kovo 11ąją atkurta Nepri-
klausoma Lietuva mums sudarė 
sąlygas patiems keistis ir padė-
ti keistis kitų šalių žmonėms  
mokslo, verslo ir pasaulyje pri-
pažintų demokratinių principų 
įgyvendinimo srityse.

Anykštėnas pianistas tapo Amerikos 
konkurso prizininku Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Muzikos pedagogės Irutės Meldaikienės auklėtinis Matas 
Niaura nuotoliniame Amerikos jaunųjų muzikantų sąjun-
gos konkurse 11-14 metų amžiaus pianistų kategorijoje lai-
mėjo trečiąją vietą.

Mokytoja Irutė Meldai-
kienė įžvelgia nuotolinių-
konkursų naudą muzikan-
tams.

Anykštėnas Matas Niaura 
sužavėjo vertinimo komi-
siją už Atlanto.

Jaunieji muzikos atlikėjai 
iš JAV, Pietų Korėjos, Kana-
dos, Honkongo, Indonezijos, 
Jungtinės Karalystės, Italijos, 
Ispanijos, Vokietijos ir kitų pa-
saulio šalių konkursui atsiuntė 
savo pasirodymų vaizdo įrašus. 
M.Niaura šiame konkurse buvo 
vienintelis dalyvis iš Lietuvos ir 
tapo pirmuoju anykštėnu, suda-
lyvavusiu pianistų konkurse už 
Atlanto. 

„IMStudija“ įkūrėja, muzi-
kos pedagogė I.Meldaikienė 
„Anykštai“ sakė, kad noras da-
lyvauti Amerikos jaunųjų muzi-
kantų sąjungos konkurse  kilo 
spontaniškai.

„Nuotolinių konkursų atsi-
radimas pandemijos kontekste 
išplėtė pasirodymų galimybes. 
Europoje esame su mokiniais 
dalyvavę Paryžiaus, Brno, Ita-
lijos ir Lenkijos konkursuose, 
koncertavę Danijoje ir Vokie-
tijoje, o noras dalyvauti dar 

toliau - Amerikos konkurse 
- iškilo visai spontaniškai dėl 
nuotolinės veiklos teikiamų 
galimybių. Konkurso nuosta-
tuose buvo aprašyta fondo, ku-
ris rengia konkursą, veikla, jo 
tikslas rasti talentingų jaunųjų 
muzikos atlikėjų ir juos paro-
dyti. Taip ir pagalvojau: „O ko-
dėl nepabandžius“, - pasakojo 
I.Meldaikienė.

Tarp laimėjusių prizines vie-
tas šiame konkurse muzikos pe-
dagogė I.Meldaikienė kartu su 
savo auklėtiniu M.Niaura  buvo 
vieninteliai iš Lietuvos. 

„Konkurso nuostatai įspėjo, 
kad prieš vertinat dalyvius vyks 
atranka - ne visi pateks į kon-
kurso perklausą. Net ir Lietu-
voje esame dalyvavę tokioje at-
rankoje, kai konkursas paskelbė 
tik finalistus. Smagu, kad Ame-
rikoje Matas tokią atranką perė-
jo ir galėjo dalyvauti konkurse, 
o kad skelbiami tik nugalėtojai  

-  pasaulio konkursuose taip yra 
priimta“, - sakė ji.

Visi Amerikos jaunųjų muzi-
kantų sąjungos konkurso  da-
lyviai privalėjo pagroti vieną 
arba du kūrinius, neperžengda-
mi laiko limito. „Pasvarsčiusi 
priėmiau sprendimą, kad Matas 
geriausiai atskleis savo gebė-
jimus, atlikdamas du skirtingo 
charakterio kūrinius: skambin-
damas S.Prokofjevo Allegro 
As-dur, jis rodys savo muzi-
kalumą, o virtuoziškai atlikda-
mas A.Khachaturiano Tokatą 
- fortepijono techniką“, - sakė 
I.Meldaikienė.

Į Lietuvą jaunajam pianistui 
M.Niaurai auksu dengtas me-
dalis paštu dar tik keliauja, kaip 
ir prizinę vietą įrodantys serti-
fikatai ne tik dalyviui, bet ir jo 
mokytojai.

Muzikos pedagogė I. Meldai-
kienė pastebėjo, kad korona-
viruso pandemijos laikotarpiu 
nuotoliniai konkursai yra pui-
kus dalykas. „Žinoma, konkur-
se gyvai klausytis atlikėjo yra 
įdomiau, tačiau nuotoliniai kon-
kursai išplėtė galimybes daly-

vauti ir labai toli vykstančiuose 
konkursuose, kai sutaupoma ir 
pinigų, ir laiko. Be to, rengdami 
vaizdo įrašus konkursams, mo-
kiniai įgijo visai naują įgūdį - 
kokybiškai nufilmuoti savo pa-
sirodymą. Man, kaip mokytojai, 
taip pat buvo iššūkis nuotoliniu 
būdu paruošti naują programą: 
nesakau, kad buvo labai lengva, 
bet tai  labai įdomu“, - tęsė ji.

Savo personalinę „muzikos 

kalvę“ I.Meldaikienė atidarė 
palikusi darbą Anykščių mu-
zikos mokykloje. Kiek joje ji 
ugdo vaikų - neatskleidė, tik 
sakė: „Mokiniai mano studijoje 
dirba skirtingais režimais, todėl 
esmę sudaro ne mokinių skai-
čius, o mūsų bendravimo kartu 
laikas. Norintiems su mokytoja 
dirbti kuo daugiau, „IMstudio-
je“ sudarau visas galimybes tai 
daryti.“

Baisiuosi ir stebiuosi
Šiomis dienomis pasklido 

žinios, kad policija kiaurą parą 
ims kontroliuoti, ką žmonės 
veikia elektroninėje erdvėje. 
Atsiradus komentarui, kuris, 
pasak mūsų naujosios valdžios, 
yra ,,melagiena“ arba kursto ne-
apykantą, atsiras policijos nu-
rodymas tokį komentarą išimti, 
o prieš komentarų autorius bus 

pradėti ikiteisminiai tyrimai, 
kurie baigsis bauda, o kai kam 
gal net ir kalėjimu. 

Suprantu, kad komentatoriai 
portaluose arba feisbuke seniai 
peržengė visas leistinas padoru-
mo ribas. Tačiau  kai  televizijos 
žurnalistė Rita Miliūtė be kau-
kių vaikštančius žmones savo 
feisbuke išvadina ,,b...nosiais“, 

o laidų vedėjas Andrius Tapi-
nas žmones, pasirašiusius už 
Seimo nario, kuris save vadina 
,,profesionaliu gėjumi“, nušali-
nimą nuo komiteto pirmininko 
pareigų, pavadina ,,nemokamu 
durnių registru“... ką aš žinau. 
Man atrodo, kad didesnės nea-
pykantos kurstymo negu tokia 
šių žinomų žmonių kalba, mes, 

kaimo ,,runkeliai“, nelabai ir iš-
galvosim.

Mano nuomone, Lietuvai ne-
reikia jokių naujų  elektroninių 
policijos patrulių. Užtektų, kad 
esami pareigūnai  paimtų šituos 
veikėjus už čiupros ir nubaustų 
už grubias ir įžeidžiamas kal-
bas. Mano nuomone,  būtent ži-
nomi, per televizorių kalbantys 
veikėjai rodo pavyzdį visuome-
nei. Jeigu jie kalba keiksmažo-

džiais ir niekina kitaip negu jie 
galvojančius, ko norėti iš kitų, 
dažnai mažiau išsilavinusių ir 
mažiau pasaulio mačiusių žmo-
nių. 

Dalė

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46 arba

el.paštu 
anyksta@anyksta.lt  

(ne) plokščia žemė
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horoskopas
AVINAS. Savaitė bus palanki. 

Būsite labai aktyvūs darbo srity-
je. Turėsite galimybes išspręsti 
savo problemas. Jausitės gerai 
ir būsite romantiški santykiuose. 
Antroje savaitės pusėje pagerės 
finansinė padėtis. Nepalikite ne-
baigtų darbų.

JAUTIS. Šią savaitę daug 
galvosite apie darbą ir santy-
kius. Jūsų sveikata išliks stabili. 
Daugelį problemų išspręsite dėl 
malonaus bendravimo. Dabar ne 
pats palankiausias laikas priimti 
svarbius sprendimus. 

DVYNIAI. Antroje savaitės 
pusėje jūsų sveikata ir reputacija 

sustiprės. Pasitikėjimas savimi 
taip pat gali padidėti. Pabandy-
kite geriau suprasti savo gabu-
mus ir talentus. Nešvaistykite 
savo laiko veltui. 

VĖŽYS. Šią savaitę sulauksite 
pagyrimų darbe. Atliksite daug 
svarbių darbų. Savo paslaptimis 
su kitais dalinkitės apgalvotai. 
Penktadienis ir šeštadienis bus 
šiek tiek sunkesnės dienos. 

LIŪTAS. Kolegos darbe įver-
tins jūsų sugebėjimus. Turėsite 
puikių galimybių darbe. Galite 
įgyvendinti savo planus. Prieš 
imdamiesi svarbių veiksmų, ap-
svarstykite ir teigiamas, ir nei-
giamas jų pasekmes.

MERGELĖ. Liksite susi-
telkę į savo darbą ir tikslus. 
Sulauksite įvertinimo už savo 
darbus. Jausite padidėjusią 
energiją savyje. Mokėsite tin-
kamai panaudoti savo gabumus. 
Nepraraskite drąsos ir pasitikė-
jimo savimi.

SVARSTYKLĖS. Antro-
je savaitės pusėje jūsų bėdos 
sumažės. Atrasite svarbios ir 
naudingos informacijos. Jūsų 
finansiniai poreikiai bus paten-
kinti. Venkite ginčų ir sprendi-
mus priimkite tik viską gerai 
apgalvoję. 

SKORPIONAS. Gausite 
naudos iš su pramogomis susi-

jusios veiklos. Namuose tvyros 
laimės atmosfera. Nesivelkite į 
per dideles diskusijas su kole-
gomis. Joga ir mankšta padės 
nuraminti jūsų negatyvias min-
tis. 

ŠAULYS Savo vidinę ener-
giją naudosite teisinga linkme. 
Galite tikėtis papildomų paja-
mų savo veiklai plėtoti. Jūsų 
sunkus darbas ir pastangos 
duos reikšmingų rezultatų. An-
tradienį, trečiadienį ir ketvirta-
dienį labiau pasirūpinkite savo 
sveikata. 

OŽIARAGIS Darbo po-
kalbiuose sulauksite sėkmės. 
Ieškantys antrosios pusės gali 

užmegzti naujus santykius. 
Penktadienis ir šeštadienis jums 
bus sėkmingesnės dienos. 

VANDENIS Viduje jausite 
padidėjusį entuziazmą. Pajusite, 
kad sugebate efektyviai išnaudo-
ti savo laiką ir sugebėjimus. Jūsų 
produktyvumas ir energija padi-
dės. Venkite užsispyrimo ir aro-
gancijos. Tinkamai pailsėkite. 

ŽUVYS Sulauksite pagyrimų 
už pasiaukojimą darbe ir palai-
kymo iš savo draugų. Dėl savo 
įgūdžių ir mokėjimo bendrauti 
būsite įvertinti. Antroje savaitės 
pusėje jausitės išsekę. Gali tekti 
remontuoti transporto priemo-
nę. 

(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 Ar Stambulo konvencija - pasikėsinimas į Lietuvos konstituciją?
Praėjusį antradienį „Anykšta“ nuomonės apie Stambulo 

konvenciją teiravosi žinomų anykštėnų. Paaiškėjo, kad tai 
tema, apie kurią kalbėti ir sunku, ir nepatogu.

O kaip Jūs vertinate šį dokumentą? Kurioms plačiai jo apta-
rinėjamoms nuostatoms pritariate, o kurių kategoriškai nepa-
laikote? To šį kartą klausėme portalo anyksta.lt skaitytojų.

Jadze iš Svedasu: „Dabar 
visi kaip užusukti tik kalba ir 
kalba apie tų sunkiai supranta-
mų Stambula kanvencijų. Atro-
da, kad jau Lietuvoj koronavi-
rusas sustabdytas ir pagydytas, 
kad visi sveiki, kad jau gerovės 
valstybe sukurta ir jakiu prable-
mu nebelyka. Tik kanvencija ir 
kanvencija. Vieni kitus puola, 
užgaulioja, sunku suprast, kas 
kaltas ir kas teisus. But gerai, 
kad kaks nors pratingas žmogus 
aiškiai ir suprantamai paaiškint, 
kas tai par dakumentas ir del ko 
dabartes tiek daug dėmesia jam 
skyriama.„

Inteligentas: „Kai norima 
dėmesį nukreipti nuo svarbių 
problemų, pradedama užsiimti 
visokiais niekais. Taip ir dabar 
yra. Atrodo, kad dabar pas mus 

svarbiausia yra gėjai ir lesbie-
tės, jų teisės. Nėra bedarbių, 
socialinės atskirties žmonių, 
elgetaujančių, prasigėrusių, yra 
tik kitokios seksualinės kryp-
ties piliečiai. Tokios diskusijos 
bevertės. Stambulo konvencija 
seniai gyvuoja, tik pas mus da-
bar apie ją prabilta.“

Nu taip: „Kam klausiate, jei-
gu uždrausta šnekėti,o kažko 
gero nesinori sakyt.“

X - man: „Jau dabar aišku, 
kad nei pavasarinėje šio Sei-
mo sesijoje, nei apskritai šioje 
Parlamento kadencijoje nebus 
ratifikuota Stambulo konvenci-
ja. Smarkiai išsiskyrė tiek val-
dančiųjų, tiek ir opozicionierių 
nuomonės. Šalininkai itin daug 
kalbėjo apie smurtą prieš mote-

ris bei vengė temos apie socia-
linę lytį, priešininkai - atvirkš-
čiai. Pasimatė, kad Lietuva ne 
tokia jau tolerantiška, kaip yra 
teigiama, apgailėtinai atrodė 
kai ne kurių liberalų nepakantu-
mas kitokiai nuomonei. Liūdna 
buvo matyti išpuolį prieš kuni-
gą Algirdą Toliatą

Stambulo konvencijos liki-
mas laukia ir partnerytės įsta-
tymo, nebus dekriminalizuotas 
nedidelio narkotinių medžiagų 
kiekio turėjimas. Panašu, kad iš 
skambiais šūkiais į Seimą įžen-
gusios Laisvės partijos pažadų 
gali gautis šnipštas.“

Alkas: „Pirmiausiai siūly-
čiau perskaityti šią konvenciją, 
o tada įvertinti. Bet kadangi 
daugeliui bent keli puslapiai 
skaitymo yra neįveikiama už-
duotis, tai ir atsakymai į šį 
klausimą dažniausiai būna pa-
grįsti gandais, pletkais ir delfio 
komentarais. Ši konvencija nei 
išsigelbėjimas, nei siaubas. Di-
džiausias siaubas, kad žmonės 
Lietuvoje nebemoka skaityti, 
suprasti tekstą.“

Taigi: „Tiek Vaikų teisių kon-
vencija, tiek Stambulo konven-
cija yra nukreiptos prieš žmo-
gaus prigimtį. Abiejų tikslas 
sukurti naują žmogų. Pirmoji 
formuoja egoistinį monstrą. 
Antroji – nesuprasi ką, kažko-
kius padarus ar robotus, kurie 
plastinėmis operacijomis nusi-
pjauna vieną organą, prisisiu-
va kitą organą, tai yra pakeičia 
vieną savo detalę į kitą, draiko-
si gatvėmis, demonstruodami 
normalios psichikos žmonėms 
nepriimtiną iškrypėliškumą. 
Jeigu anksčiau vyrą, kuris manė 
esantis vaikas ir nori eiti į mo-
kyklą su vaikais, būtų gydę, tai 
pagal Vakarų pasaulio taisykles, 
tai yra normalu, taip turi būti. 
Ir, jeigu esi žinomas žmogus, 
pabandyk Vakaruose pasakyti, 
kad iškrypimas yra iškrypimas, 
kartu su visais nekartoti kaip 
maldos, jog esi už homosek-

sualų teises, greit būsi iš visur 
išmestas. Stambulo konvencija 
veikia.

Smurto tiek prieš moteris, 
tiek prieš vaikus, tiek prieš vy-
rus nesumažins įstatymai. Lie-
tuvoje pakanka įstatymų prieš 
smurtą ir nereikia jokių sveti-
mų taisyklių. Trūksta dorovės, 
dvasingumo. Lietuvos valdžiai 
visiškai neįdomu skurdo maži-
nimas, neįdomu žmonių psichi-
nė būklė, gyventojų moralinis 
degradavimas, kurie yra smur-
to priežastys. Tačiau labai nori 
prastumti Stambulo konvenci-
ją, nes stūmėjams yra naudinga. 
Valdžiažmogiams nerūpi, jog 
kasmet iš valstybės biudžeto 
reikės išleisti milijonus tarnybų 
darbuotojų, prižiūrinčių, kaip 
vykdoma Stambulo konvenci-
ja, šėrimui.

Prancūzijoje atrinkti 
pirmieji ąžuolai Paryžiaus
Dievo Motinos katedros 
atstatymui

Prancūzijoje esančiame miš-
ke buvo atrinkti pirmieji ąžuo-
lai, kurių mediena bus naudo-
jama Paryžiaus Dievo Motinos 
katedros rekonstrukcijai.

Iš viso iki kovo pabaigos 
planuojama nukirsti apie 1 
000 ąžuolų. Jie bus panaudo-
ti 2019 metų balandžio gaisro 
suniokotam katedros stogui ir 
smailei atstatyti.

Nacionalinio paminklo Die-
vo Motinos katedros atstaty-
mui bus naudojama ąžuolo 
mediena iš visų Prancūzijos re-
gionų – pusė jos bus atgabenta 
iš valstybinių miškų, kita pusė 

– iš privačių aukotojų.
Simboliškoje ceremonijo-

je maždaug už 200 km nuo 
Paryžiaus netoli Le Mano 
esančiame miške, per kurią 
rekonstrukcijai buvo atrink-
tas pirmasis 20 metrų aukščio 
ąžuolas, dalyvavo žemės ūkio 
ir kultūros ministrai.Atrinktų 
ąžuolų mediena bus džiovina-
ma 12–18 mėnesių, ruošian-
tis katedros atstatymo darbų 
etapui. Bažnyčios atstatymas 
turėtų prasidėti 2022 metų ru-
denį, kad 2024 metų balandį 
šventovė vėl atvertų savo du-
ris.

Darbo neturintys prancūzų
kultūros darbuotojai užėmė
Paryžiaus teatrą

Prancūzijoje darbo neturin-
tys kultūros ir turizmo sekto-
riaus darbuotojai užėmė garsų 
Paryžiaus teatrą kairiajame 
Senos krante, reikalaudami 
didesnės vyriausybės paramos 
po metus trunkančios pande-
mijos, atėmusios iš jų pajamas 
ir uždariusios jų pajamų šalti-
nius neribotam laikui.

Atsinešę miegmaišių ir 
maisto jie įsikūrė puošniame 
XVIII amžiaus teatro „Odeo-
nas“ vestibiulyje ir balkonuo-
se, kad atkreiptų dėmesį į savo 
reikalavimus.

Tarp protestuotojų keliamų 
reikalavimų yra dar metams 
skirti specialią vyriausybės 
paramą sezoniniams teatro 
darbuotojams, dažnai sunkiai 
suduriantiems galą su galu, ta-
čiau ypač nukentėjusiems pra-
sidėjus koronaviruso pande-
mijai. Prancūzijos teatrai, kino 
teatrai, muziejai ir turistinės 

vietos buvo uždaryti dįvedus 
suvaržymus dėl koronaviruso 
ir kol kas neskelbiant apie ke-
tinimus juos švelninti. 

Tibeto dvasinis lyderis 
Dalai Lama paskiepytas
nuo COVID-19

Tibeto dvasinis lyderis, 85 
metų Dalai Lama buvo paskie-
pytas pirmąją vakcinos nuo 
COVID-19 doze Daramšalos 
miesto ligoninėje šiaurės Indi-
joje.

Pasiskiepijęs, dvasinis lyde-
ris paragino žmones nebijoti, 
būti drąsiems ir pasekti jo pa-
vyzdžiu.

Gydytojas G. D. Gupta iš 
Daramšalos zonos ligoninės, 
kur buvo atliktas skiepas, žur-
nalistams pranešė, kad paskie-
pytas Dalai Lama buvo stebi-
mas 30 minučių. 

„Jis išreiškė norą atvykti į li-

goninę kaip paprastas žmogus, 
kad galėtų pasiskiepyti“, – pri-
dūrė gydytojas.

Dar dešimt žmonių, gyve-
nančių Dalai Lamos rezidenci-
joje, taip pat buvo paskiepyti, 
pranešė gydytojas. 

Visiems buvo sušvirkšta 
„Covishield“ vakcina – Oks-
fordo universiteto ir JK farma-
cijos bendrovės „AstraZeneca“ 
sukurtas ir Indijos serumų ins-
tituto pagamintas preparatas.

Indijoje patvirtintų užsi-
krėtimo koronaviruso atvejų 
skaičius siekia daugiau nei 11 
mln.Pagal užsikrėtusiųjų skai-
čių tik JAV nusileidžianti šalis 
skiepijimo programą pradėjo 
sausio mėnesį, o pirmiausia 
skiepijami sveikatos priežiūros 
ir priešakinės linijos darbuoto-
jai. Mėnesio pradžioje pradėta 
skiepyti ir vyresnio amžiaus 
žmones bei asmenis, kurių 
sveikata smarkiai sutrikusi. 
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parduoda įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1300  Žaidimo data: 2021-03-07 Skaičiai: 08 01 23 
25 57 12 62 30 03 59 07 71 51 11 02 20 06 26 75 64 15 50 49 10 39 66 05 72 52 
67 41 63 58 14 45 68 46 21 74 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 16 53 36 55 28 
70 09 56 69 42 17 33 54 04 (visa lentelė)  Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimė-
tojų skaičius Užbraukus visą lentelę 3428.00€ 7 Užbraukus įstrižaines 13.00€ 
915 Užbraukus eilutę 3.00€ 10175 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 124356 
Papildomi prizai Bilietas Prizas 0129201 Automobilis Škoda Karoq 0332904 
Automobilis Škoda Karoq 0310659 Automobilis Škoda Karoq 0415731 Au-
tomobilis Škoda Karoq 0461586 Automobilis Škoda Karoq 037*714 Belaidis 
dulkių siurblys BOSCH 041*453 Belaidis dulkių siurblys BOSCH 022*061 Be-
laidis dulkių siurblys BOSCH 030*492 Delimano Joy Cook keptuvas 007*454 
Delimano Joy Cook keptuvas 025*410 Delimano Joy Cook keptuvas 023*688 
Delimano Joy Cook keptuvas 034*482 Delimano Joy Cook keptuvas 025*830 
Delimano Joy Cook keptuvas 03**113 DELIMANO JOY spragėsių aparatas 
03**010 DELIMANO JOY spragėsių aparatas 037*539 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi 042*633 Išmanioji apyrankė Xiaomi 052*557 Išmanioji apyrankė Xia-
omi 044*023 Išmanioji apyrankė Xiaomi 043*763 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
001*553 Išmanioji apyrankė Xiaomi 020*793 Kokteilinė PHILIPS 004*520 
Kokteilinė PHILIPS 049*446 Kokteilinė PHILIPS 021*279 Kokteilinė PHI-
LIPS 023*258 Kokteilinė PHILIPS 034*992 Kokteilinė PHILIPS 000*100 
Langų valyt. KARCHER WV2 Premium 006*585 Langų valyt. KARCHER 
WV2 Premium 042*334 Langų valyt. KARCHER WV2 Premium 048*110 
Langų valyt. KARCHER WV2 Premium 014*866 Langų valyt. KARCHER 
WV2 Premium 014*274 Pakvietimas į TV studiją 020*790 Pakvietimas į TV 
studiją 052*068 Pakvietimas į TV studiją 019*567 Planšetinis kompiuteris LE-
NOVO 025*611 Planšetinis kompiuteris LENOVO 037*953 Telefonas Sam-
sung Galaxy A02s 021*599 Telefonas Samsung Galaxy A02s

Kuras

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 
3 m rąsteliais. Veža 15-30 
erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-694) 13180.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Paslaugos

Stogų dengimas ir skardini-
mas.

Tel. (8-652) 63591.

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, 
(8-605) 59932.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArves, 
bulius ir telyčias 

„KreKeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIOGIAI PerKA 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.
UAB BALTICsOFA, danų

kapitalo minkštų baldų
gamybos įmonė,

plečia savo veiklą ir kViečia 
PrIsIJUNGTI prie draugiško 
anykščių kolektyvo meistrus 

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

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

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

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

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

IŠKALAMe rAIDes.
LIeJAMe PAMATUs. 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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

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

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

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439. 

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.

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

Tel. (8-616) 43208.

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

Tel. (8-611) 47343.

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą. Pristato, išrašo sąskai-
tas. 

Tel. (8-605) 49513.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai)

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

Nuotraukos 
su rėmeliu 

 kaina – 
15 eurų.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradie-
nio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio 
– 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

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

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

oras

-8

+1

mėnulis
kovo 9-12 d. - delčia.

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

Dominykas, Domas, Pranė, 
Pranciška, Visgailė.

šiandien

kovo 10 d.

vardadieniai

kovo 11 d.
Konstantinas, Gedimtas, 
Vijolė, Kostas.

kovo 12 d.
Teofanas, Galvirdas, 
Darmantė.

Teatrų scenose - anykštėnai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

XVI- oje Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja tea-
tras“, kuri turėtų vykti  birželio 27 dieną Joniškyje, Anykš-
čių kultūros centro režisieriaus Jono Buziliausko spektaklis 
-  Euripido „Medėja“ - bus apdovanotas trimis diplomais.

Pats režisierius bus apdo-
vanotas nominacijoje „Ryš-
kiausias režisieriaus darbas“. 
Medėjos vaidmenį spektaklyje 
atlikusi J.Buziliausko žmona 
Evgenia Gnedova gaus diplo-
mą nominacijoje „Ryškiausias 
moters vaidmuo“, o  spektaklio 
dailininkas Valentinas Žalkaus-
kas bus pagerbtas nominacija 
„Ryškiausia spektaklio sceno-
grafija“.

J.Buziliauskas įvertintas ir 
kaip aktorius. Jis pretenduoja 
į pagrindinį apdovanojimą no-
minacijoje „Ryškiausias vyro 
vaidmuo“ už Poeto vaidmenį 
Kupiškio Unės Babickaitės te-
atro spektaklyje „Gyvenimas 
mano – degimas“ pagal Pau-
liaus Širvio kūrybą (rež. Nijolė 
Ratkienė). 

Dviejose nominacijose diplo-
mai skirti Vilniaus universite-
to teatro spektakliui „Heraklis 
2020“ (režisierius Rimantas 
Venckus). „Heraklis 2020“ ap-
dovanojamas už scenografiją 
ir garsinį sprendimą. Vilniaus 
universiteto teatre vaidina dvi 
anykštėnės, VU alumnės Eglė 
Nefaitė ir Austėja Šmigelskaitė. 
Kelis dešimtmečius režisieriaus 
Rimanto Venckaus puoselėtas 
VU teatras „Minimum“ pernai 
baigė savo veiklą.  

Nominacijoje „Ryškiausias 
debiutas“ diplomą gaus laikraš-
čio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ bendradar-
bė, Ukmergės kultūros centro 
režisierė Skaistė Vasiliauskaitė-
Dančenkovienė už Ukmergės 
kultūros centro mėgėjų teatro 
spektaklį - Daivos Čepauskai-
tės „Aš tave užmiršau.“ 

Beje, nominacijoje „Ryškiau-
sias antrojo plano vaidmuo“ 
diplomu bus apdovanotas 
Ukmergės rajono meras Rolan-
das Janickas. Jis vaidina Tau-
jėnų mėgėjų teatre „Bičiuliai“. 
Meras nominuotas už Jono Ka-
napinsko vaidmenį spektaklyje 
„Jaunikis iš Kauno“. 

Teatralų šventėje iš viso bus 

Jono Buziliausko spektaklis „Medėja“ tarp geriausiųjų įrašytas net trijose nominacijose. 
Pagrindinį Medėjos vaidmenį atlikusi Evgenia Gnedova nominuota kaip viena ryškiausių 
aktorių moterų. 

Jonas Buziliauskas ir Evgenia Gnedova kartu ir teatre, ir 
gyvenime. Asmeninio archyvo nuotr.

Mieli Anykščių krašto žmonės,

1990-ųjų kovo 11-ąją mes visi gavome 
neįkainojamą galimybę - kurti Laisvą ir
Nepriklausomą Lietuvą. Trisdešimt vienerius 
metus žengdami Nepriklausomybės
keliu prisiminkime, jog privilegija gyventi 
Laisvėje įpareigoja atsakomybei – atiduoti
visas jėgas kuriant demokratišką, vieningą 
valstybę, teisingą ir tolerantišką
kiekvienam jos piliečiui.

Linkiu išminties ir sveikatos Jūsų kasdieniuose sprendimuose, džiaugsmo šventėse,
širdies ramybės šeimose. Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su pagarba
Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Tomilinas

išdalyta 70 diplomų 9 nomi-
nacijose. Kiekvienoje iš no-
minacijų bus paskelbti ir patys 
geriausi iš geriausiųjų, kurie 
pelnys statulėles.

J.Buziliauskas „Medėją“ pa-
statė 2019-aisiais. Jame vaidina 
9 aktoriai. Spektaklį iki pirmojo 
karantino anykštėnai spėjo pa-
rodyti Maroke vykusiame festi-
valyje. „Atspindžių“ festivalyje 

„Medėja“ pagal gautus balus 
užėmė trečiają vietą. Turėjome 
daug planų, ketinome jį rodyti 
ir Vilniuje, ir Rygoje, bet planus 
pakeitė karantinas“, - „Anykš-
tai“ sakė J.Buziliauskas.

„Tegyvuoja teatras“ - tradi-
cinis, kasmetinis mėgėjų teatrų 
renginys, kuriame apdovanoja-
mi geriausieji praėjusių metų 
teatralai. 

Vilniaus universiteto teatre „Minimum“ , kurio spektaklis 
„Heraklis 2020“ nominuotas dviem apdovanojimams, vai-
dina dvi anykštėnės, VU alumnės Eglė Nefaitė (kairėje) ir 
Austėja Šmigelskaitė.

Nominacijoje „Ryškiau-
sias debiutas“ diplo-
mą gaus „Anykštos“ ir 
„Aukštaitiško formato“ 
bendradarbė, Ukmergės 
kultūros centro režisierė 
Skaistė Vasiliauskaitė-
Dančenkovienė už mėgėjų 
teatro spektaklį - „Aš tave 
užmiršau.“ 

Krizės tema:
- Alio, ar į mokesčių inspek-

ciją pataikiau?
- Taip.
- Mano kaimynas kažką val-

go!
- Supratome, tuoj atvažiuo-

jam.

***
Mokytojas mokiniui:
- Jei būčiau tavo tėvas, dabar 

išlupčiau tau kailį.
Mokinys nusijuokia:
- Klystate. Jei būtumėt mano 

tėvas, tai dabar plautumėt in-
dus.

***
Medicinos studentė atsakinė-

ja per egzaminą. Pastatytas ske-
letas, pagal jį studentė turi pa-
sakoti apie įvairias kūno dalis:

- Čia buvo širdis, čia buvo 
plaučiai, čia - kepenys. Štai čia 
buvo skrandis, o čia - inkstai... 
O čia buvo... (studentė paraus-
ta) penis...

- Ne, - pertraukia dėstytojas, 
- čia penis ne buvo, o būdavo. 
Čia yra moters skeletas.

***
Žmona priekaištauja vyrui:
- Mestum rūkęs! Ar žinai, ką 

galėtume nusipirkti už pinigus, 
kuriuos tu išleidi cigaretėms?

- Žinau. Tu - kailinius, o aš - 
nieko.

***
Viršininkas sako pavaldiniui:
- Šaunuolis! Vakar padarei 

tiek, kiek paprastai padarai per 
mėnesį!

- Ai... tiesiog internetas buvo 
dingęs...


