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Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Sveikatos ap-
saugos ministerijos siūlymui nuo kovo 16 dienos 00:00 va-
landos iki kovo 31 dienos 24:00 valandos atlaisvinti judėji-
mo tarp Lietuvos savivaldybių suvaržymus. 

Tačiau palikti asmenų judė-
jimo ribojimai Biržų rajono, 
Klaipėdos miesto, Kupiškio ra-
jono, Marijampolės, Neringos, 
Panevėžio miesto, Panevėžio 
rajono, Šalčininkų rajono, Šir-
vintų rajono, Švenčionių rajono, 
Trakų rajono, Utenos rajono, 
Varėnos rajono, Vilniaus miesto, 
Vilniaus rajono, Visagino savi-
valdybėse, – į šias savivaldybes 
asmenims draudžiama atvykti ir 
išvykti iš jų. Šiose šalies savi-
valdybėse 100 tūkst. gyventojų 
per 14 dienų tenka daugiau nei 
200 susirgimų Covid-119. Į šias 
savivaldybes asmenims drau-

džiama atvykti ir išvykti, išsky-
rus anksčiau nustatytus ir visoje 
Lietuvoje galiojusius atvejus. 

Anykščiai pateko tarp „lais-
vųjų miestų“. Anykštėnai nega-
lės lankytis gretimose Utenos, 
Panevėžio ir Kupiškio savival-
dybėse, tačiau galėsime važiuoti 
į Molėtus, Ukmergę ir Rokiškį. 
Mums atsivėrė ir kelias į laiki-
nąją sostinę Kauną.

Per praėjusį savaitgalį Anykš-
čių rajone nustatyti 7 nauji Co-
vid-19 ligos atvejai. Šiuo metu 
serga 21 anykštėnas. Covid - 19 
persirgo 981 rajono gyventojas.

Tęsiamas anykštėnų skiepiji-

Išsiilgusiems miestų ir žmonių anykštėnams artimiausias 
didmiestis, kurį galima legaliai aplankyti - Kaunas. 

BNS nuotr.

Iš turistų bus renkama po eurą
Anykščių rajono savivaldybė rengiasi įvesti turisto mo-

kestį. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius „Anykš-
tai“ sakė, kad šis mokestis būtų panašus į dabar Lietuvos 
didmiesčiuose ir kurortuose taikomą „pagalvės mokestį“, ir 
vienam asmeniui siektų 1 Eur. 

Turisto mokestis būtų imamas tik iš tų žmonių, kurie at-
vykę į Anykščių rajoną naudotųsi apgyvendinimo paslau-
gomis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad įvesti 
turisto mokestį buvo galvojama 
jau seniai. „Neprisimenu kas, 
bet kažkas iš Anykščių rajono 
tarybos narių tokį mokestį pa-
siūlė. Padiskutavome  Turizmo 
komisijos posėdyje apie tai. 
Dauguma komisijos narių tam 
pritarė, man atrodo, kad net 
SPA Anykščiai Vilnius turisto 
mokesčiui labai nesipriešino. 
Galvojame šią savaitę sukviesti 
turizmo paslaugų teikėjus, šia 
tema padiskutuoti ir, jei nebus 
labai didelio pasipriešinimo, 
bandysime sprendimo projek-
tą apie turisto mokestį teikti 
Anykščių rajono tarybai“, - 
sakė jis.

Meras S.Obelevičius sakė, 
kad turisto mokestį būtų surink-
ti nesudėtinga, papildomą eurą 
turistai sumokėtų apgyvendini-
mo paslaugų teikėjui. Surinktos 
lėšos patektų į Anykščių rajono 
savivaldybės biudžetą.

„Druskininkai, pavyzdžiui, 
yra pasitvirtinę, kam surinkti 

pinigai naudojami, kad nebūtų 
bet kur ištaškomi pinigai. Pas 
juos lėšos naudojamos apžel-
dinimui ir miesto reklamai bei 
infrastruktūrai“, - dėstė meras.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė nesibaimi-
nantis, kad dėl įvesto turisto 
mokesčio gali sumažėti turistų.

„Jeigu žmogus moka 50 
Eur už nakvynę, tai jam 
tas vienas euras tikrai nie-
ko nereikš“, - kalbėjo me-
ras Sigutis Obelevičius.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

mas nuo Covid-19. Šią savaitę 
mūsų rajonui skirta 200 „Astra-
Zeneca“ vakcinų ir 282 „Pfizer“ 
vakcinų. Pasak Anykščių rajono 
vicemero, Ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo komisijos opera-
cijų vadovo Dainiaus Žiogelio, 

didžioji dalis „Pfizer“ vakcinų 
atiteks antrą kartą besiskiepijan-
tiems, o „AstraZeneca“ skiepija-
mi vyresnio amžiaus anykštėnai. 
D.Žiogelis dėstė, kad masinė 
65-70 m. amžiaus grupės asme-
nų vakcinacija dar nėra pradėta.

Anykščių rajono savivaldybė skaičiuoja, kad įvedus turisto 
mokestį per metus savivaldybės biudžetas pasipildys maž-
daug 50 tūkst. Eur. 

Rengiamos trijų 
teritorijų 
sutvarkymo 
vizijos

Kavarske 
bus gaminami 
gaivieji gėrimai

Ar reikalingi kibernetiniai 
policijos patruliai?

Irena VAITKIENĖ, Anykš-
čių miesto Jurzdiko seniū-
naitijos seniūnaitė:

„Man nepatinka žmonių 
gąsdinimai“... 

Per pandemiją 
bibliotekose 
sumažėjo 
lankytojų

Darbas. Užimtumo tarnyba 
šią savaitę Anykščių rajone siū-
lo 114 darbo vietų. Darbo pa-
siūlymų spektras labai įvairus 
- reikalingi pardavėjai, pada-
vėjai, siuvėjai, traktorininkai, 
buhalteriai ir kitų specialybių 
darbuotojai. Darbas siūlomas 
ne tik Anykščių mieste, bet ir 
Skiemonyse, Janušavoje, Kur-
kliuose, Kuniškiuose bei kitose 
vietovėse.

Krepšinis. „KKSC–Elmio“ 
ekipa sužinojo būsimą varžo-
vą „TOPsport–RKL“ atkrinta-
mosiose varžybose. Anykščių 
„KKSC–Elmio“ komanda kovo 
18 dieną 19.30 val. „Nykščio 
namų“ arenoje žais pirmąsias 
RKL atkrentamųjų varžybų 
rungtynes. Aštuntfinalio etape 
anykštėnai iki dviejų pergalių 
kovos prieš Klaipėdos „VK-
KM–Neptūno“ klubą.

Konkursai. Baigėsi pre-
tendentų į UAB „Anykščių 
vandenys“ ir į VšĮ „Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras“ direktorius dokumen-
tų priėmimo terminai. Abie-
juose konkursuose planuoja 
dalyvauti daugiau nei po vieną 
asmenį. Konkursų datos nėra 
paskelbtos.

Lūšys. Anykščių regioninio 
parko priskirtose administruoti 
teritorijose - Taujėnų - Užulė-
nio miškuose ir Šimonių girioje 
- įvykdyta lūšių apskaita, skel-
bia Anykščių regioninio parko 
direkcija. Pagal pėdsakus, at-
sispaudusius sniego dangoje, 
buvo apskaitytas minimalus 
lūšių skaičius.

Užuojauta. Užuojautos pu-
blikavimo kaina „Anykštoje“ 
- 20 eurų.
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temidės svarstyklės

Rengiamos trijų teritorijų sutvarkymo vizijos
Anykščių rajono savivaldybė pasirašė sutartį su UAB 

„Structum projektai“ dėl Anykščių rajono savivaldybės te-
ritorijų pritaikymo šiandienos poreikiams priešprojektinių 
pasiūlymų paslaugų įsigijimo.

Šiandienos poreikiams no-
rima pritaikyti Antano Bara-
nausko ir Antano Vienuolio 
- Žukausko memorialinio mu-
ziejaus, senosios ligoninės ir 
buvusios gaisrinės bei Anykš-
čių miesto turgaus teritorijas.

Savivaldybės lūkesčiai - va-
dovaujantis galiojančiais teri-
torijų planavimo dokumentais 
parengti minėtų teritorijų vys-
tymo koncepcijas.

Paslaugų pirkimo techninėje 
specifikacijoje apibrėžta minė-
tų teritorijų problematika.

Apie muziejaus teritoriją 
rašoma, kad rašytojo Antano 
Vienuolio sodybos teritorija yra 
didelė, tačiau lankytojui nėra 
jokio tikslo išsukti iš pagrindi-
nio tako, vedančio link rašytojo 
Antano Baranausko klėtelės.

„Poetų istorija yra labai bran-
gi Anykščiams, tačiau tą istoriją 

reikia atnešti į šiandienos kon-
tekstą“, - rašoma dokumente.

Priešprojektinių pasiūly-
mų rengėjams be kita ko siū-
loma iš naujo suprojektuoti 
A.Baranausko klėtelės gaubtą.

Anykščių turgui paslaugų 
pirkimo techninėje specifi-
kacijoje negailima  pagyrų: 
„Anykščiuose turgus yra itin 
populiari prekybos vieta, ypač 
lankoma savaitgaliais. Kol kas 
šis turgus neturi indentiteto, vi-
zualinės traukos lankytojams, 
ypač miesto svečiams. Turga-
vietei trūksta zonavimo, pačių 
prekyviečių architektūrinio 

sprendimo, jų išdėstymo. Šis 
turgus plačiai žinomas visoje 
Lietuvoje, žmonių vadinamas 
„pievele“. Itin skoningas „sku-
durynas“ - lyg BUTIKAS“, - 
apie turgų rašoma dokumente.

Nors senosios Anykščių ligo-
ninės pastatas ir žemės sklypas 
priklauso UAB „DG ir Ko“, 
priešprojektinių pasiūlymų ren-
gėjams siūloma naujai pažvelg-
ti ir į šią teritoriją bei pasiūlyti 
jos sutvarkymo idėjas.

Už priešprojektinių pasiūly-
mų parengimo paslaugą UAB 
„Structum projektai“ bus su-
mokėta 11 tūkst.999 Eur.

Stendais nuo lankytojų uždengtai 
Antano Baranausko klėtelei siūloma 
suprojektuoti naują gaubtą.

Senosios Anykščių ligoninės pastatas 
savivaldybei nepriklauso, bet vis vien 
norima ją sutvakyti.

Anykščių turgus priešprojektinių pa-
siūlymų rengėjams pristatomas kaip 
visoje Lietuvoje žinoma prekyvietė.

Vagystė. Kovo 14 dieną apie 
17.00 val. gautas pareiškimas, 
kad pavogta lengvojo automo-
bilio priekaba, stovėjusi Ka-
varske, P. Cvirkos g. Padaryta 
700 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Konfliktas. Kovo 13 dieną 
apie 17.20 val.Kurklių seniū-
nijos Kurklių II kaime blaivus 
vyras (g. 1963 m.) smurtavo 
prieš kitą vyrą (g. 1989 m., nu-
statytas 2,66 prom. girtumas). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Smurtautojas sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 

patalpą.
Smurtas. Kovo 13 die-

ną apie 20.30 val. Namuose, 
Anykščiuose, Ramybės g., 
vyras (g. 1955 m., nustatytas 
1,64 prom. girtumas) smurta-
vo prieš moterį (g. 1997 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 

ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Nesantaika. Kovo 13 dieną 

apie 19.10 val. Namuose, Troš-
kūnų seniūnijos Gudelių kai-
me, neblaivus vyras (g. 1979 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1974 m., nustatytas 1,77 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Per pandemiją bibliotekose sumažėjo lankytojų
Koronaviruso pandemija išretino Anykščių L. ir 

S.Didžiulių viešosios bibliotekos bičiulių gretas. Anot bibli-
otekos direktoriaus Romo Kutkos, skaitytojų mažėja ir dėl 
prastos Anykščių rajono demografinės situacijos.

„Laikmečio iššūkiai lemia 
besikeičiančius tiek Bibliote-
kos vartotojų, tiek ir darbuotojų 
poreikius  bei galimybes. 2020 
metų pradžioje  ir pabaigoje pa-
skelbtas COVID-19 pandemijos 
karantinas paskatino Bibliotekos 
darbuotojus keisti darbo pobūdį, 
ieškoti naujų  gyventojų aptarna-

vimo formų virtualioje erdvėje, 
tačiau turėjo ir neigiamą poveikį 
veiklos rezultatams – sumažėjo 
vartotojų bei apsilankymų Bibli-
otekoje ir filialuose skaičius, gy-
ventojų sutelkties, trumpalaikės 
knygų nuomos rodikliai“, - pra-
ėjusių metų veiklos ataskaitoje 
rašo direktorius R.Kutka.

Anot R.Kutkos, Anykščių L. 
ir S.Didžiulių viešoji biblio-
teka susiduria ir su kitais pro-
bleminiais klausimais. Tai  ne-
pakankamos lėšos dokumentų 
fondams atnaujinti, bibliotekos 
veiklas siaurinantys riboti biu-
džetiniai asignavimai.

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka taip pat nerimauja, kad 
neliko profesionalių biblioteki-
ninkų rengimo studijų, tačiau 
esamus darbuotojus 2020 metais 
įvertino net finansiškai.

„Už ilgametį sąžiningą darbą, 
aktyvų dalyvavimą kultūrinė-
je Bibliotekos bendruomenės 

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius 
Romas Kutka pernai už sąžiningą darbą bibliotekininkus 
paskatino vienkartinėmis piniginėmis išmokomis.

veikloje bei papildomus darbus 
buvo išmokėtos vienkartinės 
išmokos (50 darbuotojų), pa-
reikštos žodinės padėkos (7 dar-
buotojams)“, - ataskaitoje infor-
muoja R.Kutka.

Anykščių viešojoje bibliote-
koje yra patvirtintos 54,75 pa-
reigybės, užimtos - 48,75.

Pernai bibliotekos darbuotojų 
atlyginimų vidurkiai per mėnesį 
buvo tokie: aptarnaujančio per-
sonalo 866 Eur, bibliotekininkų 
1 016 Eur, vadovų 1 277 Eur.

Anot bibliotekos direktoriaus 
R.Kutkos, tarp skaitytojų popu-
liarios nemokamos paslaugos: 
knygų užsakymas iš elektroni-

nio katalogo, rezervavimas tele-
fonu, el. paštu, knygų ir žurnalų 
trumpalaikis skolinimas į na-
mus, knygų grąžinimas į speci-
alų įrenginį ir susipažinimas su 
naujai gautomis knygomis bibli-
otekos svetainėje.

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
rius R.Kutka praėjusių metų 
veiklos ataskaitoje akcentuoja, 
kad Anykščių rajone yra gerai 
išplėtotas ir gyventojams priei-
namas bibliotekų tinklas, visos 
bibliotekos yra kompiuterizuo-
tos, o įstaigoje dirba patyrę ir 
kvalifikuoti darbuotojai.

-ANYKŠTA

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos di-
rektoriaus Romo Kutkos 
teigimu, lankytojų bibli-
otekoje sumažėjo ir dėl 
pandemijos.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Poligonas. Vietos naujam 
kariniam poligonui bus ieško-
ma ne tik vakarinėje Lietuvos 
dalyje, bet visoje šalies teri-
torijoje. Dėl to susitarė krašto 
apsaugos ir aplinkos ministrai 
Arvydas Anušauskas bei Si-
monas Gentvilas, pirmadienį 
pranešė Aplinkos ministerija. 
Poligono alternatyvų paieškai 
Krašto apsaugos ministerija ba-
landžio pabaigoje skelbs naują 
galimybių studijos konkursą. 
Anot pranešimo, atsižvelgda-
mi į Telšių, Mažeikių, Šiaulių, 
Akmenės, Kelmės savivaldybių 
bei jų bendruomenių prašymus, 
ministrai sutarė patikslinti Lie-
tuvos bendrojo plano sprendinį, 
kad būtų galima atlikti galimy-
bių ir poreikio studiją naujam 
kariniam poligonui bei karinio 
mokymo teritorijoms įrengti vi-
soje Lietuvos teritorijoje. Kovo 
pabaigoje Lietuvos kariuomenė 
ketina parengti karinę studiją, 
pagal kurią bus sudaroma Že-
mės sklypo naujam poligonui 
įrengti galimybių studijos tech-
ninė specifikacija. 

Planas. Sveikatos apsaugos 
bei švietimo, mokslo ir sporto 
ministrai rengia planą visiems 
pradinukams grįžti į mokyklas. 
Jį Vyriausybė ketina svarstyti 
trečiadienį. Apie tai pirmadienį 
per Vyriausybės posėdį prane-
šė premjerė Ingrida Šimonytė. 
Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys teigė, kad šie 
siūlymai bus pateikti kitam Vy-
riausybės posėdžiui. Premjerės 
atstovė spaudai Rasa Jakilai-
tienė BNS taip pat sakė, kad 
sekmadienį susirinkę ekspertai 
svarstė scenarijus, kokiais eta-
pais mokyklas atverti būtų gali-
ma ir kitiems moksleiviams.

Sputnik. Rusiškos vakcinos 
nuo koronaviruso „Sputnik V“ 
kūrėjai pirmadienį pareiškė 
pasiekę susitarimus dėl prepa-
rato gamybos keliose Europos 
Sąjungos valstybėse. „Sputnik 
V“ programą finansuojančio 
Rusijos tiesioginių investicijų 
fondo (RTIF) vadovas Kirilas 
Dmitrijevas pranešime sakė, 
kad jo organizacija užsitikrino 
„susitarimus su kompanijomis 
iš Italijos, Ispanijos, Prancūzi-
jos ir Vokietijos dėl „Sputnik 
V“ gamybos pradžios“. Pasak 
K. Dmitrijevo, šie susitarimai 
leis tiekti rusišką vakciną Euro-
pos rinkai, „kai Europos vaistų 
agentūra (EVA) suteiks jai leidi-
mą“. Anksčiau šį mėnesį Ams-
terdame įsikūrusi EVA pradėjo 
„Sputnik V“ tęstinę peržiūrą – 
tai yra svarbus žingsnis norint 
patvirtinti šį pirmą ne Vakarų 
šalyje sukurtą preparatą vartoji-
mui 27 valstybių bloko teritori-
joje. Tačiau kelios ES šalys jau 
pradėjo ją platinti.

-BNS
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komentarai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.ltKavarske bus gaminami gaivieji gėrimai

Kavarske, P.Cvirkos gatvėje 11, buvusios ambulatorijos patalpose, UAB „Grybas“ pla-
nuoja atidaryti gaiviųjų gėrimų gamyklą. 

Bendrovė iš Anykščių rajono 
savivaldybės yra išsinuomojusi 
negyvenamąsias 121,77 kv.m. 
patalpas.

Anykščių rajono tarybai yra 
gavusi UAB „Grybas“ vadovo 
Tado Vespenderio prašymą dėl 
patalpų rekonstrukcijos. Jose 
numatyta atlikti langų ir durų 
keitimą, pertvarų ir laikančių 
sienų griovimą ir perstatymą, 
patalpų plano keitimą, sienų, 
grindų, lubų šiltinimą bei ap-
dailą, santechninių mazgų ir 
elektros instaliacijos įrengimą. 

UAB „Grybas“ vadovas 
T.Vespenderis „Anykštai“ pa-
sakojo, kad jis yra vilnietis, o 
jo bendrovės bendrasavininkis 
- Anykščiuose gyvenantis kau-
nietis Nerijus Lukšas. 

Beje, vos prasidėjus pokal-
biui apie UAB „Grybas“planus 
Kavarske, T.Vespenderis neti-

kėtai pageidavo išlikti anoni-
mu, nes, anot jo, „yra tam tikri 
susitarimai su kitais juridiniais 
asmenimis“. Jis sakė galin-
tis papasakoti apie Kavarske 
numatomą atidaryti gaiviųjų 
gėrimų gamyklą, bet „Anykš-
tai“ esą reikėtų parašyti, kad 
apie tai pasakojo ne jis, o jo 
bendrasavininkis. Reikėtų pa-
minėti, kad UAB „Grybas“ va-
dovo T.Vespenderio prašymas 
Anykščių rajono tarybai dėl 
patalpų rekonstrukcijos yra pa-
viešintas Anykščių rajono savi-
valdybės tinklapyje, tad viešai 
ir be „Anykštos“ prieinamas 
plačiajai visuomenei.

UAB „Grybas“ vadovas 
T.Vespenderis sakė, kad atida-
ryti gamyklą Kavarske buvo 
du motyvai - atsirado galimybė 
išsinuomoti veiklai tinkamas 
patalpas, o jo kolega gyvena 

Anykščiuose.
„Žmonės artimesni, papras-

čiau viskas, nuomos kainos 
mažesnės. Darbo jėgos kol kas 
neieškojome, gali kilti klausi-
mų, bet kaip tik „Anykštoje“ 
žiūrėjau, kad Anykščių rajone 
yra beveik 3 tūkst. bedarbių, 
tad mums gal tai visai ir priva-
lumas“, - svarstė verslininkas.

T.Vespenderis sakė, kad gai-
viųjų gėrimų gamybai pakaktų 
„paprastų darbininkų“, kiek jų 
galėtų būti įdarbinta Kavarske, 
jis atsakyti negalėjo.

UAB „Grybas“ vadovas sakė, 
kad Kavarske bus gaminami 
funkciniai gėrimai, kurie yra 
praturtinti įvairiomis sveikatai 
palankiomis medžiagomis.

„Poreikis tokiems dalykams 
dabar yra. Gėrimus planuoja-
me parduoti ir užsienio šalyse. 
Jie yra brangesni nei papras-

tas vanduo ar sultys“, - tęsė 
T.Vespenderis.

Pasiteiravus, kokio masto ga-
mybą planuoja, UAB „Grybas“ 
vadovas T.Vespenderis sakė, 
kad į šį klausimą jam atsakyti 
sunku.

„Pradžioje gaminsime nedi-
deliais kiekiais. Kavarsko am-
bulatorijos pastatą jūs esate ma-
tęs? Tai koks ten fabrikas galėtų 
būti. Ten bus minigamykla  pra-
diniams poreikiams patenkinti, 
kokius ir esame suplanavę“,- 
paaiškino pašnekovas.

Į gaiviųjų gėrimų gamyklą 
Kavarske UAB „Grybas“ taip 
pat investuos europines lėšas. 
Numatyta investuoti nuo 50 
tūkst. Eur.

Prieš imdamiesi įgyvendinti 
savo planus Kavarske, pernai 
UAB „Grybas“ savininkai lan-
kėsi Anykščių rajono savival-
dybėje, susitiko su savivaldy-
bės vadovais.

„Su savivaldybe vyksta vis-

kas labai lėtai. Tarkim, jie su-
rengia posėdį ir sprendžia kaž-
kokį klausimą ne tada, kada to 
mums reikia, o kada jie gali. Tai 
užsitęsia  kartais ir kelis mėnė-
sius ir apsunkina verslo veiks-
mus“, - sakė T.Vespenderis.

UAB „Grybas“ planuoja, kad 
gaiviųjų gėrimų gamykla Ka-
varske gali pradėti veikti jau šį 
rudenį.

Negyvenamąsias patalpas Ka-
varske, P.Cvirkos gatvėje 11, 
Anykščių rajono tarybos spren-
dimu arbatos ir kavos apdoro-
jimo ir perdirbimo veiklai nu-
sprendė išnuomoti  2019 metais. 
Už šių patalpų nuomą per metus 
imamas 350 Eur mokestis.

Priminsime, kad Kavarsko 
seniūnijos Dauginčių kaime 
mažoji bendrija „Kaimo sultys” 
ruošiasi atidaryti saldainių fabri-
ką. Ūkininkai Vilma Tociony-
tė ir Domas Grigaliūnas rinkai 
žada pasiūlyti iš natūralių sulčių 
pagamintus „guminukus”.

Ar reikalingi kibernetiniai policijos patruliai?
Anykščių rajono politikos lyderiai vienbalsiai pritarė po-

licijos iniciatyvai steigti kibernetinių patrulių etatus ir ištisą 
parą stebėti socialiniuose tinkluose rašomų komentarų tu-
rinį.

Tęsdama šią temą, „Anykšta“ nuomonės apie tai teiravosi 
dar keleto žinomų anykštėnų.

Socialiniai 
tinklai pernelyg 
atpalaiduoja

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

- Gera tai iniciatyva, nes ko-
mentaruose daug „šiukšlyno“. 
Žmonės įžeidinėjami dėl savo 
asmeninių savybių, skleidžia-
ma neapykanta. Pavadinčiau 
ksenofobija viskam. O kaip 
ta iniciatyva veiks, ar nebus 
„perspausta“ su komentarų 
kontrole - tikiuosi, kad to ne-
bus.

Pats rašydamas komentarus 
laikausi etikos normų. Beje, 
pastebėjau, kad feisbukas 
žmones atpalaiduoja. Kai ku-
rie jų gyvai negalėtų taip ben-
drauti, diskutuoti, kaip tai daro 
socialiniuose tinkluose. Saky-

čiau, kad įsitvirtinus sociali-
niams tinklams, demokratija 
peršoko į kitą lygį. Kai kurie 
žmonės socialiniuose tinkluo-
se atsipalaidavo per daug.

Tai nebūtinai 
gali turėti 
teigiamų 
pasekmių

Miglė GALVONAITĖ, žur-
nalistė:

- Socialinių tinklų stebė-
sena gera, kol ji negniaužia 
saviraiškos laisvės. Džiugu, 
jei policija dirbs sąmoningai 
ir sukurs „šalto dušo“ efektą 
tiems, kuriems jo tikrai reikia 
– skatinantiems patyčias, ra-
sizmą ir kitas žmogaus laisves 
ir teises minančias vienpuses 
diskusijas.

 Tikiuosi, tai pabudins moty-
vaciją pergalvoti savo žodžius 

ir skatins sąmoningumą, žmo-
giškumą komentarų kautynėse.

 Kita vertus, jei policija ir 
pati bus nesąmoninga, tai yra, 
baus vien tam, kad baustų, ne-
būtinai tai turės teigiamų pase-
kmių. 

Dabar žmonės dėl ilgai be-
sitęsiančio karantino vis irz-
lesni ir, užkabinus ką nors be 
reikalo, gali įsijungti kovojimo 
mechanizmas, o tai neskatins 
pasitikėjimo policija ir gali 
sumažinti saugumo jauseną in-
ternete.

Čia tas pats, 
kaip 
sukontroliuoti 
upėje kilbukus

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, žurnalistas, muziejaus 
kuratorius:

 - Į žinią, kad policija stebės 
socialiniuose tinkluose rašo-
mų komentarų turinį, galima 
sakyti, sureagavau dvejopai. 
Pirmiausia - šyptelėjau, nes tai 
maždaug tas pats, kaip sukon-
troliuoti, kurioje Šventosios 
upės vietoje plaukioja kažkoks 
vienas ar kitas rausvai melsvas 

kilbukas. Interneto erdvė yra 
pernelyg plati.

Kita vertus, reagavau ir gan 
teigiamai. Vien žinia, kad tu 
darydamas darbą, kuris paties 
sąžinei yra ne visai deramas, 
gali žinoti, kad kažkur kaž-
kas tave stebės. Iš esmės, tai 
tas pats, kaip mieste prikabinti 
daug vaizdo stebėjimo kame-
rų ir sakyti, kad kas penkta iš 
jų filmuoja. Kitos keturios ka-
meros yra neveikiančios, bet tu 
niekada nežinai, kuri kamera 
yra veikianti.

Tikslas yra geras, bet įgyven-
dinimo galimybės, patys su-
praskime... Komentatorių gali 
būti pustrečio milijono, o se-
klys vienas ir dar virtualus.

Nemanau, kad čia kyla kaž-
kokios grėsmės žodžio laisvei, 
nes tikslas sutramdyti, kas yra 
nesuderinama su žodžio laisve. 
Žodžio laisvė yra skelbti tiesą 
visomis įmanomomis priemo-
nėmis. Jei tu rašai anoniminį 
komentarą, tu nesi realus žmo-
gus, tai tu neturi nuomonės, ku-
rią gali reikšti.

Nepatinka 
žmonių 
gąsdinimai

Irena VAITKIENĖ, Anykš-
čių miesto Jurzdiko seniūnai-
tijos seniūnaitė:

- Kažką ta tema esu girdėju-
si, bet esu užsidariusi nuo visų 
tų nesąmonių. Nežiūriu tele-
vizijos, skaitau tai, kas man 
įdomu. Noriu ramiai gyventi. 
Nes pastebiu, kad televizijos 
prisižiūrėję žmonės yra įbau-
ginti, juos gąsdina žinios apie 
koronavirusą ir apie tai, kad 
policija gali juos sekti.

Žinojimas yra gerai, jis iš-
laisvina, bet žinoti reikia įsta-
tymus, tada žmonės bus ma-
žiau mulkinami, gaus mažiau 
baudų. O mes iki šiol gyve-
nome, tikėjome valdžia. Bet 
dabar ne visada gali ja tikėtis, 
svarbu žinoti savo teises. Rei-
kia pasikliauti savimi.

Kartais komentarus parašau. 
Manau, kad reikia savo nuo-
monę išreikšti. Bet noriu, kad 
tai būtų daroma pozityviai, 
nekiršinant vieniems kitų. Jau 
ir taip žmonės susiskirstę į sto-
vyklas. Visi turi savo tiesą, ki-
taip čia nebus, bet galima savo 
tiesą išsakyti kitų nesupykdant. 
Kuo kiekvienas  tiki, tai jam ir 
yra tiesa. Savo nuomonės iš-
sakymas juk nėra destruktyvi 
veikla, langų daužymas ar kaž-
koks chuliganizmas.

Aš nepritariu, kad policija 
mus sektų socialiniuose tin-
kluose. Man nepatinka žmo-
nių gąsdinimai, norėtųsi, kad 
jais būtų rūpinamasi. Jeigu 
kažkam kažkokie komentarai 
nepatinka, jų galima tiesiog 
neskaityti.

-ANYKŠTA
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Birutė Andriusevičienė: 
„Reikėdavo gi kažkaip išsikvailiot“ lina DAPkienĖ

Įdomu pakalbinti buvusius Anykščių krašto gyventojus. 
Birutei Andriusevičienei (mergautinė pavardė – Dapkutė) 
Šovenių kaimas – gimtinė ir augtinė. Čia ji gyveno iki 1963 
metų, kol baigė vidurinę mokyklą. 

Mokykliniai metai ir nuotykių kupinas gyvenimas Ka-
varsko vidurinės mokyklos bendrabutyje, netikėtas posūkis 
atsiimant dokumentus iš universiteto, praktika Anykščių 
ligoninėje ir dar daug visko prisiminimuose, kurie dabar, 
einant 75-uosius metus, yra dar ryškesni, lyg būtų iš pačių 
gražiausių prisiminimų skrynelės. 

Pradinę mokyklą Birutė baigė 
Budriuose. „Tuomet keturios 
klasės vienoj salėj buvo. Dabar 
nė nežinau, kaip mes ten ko ir 
beišmokdavom“, – šypsojosi 
pašnekovė. 

Birutė sename albume sura-
do nuotrauką – visi mokinu-
kai ekskursijoje. Kitoje pusėje 
užrašyta: „1956 metų Budrių 
pradinės mokyklos ekskursija 
Anykščiuose prie A. Baranaus-
ko klėtelės. Ketvirta klasė. Su 
skrybėle – rašytojas A. Vienuo-
lis-Žukauskas“.

Birutė atsimenanti tiek pačią 
kelionę „gruzoviku“, tiek rašy-
toją: „Mums gi buvo „bele“ tik 
veža – sulipom per bortą ir sė-
dėjom sutūpę, kaip mums buvo 
pasakyta. Kai nuvykom į vietą, 
vadovė priminė, kad dabar ateis 
rašytojas. Pasirodė toks ponas 
su skrybėle. Nusilenkė, paklau-
sinėjo, iš kur mes atvykom, 
papasakojo apie savo kūrybą. 
Betgi mes dar vaikai buvom, 
tai tiek ir teatsimenu. Nuotrau-
koje matyti, kaip viena mokinė 
prie šulinio stovi, vandenį ge-
ria. Mat buvom labai ištroškę. 
Tada dar prie Biliūno kapo bu-
vom nuvykę“, – prisiminimais 
dalijosi buvusi Šovenių kaimo 
gyventoja. 

Mokinukių išdaigos
Kai Birutei buvo laikas tęsti 

mokslus vidurinėje mokykloje, 

Kavarskas buvo rajonas. Vie-
nišų ir nepasiturinčių tėvų vai-
kams, gyvenantiems kaimuose, 
mokykla skirdavo gyvenamąjį 
kambarį šalia buvusiame in-
ternate. „Man internato pastate 
vietos neskyrė, tad žiemą teko 
nuomotis butą pas bobutę Ka-
varske. Apsigyvenom dviese su 
tokia Aldona. Televizoriaus ir 
radijo nebuvo. Vakarai laisvi, 
reikia gi kažkaip išsikvailiot. 
Iš bulvių išdroždavom dantis, 
įsidėdavom į burną, veidą išsi-
tepdavom miltais ir, apsisiautu-
sios baltom paklodėm, tamsiais 
vakarais dumdavom į gatvę 
praeivių gąsdinti. Prie vyriokų 
ar jaunesnių moteriškių nesi-
artindavom, bet jei kokia pa-
gyvenusi moteriškė eidavo, tai 
mums labai tikdavo. Pėdina ji 
sau ramiai, o čia kaip dvi bai-
dyklės netikėtai išlįsdavom pa-
tamsiais! – juokėsi pašnekovė ir 
tęsė: – Kai tik mūsų šeimininkė 
miegodavo, mes abi išeidavom. 
Niekas nieko nežinojo. Turė-
jom ir atsitraukimo planą, jei 
mums riesta pasidarytų – tada 
jau bėgtume slėptis į lauko tua-
letą. Vėliau vis tiek kažkas ma-
mutei papasakojo, tai baigėm 
su tais gąsdinimais“. 

Mokyklos bendrabutyje 
Pasak Birutės, maždaug sep-

tintoje klasėje pavyko gauti 
mokyklos bendrabutį, kuris 

Birutė Andriusevičienė judrumą ir aktyvumą paveldėjo iš 
mamos Konstancijos. 

Ekskursijos į Anykščius metu mokinukai buvo supažindinti su rašytoju A. Vienuoliu-Žu-
kausku. 

buvo visai šalia mokyklos. „Į 
pamokas eidavom apsirengę 
uniformas. Rytais, pažadinti 
auklėtojos, turėdavom praus-
tis šaltu vandeniu, o prausykla 
gal trijų metrų. Pakeli sklendę 
ir prausiesi, po to privaloma 
mankšta. Po pamokų visi ben-
dram darbo kambary ruošda-
vom pamokas“, – prisiminimais 
dalijosi pašnekovė.   

„Gyvenom po aštuonis-de-
vynis vienam kambary, lovos 
spyruoklinės, čiužinėliai. Vie-
nas kambarys – berniukų, kitas 
– mergaičių. Auklėtoja gyveno 
tame pačiame bendrabučio pas-
tate. Valgydavom pusryčius, 
pietus ir vakarienę. Virtuvė-
je budėdavom pagal sudary-
tą grafiką. Tiems, kurie buvo 
valstybės išlaikytiniai, maistas 
nekainavo. Pamenu, jiems duo-
davo žuvies teftelius. O mums 
– grikių košę. Kaip aš nenorė-
davau tos košės! O jau tie tefte-
liai – tai kažkas tokio, ko labai 
man norėjosi. Tai sugalvojau 
pasikeisti, ir pasikeisdavom“, – 
pasakojo Birutė. 

 „Teismas“ dėlsaldainių  
Viduryje savaitės tėvai iš kai-

mų savo vaikus – mokinukus – 
neretai aplankydavo, saldainių 
atveždavo, obuolių ar kitokių 
lauktuvių. „Pastebėjom, kad 
iš spintelės dingsta saldainiai. 
Popieriukų niekur nėra – nei 
šiukšlių dėžėj, nei kur kitur. 
Įtarėme naujokę,  romų tauty-
bės Dariją. Nutarėme jai „teis-
mą surengti“. Naktį, kai ji jau 
miegojo, užklojom jai galvą su 
antklode, o užpakalį atklojom, 
ir per jį su ranka... „Kur saldai-
niai? Kur popieriukai? Sakyk, 
kur!“, – klausinėjom, „teismą“ 
vykdydami. Žiūrim, rodo ji 
kažkur į savo pagalvę, praardo 
pirštu užvalkaliuką. Ogi ten ir 

suslėpus tuos popieriukus!  Gal 
kokių dešimt ten tų popieriukų 
buvo“, – pasakojo Birutė. 

Mokyklinės išdaigos 
Prisiminusi mokyklines išdai-

gas ir nuotykius, Birutė šypso-
si: „Oi, dar mes labai negražiai 
pasielgėm su viena stambaus 
sudėjimo mokytoja. Berniukai 
paėmė išklišusią kėdę ir pastatė 
jai prie stalo. Įeina mokytoja, 
sustojam visi (dabar tai turbūt 
net nebeatsistoja, kai moky-
tojas įeina? – iškėlė klausimą 
pašnekovė), sėdo, kaip krito  
ant grindų!.. Tiems, kurie kėdę 
pastatė, tai „striokas“ ėmė, nes 
atlėkė direktorius. O mes neiš-
sidavėm. Visi kaip vienas tvir-
tinom: „Niekas nieko nepadarė. 
Gal kėdė tokia buvo?“

Išsikovojo autobusą 
Pamokos Kavarsko vidurinė-

je vykdavo nuo pirmadienio iki 
šeštadienio – net šešias dienas. 
Šalia mokyklos būdavo daržas, 
kurį reikėdavo eiti ravėti. Šeš-
tadienio vakarais Birutė parei-
davo namo, o sekmadienį vėl 
iškeliaudavo tuos šešis kilome-
trus pėsčia. „Tėvai prikrauna 
dešrų, bandelių, tai dar sunkiau 
eiti – juk sveria! Pamenu, kai 
buvo labai užpustyta, gal ke-
turias valandas kulniavau iki 
namų (Šovenių k. – aut. past.). 
Nebuvo matyt jokio kelio, kaž-
kur į šoną nuklydau. O kartą gal 
30 laipsnių šalčio buvo. Tėvai 
liepė apsirengti kaimo siuvėjo 
avikailio kailinukus,  o aš py-
kau ir verkiau – mat ne lygis 
prieš klasės draugus pasirodyt! 
Bet ką padarysi – nieko kito 
šiltesnio  neturėjau. Pamenu, 
nuėjau iki internato kiemo ir 
nusirengiau, kad niekas nepa-
matytų“, – juokėsi Birutė. 

Birutė atsimena jausmą, 

kai su pavydu žiūrėdavo į ka-
varskiečius, pačiame mieste 
gyvenusius, švariais bateliais 
apsiavusius: „Jiems visai šalia 
ta mokykla, tai gali su švariais 
batukais ateiti, o mums? Kai 
tik oras leisdavo, su dviračiais 
mindavom, bet ir tai kartais nu-
tikdavo kas nors nemalonaus. 
Kartą pakalnėn kiek per didelis 
mano greitis buvo, ir griovin. O 
juk griovys tai pilnas vandens! 
Nuo tada ėmiau atkakliai rašyti 
raštus į Anykščių autobusų par-
ką. Rašiau daug kartų, bet iš-
kovojau. Gavau atsakymą, kad 
po derybų ir svarstymų „paleis“ 
autobusą į mūsų kaimą. Tai 
buvo išganymas ir seniems, ir 
jauniems“. 

Fiziškai stipri  
Pasak Birutės, Kavarsko mo-

kykloje tuo metu buvo labai 
stiprus mokinių fizinis paren-
gimas. „Per ožį šokinėdavom, 
kurio labai nemėgau, salėje 
krepšinį žaisdavom, krosus 
bėgdavom. Su chronometru 
laiką fiksuodavo. Visiems sli-
des išdalija, ir į stadioną! Slidės 
buvo mėgstamiausias sportas“, 
– atviravo ir šypsojosi iki šiol 
liekna bei judri pašnekovė. 

Birutė prisimena ir vieną įvy-
kį, nutikusį per fizinio lavinimo 
pamoką vienai mokinei iš vy-
resnės klasės: „Metė mokinė 
ietį ir pataikė klasiokei į kojos 
pėdą. Visi buvo gerokai išsi-
gandę. Ištraukė ietį ir skubiai – 
į Kavarsko ligoninę“. 

Birutei aktyviai fiziškai teko ir 
kolūkyje pasidarbuoti: „Vasaros 
atostogų metu tekdavo padėti tė-
vams kolūkyje. Linus raudavom 
pagal nurodytas normas, burokų 
ilgiausias vagas ravėdavom. Šie-
ną mindavom  tiek vežimuose, 
tiek klojimuose, o karšta, dulkės 
burną graužia. 



KOMENTARAI 2021 m. kovo 16  d.SVEIKATOS ABC

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

„Nekalta“ pramoga gali virsti priklausomybe
Greitas gyvenimo tem-

pas, darbas, rūpesčiai, iš-
bandymai ir besikeičian-
čios aplinkybės neretai 
įtraukia žmones į rutiną, 
nuo kurios sunku pabėgti. 
Vieni atsipalaiduoja skai-
tydami knygas ar žiūrėda-
mi televizorių, o kiti – loš-
dami ir visai negalvodami 
apie galimas pasekmes. 

Psichologas Oleg Mac-
kevič detaliau pasakoja 
apie klastingą priklauso-
mybę nuo azartinių lošimų 
ir sunkų jos gydymą.  

Vienintelė prekė – 
„turtingas gyvenimas“
Azartiniai lošimai yra lyg 

parduotuvė, kurioje vienintelė 
parduodama prekė – „turtingas 
gyvenimas“. Šių žaidimų istorija 
skaičiuoja jau tūkstančius metų. 
Anuomet buvo lošiama retai ir 
nedidelėmis sumomis, tačiau 
tikslas toks, kaip ir šiandien, – 
pramoga, kurianti iliuziją, kad 
lošiant galima susikurti sėkmin-
gą ir klestintį gyvenimą.

Pinigų trūkumas, nenugin-
čijamo lošimo fakto neigimas, 
nuotaikų kaita, melas ir augan-
čios skolos greitųjų kreditų ben-
drovėms yra vieni pasitaikančių 
sutrikimo požymių, kuriuos pa-
stebi lošiančiųjų artimieji. 

„Anksčiau artimieji savo jė-
gomis bandė išgelbėti bėdoje 
atsidūrusį lošėją ir darė tai daž-
niausiai norimo rezultato nesu-
teikiančiais ir net netinkamais 
metodais. Paskutinius keletą 

Žmones azartiniai lošimai patraukia tuo, kad sukuria sėkmingo ir pelningo gyvenimo iliuziją. 
Nuotr. iš mediakatalogas.lt

metų stebime didesnį visuomenės 
sąmoningumą, kuomet prieš sava-
rankišką artimojo gelbėjimą yra 
konsultuojamasi su specialistais. 
Patys lošėjai pagalbos ieško jau 
tuo metu, kuomet nekontroliuo-
jamo lošimo stažas siekia 3–5, o 
kartais ir 10 metų“, – patirtimi da-
lijasi specialistas. 

Priklausomybė nėra 
išgydoma staiga
Priklausomybės pasekmės gali 

būti psichologinės, socialinės, bi-
ologinės, materialinės – dažniau-
siai labai stipriai pakeičiančios 
asmens gyvenimą. Neretai lošėjai 
netenka finansinio pagrindo, pra-
randa draugų ir artimųjų pasitikė-
jimą, jaučiasi vieniši, nereikalingi, 
suprastėja jų emocinė ir fizinė 
būsenos. Užsiimantieji azartiniais 
žaidimais kenčia nuo įvairių psi-
chosomatinių sutrikimų, gali įsi-
traukti į alkoholio ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą, 
galvoja apie savižudybę arba ban-
do žudytis. 

Svarbu suprasti, kad priklauso-
mybė nėra medicininė problema, 
kurią galima staiga išgydyti. Tai 
ilgalaikio gijimo proceso reika-
laujantis sutrikimas, kurio metu 
žmogus susipažįsta su savimi, iš-
siaiškina savo poreikius, mokosi 
atpažinti savo jausmus ir emoci-
jas.

Priklausomybei nuo azartinių 
lošimų, kuri dar kitaip vadinama 
ludomanija, būdingi atkryčiai. 
Kiekvienam žmogui pasitaiko 
skirtingas jų skaičius. Šie atkry-
čiai sukelia skausmą ir priverčia 
jausti gėdos, savigraužos, savęs 
menkinimo ir nevilties jausmus. 
Dažniausiai lošiantys asmenys 
yra įsitempę, suirzę, juos kankina 
nerimas ir beviltiškumo jausmas, 
todėl pagerinti emocinę būseną 
yra siekiama gaudant savo „dozę“ 

jaudulio ir tariamos laimės lošimo 
proceso metu.

Lošimo neįmanoma 
„persivalgyti“
Svarbu suvokti, kad priklauso-

mybė nuo lošimų yra kitokia nei 
priklausomybė nuo alkoholio ar 
narkotikų, kadangi nėra jokios iš-
orinės medžiagos, kurią būtų gali-
ma „mesti“, kaip antai narkotines 
ir psichotropines medžiagas. 

„Noras greitai susitvarkyti su 
problema priveda prie tokių sa-
vigydos priemonių, kurios labiau 
primena viduramžių raganavimą, 
o ne gydymą: kodavimai, „už-
šnabždėtų“ viralų 
vartojimas, nežino-
mų „specialistų“ pa-
žadai pagydyti per 
vieną seansą. Anot 
specialisto, su lošimo 
priklausomybe su-
sitvarko apie 15–20 

procentų lošiančiųjų, tačiau tai 
vyksta tik todėl, kad didžioji da-
lis daro ne tai, ką rekomenduoja 
specialistai, o tai, ką nori patys.

Pasitaiko atvejų, kuomet dar 
yra nesusiformavęs priklauso-
mas elgesys ir lošiantieji savo jė-
gomis sustabdo lošimą ir niekada 
prie jo negrįžta, bet tai apspren-
džia lošimo trukmė ir asmeninės 
žaidėjo savybės. Kuo mažesnis 
probleminio lošimo stažas, kuo 
greičiau kreipiamasi pagalbos, 
tuo lengviau jį įveikti. 

Žmogus – savo 
„gyvenimo architektas“ 
Lošėjai jaučia didelę kaltę 

prieš artimuosius, gėdą už savo 
elgesį ir jo padarinius, todėl daž-
nai jaučiasi skolingi, nori pakeis-
ti požiūrį į save, dėl to ir siekia 
pasveikti ne dėl savęs, o dėl kito. 
Lošiančiojo artimieji dažniausiai 
slepia šeimos problemas nuo ap-
linkinių, nesidalija savo jausmais. 
„Psichologai yra tik pakeleiviai 
būtent šioje lošėjo ar jo artimo-
jo gyvenimo atkarpoje, juk savo 
„gyvenimo architektas“ yra pats 
žmogus. Pats laikas kiekvienam 
mūsų peržiūrėti savo požiūrį į 
kitą žmogų, ugdyti savyje empa-
tiją, atjautą, meilę ir rūpintis savo 
artimuoju, tik tuomet jam nerei-
kės ieškoti paguodos, slepiantis 
priklausomybės sutemose“, – 
pasakoja O. Mackevič.

Užsak. nr.203

Populiariausių medikų rinkimuose - pirmieji lyderiai

Dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI už nuoširdų 
gydymą, taip pat seselei Astai BARTULIENEI.

Linkiu nepavargti šiame sunkiame, bet kilniame darbe.

Eugenija ŠIAUČIULIENĖ, Anykščiai

Nuoširdžiai dėkojame Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui 
MAcIJAUsKUI ir slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIčIENEI už 
žmogišką šilumą, rūpestį, sugrąžintą gyvenimo džiaugsmą, 
šiltą bendravimą ir kantrybę. Linkime Jums išlikti tokiais pat 
nuostabiais ir atsidavusiais savo pašaukimui.

Ačiū iš visos širdies!

Pagarbiai, Ona ir Vaclovas Uzdrai 

„Anykšta“ sulaukė pirmųjų padėkų medikams. Populia-
riausio gydytojo rinkimuose kol kas yra trys lyderiai, gavę 
po dvi padėkas: Rita Juodiškienė, Valdas Macijauskas ir 
Rasa Tervydienė. Gydytojai Gabėta Šinkūnaitė ir Rimon-
das Bukelis pelnė po vieną padėką.

Iš slaugytojų kol kas vienin-
telė Asta Bartulienė sulaukė 
dviejų padėkų. Jolita Abraš-
kevičienė, Regina Viršylienė, 
Laima Slapšienė, Rita Burnei-
kienė ir Rasa Jankienė gavo po 
vieną padėką.   

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia 
kartu su Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojus - „Anykštoje“ pa-

skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos - iki 35 
žodžių - kaina 10 eurų), rašy-
dami redakcijai laiškus apie 
tai, kaip Jumis medikai pasirū-
pino, bei balsuodami internete 
anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padė-

kos ir laiškai „Anykštoje“, 25 
proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
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

Pasirūpinkime benamiais
„Anykštoje“ perskaičiau, kad 

Anykščiuose vėl mirė benamis. 
Suprantu, kad miršta ir namus, 
šeimas turintys žmonės, o bena-
miai dažniausiai būna patys kalti 
dėl pasirinkto gyvenimo kelio.

Tačiau manau, kad žmonėmis, 
kurie dėl asmeninių savybių ne-
gali patys savimi pasirūpinti, turi 
rūpintis valdžia. Taip, kaip glo-
bojame vaikus ar senolius...

Būtina benamiams įrengti val-

diškas patalpas, kuriose jie galė-
tų šiltai pernakvoti, gauti maisto. 
Manau, kad daug kas sakys, jog 
tie žmonės valdiškuose namuose 
negyvens, išeis laukais, kaip jau 
yra įpratę. Tačiau vienas daly-

kas, jog nepabandęs nesužinosi, 
nereikia spėlioti, kas būtų, jeigu 
būtų. Suteikus benamiams patal-
pas, jeigu jų ir neišgelbėsime, tai 
bent nuraminsime savo sąžinę.  
Žinosime, jog padarėme viską, 
ką galėjome.

Anykštėnas
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AVINAS. Iš draugo ar ben-
dradarbio pirmoje savaitės pu-
sėje galite sulaukti gerokai jus 
sutrikdysiančio pasiūlymo. Se-
nokai svajotas meilės romanas, 
atrodo, gali tapti realybe. Atsar-
giai, galimas įsikišimas iš šalies, 
sukomplikuosiantis subtilų rei-
kalą.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
galimi viliojantys finansiniai pa-
siūlymai. Nuo galutinių spren-
dimų vis dėlto vertėtų kol kas 
susilaikyti, nes antroje savaitės 
pusėje žadėta finansinė pagalba 
gali būti atšaukta. Savaitgalį pla-
nuokite aktyvų ir triukšmingą.

DVYNIAI. Būsite kupinas 
idėjų ir to paties reikalausite iš 
kitų. Nors kitiems ir nebus len-
gva su jumis, bet vis tiek pagyrų 
ir susižavėjimo savo atžvilgiu 
sulauksite su kaupu. Žadėtos 

finansinės paramos galite taip 
ir nesulaukti. Į savaitės pabaigą 
gali pagauti įkvėpimas mokytis 
ar šiaip tirti kokį naują dalyką.

VĖŽYS. Pasiruoškite nema-
lonumams, kurių nepavyks iš-
vengti šią savaitę. Jums prireiks 
ypač storos odos ir raiščio ant 
akių, kad būtų lengviau igno-
ruoti ant jūsų pilamą šlamštą. 
Šeimoje gali kilti konfliktas dėl 
pinigų, tiksliau, jų nebuvimo.

LIŪTAS. Ši savaitė nebus 
svajonių išsipildymo metas. 
Gyvenkite realiame pasaulyje. 
Gal kiek per aukštai užkėlėte 
sau kartelę? Ar neperžengia ribų 
jūsų ambicijos ir garbės troški-
mas? Savaitės pradžioje didelė 
streso tarnyboje tikimybė. La-
bai sunku pasakyti, į kurią pusę 
galiausiai pakryps svarstyklių 
lėkštė...

MERGELĖ. Naujasis pažįs-

tamas gali jus tiesiog pakerėti. 
Būsite pasiruošęs tuoj pat visko 
prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėl-
to pasistenkite būti protingas ir 
šitaip nesielkite! Pirmasis žave-
sys išsisklaidys, ir pamatysite, 
kad tikrai nebuvo dėl ko pames-
ti galvą ar aukotis. Savaitės pa-
baigoje turėtų pagerėti santykiai 
šeimoje.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
neleiskite, kad kas nors iš esan-
čių šalia jūsų liūdėtų. Patikėkite, 
pastangos atsipirks. Kiekvieną 
dieną pasistenkite rasti laiko 
pasivaikščioti gamtoje ar bent 
jau kurį laiką pabūti vienas. Tre-
čiadienį ar ketvirtadienį gali at-
sitikti svarbių dalykų, susijusių 
su darbu ar karjera. savaitgalį 
skirkite naujoms idėjoms gene-
ruoti ir svarbiems sprendimams 
priimti.

SKORPIONAS. Savaitės 
pradžioje gali būti bandymų 

primesti jums savo nuomonę. 
Konfliktas namuose gali paska-
tinti siekti didesnės asmeninės 
laisvės. Savaitės pabaigoje šei-
mos nariai gali inicijuoti pasi-
keitimus namų ūkyje, dideles fi-
nansines investicijas. Savaitgalį 
visiškai netikėtai galite gauti 
džiugią žinią.

ŠAULYS. Kuo mažiau ple-
pėsite savaitės pradžioje, tuo 
bus geriau. Stenkitės neįsivelti į 
kokį nors ginčą. Jūsų ekonomi-
nė padėtis šiuo metu yra stabili 
ir pakankamai gera, todėl galite 
pagalvoti apie tai, kaip išpildyti 
ilgai puoselėtą ir ligšiol nere-
alizuotą norą. Jums seksis tik 
tuo atveju, jei sugebėsite išla-
viruoti painiose situacijose, o 
kai prireiks, ir alkūnėmis pasi-
darbuoti.

OŽIARAGIS. Stiprėja emo-
cinis pakilimas, sudarysiantis 
tinkamas sąlygas siekti užsi-

brėžtų tikslų. Jėgos, spendusios 
jums įvairiausias kliūtis ir truk-
džiusios imtis radikalių permai-
nų, pagaliau bus nukenksmintos 
ar neteks galios savaime. Jei ga-
lite, svarbų pokalbį dar atidėkite 
vėlesniam laikui.

VANDENIS. Problemos dėl 
sveikatos savaitės pradžioje 
neturėtų būti išties rimtos. Dėl 
kažkokių eksperimentų galite 
išgyventi nedidelį nuosmukį. Į 
savaitės pabaigą galite būti kal-
binamas sudaryti jums nenau-
dingą finansinį sandėrį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
susiklostys aplinkybės, iš kurių 
turėsite daug naudos vėliau. Jei 
veiksite greitai, užsidirbsite pa-
pildomų pinigų. Antroje savai-
tės pusėje galite būti užsipultas 
ir kažkuo apkaltintas, bet ben-
dradarbiai jus visiškai palaikys. 
Savaitgalį nebūkite toks lengva-
būdis ir garbėtroška.

Ar tokius maisto produktus leistumėte 
valgyti savo vaikui? 

Šioje nuotraukoje matote VšĮ „Bruneros“, kuri teikia maitinimo paslaugas Anykščių 
rajono moksleiviams, paruoštą maisto davinį pradinukui dviem savaitėms. Tokie maisto 
daviniai dalijami per karantiną. Šią nuotrauką atsiuntusi skaitytoja teigia pasibaisėjusi 
maisto davinio sudėtimi ir sako, kad didžioji dalis jame esančių produktų vaikui yra netin-
kami ir nevalgomi.

Kaip Jūs vertinate maitinimo paslaugas Anykščių rajono mokyklose per karantiną? Ar 
pritariate skaitytojos replikoms apie maisto davinio kokybę? 

Anykštėnas: „Tai kad viskas 
yra valgoma.ir mes tokį patį gau-
nam. Tai kuo tada maitina savo 
vaikus ta mamytė? Čia jau žmo-
gus, kuris nebeturi ką veikti, kad 
tuo dalinasi.“

diega: „Tai tikriausiai blogai, 
kad nėra RAIKYTO batono, VIR-
TŲ DEŠRELIŲ, PJAUSTYTO 
agurko, na....ir dar visokio vien-
kartinio gero. AI DAR „BOM-
ŽPAKIUS“ PAMIRŠAU...Tru-
putį pasišaipiau...tai nuotraukoje 
kasdieninis maistas. Aišku, ne 
pačios aukščiausios vertės, bet ir 
ne visai prastas. Kai kurie ir to-
kio neturi. Aišku, ne viską gali iš 
karto valgyti...teks galvą pasukti 
ir paruošti ką skanaus. Tik majo-
nezo nevartočiau...“

O kas belieka: „tokiems tiks 
čypsus su pepsikola reiktų dalin-
ti, juk košės ar makaronų sriubos 
išsivirti jau nebemoka. Apgailė-

tiną kartą laisva Lietuva per 31 
metus užsiaugino, jokių gyveni-
mo įgūdžių, tik reikalavimai.“

Jarunda: „Perdaug visi išran-
kūs pasidarė. Pašalpiniai gauna 
daugybę įvairių maisto produktų, 
net higienos prekių ir dauguma 
dejuoja, kad tai tas, tai anas ne-
tinka. Dabar mokinių tėvai kai 
kurie dejuoja, kad netinkamą 
maistą gauna iš mokyklų. Pata-
rimas būtų toks. Jei maistas ne-
tinkamas, tai neimkit, išmeskit, 
nenaudokit, kitiems atiduokit. 
Atsiras žmonių, kurie mielai su-
valgys. Maistas normalus, nėra 
ko išsidirbinėti. Perdaug gerai 
gyvename, išpuikome.“

Keistas rinkinys: „Majonezas 
ir cukrus tikrai neturėtų būti jo-
kiame vaiko racione. Rapsų alie-
jus irgi.“

ULBA: „Problema yra ne 

maiste, o problema yra, kad tė-
čiai, mamos nebemoka gaminti, 
juk truputį dadėjus kiek daug ga-
lima skaniai išvirti, pagaminti.“

tėtis: „man nereikia šio davi-
nio, aš jo visai atsisakiau, nors 
visai neblogas, ir aš padavanojau 
savo sunaus klasiokui, kur tikrai 
ibuvo patenkintas. DOVANO-
KIM VIENI KITIEMS GERU-
MĄ, NEBŪKIM TOKIE ARO-
GANTISKI,. AČIŪ.“

Violeta: „Iš tikro tai bent vai-
kams sveikesnĮ maistą galėtų 
tikrai duoti. Ale geri, praplauna 
pinigus ir dalina nesąmones. Čia 
sveiki tik grikiai. Mamytė ar kas 
kitas labai teisūs, kad iškėlė tokią 
problemą. Kur tie sveikos mity-
bos specialistai žiūri? Dar moky-
kla dalina, kuri ale vaikus moko 
sveiko gyvenimo būdo... Čia ti-
krai, kad davinys nuo bado... Bai-
su ir gėda šitiems šelpikams...“

Alina: „Labai prastas davinys. 
Visur pabrėžiama, kaip svarbu 
yra maitintis sveikai. O čia gau-
nama bankė viena E majonezo, 
nevalgomos šlapenkos, pigiausio 
norfinio jogurto, makaronai (tie, 
kur po 20 centų norfoje) paprastų 
miltų - nulinės maistinės vertės. 
Nuo šitos šlapenkos mūsų šuo 
triedžia, vyras skundžiasi, kad 
surinkt negali...“

Jadze iš Svedasu: „Rajkia bi-
jot Dieva, kad taky maistu peikt. 
Mes gi visi taki maistu valgam ir 
džiaugiames. Mielai suvalgyč tas 
skanestus, kure nufotografuoti. 
Labai gaila, kad dabar visi iš-
puiki, nežina patys ko jieškot, ku 
peikt ir kritikuot. Labai jau gerai 
gyvenam, kad jieškam ko nepa-
mety.“

(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
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Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antra-
dienio „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

siūlo darbą

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-381) 59458.

perka

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 

skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

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

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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parduoda

įvairūs

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę: apleistą, nederlingą ap-
augusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai mišką. Išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

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.

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/

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.

IĮ „Uosis ir Kęstas“ reikalingi 
darbininkai medelių sodini-
mui ir darbui su krūmapjove 
miške.

Tel. (8-614) 99159.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 18 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,juodomis, baltomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Jei vėluosime, prašome palaukti. 
Tel. (8-608) 69189.

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

kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Egidijus ir sandra - įvairius 
veršelius. sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-684) 81890.

kita

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

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-611) 47343.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.
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mėnulis
kovo 16-19 d. - jaunatis.

Gerda, Patrikas, Gentvila, 
Varūna, Gertrūda, 
Gendvilas, Vita.

Julijonas, Vaidotas, 
Norvaldė, Henrika, Norvilė.

šiandien

kovo 17 d.

vardadieniai

kovo 18 d.
Kirilas, Eimutis, Eimutė, 
Anzelmas, Sibilė.

kovo 19 d.
Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

Susitinka ūkininkas miške 
mešką. Meška klausia:

- Medaus valgysi?
Galvoja ūkininkas, kad jeigu 

meška siūlo, tai geriau neatsi-
sakyti.

- Valgysiu.
- Tai kai valgysi ir mane pa-

kviesk!

***
Vienas vyrukas skambina ki-

tam:
- Ei, Petrai, mano uošvė išva-

žiavo!!!
- Kas, kas?
- Jei nenugirdai, kartoju pagal 

raides: Uraganas, Ožka, Šnipas, 
Varlė, Išgama, Echidna, Nasrai, 
Ėduonis!!!

***
Gydytojų konsiliumas stovi 

prie ligonio lovos ir tariasi:
- Tai ką, gydysime ar tegul 

gyvena?

***
- Žinai, laikraštyje skaičiau, 

kad, kasinėdami piliakalnį, ar-
cheologai aptiko 13 amžiaus 
gyventojų darbo įrankius.

- Na ir kas?
- Vadinasi, ir tada žmonės 

tingėjo. Net įrankius į žemę už-
kasdavo, kad nereikėtų dirbti.

***
Žmona praneša vyrui naujie-

ną:
- Brangusis, netrukus mūsų 

šeima pagausės! Būsime trise!
Vyras su džiaugsmo ašaromis 

apkabina žmoną.
Žmona jam į ausį:
- Ryt mano mama atvažiuoja!

Tapo spalvingus paveikslus Raimondas GuoBIS

Dėl pandemijos šiek tiek privertoje, tiesiog bibliotekos 
prieangiu pavirtusioje Svėdasų meno galerijoje eksponuo-
jami spalvingi dailininkės Alvyros Žilienės tapybos darbai. 

Tai ūkininkės laisvalaikio spalvos, potėpiai, kompozicijos, 
paliejimai, virtę paveikslais, kuriuos ėmė piešti vos prieš 
trejus metus.

Ši moteris - elegantiška ir su-
mani, valdanti nemenką pieno 
ūkį, keturių vaikų motina, Aule-
lių kaimo, prigludusio pačiame 
Svėdasų parapijos pakraštėlyje, 
gyventoja. Vietinė, čia gimu-
si, Svėdasų vidurinę mokyklą 
baigusi, aukštesnius prekybos 
mokslus mieste pažinusi ir vėl 
į gimtąjį kraštą sugrįžusi. Mat 
čia geriausia ir jai su vyru, ir jų 
keturiems vaikams, iš kurių du 
dar tebėra mokinukai. Alvyros 
kasdienybė – tikriausia sodžiaus 
poezija, nors darbų darbelių ne-
stinga, juk ūkyje net septynios 
dešimtys melžiamų karvių, o 
su prieaugliu, jautukais - tai 
gerokai per šimtą raguotų gal-
vų. Nors vienas jautis visai be 
ragų, tad svėdasietiškai  Bera-
giu pramintas. Nuolat darbuose 
panirusi, visgi nesibaigiančių 
rūpesčių maršką praskleidusi 
šen bei ten kultūros paragauti 
išsprūsdavo. 

Stovykla - dailės pleneras, 
prieš trejus metus vykęs Užpa-
liuose, buvęs lemtingas: ten, per 
kelias dienas pažinusi tapybos 
paslaptis, ir nutapiusi pirmuo-
sius darbus. Tikriausia sėkmė, 

kad tie darbai kursų vedėjo dėka 
buvo eksponuoti Lietuvos vasa-
ros sostinėje Palangoje. Paroda 
surengta kavinėje. Ekspona-
vo savo darbus ir Užpaliuose, 
Duokiškyje, Anykščiuose, net 
tris mėnesius paveikslai  buvo 
įstrigę karantino ribojimų su-
kaustytame Lietuvos respubli-
kos Seime. Ten jie eksponuoti 
nuo lapkričio mėnesio.

Yra nutapiusi jau gerokai 
daugiau nei pusšimtį spalvingų 
nenusakomo stiliaus darbų. Da-
lis jų net iškeliavo į bičiulių, pa-
žįstamų ar šiaip labai panorusių 
aplinką puošti jos paveikslais 
namus. Tematika labai įvairi - 
gamtos vaizdai, architektūra, 
jūra, kalnai, žmonės. Daugeliui 
patinka sentimentalus vaizdas, 
kurį pavadinusi „Laukimas“ 
– jame pavaizduota mergina 
balkone, žvelgianti į tolumas, 
kažko laukianti. Moteriškai 
subtilus darbelis „Meditacija“. 
Tarsi iš vandenyno kyla namai, 
primenantys Manheteną, o gal 
Arabų Emiratus. Palmės besi-
leidžiančios saulės nurausvintų 
vandenų fone, į rudens varso-
mis mirgantį vandenį krentan-

tys ugniniai kaštonų lapai, 
ūkuose besimaudanti banguota 
jūra, pinavijų žiedai. Niekad 
nemačiusi karštų jūrų, palmių, 
kalnų, tačiau vaizduotė yra ne-
išmatuojama, beribė...

Piešianti tuomet, kai ateina 

noras ir, žinoma, kai tuo metu 
nėra būtiniausių buities darbų. 
Alvyros darbai, vaizduotės ga-
lia, juose išnyranti, kalba, kaip 
nuostabu mokytis, tobulėti ir 
gyventi patiriant pomėgio tei-
kiamą atgaivą.

Vienas mėgstamiausių dailininkės Alvyros Žilienės pa-
veikslų - pasakiško kalno ir žydinčių sakurų kompozicija. 

Prie liepsnojančio medžio... 

Iš vandenyno išnyrantis miestas. 

Prie šiltų vandenų.  Vystančių žiedų puokštė.          Autoriaus nuotr.


