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Taryboje – siūlymai vakcinuoti visus norinčius 
ir perspėjimas dėl smarvės

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 29 dieną į 26-ąjį nuotolinį posėdį susirinkusi 
Anykščių rajono taryba priėmė 56 sprendimus. Posėdyje 
taip pat buvo kalbama apie Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Artūro Juozo 
Lakačausko darbo kokybę, vakcinas nuo koronaviruso ir net 
siūloma nepaisyti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos 
tvarkos dėl vakcinavimo prioritetinių eilių pagal amžiaus 
grupes. Suabejota ir tuo, ar šiemet Anykščiams antrą kartą 
pavyks tapti UNESCO literatūrinių miestų tinklo nariu, nes 
tam koją esą gali pakišti į Anykščius sklindanti smarvė.

Anykščių rajono tarybos  narys Lukas Pakeltis (dešinėje) 
savivaldybės kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui pa-
žėrė kritikos dėl prastų praėjusių metų veiklos rezultatų.

Anykštėno kortelės autorius 
liko „už borto“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 29 dieną į pirmąjį nuotolinį posėdį susirinko darbo grupė, kuri diskutavo apie 
galimybę įvesti Anykštėno kortelę. Ši kortelė Anykščių rajono gyventojams suteiktų įvairių 
nuolaidų naudojantis tiek biudžetinių įstaigų, tiek verslo teikiamomis paslaugomis.

Anykštėno kortelę įvesti pasiūlė Juozas Ratautas. Tačiau J. Ratautui net nepasiūlyta tapti 
šios darbo grupės nariu. Anykštėno kortelės idėjos autorystę prisiėmė Anykščių liberalai.

Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus potvarkiu 
sudarytos darbo grupės pir-
mininku paskirtas Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas 
Mindaugas Sargūnas „Anykš-
tai“ sakė, kad iniciatyva pradėti 
realias diskusijas dėl Anykštėno 
kortelės buvo jo paties: „Pasku-
tiniuose savivaldos rinkimuo-
se Liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus rinkimų programoje 
buvo įrašyta nuostata, kad įve-
sime Anykštėno kortelę. Šios 
kortelės idėja yra ta, kad tos pa-
slaugos, kurios pabrango dėl į 
Anykščius atvykstančių turistų, 
anykštėnams kainuotų pigiau 
- tai jiems būtų lyg savotiška 
kompensacija“.

M.Sargūnas pasakojo, kad 
linkstama link to, kad Anykštė-
no kortelė būtų susieta su spe-
cialia programėle mobiliajame 
telefone. Ją būtų galima įsigyti 
už minimalią kainą: „Anykštė-
nai galėtų gauti nuolaidas įsi-
gydami bilietus muziejuose, ant 
Kalitos kalno, baseine ar lanky-
damiesi Lajų take. Nuolaidas 
teiktų ir privatus verslas, nors 
su vietos verslininkais apie tai 
dar nesame kalbėjęsi“.

Nepriklausomas auditas – 
ne „raganų medžioklė“

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė, kad Anykščių turizmo 

ir verslo informacijos centre 
(TVIC) bus atliekamas nepri-
klausomas auditas. 

Anykštėnas Juozas Ratautas apie Anykš-
tėno kortelės įvedimą ėmė galvoti tuomet, 
kai Liberalų sąjūdžio dar net nebuvo šalies 
politiniame žemėlapyje.

Anykščių rajono tarybos narys Mindaugas 
Sargūnas žadėjo atsižvelgti į visuomenės 
nuomonę, kokia  turėtų būti Anykštėno 
kortelė.

Šildymo 
sezonas 
rekordiškai 
ilgas

Ar reikia įteisinti tos pačios lyties 
asmenų santuokas?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos 
narys:

...„Bet aš esu už tradicinę 
šeimą...“ 

Užbūrė 
akordeono 
grožis

Direktorius I. Balandžio 
30-ąją, penktadienį, vyko 
UAB„Anykščių šiluma“ ak-
cininkų susirinkimas. Susirin-
kime bendrovės direktorius 
Virgilijus Vaičiulis pateikė pra-
šymą atleisti jį iš darbo. Akci-
ninkų atstovai šį prašymą atme-
tė.  98,8 proc. UAB„Anykščių 
šiluma“ akcijų valdo Anykščių 
rajono savivaldybė. Greičiau-
siai V.Vaičiulis „Anykščių šilu-
mai“ vadovaus iki tol,  kol bus 
išrinktas naujas direktorius, jo 
kadencija jau seniai pasibaigu-
si. Konkursas UAB „Anykščių 
šiluma“ direktoriaus pareigoms 
užimti kol kas nėra paskelbtas. 

Direktorius II. Nuo pernai 
metų nepavyksta išrinkti nau-
jo Troškūnų K.Inčiūros gim-
nazijos direktoriaus. Pirmasis 
konkursas buvo paskelbtas 
likus keliems mėnesiams iki 
direktorės Aušros Sapkauskie-
nės kadencijos pabaigos. Jos 
kadencija baigėsi prieš Nau-
juosius metus.  Paskelbus naują 
konkursą Troškūnų gimnazijos 
direktoriaus pareigoms užimti, 
pretendentų dokumentai prii-
mami iki birželio 18-osios.

Vilkai. Kol kas vilkai nepra-
dėjo masinės avių medžioklės. 
Anykščių rajone šiemet regis-
truotas tik vienas vilkų išpuolis 
- prieš porą savaičių plėšrūnai 
sudraskė tris Anykščių rajono 
ūkininko avis.

Atsisveikino. Darbą Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijoje baigė Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Nijolė Dūmanienė. Ji buvo vie-
na iš ilgiausiai administracijoje 
dirbusių darbuotojų. 



  
KONKREČIAI

spektras

2021 m. gegužės 4 d.

Keliautojas. Gegužės 2 
dieną apie 17.35 val. Kurklių 
seniūnijos Kurklių II kaime 
vyras (g. 1989 m.) vairavo 
mopedą būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,93 prom. neblai-
vumas.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vairuotojas. Gegužės 2 

dieną apie 20.59 val.Kurklių 
seniūnijos Konstantinuvkos 
kaime vyras (g. 1987 m.), gy-
venantis Kaune, Plechavičiaus 
g., vairavo automobilį „Volvo“ 
būdamas neblaivus (nustatytas 
1,60 prom. neblaivumas). Vy-
ras dirba KASP Dainavos apy-
gardos 1-oje rinktinėje. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Gegužės 2 dieną 

apie 17.30 val. Kurklių seniū-
nijos Kurklių II kaime  vyras 
(g. 1989 m.) smurtavo kito 
vyriškio (g. 1963 m.) atžvil-
giu.  Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

Gaisras. Gegužės 3 die-
ną apie 2 val.44 min.Viešin-
tų seniūnijos Papilių kaime 

gaisras kilo ūkiniame pastate. 
Gaisro metu nudegė 50 m² 
stogo dangos, 16 m² medinės 
perdangos, viduje aprūko pa-
talpos, apdegė namų apyvo-
kos daiktai. Išsaugota šalia 
priblokuota medinė pirtis. 
Gaisrui gesinti vanduo buvo 
vežiojamas 1,3 km. atstumu 
iš dirbtinio vandens šaltinio. 
Įvykis tiriamas. 

temidės svarstyklės

Šildymo sezonas rekordiškai ilgas
Anykščiuose centrinis šil-

dymas vis dar nėra išjungtas. 
Tokia vėlyva šildymo sezono 
pabaiga yra pastarųjų dešim-
tmečių rekordas.

Dvidešimt metų UAB 
„Anykščių šiluma“ vado-
vaujantis Virgilijus Vaičiulis 
„Anykštai“ sakė, jog jis atsi-
mena, kad ankstesnė vėliausia 
šildymo sezono pabaigos data 
buvo gegužės 2-oji.

V.Vaičiulis dėstė, kad, pagal 
orų prognozes, dar visą šią sa-
vaitę šildymo sezonas turėtų 
tęstis.

Tiesa, šildomi jau ne visi 
Anykščių daugiabučiai - pra-

ėjusią savaitę UAB„Anykščių 
šiluma“ gavo dviejų daugiabu-
čių bendrijų prašymus išjungti 
šildymą. Praėjusį penktadienį 
tiems daugiabučiams šiluma 
buvo užsukta.

Pasak UAB„Anykščių šilu-
ma“ direktoriaus, abu namai, 
kuriuose nutrauktas šildymas, 
yra renovuoti, tad gyventojai  
juose nesušals. „Kita vertus, 
bendrijų atstovai gali kreip-
tis į „Anykščių šilumą“ ir mes 
vėl galime pradėti šildyti tuos 
namus, kuriems šildymą iš-
jungėme.“, - „Anykštai“ sakė 
V.Vaičiulis.

-AnYkŠTA

Dvidešimt metų UAB„Anykščių šiluma“ vadovaujantis 
Virginijus Vaičiulis sako, kad taip ilgai užsitęsusio šildymo 
sezono jis neprisimena.

Daugiavaikei motinai skirtas valstybinis apdovanojimas
Motinos dienos proga Lietuvos prezidentas Gitanas Nau-

sėda ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo 
Anykščių rajono tarybos narę, Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos mokytoją Dangirą Nefienę.

Prezidento dekrete rašoma, 
kad D.Nefienė apdovanota „už 
nuopelnus motinystei ir globai, 
už atsakingumą, pasiaukojimą, 
įkvepiantį pavyzdį savo ben-
druomenei ir visai visuomenei“.

D.Nefienė yra pagimdžiusi, 
išauginusi ir puikiai išauklėjusi 
penkis vaikus: tris dukras -  Gin-
tarę, Eglę, Rūtą -  bei du sūnus 
-  Mindaugą ir Gediminą.

„Kas yra svarbu, jog mūsų 
Mama, apart, didžio nuopelno, 
mūsų 5 gimdymo ir auklėjimo 
(o tai tikrai nebuvo paprasta), 
neapleido ir savo karjeros: yra 
vadovėlių ir mokymosi priemo-

nių bendraautorė, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja ekspertė. 
Tad šis valstybinis apdovanoji-
mas, Motinos dienos proga, jai 
už viską!“, - feisbuke apdova-
nojimu pasidžiaugė D.Nefienės 
sūnus Mindaugas.

Jis taip pat pabrėžė, kad jo 
motina yra „2 kartus Anyta ir 5 
kartus Močiutė“.

Dėl epidemiologinės situacijos 
šiemet Prezidentūroje nevyko 
iškilminga mamų apdovanoji-
mo ceremonija. Mamoms ir glo-
bėjoms apdovanojimai išvežioti 
į namus ir įteikti asmeniškai.

-AnYkŠTA

Krikščionių sąjunga ypatin-
gą reikšmę teikia šeimai – mes 
savo programines nuostatas kil-
diname iš idėjos, kad šios mažos 
bendrijos stabilumas ir klestėji-
mas yra ir didelės bendruome-
nės – miesto ir kaimo, šalies ir 
euroatlantinės bendrijos – kles-
tėjimo pagrindas. Tvirta šeima 
– stiprios  valstybės pagrindas.

Mes matome, kad įvairiais 
pretekstais brukama LGBT 
(genderizmo)  ideologija žalo-
ja žmogaus biologinę prigimtį, 
ardo šeimą, griauna tikėjimą, 
tautinę kultūrą, tradicinę lietu-
višką tautinę tapatybę. Mes ži-

nome, kad šeimos stiprinimas – 
būtina tautos ateities tvirtėjimo, 
darnios ir laimingos visuomenės 
bei valstybės gerovės sąlyga. 
Mūsų sąjungos nariai visą lai-
ką tvirtai, nuosekliai ir atkakliai 
gynė šiuos įsitikinimus.

Mes manome, kad piliečių ini-
ciatyvos yra svarbus faktorius, 
ginant šeimos vertybes. Jos gali 
reikštis įvairiomis formomis, 
kokios tik yra įmanomos mūsų 
pliuralistinėje bendruomenėje. 
Formų ir idėjų, ginant šeimą, 
įvairovė yra sveikintina – ji rodo 
šeimos gynėjų visuomeninį gy-
vybingumą ir išradingumą. 

Didysis Šeimos Gynimo mar-
šas, pasak jo rengėjų, yra visuo-
meninė, bet ne politinė akcija. 
Krikščionių sąjunga nėra jos ini-
ciatorius bei formalus dalyvis, 
nors sąjungos nariai, kaip laisvi 
šalies piliečiai, savo asmeniniu 
apsisprendimu dalyvauja maršo 
rengime.

Maršas yra renginys, kuris 
deklaruoja gerus tikslus. Krikš-
čionių sąjunga mano, kad tai 
svarbus ir aiškus visuomenės 
signalas visoms šalies valdžios 
struktūroms. Tačiau tuo pat 
metu tikimės, kad savo  tvirta 
nuomonę ir aktyvų oponavimą 

Dėl Didžiojo Šeimos Gynimo maršo ydingiems šeimą ardantiems  
principams organizatoriai išreikš 
gerbdami  kito žmogaus orumą 
ir laikydamiesi šalies įstatymų. 
Meilė šeimai yra tvirtas, amžiais 
puoselėtas daugelio Lietuvos 
žmonių gražus jausmas, kurį tu-
rime deramai parodyti.

Visus Didžiojo Šeimos Gyni-
mo maršo dalyvius kviečiame 
vadovautis palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šūkiu „Blogį nuga-
lėk gerumu” ir nepasiduoti pa-
gundai piktumu siekti, kad būtų 
įteisinti geri, šeimą saugantys 
valstybės įstatymai.

krikščionių sąjungos 
pirmininkas

Rimantas Jonas DAgYs

Anykščių rajono tarybos narė mokytoja Dangira Nefienė 
pagimdė ir užaugino penkis vaikus.

lR Prezidento kanceliarijos nuotr. 

Patarėjas. Prieš mėnesį iš 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centro 
(LGGRTC) generalinio direk-
toriaus pareigų atleistas Adas 
Jakubauskas tapo Seimo nario 
„valstiečio“ Roberto Šarknicko 
visuomeniniu patarėju. Parla-
mentaras pirmadienį savo „Fa-
cebook“ paskyroje pranešė, kad 
A. Jakubauskas jį konsultuos 
istorinės atminties klausimais. 
Visuomeniniai patarėjai atlygi-
nimo už darbą negauna. Seimas 
A. Jakubauską iš LGGRTC va-
dovo pareigų atleido balandžio 
1 dieną, nes šiam nepavyko 
užtikrinti sklandaus institucijos 
darbo, tarp jos darbuotojų kilo 
susipriešinimas, istorikai išreiš-
kė nerimą dėl mokslinių tyrimų 
politizavimo, o viešai nagrinė-
jama situacija centre menkino 
įstaigos dalykinę reputaciją.

Nuostolis. Didžiausias Ru-
sijos šaulių ginklų gamintojas 
– koncernas „Kalašnikov“ pra-
nešė 2020-aisiais patyręs 468,2 
mln. rublių (5,2 mln. eurų) gry-
nąjį nuostolį pagal tarptautinius 
finansinės apskaitos standartus. 
Užpernai uždirbta 1,295 mlrd. 
eurų grynojo pelno. Pardavimų 
pajamos sumenko 25,7 proc. 
iki 26,917 mlrd. rublių, iš jų 
eksporto – 37 proc. iki 14,518 
mlrd. eurų. Ikimokestinis pel-
nas pakito nuo plius 1,323 
mlrd. rublių iki minus 539,7 
mln. rublių. „Kalašnikov“ ga-
mina trijų prekės ženklų gin-
klus – kovinius automatinius 
šautuvus ir snaiperių šautuvus 
„Kalašnikov“, medžioklinius 
ir civilinius šautuvus „Baikal“, 
sportinius šautuvus „Ižmaš“. 
Koncerno įmonėse taip pat ga-
minamos aviacijos patrankos 
ir šoviniai, valdomi artilerijos 
sviediniai ir kiti didelio tai-
klumo ginklai, nepilotuojami 
skraidantys aparatai, daugia-
funkcinės paskirties kateriai, 
kita produkcija. Civilinė pro-
dukcija – motociklai, staklės, 
įvairūs instrumentai.

Sunaikino. Vokietijos po-
licija pirmadienį pranešė li-
kvidavusi „vieną didžiausių 
tamsiojo interneto vaikų porno-
grafijos platformų pasaulyje“ 
ir per virtinę reidų balandžio 
viduryje sulaikiusi keturis jo 
narius. Platforma „Boystown“ 
veikė nuo 2019 metų ir turėjo 
per 400 tūkst. narių. Ji buvo 
„sukurta keistis vaikų porno-
grafija tarp narių visame pa-
saulyje“, nurodė policija išpla-
tintame pranešime. Tamsiojo 
interneto forumas leido varto-
tojams bendrauti tarpusavyje ir 
keistis nuotraukomis bei vaizdo 
įrašais, įskaitant „sunkaus mažų 
vaikų seksualinio išnaudojimo 
vaizdus“, rašoma pranešime.  

-Bns
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komentarai Ar reikia įteisinti tos pačios lyties 
asmenų santuokas?

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmo-
rus“ apklausa parodė, kad  70 procentų apklaustųjų ne-
pritaria Partnerystės įstatymo projektui, kuriuo Lietuvo-
je būtų įteisintos tos pačios lyties porų civilinės teisės.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ką jie mano apie siekius 
įteisinti tos pačios lyties santykius.

Jeigu žmonėms 
taip reikia – tegu 
tuokiasi

Vaidas NIAURA, Anykščių 
rajono šeimos ir vaiko gero-
vės centro direktorius:

- Pritarčiau Partnerystės įsta-
tymui. Jeigu žmonėms taip rei-
kia, tegu tuokiasi. Kas jiems 
uždraus? Žmogaus laisvė - pa-
grindinis mano tokios nuomo-
nės motyvas.

Klausykite, kartu gyvenančių 
vienos lyties žmonių visą laiką 
buvo, jie gyvena tarp mūsų. Jie 
niekur ir nedings, ar gyvena su-
situokę, ar nesusituokę. Manau, 
čia tas įstatymas daugiau dėl jų 
turto ir kitų problemų.

Kalbant apie vienos lyties 
asmenis, kurie nori įsivaikin-

ti ir auginti vaiką, jie vis tiek 
turi dalyvauti mokymuose ir 
t.t.. Galbūt šioje vietoje ir būtų 
kažkokių klausimų... Man savo 
darbe su tokiais atvejais susi-
durti neteko, tačiau jei būtų pri-
imtas Partnerystės įstatymas, 
nustatytos tvarkos, tai su tokio-
mis šeimomis  ir dirbtume.

Ką čia 
pakomentuosi...

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių krašto la-
bui“ atstovas:

- Oi, nežinau...Neturiu šiuo 
klausimu  nuomonės. Reikia 
susipažinti su Partnerystės įsta-

tymo projektu. Bet  aš esu už 
tradicinę šeimą. O kaip bus, 
koks projektas bus, dabar galu-
tinai dar sunku pasakyti.

Esu už tradicinę šeimą, tie-
siog mano tokia nuomonė ir ką 
čia pakomentuosi, jei turi tokią 
nuomonę.

Vertybės turi 
išlikti

Regina PATALAUSKIE-
NĖ, Anykščių rajono tarybos 
narė, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos atstovė:

- Pirma nuomonė tokiu klau-
simu – „ne“, bet Konstitucijo-
je nekeičiant šeimos sąvokos, 
tuomet viskas gerai. Tiesiog 
Partnerystės įstatymas padėtų 
teisiškai įteisinti turtinius san-
tykius, nors kai kas sako, kad ir 
dabar galima notariškai juos su-
tvarkyti. Kol kas esu dvejojanti 
ir pasakyti „taip“ arba „ne“ Par-
tnerystės įstatymui negaliu.

Aš asmeniškai neigiamai žiū-
riu į vienos lyties žmonių šei-
mas. Tai yra mano asmeninė 
nuomonė. Kartais tai galima 

traktuoti kaip ir ligą, nors aš 
galbūt būsiu neteisi. Tai gali 
būti įgimta ir įgyta, kai formuo-
jama aplinkoje. Jeigu vaikai 
nuo 5 metų bus auklėjami taip, 
kad jie galės keisti lytį, jei jiems 
bus sakoma, kad vieną dieną jie 
gali būti berniukais, o kitą die-
ną mergaitėmis, tai įsivaizduo-
kime, kokia mūsų ateitis augs. 
Jie natūraliu būdu nesidaugina. 
Esu kategoriškai prieš tokius 
dalykus, man tai nepriimtina. 
Galbūt mes, vyresniojo amžiaus 
žmonės, taip mąstome, gal jau-
nimas kitaip į tai žiūri. Manau, 
kad vertybės turi išlikti. Šeima 
- tai mama, tėtis ir vaikai.

Nepalaikau 
patyčių

Dominykas PUZINAS, stu-
dentas:

- Aš - jaunas žmogus, kovo-
jantis už teisybę šioje žemėje, 
už tai, kad kiekvienas pasaulio 
žmogus rastų vietą po saule 
mūsų visų planetoje, esu už tos 
pačios lyties partnerystę. Vi-
suomenėje vyrauja nuomonių 

pliuralizmas, kuris iš esmės yra 
labai geras dalykas mūsų jaunai 
demokratijai. Aš esu už dis-
kusijas ir svarius argumentus, 
palaikau žmones, tiek esančius 
už, tiek prieš šį klausimą, tačiau 
neretu atveju žmonės, kurie yra 
prieš tos pačios lyties partnerys-
tę, išsako savo nuomonę, pilną 
pykčio, neapykantos, patyčių ir 
viso kito, kas, mano galva, nėra 
geras dalykas, o ko jau ko, bet 
patyčių aš nepalaikau.

Partnerystės  įstatymas yra 
orientuotas ne tik į tos pačios 
lyties asmenis, tačiau ir į skir-
tingų lyčių asmenų, kurie gy-
vena ne santuokoje, gerovę. Šis 
įstatymas nereiškia, kad homo-
seksualūs žmonės galės tuoktis, 
tai reiškia, kad siekiama sukurti 
teisinį mechanizmą, kuris leistų 
žmonėms, gyvenantiems kartu, 
Lietuvoje įteisinti savo santy-
kius ne santuokos forma. Juk 
tiek tradicinėje, tiek netradici-
nėje šeimoje pasitaiko visko - 
pykčių, nesutarimų, kartais ir 
pasukimų skirtingais keliais...

Nyderlandai tos pačios lyties 
santuoką įteisino dar 2001 me-
tais,  tapdami pirma šiuolaikine 
valstybe pasaulyje, kuri įteisino 
tos pačios lyties asmenų san-
tuokas (ne partnerystę, kurią 
siekiama įteisinti Lietuvoje). 
Na, ar dėl to nukentėjo ši vals-
tybė? Mano nuomone – ne. Ši 
valstybė yra viena iš liberaliau-
sių valstybių pasaulyje, kurioje 
visiems žmonėms yra vietos.

-AnYkŠTA

(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 jau laikas užbaigti šildymo sezoną?
Pernai šildymo sezonas Anykščių rajone buvo baigtas balandžio 30 dieną, tačiau šiemet 

jis persikėlė jau į gegužės mėnesį.
Kaip manote, ar jau laikas užbaigti šildymo sezoną?

Marijona: „Nereikia nieko 
diskutuoti apie šildymą. Šilu-
mos direktorius aiškiai pasakė, 
kad kainos sumažėjo, tai reiškia, 
reikės ilgiau šildyti, kad surinkti 
planuotas pajamas. Yra savival-
dybės specialistai, jie matuoja 
temperatūrą ir nustatę tinkamą 
vidurkį parašys įsakymą dėl ka-
tilinės pečiaus užgesinimo.Žmo-
nės, rūpinkitės sodais ir daržais, 
o ne valdžios reikalais.“

Sodietis: „Tai miesčionim vis 

kyla amžini klausimai: rudenį - 
kada šildymą pradėti ir pavasa-
rį - kada baigti. Kaimo žmonės 
dėl to nesuka galvos, patys šil-
dosi kas kada nori, tai šildymo 
sezoną pradeda ar užbaigia. Bet 
užtat miestiečiai gyvena kaip 
ponai, jiems niekas nerūpi - nei 
apsirūpinimas malkomis, nei 
krosnių įrengimas, dūmtraukių 
valymas. Sėdėk spakainas ant 
sofkutės prie teliko ir mokėk 
laiku mokesčius. O kas nemo-
ka, vis tiek iš buto neišmeta, 

šildymo neatjungia.“

Pašalpinis: „Dar šilumos ne-
reikia atjungti, dar orus prastus 
pranašauja. Kas bus, jei šiluma 
bus atjungta, o pablogės orai? 
Galima sušalt, susirgt. Dabar 
mums negalima sirgti, valdžia 
taip rūpinasi. Net nereikia už 
pašalpas viešų darbų dirbt per 
karantiną, kad neužsikrėstume 
ir nesusirgtume.“

Salamandra: „Seniai lai-

kas uzbaigt šildymą, tik pinigų 
plovimas iš žmonių - juk lauke 
pliusinė, o ne minusinė tempe-
ratūra, visa šiluma oran eina“

Papickas: „Galit pritarti, ga-
lit nepritarti, kada administraci-
jos direktorė pasirašys įsakymą 
dėl šilumo užbaigimo, tai ir bus 
šildoma. Nebent bendrijos ir 
gyventojai pateiks prašymus, 
kad išjungti šildymą.“

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Pagerbėme žuvusius lakūnus
1944 metų balandžio 12 die-

ną, vykdydamas kovinę užduotį, 
žuvo tarybinio lėktuvo ekipažas. 
Penki lakūnai žuvo Šimonių gi-

rioje, maždaug  už keturių kilo-
metrų nuo Svėdasų girininkijos. 

Mes, keturi žmonės, Gegužės 
pirmąją nuvykome ir sutvarkė-

me aplinką prie paminklo žu-
vusiems lakūnams, padėjome 
gėlių, lakūnus pagerbėme tylos 
minute.

Beje, nuvykę prie paminklo, 
radome prie jo  padėtų dirbtinių 
ir gyvų gėlių. 

Algirdas jAnYŠiUs

Tikrai: „Ne maži vaikai na-
muose, dar bus šaltų dienų, drė-
gmė visur kaupsis, bus šalta“
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Taryboje – siūlymai vakcinuoti visus 
norinčius ir perspėjimas dėl smarvės
Kaip skelbiama Anykščių ra-

jono tarybai pateiktame spren-
dimo projekte, „nepriklausomu 
auditu bus siekiama didesne 
apimti ištirti  Anykščių TVIC 
susidariusią situaciją dėl naujos 
pramogos – nusileidimo padan-
gomis trasos („Tubingo“) įren-
gimo, išsiaiškinti dėl įrenginio 
teisėtumo, atitikties teisės ak-
tams, žalos (ne)padarymo, o taip 
pat, ar buvo tinkamai laikomasi 
dokumentų perdavimo ir saugo-
jimo taisyklių.“

Anykščių rajono savivaldy-
bės pirminiais skaičiavimais, 
nepriklausomas auditas rajono 
biudžetui gali kainuoti daugiau 
nei 5 tūkst. Eur, tačiau tikroji 
jo kaina paaiškės po paslaugos 
pirkimo.

Posėdyje Darbo partijos at-
stovas Ričardas Sargūnas abe-
jojo, ar Anykščių TVIC direk-
torė Renata Gudonienė galės 
pateikti „išoriniam auditui“ su 
„Tubingo“ įrengimu susijusius 
dokumentus, nes buvusi įstaigos 
laikinoji direktorė Kristina Bei-
norytė tų dokumentų jai neper-
davė.

„Dalis klausimų šia tema jau 
yra atsakyti atliekant vidaus au-
dito procedūras. Viskas mato-
si, kad tų dokumentų nėra ir jų 
nebus. Nereikėtų tų 5 tūkst. Eur 
aukoti tai kompanijai, kuri atlik-
tų nepriklausomą auditą. Ma-
nau, kad vidaus auditas galėjo 
viską paaiškinti, čia jau ne toks 
sudėtingas klausimas“, - kalbėjo 
R.Sargūnas.

Priminsime, kad šių metų pra-
džioje Anykščių rajono tarybos 

pavedimu Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyba Anykščių TVIC atliko 
auditą ir aiškinosi „Tubingo“ 
trasos įrengimo peripetijas, ta-
čiau audito išvados Anykščių 
rajono tarybos netenkino.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius kalbėjo, kad ne-
priklausomas auditas Anykščių 
TVIC „nebūtinai turi nustatyti 
kažkokį nusikaltimą“.

„Jis turi atsakyti, kad neliktų 
kažkokių „nuosėdų“, galvojimo, 
kad čia kažkas kaltas, o čia gal 
kažkas nekaltas. Tai tikrai nėra 
kažkokia „raganų medžioklė“. 
Tai yra noras, kad atėjęs naujas 
įstaigos vadovas darbą pradėtų 
nuo tvarkingų dokumentų - čia 
tik toks motyvas“, - sakė jis.

Visuomeninio rinkimų ko-
miteto „Kęstučio Tubio sąrašas 
„Anykščių krašto labui“ atsto-
vas Audronius Gališanka kal-
bėjo, kad jis nėra prieš auditą, 
tačiau buvo įsitikinęs, kad visus 
iškilusius klausimus gali išsiaiš-
kinti pati savivaldybė. Balsuo-
jant dėl nepriklausomo audito 
užsakymo, A.Gališanka buvo 
vienintelis Anykščių rajono ta-
rybos narys, kuris nuo balsavi-
mo susilaikė.

Kontrolieriaus veiklos 
ataskaitai nepritarė

Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybos kon-
trolierius A.J.Lakačauskas posė-
dyje pristatė 2020 metų veiklos 
ataskaitą. Dėl jo darbo kokybės 
išsakyta nemažai kritikos.

Liberalas Lukas Pakeltis, su-
sipažinęs su ataskaita, sakė su-

sidaręs įspūdį, kad „kovidas“ 
pernai visiškai suparalyžiavo 
Kontrolės ir audito tarnybos 
veiklą: „Labai abejoju, kad gali-
ma pritarti tokiems rezultatams, 
nes užduočių atlikimo ir veiklos 
kartelę nuleidome pakankamai 
žemai... Jeigu vadovaudamiesi 
tokia logika pritartume ir kitoms 
Anykščių rajono įstaigų atas-
kaitoms, tai visos jos kone pusę 
metų galėtų atostogauti.Manau, 
kad galima buvo kur kas geriau 
padirbėti“, - dėstė jis.

Kontrolierius A. J. Lakačaus-
kas teisinosi, kad 2020 metais 
Kontrolės ir audito tarnyba net 
pusantro mėnesio turėjo nedar-
bingumą ir „reabilitaciją“. Jis 
sakė, kad pernai dirbo panašiu 
pajėgumu, kaip ir ankstesniais 
metais: „Pasižiūrėjus į kitas 
Lietuvos tarnybas, praktiškai jie 
darė tą patį, kaip ir mes“.

Darbo partijos atstovas 
R.Sargūnas sakė, kad ataskaitoje 
pasigedęs „konkrečių veiksmų ir 
rastų pažeidimų“ aprašymo.

Anykščių rajono tarybos na-
rys A.Gališanka domėjosi, kaip 
praėjusių metų kontrolieriaus 
A.J.Lakačausko veiklą įver-
tino Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius. Paaiškėjo, kad 
jo veikla buvo įvertinta „labai 
gerai“.

„Tą ir pasako...“, - replikavo 
Anykščių rajono tarybos narys 
A.Gališanka.

Ataskaitai nebuvo pritarta, o 
balsuodami už ją susilaikė net 19 
Anykščių rajono tarybos narių.

Turizmo ir verslo 
informacijos centre nėra 
atsakingų už verslą

Kiek ilgėliau Anykščių rajo-
no tarybos nariai stabtelėjo ir 
ties Anykščių TVIC 2020 metų 
veiklos ataskaita. 

„Darbietis“ R.Sargūnas kal-
bėjo, kad pritarti įstaigos vei-
klos ataskaitai „per anksti“, 
nes vien „Tubingo“ trasos įren-
gimas joje atskleidė daugybę 
pažeidimų, o tai, anot jo, gali 
„išaugti į teisinę plotmę“.

Anykščių rajono tarybos na-
rys A.Gališanka ataskaitoje 
pasigedo paprasčiausių faktų, 
pavyzdžiui, kokie Anykščių ra-
jono objektai pernai susilaukė 
daugiausia lankytojų ar koks 
buvo vietos apgyvendinimo įs-
taigų užimtumas.

„Ataskaitoje pateikta infor-
macija tik apie tai, kiek Anykš-
čių TVIC apsilankė užsienie-
čių“, - pastebėjo jis.

Ataskaitoje taip pat pasigesta 
ir išsamesnės informacijos apie 
Anykščių rajono verslo aplin-
ką. A.Gališanka pastebėjo, kad,  
užuot tokią informaciją patei-
kus, pasiteisinta „pandemine 
situacija“. Anykščių TVIC di-
rektorė R.Gudonienė aiškino, 
kad įstaiga jau nuo pernai netu-
ri verslo vadybininko.

Siūlė nuo koronaviruso 
skiepyti visus norinčius

Svarstydami Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
2020 metų veiklos ataskaitą, 
Anykščių rajono tarybos nariai 
nukrypo į diskusijas apie skie-
pus nuo koronaviruso.

Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje konservatorė Rita Kri-
paitienė siūlė vakcinacijos nuo 

koronaviruso prioritetų pagal 
amžiaus grupes nesilaikyti.

„Jeigu mes nesilaikytume tų 
prioritetų? Jeigu vakcina nepo-
puliari, tai ką, mes lauksime ir 
sėdėsime, kada kas teiksis atei-
ti pagal prioritetus. Gal geriau 
skiepyti jaunesnius žmones, 
svarbu, kad suskiepyti. Ką, mes 
per galvą gausime, kad nesilai-
kysime tų prioritetų?“, - kalbė-
jo R.Kripaitienė. 

Nuo blogų kvapų padeda 
rapsų aliejus

Svarstant UAB „Anykščių 
vandenys“ 2020 metų veiklos 
ataskaitą, „darbietis“ Ričardas 
Sargūnas kėlė problemą dėl ne-
malonių kvapų, kurie sklinda į 
miestą nuo Anykščių seniūnijos 
Kuniškių ir Piktagalio kaimo.

„Patrauklumą mažina ir mes 
jaučiame mieste, skundžiasi 
gyventojai, kad ta kvapų pro-
blema išlieka.Ten  savu laiku 
dangčiai turėjo būti įdiegti, re-
zervuarai neuždengti ir visą lai-
ką ta smarvė pasiekia Anykščių 
miestą. Čia mūsų turistiniam 
miestui, o dar į UNESCO ban-
dant pakliūti (Anykščiai siekia 
tapti UNESCO literatūrinių 
miestų tinklo nariu, - red.pas-
taba), turbūt minusas didelis“, 
- kalbėjo R.Sargūnas.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius aiškino, kad sa-
vivalda dėl kvapų „didelių įran-
kių neturi“.

„Kiek žmonės kreipiasi dėl 
Kurklių, Svėdasų, Piktaga-
lio... Vienu metu jie užpildavo 
geranoriškai tuos rezervuarus 
rapsų aliejumi ir , kai jis užpil-
tas, nesmirda. Bet kai leidžia 
tas srutas ir veža jomis lais-
tyti laukus, tas kvapas sklin-
da, ir nieko čia nepadarysi. O 
„Anykščių vandenys“ tuo la-
biau nieko nepadarys“, - aiški-
no S.Obelevičius.

Pasak M.Sargūno, Anykštėno 
kortelė galėtų suteikti maždaug 
10 - 20 proc. dydžio nuolaidas. 
Jis pateikė Birštono pavyz-
džius. Pavyzdžiui, šiame mies-
te dienos pietūs tam tikrose ka-
vinėse kainuoja pigiau, o dalis 
jų vaišina nemokama kava.

Planuojama, kad diskusijos 
apie Anykštėno kortelę vyks 
iki rugsėjo mėnesio. Per tą lai-
kotarpį numatyta susitikti su 
Birštono, Palangos atstovais ir 
susipažinti, kaip analogiškos 
nuolaidų kortelės funkcionuoja 
šiuose miestuose.

Darbo grupėje, kuri teiks pa-
siūlymus dėl Anykštėno korte-
lės, Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus potvarkiu 
taip pat dirbs Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Vene-
ta Veršulytė, Anykščių rajono 
tarybos nariai Dominykas Tut-
kus ir Šarūnas Grigonis, mero 
patarėja Donata Sabaliauskai-
tė, Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė, VšĮ „Svei-
katos oazė“ direktorė Sonata 
Veršelienė bei trys Anykščių 
rajono savivaldybės specialis-
tės - Ema Abramovaitė, Kristi-
na Kiaušaitė bei Vaida Jucienė.

Pasiteiravus, kodėl į darbo 
grupę nebuvo pakviesti visuo-
menės atstovai, Anykščių rajo-
no tarybos narys M.Sargūnas 
sakė manantis, kad darbo grupė 
ir taip yra „darbšti ir sudaryta iš 
10 žmonių“.

„Kai turėsime Anykštėno 
kortelės „rėmus“, informaciją 

apie tai viešinsime ir tikrai at-
sižvelgsime į visuomenės nuo-
monę“, - žadėjo liberalas.

Beje, vienas pirmųjų įvesti 
Anykštėno kortelę siūlė anykš-
tėnas, buvęs Anykščių rajono 
valdytojo pavaduotojas (1990–
1995 m.), vėliau „Sodros“ 
Anykščių rajono skyriaus va-
dovu dirbęs Juozas Ratautas. 

Tačiau Anykščių rajono ta-
rybos narys M.Sargūnas sakė, 
kad „ne problema, kas idėją dėl 
kortelės iškėlė pirmasis.“

„Atsiklausti Juozo, ar ga-
lime tą kortelę daryti, ar ne, 
nėra reikalo, nes tai nepaten-
tuotas dalykas“, - šypsojosi 
M.Sargūnas.

Anykštėnas  Juozas Ratau-
tas „Anykštai“ sakė, kad dėl 
Anykštėno kortelės įvedimo 
vyksta „politinis žaidimas“.

Anykštėno kortelės autorius liko „už borto“ „Iš tikrųjų, istorija visai kito-
kia. Lankydamasis Vokietijoje 
pamačiau, kaip tai yra daroma 
turistiniuose miesteliuose. Ten 
labai plačiai naudojamos savi-
valdybės patvirtintos kortelės, 
kurių naudotojai gauna įvai-
rias nuolaidas, nes dėl turistų 
antplūdžio patiria labai daug 
nepatogumų. Man tas projek-
tas labai patiko, tačiau mano 
kadencija Anykščių rajono sa-
vivaldybėje labai greitai pasi-
baigė ir  tos idėjos įgyvendinti 
nebebuvo progos“, - kalbėjo 
jis.

J.Ratautas sakė, kad vėl gar-
siai kalbėti apie Anykštėno 
kortelę jis pradėjo maždaug 
2016 metais.

„Tai buvo mano iniciatyva. 
Dėl Anykštėno kortelės įvedi-
mo rašiau ir į Anykščių rajono 
savivaldybę, „Anykštoje“ ta 
tema buvo labai daug pasisa-
kymų. Tų ženklų, kad esu inici-

atorius, yra labai daug“, - tęsė 
anykštėnas.

J.Ratautas pasakojo, kad 
prieš paskutinius savivaldos 
rinkimus jis buvo kviečiamas 
dalyvauti Liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus sąraše, ta-
čiau tokio pasiūlymo atsisakė.

„Man tuomet paskambino 
Liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus pirmininko pavaduo-
tojas Saulius Rasalas ir paklau-
sė, ar į savo rinkimų programą 
gali įtraukti Anykštėno korte-
lės idėją. Atsakiau, kad galima. 
Tikėjausi, kad kortelės įvedi-
mo reikalai sparčiau pajudės“, 
- dėstė J.Ratautas.

J.Ratautas sakė, kad Libera-
lų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
„moralės reikalas“, kam prisi-
imti Anykštėno kortelės auto-
rystę.

„Aš su jais tikrai dėl to „ne-
simušiu“-  nesu toks žmogus“, 
- kalbėjo jis.
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Užbūrė akordeono grožis

- Papasakokite, kaip, kada 
ir kodėl nusprendėte tapti 
mokytoja. Koks buvo kelias 
link šios profesijos?

- Tapti mokytoja nuspren-
džiau besimokydama Anykščių 
muzikos mokykloje paskuti-
niaisiais  mokslo metais. Tais 
pačiais 1979 metais baigiau ir 
vidurinę mokyklą. Buvo ne-
lengva baigti mokslus dviejo-
se mokyklose. Pirma svajonė 
buvo tapti gydytoja, bet suabe-
jojau dėl chemijos ir biologijos 
dalykų, kuriuose nesijaučiau 
stipri.Vaikystėje prisidėdavau 
lėlių ir jas gydydavau, turėjau  
žaislinį rinkinį - lagaminėlį su 
medicinos priemonėmis ir lėle 
gydytoju. Buvo lagaminėlyje 
stetoskopas, švirkštas, termo-
metras ir t.t.. Bet nutikdavo ir 
taip, kad lėles susodindavau 
į mažas kėdutes ir tapdavau 
mokytoja. Išdalydavau sąsiuvi-
nius, buvau pasidariusi žurnalą 
pažymiams rašyti.Vertindavau 
pažymiais, pati į sąsiuvinius 
užrašydavau užduotis, raudonu 
pieštuku taisydavau klaidas.

Kelias link šios profesijos 
buvo dinamiškas kaip muzi-
ka - nuo piano (p) iki forte (f). 
Muzikos mokykloje pradėjau 
mokytis gan vėlai, būdama 
devintoje vidurinės mokyklos 
klasėje. Taip nutiko dėl to, kad 
instrumentui įsigyti trūkdavo 
pinigų arba iškildavo minčių  - 
,,gal nesiseks, nesugebėsiu” -  ir 
vis nusitęsdavo svajonė moky-
tis muzikos mokykloje. Muzi-
kos instrumentai buvo brangūs. 
Kai išgirsdavau skambantį 
akordeoną, net širdis suvir-

Mokytojai Ritai Uturytei 
akordeonu smagu groti ir 
įsibridus į Baltijos jūrą…

pėdavo, buvo begalinis noras 
kuo greičiau jį paimti į rankas 
ir išmokti groti. Mano Mamy-
tės brolis savarankiškai mokė-
jo groti akordeonu (grodavo 
vakaruškoms ir savo malonu-
mui). Jis mane išmokė išgauti 
pirmuosius garsus, akordus ir 
pagroti keletą lietuviškų melo-
dijų. Kai supratau, kad sekasi ir 
greit iš klausos tai, ką parody-
davo, išmokdavau, tada įstojau 
į muzikos mokyklą. Giminys-
tės ryšys tęsėsi ir muzikos mo-
kykloje, nes pirmoji mokytoja 
buvo Milda Andriškevičienė 
(mano dėdienė). (Ji buvo pir-
moji Anykščių muzikos moky-
klos direktorė). Ji ir buvo mano 
įkvėpėja toliau kopti muzikos 
laiptais.Tiesiog mane užbūrė 
akordeono, kaip instrumento, 
grožis, tad ir apsisprendžiau 
tapti muzikos mokytoja.

Mokytis sekėsi puikiai, greit 
išmokdavau kūrinius ir vis no-
rėdavau kuo daugiau išmokt 
naujų.

Kadangi mokytojai pamatė 
mano gebėjimus, tai įvyko stai-
gus šuolis - nuo pirmos klasės 
tiesiai į trečiąją. Taip  po  ke-
tverių metų mokymosi muzikos 
mokykloje įstojau į tuometinę 
Panevėžio J.Švedo pedagogi-
nę muzikos mokyklą. Buvo ir 
sunkumų, nes po ketverių metų 
mokymosi muzikos mokykloje 
Panevėžyje gaudavau sudėtin-
gą repertuarą, kuris reikalauda-
vo didelio darbo. Nutiko taip, 
kad patempiau kairės rankos 
petį ir gydytojai liepė mesti 
šiuos mokslus dėl rankos trau-
mos. Žinoma, puoliau į ašaras, 
susirūpinau, bet pasakiau, kad 

jokiu būdu nekeisiu savo pro-
fesijos. Po pusės metų tam ti-
krų procedūrų medikai išgydė 
ranką. Po ketverių mokymosi 
metų įgijau vaikų muzikos mo-
kyklos dėstytojos ir liaudies 
instrumentų vadovės kvalifika-
ciją.

1983 metais pradėjusi dirbti 
Anykščių muzikos mokykloje,  
po metų įstojau į LTSR Vals-
tybinės konservatorijos Klai-
pėdos fakulteto neakivaizdinį 
skyrių. Labai pamilau Klaipėdą 
ir iki šiol myliu.Buvo nelengva 
tokį tolimą atstumą važinėti. 
Vykdavau kiekvieną mėnesį 
atsiskaitinėti kai kurių daly-
kų, konsultuotis. Vykdavo kas 
pusmetį egzaminų sesijos. Mo-
kytis ir dirbti buvo nelengva, 
tačiau siekiant savo profesijos 
tikslo -  viskas įmanoma. Mo-
kiausi penkerius metus ir įgijau 
muzikos mokytojos - choro di-
rigentės kvalifikaciją.

- Kiek jau metų dirbate 
mokytoja? Ar esate dirbusi 
kitose mokyklose? 

- Dirbu 38 metus Anykščių 
muzikos mokykloje. Labai 
trumpai, gal metus, dėsčiau 
muzikos pamokas Skiemonių 
mokykloje. Muzikos moky-
kloje dėstau ne tik akordeono 
dalyką, bet ir muzikos istorijos 
pamokas.

- Kaip Jums sekasi mokslei-
vius mokyti nuotoliniu būdu? 
Kokius matote tokio mokymo 
privalumus ar trūkumus?

- Didelių problemų nematau 

mokydama nuotoliniu būdu, 
o ką darysi, kad taip pasikeitė 
mūsų gyvenimas pandemijos 
laikotarpiu. Nesu didžioji mė-
gėja naujų technologijų, bet 
pagalvoju, ir tai vaikams esu 
minėjusi – ką gi darytume pan-
demijos metu, jei neturėtume 
kompiuterių ir tokių programų, 
kaip tada reiktų mokytis? Būtų 
neįmanoma dirbti. Be abejo, 
gyvai mokyti ir bendrauti yra 
geriau.Vienas iš nuotolinio mo-
kymo trūkumų - muzikuojant 
garso kokybė nukenčia arba 
kartais stringa interneto ryšys.

- Kas Jus mokytojos darbe 
labiausiai džiugina, o kas liū-
dina?

- Džiugina labiausiai, kai 
mokiniai būna pasiruošę pa-
mokoms, tada laiminga diena, 
tiesiog šventė. 

Myliu savo darbą ir vaikus. 
Nutinka ir priešingai, nes mo-
kinių užimtumas didelis, ne vi-
sada gerai pasiruošę atvyksta į 
pamokas.Tada ir mano nuotai-
ka būna ne iš geriausių. Prieš 
dešimt metų mokiniai buvo 
atsakingesni nei dabar. Manau, 
kad  jų atsakomybę ir darbštu-
mą sujaukė naujos technologi-
jos.Užima daug laiko kompiu-
teriniai ir telefoniniai žaidimai.
Vaikai nori, kad viskas vyktų 
greitai, o muzikuojant reikia 
kantrybės ir laiko.

- Kokius pasiekimus iš savo 
pedagoginės karjeros išskir-
tumėte kaip Jums reikšmin-
giausius?

- Nesu karjeristė ir apie tai 
niekada negalvojau, tiesiog 
nuoširdžiai mokiau vaikus.
Buvo metų sėkmingesnių, 
buvo nelabai sėkmingų. Džiu-
gu, kad kartu dirba mano buvu-
sios mokinės Regina Gurklie-
nė ir Renata Juodelienė, kad 
jos groja kapeloje ,,Grieža”.
Džiaugiuosi buvusiu mokiniu 
Robertu Raišeliu, kuris subūrė 
Viešintų kapelą ,,Vingerinė’’ 
ir  yra jos vadovas. Jis ne tik 
su kapela pasirodo koncertuo-
se, bet ir dainuoja, groja su ki-
tais aktyviais Anykščių krašto 
meno puoselėtojais. Audrius 
Jucys, taip pat buvęs mokinys, 
tapo nuolatiniu  tiek Anykščių 
kultūros centro teatro, tiek kitų 
muzikinių renginių dalyviu. 
Čia viskas kaip šeimoje -  kaip 
kiekviena mama džiaugiasi 
savo vaikais, taip aš, būdama 
mokytoja, esu laiminga, kad 
mano mokiniai gyvena su mu-
zika ir menu. Yra ir daugiau 
mokinių, kurie dar muzikuoja 
iki šiol, bendrauju su dauguma, 
palaikome ryšį.

Su savo klasės akordeonis-

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių meno mokykloje Rita Uturytė mokytoja dirba jau 38-erius metus. Pedagogė 
teigia nesanti karjeristė, todėl kasdien tiesiog nuoširdžiai atlieka savo darbą – moko vaikus 
groti akordeonu bei vedžioja juos po muzikos istorijos labirintus.

„Akordeonas savo grožiu, mobilumu ir aktualumu gali perteikti visą žmogaus emocijų 
paletę: ir gilų liūdesį, ir nevaržomą džiaugsmą”, - teigia mokytoja R.Uturytė.

Mokytoja Rita Uturytė diriguoja jungtiniam akordeonistų chorui.

tais moksleiviais esu dalyvavu-
si visose Respublikinėse dainų 
šventėse, kurios vykdavo Vil-
niuje, sėkmingai paruošdavau 
mokinius.Esu sumanytoja ir or-
ganizatorė akordeonistų festi-
valių ,,Tegyvuoja akordeonas”, 
kurie vyko po atviru dangumi 
Anykščiuose, Vyskupo skvere. 
Sėkmingai pavyko įgyvendint 
šiuos tris projektus. Kasmet į 
festivalius atvykdavo apie 140 
dalyvių.

 - Koks, Jūsų manymu, turi 
būti geras mokytojas? Ar to-
kių turėjote savo gyvenime? 

- Manau, kad blogų mokyto-
jų neturėtų būti. Man kadaise 
mokytojas buvo šventas žmo-
gus, nebuvo net minčių, kad 
gali būti blogas mokytojas. Esu 
patyrusi vaikystėje mokinių 
skirstymą pagal tėvų profesijas 
(tai yra baisiausia). Supratau 
besimokydama vidurinėje mo-
kykloje, kad vieniems patikda-
vau, o kitiems - ne. Mokytojas 
- kaip muzika nuo piano (p) iki 
forte (f) - negali būti kiekvie-
ną pamoką vienodas. Reikia 
reiklumo, nuoširdumo, meilės 
vaikams, bendravimo tiek su 
mokiniais, tiek  su mokinių 
tėvais. Muzikos srityje buvau 
apsupta tik gerų pedagogų. Iš-
vykus į Vilnių mano pirmajai 
akordeono mokytojai Mildai 
Andriškevičienei, muzikuoti 
mokė mokytojas Albinas Mu-
liarčikas. Labiausiai sužavėta 
akordeono profesoriumi Ričar-
du Sviackevičiumi. Jis mūsų 
akordeonistų  Širdis – Vedlys.

- Esate akordeono mokyto-
ja. Kaip šiais laikais vaikus 
pavyksta sudominti mokytis 
groti tokiu instrumentu?

(Nukelta į 6 psl.)
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AVINAS. Finansinė kri-
zė gresia nestabilia padėtimi 
šeimoje pirmoje savaitės pu-
sėje. Jums apskritai neverta 
tiek daug galvoti, „ką žmo-
nės pasakys“. Galite sulaukti 
daug ir įvairių pasiūlymų, bet 
neskubėkite jų priimti gerai 
neapsvarstęs. Būkite atidus, 
kad su jumis nesusidorotų ne-
garbingais būdais. Savaitgalį 
nusiteikite skirti daugiau laiko 
vaikams nei planavote.”

JAUTIS. Tiesą sakant, ma-
note, kad visi reikalai išsispręs 
savaime, todėl į viską žiūrite 
pro pirštus. Atsargiai, taip gali-
te nesunkiai privelti nepataiso-
mų klaidų. Pasistenkite nepa-
siduoti depresijai, kai savaitės 
viduryje reikalai klostysis ne 
taip, kaip buvote numatęs. Ar 
tai tikrai tik neatidumas ir iš-
siblaškymas? Gal tiesiog pri-
tingite?

DVYNIAI. Savaitės pra-
džioje gali kilti asmeninio 
pobūdžio problemų. Užtat ne-
trukus turėtų pagerėti finansi-
nė padėtis. Pasiekti trokštamą 
tikslą šią savaitę jūsų šansai 
tikrai labai dideli. Antroje sa-
vaitės pusėje galima kelionė 
(tikriausiai verslo reikalais). 
Savaitgalį galvokite, ką kalba-
te - liežuvis bus jūsų priešas.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
protas dirbs visu pajėgumu, 
generuos naujas idėjas. Nuo 
savaitės vidurio tempas gali 
pastebimai sulėtėti, užtat rei-
kalai įgis kur kas konkretesnį 
pavidalą. Nenustebkite, jei 
savaitgalį pajusite nenumaldo-
mą poreikį pabūti vienas. Na, 
juk negalima nuolat raškyti 
žvaigždes nuo dangaus, ar ne?

LIŪTAS. Geras laikas bran-
dinti naujas idėjas, generuoti 
strategiją, bet netinkamas galu-
tiniams sprendimams priimti. 
Viena vertus, jausitės kiek išsi-

blaškęs, lengvabūdis ir nervin-
gas, kita vertus - linkęs sunkiai 
dirbti. Raminkite nervus ilgais 
vakariniais pasivaikščiojimais 
ir šaltu dušu, kitaip galite tu-
rėti problemų bendraudamas 
šeimoje.

MERGELĖ. Šią savaitę 
jūsų asmeninį pasaulį gali su-
krėsti nedidelis žemės drebė-
jimas, bet padėtis liks daugiau 
ar mažiau kontroliuojama. 
Kiekvieną savo pasisakymą 
gerai apgalvokite. Racionalus 
mąstymas ir santūrumas padės 
priimti sprendimus, dėl ku-
rių vėliau tikrai nesigailėsite. 
Pasistenkite blaiviai įvertinti 
savo svajones ir galimybes jas 
įgyvendinti.

SVARSTYKLĖS. Sulauksi-
te beprotiškai mielo kvietimo. 
Tikrai nereikėtų svarstyti, ar 
jį priimti. Jūs nusipelnėte po-
ilsio. Ir kiti labai apsidžiaugs, 
kad pagaliau vėl išvydo jus 
savam būry. Sapnai šią savaitę 

pernelyg padriki ir neaiškūs, 
kad ką nors reikštų.

SKORPIONAS. Jūs manote, 
kad gerai išstudijavote veiks-
mų planą ir atsižvelgėte į visus 
galimus netikėtumus. Tačiau 
būtinai aatsiras kitų žmonių su 
savo jei ir tačiau. Turite pada-
ryti viską, kad išsklaidytumėte 
jų abejones. Pasistenkite savo 
ambicijų nedemonstruoti iki 
penktadienio, o tada jau galė-
site pasirodyti esąs lyderis.

ŠAULYS. Šią savaitę jūsų 
planuose karaliauja kolektyvi-
niai reikalai. Todėl ir tvarkomi 
jie turi būti bendrai. Visiškai 
nėra reikalo plėšytis vienam. 
Jei nenukreipsite kitų reikia-
ma kryptimi, netrukus liksite 
visiškai vienas. Pirmoje savai-
tės pusėje galite turėti rūpesčių 
dėl sveikatos.

OŽIARAGIS. Jūs įdedate 
labai daug pastangų pasiruo-
šimams. Veltui gaištate laiką. 

Gelbėkitės, kol dar įmanoma 
išsigelbėti. Jeigu reikėtų siekti 
kokios nors požiūrių vienybės, 
darykite tai savaitės viduryje. 
Sapnai šią savaitę gali būti pra-
našiški, tad pažiūrėkite į juos 
rimčiau

VANDENIS. Teks susitai-
kyti su nusivylimais ir sumo-
kėti už savo pernelyg aukštai 
užkeltus reikalavimus. Bent 
trupinius išgelbėsite, jei kurį 
laiką pabūsite santūresnis ir 
kuklesnis, klausysite dėmesin-
gai ir laiku linkčiosite galvą. 
Ar ne laikas susimąstyti, kodėl 
jus periodiškai užklumpa tokie 
sunkumai?

ŽUVYS. Būkite ryžtingas! 
Žvaigždės laimina visus jūsų 
darbus. Ryžkitės pagaliau to-
kiems darbams, kurių iki šiol 
nesiimdavote už jokius pini-
gus. Įgysite vertingo patyrimo, 
geriau pažinsite patį save ir 
artimuosius. Sapnas savaitės 
viduryje gali būti pranašingas.

Teleloto. Žaidimas nr. 1308.  Žaidimo data: 2021-05-02 Skaičiai: 42 15 18 30 53 
51 64 20 40 58 33 27 61 43 03 67 52 47 19 55 14 31 68 05 71 50 49 39 11 41 70 01 73 
75 66 44 34 57 46 02 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 37 08 69 29 07 36 22 24 59 09 
28 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
33002.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 33.00€ 393 Užbraukus eilutę 4.00€ 11500 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 20605 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0162775 Automobilis Nis-
san Qashqai 0371052 Automobilis Nissan Qashqai 0144924 Automobilis Nissan Qashqai 
0153447 Automobilis Nissan Qashqai 0074004 Automobilis Nissan Qashqai 02**486 Če-
kis “Eurovaistinė” 015*393 Pakvietimas į TV studiją 020*440 Pakvietimas į TV studiją 
010*395 Pakvietimas į TV studiją 026*101 Salotų džiovyklė Brava 020*251 Salotų džio-
vyklė Brava 027*390 Salotų džiovyklė Brava 030*184 Salotų džiovyklė Brava 017*738 
Salotų džiovyklė Brava 027*747 Salotų džiovyklė Brava 005*564 Salotų džiovyklė Brava 
027*795 Salotų džiovyklė Brava 020*828 Salotų džiovyklė Brava 03**920 Užklotas ir pa-
galvė Dormeo Warm 030*838 Veido masažuoklis 03**092 Žnyplės plaukams BABYLISS 
00**057 Žnyplės plaukams BABYLISS

Bėgimas. Antrus metus iš 
eilės seniausias Lietuvoje bė-
gimas Anykščiai - Puntuko 
akmuo - Anykščiai vyko vir-
tualiai. Virtualusis bėgimas 
rengtas nuo balandžio 26 iki 
gegužės 2 dienos imtinai. Pa-
gal pirmadienio rytą paskelb-
tus rezultatus, visą 11 km. 
distanciją greičiausiai nubė-
go Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Ar-

vydas Krikščiūnas (53 min. 
13 sek.). Beje, imtynių sporto 
meistrui A.Krikščiūnui tiek pat 
metų, kiek yra ir tradiciniu ta-
pusiam Puntuko bėgimui, - 58-
eri.  Tradicinis bėgimas  įpras-
tai vykdavęs gegužės 1-ąją. 
A.Krikščiūnas „Anykštai“ 
sakė, jog jis dar turi vilčių šie-
met surengti realų Puntuko bė-
gimą. „Kai tik bus leista rengti 
varžybas,  pradėsime ruoštis. 
Negalima numarinti seniausio 
bėgimo Lietuvoje“, - „Anykš-

tai“ sakė A.Krikščiūnas. Beje, 
pernai sporto centro direkto-
rius kartu su bičiuliu Valdu 
Skliausčiu virtualųjį „Puntu-
ką“ bėgo realioje trasoje. 

Krepšinis. Penktadie-
nį MKL U–16 čempionate 
Anykščių KKSC komanda J. 
Biliūno gimnazijos salėje žai-
dė su Plungės ekipa, kuri iki 
šiol buvo laimėjusi visas rung-
tynes pirmenybėse. Pirmasis 
rungtynių kėlinys baigėsi ly-

giosiomis 16:16, tačiau netru-
kus varžovės surengė spurtą ir 
susikrovė dešimties taškų pra-
našumą. Antroje mačo dalyje 
penktą pražangą gavus vienai 
iš Anykščių KKSC lyderių 
Urtei Steponėnaitei, plungiš-
kės galutinai palaužė aikštės 
šeimininkes (53:87). Rezul-
tatyviausiai Anykščių KKSC 
ekipoje žaidė U. Steponėnaitė, 
pelniusi 16 taškų. Goda Bekin-
tytė įmetė 14, Samanta Esman-
taitė - 9 taškus.

Žvėris! MKL U–12 lygoje 
dramatišką pergalę pasiekė 
Anykščių berniukų krepšinio 
ekipa. Pauliaus Leonavičiaus 
treniruojama komanda išvy-
koje 64:60 palaužė Panevėžio 
„Aukštaitijos KM–Maistas 
sportui“ klubą. Svečių greto-
se nesulaikomai žaidė Jogaila 
Zlatkus, kuris pelnė net 47 
taškus. A. Vogulis ir V. Luš-
čiauskas įmetė po 4, V. Sriu-
bas ir K. Vaškevičius - po 3 
taškus.

sprintas

- Paskutiniais darbo metais 
anykštėnų vaikus surandu 
pati, užsukdama į mokyklų 
klases. Juos pakalbinu, pasa-
koju apie šį instrumentą. Gai-
la, kad Anykščių žmonės taip 
nebevertina tokio puikaus ins-
trumento.

Buvo laikai, kai į muzikos 
mokyklą įstodavo vien akor-

deonistų apie 20 vaikų.
 
- Mokote vaikus muzikos 

istorijos. O ką manote apie 
šiuolaikinę Lietuvos ir už-
sienio muziką?

- Man patinka įvairi muzi-
ka. Žinoma, labai skiriasi kie-
kvienos šalies muzika. 

Kiekvienas kūrinys yra įdo-
mus ir jo melodija nesikartoja, 

ar jis būtų  Lietuvos, ar užsie-
nio kompozitorių. Kiekvienas 
žėri ir švyti skirtingai, įvairio-
mis muzikinėmis spalvomis.

- Kuri vieta Anykščiuose 
Jums yra mieliausia ir ko-
dėl?

- Mieliausi yra namai, ku-
riuose gimiau, užaugau, į ku-
riuos ir grįžau gyventi po stu-

Užbūrė akordeono grožis
(Atkelta iš 5 psl.)

dijų laikotarpio.
Taip pat labai mielas Vys-

kupo skveras. Gal todėl, kad 
jame sklinda ramybė ir dar 
kad kadaise šią vietą pajutau 
kaip sceną po atviru dangumi. 
Ne veltui kilo idėja surengti 
akordeonistų festivalius šalia 
paminklo rašytojui Antanui 
Baranauskui. 

- Papasakokite apie savo 
šeimą, laisvalaikio mėgsta-
miausius užsiėmimus.

- Gyvenu su brangiausiu 

žmogumi pasaulyje – Mamy-
te, kuriai greit bus 93 metai.

Laisvalaikio vis mažiau: ne-
beužtenka paros valandų. Be 
muzikos labai mėgstu megzti 
ir nerti.

Turiu silpnybę akmeniui. 
Tuo ne visi patiki, bet tie, ku-
rie matė , ypač kaimynai, žino, 
kad pati susidėjau iš akme-
nų kiemo grindinį ir malūną 
sulipdžiau, apklijavau šulinį 
akmenukais ir įvairius pakraš-
tėlius prie namo. Tai irgi me-
nas, nes akmeniui reikia rasti 
labiausiai tinkamą vietą. 
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įvairūs

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
BuLius ir teLyčias 

„krekeNAvOs 
aGrOFirMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiOGiai PerKa 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę 

profesinio mokymo programą. 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. gegužės 4-7 d. Į kursus prašome registruotis 

internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-

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

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.

Reikalingas vyriškis prižiū-
rėti sodybą, sugebantis atlik-
ti smulkius remonto darbus. 
Suteikiamas apgyvendinimas.

Tel. (8-600) 40863.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-690) 89505.

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 Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

parduoda

nekilnojamasis turtas 

19/100 pastato gyvenamojo 
namo su priklausiniais, esan-
čiais J.Tumo Vaižganto g.1, 
Kavarsko mst., Anykščių raj.. 
Pardavimo kaina 900 Eur.

Tel.(8-686)04249.
Nemokumo administratorius.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis,

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

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

Tel. (8-656) 01913.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 6d.(ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno
vakcinuotais,sparčiai  augančiais 
ROSS-309  veislės  vienadieniais  ir 
1-2  savaičių  paaugintais  mėsiniais 
broileriais.Vienadienėmis  vištytėmis 
(Olandiškos).  Nuo  2  iki  8  mėn.  am-
žiaus įvairių spalvų dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis  (kaina nuo 4,50E). Turėsime 
gaidžiukų.  Prekiausime  kiaušiniais.
Spec.lesalai.  
Išankstiniai  užsakymai  tel. 
860869189. 
Svėdasai  15:35,  Čekonys  15:45, 

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Gegužės 6 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis  3-4-5-6  mėn.  rudomis, 
raibomis,  baltomis,  pilkomis,  juodomis 
ir  lehornomis  dėsliosiomis  vištaitėmis 
ir  jau  pradėjusiomis  kiaušinius  dėti 
vištaitėmis bei spec.  lesalais,  turėsime 
gaidžių (tel. 8-616 50414). 
Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 

Padvarninkuose  10.40,  Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie  pard.  „Norfa“,  senojo  ūk.  tur-
gaus)  11.15,  N.  Elmininkuose  11.25, 
Elmininkuose  11.30,  Čekonyse  11.35, 
Kalveliuose  11.40,  Debeikiuose  11.45, 
Aknystose  11.55,  Varkujuose  12.00, 
Svėdasuose  (prie  turgelio)  12.10, 
Daujočiuose  12.20,  Auleliuose  12.30, 
Mačionyse  14.00,  Gečionyse  14.10, 
Rubikiuose  14.15,  Burbiškyje  14.25, 
Katlėriuose  14.35,  Pašiliuose  14.40, 
Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 15.15, 
Kurkliuose  15.25,  Šlavėnuose  15.35, 
Ažuožeriuose  15.50,  Kavarske  16.00, 
Janušavoje  16.10,  Pienionyse  16.15, 
Repšėnuose  16.20,  Traupyje  16.30, 
Laukagaliuose  16.35,  Troškūnuose 
16.45,  Vašokėnuose  16.55,  Surdegyje 
17.05, Raguvėlėje 17.20.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

Kita

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

Tel. (8-606) 19352.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

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

Tel. (8-611) 47343.

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

Tel.(8-608) 51317.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.
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anekdotas

oras

+1

+11

mėnulis
gegužės 4 - 7 d. - delčia.

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Angelas, Anielius, 
Pijus.

Antanina, Florijonas, 
Dargailas, Mintautė, 
Monika, Vitalija.

šiandien

gegužės 5 d.

vardadieniai

gegužės 6 d.
Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

gegužės 7 d.

Domicelė, Domicijonas, 
Butautas, Rimutė, Danutė, 
Stanislovas.

Jau gerokai po vidurnakčio 
truputį įkalęs vyras grįžinėja 
namo.

- Kur tu po velnių bastai-
si?! - šaukia žmona. - Aš jau 
tris valandas lovoje skaitau, 
laukiu, kol tu grįši!

- O aš jau tris valandas sto-
viu lauke... Laukiu, kada tu 
pagaliau šviesą užgesinsi!

***
- Žinai, ženteli, o kostiu-

mas tavo tai visai nekoks... - 
pagiežingai sušnabždėjo bū-
simoji uošvė prieš jungtuvių 
ceremoniją.

- Nieko tokio, mamyte, 
- nesutriko šis. - Kitą kartą 
bus geresnis.

***
Siunčia tėvai iš kaimo į 

miestą savo sūnui telegra-
mą: „Atsakyk greičiau, kaip 
sekėsi egzaminus laikyti”.

Sūnus atrašo: „Viskas labai 
gerai, profesoriai sužavėti ir 
prašo rudenį pakartoti”.

***
Ateina močiutė prie perė-

jos ir sako policininkui:
- Gal galite mane per rau-

doną spalvą pervesti? - prašo 
močiutė.

Policininkas sako:
- Palaukit žalios spalvos ir 

tada galėsit eit.
- Kvaily, aš per žalią pati 

moku pereiti.

Baidarininkai laukia šiltesnių orų
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Dėl permainingų pavasario orų Anykščių rajone kol kas 

vangiai įsisiūbuoja baidarių sezonas. Didesnio baidarininkų 
antplūdžio baidarių nuomotojai tikisi tik prasidėjus vasarai.

Baidarėmis plaukia iki 
pat spalio mėnesio

Įprastai pirmuosius baidari-
ninkus Anykščių rajono upėse 
būdavo galima išvysti jau ba-
landžio pabaigoje - gegužės 
pradžioje. Debeikių seniūnijos 
Šventupio kaime įsikūrios so-
dybos „Žalioji stotelė“ savinin-
kė Inga Kilčiauskienė „Anykš-
tai“ pasakojo, kad užklausų apie 
baidarių nuomą bei paslaugų 
kainas jau sulaukianti.

„Labai populiari pramoga. 
Kuomet dar nebuvo pandemi-
jos, žmonės baidarėmis akty-
viai plaukdavo nuo birželio iki 
pat spalio mėnesio. Žinoma, la-
bai daug priklauso ir nuo oro“, 
- sakė ji.

I.Kilčiauskienė sakė, kad per-
nai pirmųjų baidarininkų sody-
ba „Žalioji stotelė“ sulaukė tik 
maždaug birželio viduryje - tai 
irgi siejama su pandemija.

„Bet po to, kai įsivažiavo, 
tai įsivažiavo. Žmonės supra-
to, kad tas karantinas nėra čia 
toks jau baisus dalykas“ - tęsė 
pašnekovė.

Kaip šiemet klostysis baida-
rių nuomos reikalai, I. Kilčiaus-
kienė prognozuoti nesiryžo.

„Žmonės baidarėmis neplau-
kia pavieniui. Atvažiuodavo 20 
- 30 žmonių kompanijos. Buvo 
net taip, kad vienu metu plaukė 
ir 60 žmonių. Kaip dabar bus 
dėl visų apribojimų - nežinia, 
gal, kai atsiras galimybių pasas, 
vėl sugrįšime į senas vėžes“, - 
svarstė I.Kilčiauskienė.

Daugiausia klientų - 
šeštadieniais

Sodyba „Žalioji stotelė“, įsi-
kūrusi kelio Utena - Kupiškis 
18-ajame kilometre ant Šven-
tosios upės kranto, turi 45 bai-
dares. I.Kilčiauskienė sakė, kad 
baidarių nuomos kainos jau ne-
sikeičia nuo euro įvedimo. Pi-
giau baidarėmis plaukti darbo 
dienomis.

„Pagrindinis plaukimas vyks-
ta šeštadieniais. Tuomet vienos 
baidarės nuoma kainuoja 27 
Eur“, - tęsė ji.

I.Kilčiauskienė pasakojo, kad 
baidarininkai labai dažnai plau-
kia Šventosios upe nuo Užpalių 
iki Žaliosios kaimo. Labai po-
puliarus plaukimas ir Vyžuonos 
upe, kuri yra kiek sudėtingesnė, 
su natūraliomis gamtinėmis 
kliūtimis. Baidarininkai taip pat 
renkasi maršrutą iš Žaliosios 
kaimo iki Beždžionių tilto šalia  
Inkūnų kaimo. Šiuos maršrutus 
įveikti baidarininkams prireikia 
nuo 4 iki 8 valandų.

Keičiasi žmonių kultūra

Sodybos „Žalioji stotelė“ sa-
vininkė I.Kilčiauskienė sakė, 
kad buvo laikai, kai baidarinin-
kai plaukdami upėmis mėgdavo 
vartoti alkoholinius gėrimus, 
tačiau dabar tai esąs vis retesnis 
reiškinys.

„Keičiasi žmonių požiūris.
Labai kultūringi dabar, susiren-
ka ne tik šiukšles po savęs, bet 
ir kitų paliktas. Jaunimas labai 

puikus, tokie dabar jie supratin-
gi, „vakarietiški“, - pastebėjo 
pašnekovė.

Subsidijų per karantiną 
negauna

Kaimo turizmo sodyba „Ža-
lioji stotelė“ veiklą pradėjo 
2008 metais nuo baidarių nuo-
mos, o maždaug 2012 metais 
pasiūlė ir daugiau paslaugų.

„Daugiausia klientų sulau-
kiame vasarą. Atvykę pas mus 
žmonės nori aktyvaus poilsio - 
po plaukimo baidarėmis pagei-
dauja pirties, kubilo. Kai kurie, 
atvažiavę iš miesto, net atsisako 
gyventi nameliuose, nori būti 
arčiau gamtos, todėl nakvoja 
palapinėse“, - sakė ji.

I.Kilčiauskienė guodėsi, kad 
jau dveji metai, kaip išgyventi 
užsiimant kaimo turizmu darosi 
labai sunku.

„Esame smulkieji ūkininkai. 
Apie 2005-2008 metus buvo 
labai skatinama alternatyvioji 
žemės ūkio veikla - kaimo tu-
rizmas. Mus laiko labai smul-
kiais ūkininkais ir, kai prasi-
dėjo visas šitas „kovidas“, mes 
negavome subsidijų nė vieno 
euro. Tai mes dabar, žinokite, 
rašome visokius prašymus, kad 
nepamirštų ir mūsų“, - sakė 
I.Kilčiauskienė.

Sodybos „Žalioji stotelė“ sa-
vininkė juokavo, kad šiuo metu 
tenka  „valgyti ir  kruopas“...

Kritikuoja „turisto 
mokestį“

Nuo liepos 1 dienos Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu 
turistams, kurie pasiliks nakvo-
ti apgyvendinimo paslaugas 
teikiančiose sodybose, butuose, 
viešbučiuose, už kiekvieną nak-
tį teks susimokėti vadinamąjį 
1 Eur dydžio „turisto mokes-

tį“. I . Kilčiauskienė sakė, kad 
sprendimas įvesti tokį mokestį 
nebuvo gražus Anykščių rajono 
poelgis.

„Šis klausimas su mumis ne-
buvo aptartas. Viskas padaryta 
už uždarų durų, slapčia. Toks 
mokestis nėra sąžiningas.Trak-
tuojama, kad šis mokestis bus 
skirtas gerinti Anykščių miesto 
infrastruktūrai. Mūsų sodyba 
yra už trijų kilometrų nuo Ute-
nos rajono ribos. Pagrindiniai 
klientai yra iš Vilniaus. Jie pa-
sinaudoja mūsų keliuku, kurį 
patys susitvarkėme, prie upės 
buvo toks griovys, prašėme 
savivaldybės sutvarkyti, bet 
niekas netvarkė, nes sakė, kad 
tai ne rajono reikšmės kelias. 
Greideriuoti kelius - ir tai su 
ašaromis tenka prašyti, laimei, 
turime puikų Debeikių seniū-
nijos seniūną, tai jis labai pa-
deda.Tai tas pas mus į sodybą 
atvykęs svečias į Anykščius net 
nenuvažiuoja. O Anykščiuose, 
kur labai daug lankytinų objek-
tų, kurie gausiai lankomi turis-
tų, ten jie to „turisto mokesčio“ 
nemokės. Tai yra neteisybė“, - 
dėstė I.Kilčiauskienė.

Turi pastabų Anykščių 
turizmo ir verslo 
informacijos centrui

Sodybos „Žalioji stotelė“ sa-
vininkė I. Kilčiauskienė turėjo 
pastabų ir Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centrui, ku-
ris, anot jos, „dirba labai van-
giai“. 

Moteris pasakojo, kad cen-
tras ilgą laiką savo leidiniuose 
skelbė klaidingą informaciją 
apie sodybą „Žalioji stotelė“ ir, 
net paprašytas klaidas ištaisyti, 
to esą nesugebėjęs padaryti.

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja 
Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslinin-
kus, norinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame 
kreiptis į redakciją telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu 
robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika 
nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus re-
dakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Sodyba „Žalioji stotelė“ nuomai yra paruošusi beveik pus-
šimtį baidarių.

Sodybos „Žalioji stotelė“ savininkė Inga Kilčiauskienė 
sakė, kad keičiasi poilsiautojų kultūra – jiems jau nėra 
svarbiausi „baliai“.


