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Ateitis – „senjorų ekonomikoje“
Audrius Bitinas dirba advokatu ir yra Vilniaus universi-

teto Teises fakulteto mokslininkas. 
Anykštėno mokslinių tyrimų temos - socialinis draudimas 

(ypač pensijos), užimtumas ir darbo teisė.
Prieš keletą metų A.Bitinas buvo pasukęs ir į politiką. Ir 

šioje srityje jam puikiai sekėsi – anykštėnas buvo Sociali-
nės apsaugos ir darbo viceministru, vėliau buvo išrinktas į 
Anykščių rajono tarybą, tačiau po kurio laiko jis mandato 
atsisakė ir atsidėjo savo mėgstamai veiklai.

A.Bitino praktikoje ir Azerbaidžano Vyriausybės konsul-
tavimas socialinės sistemos reformos klausimais.

Mokslininką Audrių BITINĄ kalbino žurnalistas Ro-
bertas ALEKSIEJŪNAS.

- Ar besimokydamas moky-
kloje buvote draugų vadina-
mas „moksliuku“?

- Nepasakyčiau, kad blogąja 
prasme. Bent jau nepravardžia-
vo. Visi mūsų klasėje gerai mo-
kėsi! 

- Kaip Jūsų kasdieninę dar-
bo rutiną paveikė koronavi-
ruso pandemija? 

- Iš esmės nepakeitė. Žinoma, 
dalį fizinių susitikimų teko per-
kelti į virtualiąją erdvę, tačiau 
turinio prasme didelių pokyčių 
nebuvo. Be to, kai kuriais atve-
jais, virtualių susitikimų forma 
yra efektyviau. Tikiuosi, ateity-
je derinsime abi formas. O kad 
tai įvyktų, reikia skiepytis!

Mokslininkas Audrius Bitinas sako, kad Anykščiai galėtų 
būti puikus miestas, pritaikytas sveikai senti.

Gydytis skatina 
maisto talonais

Groti vestuvėse – 
pelningas darbas

Įslaptintu dokumentu žada pasido-
mėti Anykščių rajono tarybos nariai

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas:

...„Gal čia pati savivaldy-
bė sugalvojo, kad paraiška 
nebus remiama“?...

Rajone – 
užsikrėtusiųjų 
koronavirusu 
banga

Rajono kultūros taryba vos netapo 
nedemokratišku organu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į Anykščių rajono kultūrinį gyvenimą sugrįžta kultūrolo-
gas, muziejininkas Vytautas Balčiūnas. Gegužės 6 dieną vy-
kusiame Kultūros tarybos posėdyje nuspręsta jį deleguoti į 
Kultūros tarybą.

Posėdyje taip pat nuspręsta pakoreguoti Kultūros tary-
bos nuostatus. Nedaug trūko, kad po jų korekcijos Kultūros 
tarybos nariams būtų buvę visiškai uždrausta kalbėti apie 
bet kokią šios patariamąją funkciją turinčios visuomeninės 
tarybos veiklą.

Rajono kultūros tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad 
kultūrologo bei muziejininko Vytauto Balčiūno dalyvavi-
mas Kultūros tarybos posėdžiuose bus Anykščiams nau-
dingas.

Vilniaus paveikslų galerijos 
vedėjo V.Balčiūno kandidatūrą į 
Kultūros tarybą įtraukti pasiūlė 
Anykščių menų centro direkto-
riaus pavaduotoja Rita Babelienė.

„Šis žmogus tikrai daug pri-
sidėjo prie Anykščių kultūros, 
jis tęsė Antano Vienuolio - Žu-
kausko ir Teresės Mikeliūnaitės 

sumanymus Anykščius pavers-
ti kultūros miestu. Gyvenda-
mas Vilniuje, jis nuolat domisi 
Anykščių kultūriniu gyvenimu 
ir jo įžvalgos tikrai būtų naudin-
gos Kultūros taryboje, kaip pa-
tariamajame organe“, - kalbėjo 
R.Babelienė.

Kelias. Lietuvos automobilių 
kelių direkcija pasirašė rangos 
sutartį dėl paprastojo remonto 
darbų kelyje Anykščiai – Bur-
biškis – Rubikiai. Kelias bus 
remontuojamas nuo 0,060 iki 
2,831 km.

Nedarbas. Bedarbių skaičius 
Anykščių rajone mažėja, skelbia 
Užimtumo tarnyba. Gegužės 1 
dieną Anykščių rajone buvo re-
gistruoti 2 tūkst.473 bedarbiai.
Nedarbas rajone nuo 19,8 proc. 
sumažėjo iki 18,4 procentų.

Aikštelės. Anykščiuose bus 
įrengtos dvi naujos bei atnauji-
namos keturios poilsio aikštelės. 
Naujas poilsio aikšteles numaty-
ta įrengti ties Jono Biliūno gatvės 
22-uoju numeriu pažymėtu dau-
giabučiu bei ties  Jono Biliūno 
gatvės 43 sklypu. Vienos poilsio 
aikštelės įrengimas kainuos pus-
ketvirto tūkstančio eurų, darbus 
atliks savivaldybės skelbtą kon-
kursą laimėjusi UAB „Jarim-
pekso statyba“. Poilsio aikštelė-
se numatyta pastatyti suoliukus, 
įrengti šiukšliadėžes, sutvarkyti 
aplinką. 

Detektoriai. Dėl pastaruoju 
metu daugėjančių skaudžių žūčių 
gaisruose ugniagesiai kreipiasi į 
gyventojus ir prašo jų pasirūpinti 
ne tik savo, bet ir kaimynų sau-
gumu. Ypatingą dėmesį ugniage-
siai prašo atkreipti į vienišus gar-
bingo amžiaus, turinčius negalią 
ar sergančius kaimynus, kuriems 
gali būti reikalinga pagalba. Jei-
gu yra gaisro rizika, prašoma 
gyventojų apie tokius kaimynus 
informuoti teritorinę priešgais-
rinę gelbėjimo tarnybą. Taip pat 
ugniagesiai žada padėti tiems, 
kurie detektorių yra įsigiję, bet 
negali jo pritvirtinti dėl negalios.
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temidės svarstyklės
Sprogmuo. Gegužės 9 die-

ną  apie 11.57 val. Troškūnų  
seniūnijos  Smėlynės kaime 
esančiame lauke rastas daiktas, 
panašus į sprogmenį. 12.45 val. 
įvestas planas SKYDAS. Nu-
statyta, kad rasta aviacinė bom-
ba su sprogstamąja medžiaga, 
kuri sunaikinta karjere. 

Vairuotojas. Gegužės 8 dieną 
apie 12.05 val. Anykščiuose, J. 
Biliūno g., neblaivus (nustaty-
tas 1,73 prom. girtumas) vyras 
(g. 1989 m.) vairavo automo-
bilį PEUGEOT 406. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Avarija. Gegužės 8 dieną 

Anykščių seniūnijos Šeimy-
niškėlių kaime automobilis 
„Opel“ rėžėsi į elektros stulpą. 
Smūgis buvo toks didelis, kad 
elektros stulpas ant transporto 
priemonės užvirto. Ugniage-
siai skelbia, kad nukentėjusių 
žmonių per incidentą nebuvo. 
Panaudojus parankines prie-
mones buvo atjungtas auto-
mobilio akumuliatorius, pa-
trauktas užvirtęs stulpas, nuo 
važiuojamosios kelio dalies 
nušluotos duženos. 

Smurtas.Gegužės 8 dieną 
apie 16.30 val. Anykščių se-
niūnijos Jokūbavos kaime ne-
blaivus (nustatytas 1,36 prom. 
girtumas) vyras (g. 1962 m.) 
smurtavo moters (g. 1964 m.) 

atžvilgiu. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į ilgalaikio sulaiky-
mo patalpą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Konfliktas. Gegužės 9 dieną 
apie 19.00 val. Kavarsko seniū-
nijos  Laviškio kaime, namuose, 
neblaivi (nustatytas 1,41 prom. 
girtumas) moteris (g. 1983 m.) 
smurtavo neblaivaus (nustaty-
tas 2,04 prom. girtumas) vyro 
(g. 1976 m.) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Konfliktas II. Gegužės 9 
dieną apie 19.00 val. Kavars-
ko seniūnijos Laviškio kaime, 
namuose, neblaivus (nustatytas 

2,04 prom. girtumas) vyras (g. 
1976 m.) smurtavo neblaivios 
(nustatytas 1,41 prom. girtu-
mas) moters (g. 1983 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Muštynės. Gegužės 9 die-
ną  apie 21.30 val. Kavarsko 
seniūnijos Dabužių II kaime, 
namuose, neblaivus (nustatytas 
2,40 prom. girtumas) vyras (g. 
2000 m.) smurtavo kito neblai-
vaus (nustatytas 3,34 prom. gir-
tumas) vyriškio (gim. 1976 m.) 
atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Gydytis nuo tuberkuliozės skatina maisto 
talonais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė tęsia projektą, kuriuo skati-
namas tuberkulioze užsikrėtusių asmenų gydymas. Šia liga 
sergantys asmenys gydytis skatinami maisto talonais.

Šį pavasarį savivaldybė iš 
UAB „Jara Jums“ įsigijo 200 
maisto talonų. Už šį pirkinį su-
mokėta 1 tūkst.810 Eur suma.

Maisto talonai yra 9 Eur ver-
tės. Už juos sergantieji tuberku-
lioze negalės įsigyti alkoholio, 
tabako gaminių bei loterijos bi-
lietų, bet galės pirkti būtiniau-
sių prekių krepšelio prekes.

Maisto talonai sergantiems 

tuberkulioze išduodami už iš-
gertus vaistus, kuriuos išger-
ti jie turi atvykę į Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centrą.

Projektą, kuriuo skatinamas 
sergančiųjų tuberkulioze gy-
dymas, Anykščių rajono savi-
valdybė įgyvendina nuo 2018 
metų. Šiam projektui lėšos 
skiriamos iš Europos Sąjungos 

fondų bei savivaldybės biudže-
to. Bendra projekto, kuris bus 
tęsiamas iki kitų metų, vertė - 
12 tūkst.190 Eur.

Maisto talonai skiriami 32 
ambulatoriškai tuberkulioze 
besigydantiems asmenims. 
Tiesa, panašu, kad net ir mais-
to talonai gydytis vilioja ne vi-
sus. Skelbiama, kad šiuo metu 
nuo tuberkuliozės gydosi 24 
asmenys.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro duomeni-
mis, sergamumas tuberkulioze 

Anykščių rajone stipriai išaugo 
2019 metais.

Ankstesniais metais tuber-
kuliozė dažniausiai  būdavo 
diagnozuojama vyresnio ar 
pensinio amžiaus žmonėms, 
tačiau dabar vis labiau  paste-
bima, kad  naujai susirgusieji 
yra darbingo amžiaus, jų am-
žiaus vidurkis yra 46 metai. 
Didžiąją sergančiųjų dalį suda-
ro vyrai, kurie gyvena kaime, 
dažniausiai jie niekur nedirba. 
Dauguma jų piktnaudžiauja al-
koholiu ir rūko.

Rajone – užsikrėtusiųjų koronavirusu banga Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Po praėjusio savaitgalio - užsikrėtusiųjų koronavirusu 
šuolis. Anykščių rajono savivaldybė skelbia, kad gegužės 7 
- 9 dienomis Anykščių rajone nustatytas net 41 naujas užsi-
krėtimo koronavirusu atvejis. 

Pavojinga infekcija griauna brandos egzaminams besi-
ruošiančių  abiturientų planus - vos pradėję lankyti gimna-
ziją, jie vėl buvo priversti užsidaryti namuose ir tęsti nuo-
tolinį mokymąsi.

Kontaktą su užsikrėtusiuoju 
koronavirusu asmeniu turėjęs 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situa-
cijų komisijos operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis gegužės 
10 dieną, pirmadienį, sugrįžo 
dirbti į savivaldybę. Kelias die-
nas jis buvo saviizoliacijoje, ta-
čiau po savaitgalį atlikto koro-
naviruso tyrimo paaiškėjo, kad 
vicemeras yra sveikas.

Masiniai susirgimai koronavi-
rusu užfiksuoti Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje. Užsikrėtė 
vaikai mokosi skirtingose kla-
sėse. Kol kas ši ugdymo įstaiga 
nėra įrašyta tarp tų, kuriuose fik-
suojami koronaviruso protrūkiai.

„Protrūkis būna tada, kai jis 
paskelbtas. Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras nėra 
baigęs tyrimo. Visi 11 gim-
nazistų ir vienas mokytojas, 

kuriems šeštadienį greitaisiais 
testais buvo nustatytas korona-
virusas, pareiškė norą persitir-
ti“, sakė jis.

D.Žiogelio žiniomis, Anykš-
čių rajone buvo vos trys asme-
nys, kuriems po atlikto PGR 
testo buvo paneigta pirminė di-
agnozė dėl nustatyto koronavi-
ruso. Jis abejoja, kad taip nutiks 
ir su gimnazistais.

Nuo šio pirmadienio į  klases 
gali grįžti 5 - 11 klasių moks-
leiviai. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstremaliųjų si-
tuacijų komisijos operacijų va-
dovas D. Žiogelis sakė, kad norą 
sugrįžti į mokyklas pareiškė iki 
100 moksleivių tėvų Svėdasuo-
se, Kavarske bei Traupyje. Jis 
sakė, kad po atlikto testavimo 
negirdėjęs, kad būtų nustatytas 
bent vienas teigiamas korona-
viruso atvejis.

Tiesa, Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje praėjusį 
penktadienį atlikus dviejų pra-
dinių klasių moksleivių tyrimus 
kaupinių metodu, koronaviruso 
atvejai nustatyti abiejose klasėse.

D.Žiogelis pastebėjo, kad 
tyrimų rezultatai dėl korona-
viruso Anykščių rajone „labai 
įdomūs“.

„Ketvirtadienį nebuvo nusta-
tyta nė vieno atvejo, penktadie-

nį - vienas, šeštadienį - jau 35“, 
- sakė jis.

Paskutiniais duomenimis,  
koronaviruso protrūkiai Anykš-
čių rajone fiksuojami Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijoje, Svėdasų senelių glo-
bos namuose, UAB „Kurklių 
karjeras“ ir UAB „Baldjoda“. 
Šiuo metu rajone priskaičiuoja-
ma 171 sergantis koronavirusu 
asmuo.

Reakcijos. Per balandį gauta 
837 pranešimai apie nepageidau-
jamas reakcijas po skiepų nuo 
COVID-19, dauguma jų – dėl 
„AstraZeneca“ vakcinos povei-
kio, pirmadienį pranešė Vals-
tybinė vaistų kontrolės tarnyba 
(VVKT). „Šiai dienai Lietuvoje 
gyventojai yra skiepijami ketu-
riomis rinkoje esančiomis vak-
cinomis ir būtent per ketvirtąjį 
registracijos mėnesį gauti 837 
pranešimai apie įtariamas nepa-
geidaujamas reakcijas“, – spau-
dos konferencijoje pirmadienį 
sakė tarnybos viršininkas Gytis 
Andrulionis. Iš šių pranešimų 
218 buvo dėl „Pfizer“ vakcinos, 
58 – dėl „Moderna“ ir 559 – dėl 
„AstraZeneca“. „Tai yra abso-
liučiai dominuojanti vakcina dėl 
pranešimų“, – apie „AstraZene-
ca“ sakė G. Andrulionis. 795 per 
balandį gauti pranešimai klasi-
fikuoti kaip lengvo ar vidutinio 
sunkumo, 42 klasifikuoti kaip 
sunkūs.

Gamykla. Vokietijos biotech-
nologijų įmonė „BioNTech“ pir-
madienį pranešė ketinanti įkurti 
pietryčių Azijos regiono būstinę 
bei pastatyti gamyklą Singapū-
re, kad kasmet galėtų pagaminti 
šimtus milijonų mRNR pagrindo 
vakcinų dozių. Gamykla bus pra-
dėta statyti šiais metais ir pradės 
veikti iki 2023 metų, sakoma 
Vokietijos bendrovės pranešime. 
„Ši planuojama mRNR vakcinos 
gamykla leis padidinti bendrą 
tinklo pajėgumą ir išplėsti gali-
mybes gaminti ir tiekti mRNR 
vakcinas ir terapijas žmonėms 
visame pasaulyje“, – kalbėjo 
„BioNTech“ vadovas Uguras 
Sahinas. Šiuo metu ši vakcina 
tiekiama daugiau nei 90 šalių 
visame pasaulyje. Manoma, kad 
iki šių metų pabaigos jos gamyba 
padidės iki 3 mlrd. dozių, paly-
ginti su anksčiau numatytu 2,5 
mlrd. dozių skaičiumi.

Statistika. Balandį, lyginant 
su pernai, mirė dešimtadaliu 
daugiau žmonių, nei pernai, ma-
žėjo gimstamumas, taip pat tris-
kart išaugo emigrantų skaičius, 
rodo pirmadienį paskelbti Sta-
tistikos departamento demogra-
finiai rodikliai. Departamentas 
informuoja, kad šiemet balandį 
mirė 3632 asmenys, kai pernai 
mirusiųjų šį mėnesį buvo 3323. 
Gimusiųjų skaičius sumažėjo 
7 proc.: pernai balandį jų buvo 
1986, šiemet –1847. Bendras 
gyventojų skaičius šalyje, lygi-
nant su pernai, sumažėjo 2157 
žmonėmis – jų šį balandį Lietu-
voje buvo 2 mln. 785 tūkst. 502. 
Neigiamas gyventojų rodiklis 
fiksuojamas jau šeštą mėnesį iš 
eilės. Emigrantų skaičius išaugo 
triskart: balandį iš šalies išvyko 
3150 asmenys, pernai tuo pačiu 
metu – 1024. 

-Bns

Anykščių rajono mero pavaduotojas, Ekstremaliųjų situ-
acijų komisijos operacijų vadovas Dainius Žiogelis sakė, 
kad yra nustebintas, kaip kinta tyrimų dėl koronaviruso 
rezultatai.
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Groti vestuvėse – pelningas darbas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Pernai prieš Kalėdas kavarskietis kultūros darbuotojas, 
dainų autorius ir atlikėjas Vytautas Šiaučiūnas internete 
paviešino kūrinį apie Kavarską. „Labai seniai sukūriau 
dainą Kavarskui, bet vis kažko abejojau. Dabar atėjo me-
tas“, - trumpai  savo dainą pristatė muzikantas. 

Ši daina paskatino artimiau susipažinti su V.Šiaučiūnu, 
kuris, net ir sulaukęs garbaus amžiaus, iš rankų nepaleidžia 
sintezatoriaus ir nuotaikingomis dainomis iki pandemijos 
linksmino įvairių pobūvių dalyvius.

Muzikantas pasakojo, kad so-
vietiniais laikais, kai  Anykščių 
rajone dar gyvavo kolūkiai, jis 
buvo subūręs ansamblį „Ginta-
ras“.

„Grodavome lengvą muzikėlę 
jaunimui. Ansamblyje buvo du 
broliai iš vienos giminės, du - iš 
kitos, aš grojau, dar panelių ke-
letą radome. Buvome tokie nesti-
prūs, saviveikliniai muzikantai. 
Grojome gitaromis, mušamai-
siais, buvo ir sintezatorius, aš 
pats, kadangi esu baigęs muzikos 
mokyklą, į rankas paimdavau  ir 
saksofoną“, - prisiminimais dali-
josi V.Šaučiūnas.

Ansamblis „Gintaras“ savo 
dainomis džiugino ne tik anykš-
tėnus. V.Šaučiūnas prisiminė, kad 
kolektyvas surengdavo koncertų 
ir įvairiuose Lietuvos kaimuose.

„Grojome  populiaresnes dai-
nas,  tokias gražesnes. Tai buvo 
grupės „Nerija“ dainos, kompo-

zitoriaus Mindaugo Tamošiūno 
kūriniai, pvz., „Vinguriavo take-
liai“... Na, žinot, tai buvo maž-
daug prieš 30 metų“, - tęsė jis.

V.Šaučiūnas sakė, kad įvairiuo-
se pobūviuose, vestuvėse grojo 
visą gyvenimą.

„Dabar jau kažkiek tai daryti 
pritingau, man juk jau 70 metų. 
Žinoma, tam įtakos turėjo ir 
prasidėjusi koronaviruso pan-
demija“, - kalbėjo muzikantas.

Pasiteiravus, ar groti ves-
tuvėse yra pelningas darbas, 
V.Šaučiūnas dėstė: „Jei tai yra 
ne Anykščiai, o Vilnius, Kau-
nas, vestuvių muzikantai per 
vakarą uždirba ir per 1 tūkst. 
eurų. Reikia turėti vardą. Pa-
vyzdžiui, yra tokia grupė „Iš-
junk šviesą“. Tai jie už vakarą 
gauna 3 - 5 tūkstančius eurų.“

V.Šaučiūnas sakė, kad Anykš-
čių rajone yra trys ar keturi ves-
tuvėse bei kituose pokyliuose 

grojantys žmonės.Tapti muzi-
kantu, anot pašnekovo, nėra 
labai sunku.

„Dabar sintezatoriai patys 
moka groti. Įkiši į muzikos ins-
trumentą „flešiuką“ ir jis groja, 
o muzikantai tik vaidina“, - 
šiuolaikinių muzikantų užkuli-
sius atskleidė kavarskietis.

V.Šaučiūnas sakė, kad na-
muose turi daugybę sintezato-
rių, prie kurių praleidžia labai 
daug laisvalaikio.

„Melodijos gimsta kažkaip iš 
savęs, o paskui viską apdirbti 
nėra sudėtinga - reikia tik žinoti 
muzikinį raštą. Muzikos kūry-
bai dar naudoju 12 kompiuteri-
nių programų“, - apie tai, kaip 
gimsta kūriniai, pasakojo jis.

V.Šaučiūno sukurtos fono-
gramos anksčiau skambėdavo 
per populiarius naujameti-
nius Anykščių kultūros centro 
koncertus, jis sakė esąs įrašęs 
„Odę Puntukui“, padėjęs iš-
leisti kompaktinę dainų plokš-
telę buvusiam Anykščių rajono 
tarybos nariui Artūrui Šajevi-
čiui.

Pasiteiravus, kokios šiuolaiki-
nės muzikos pats mėgsta klau-
sytis, V.Šaučiūnas sakė, kad jam 
dabar, kadangi jau toks amžius, 
labiau patinka lyrinės dainos.

„Bet man labai patinka ir  

Į aštuntą dešimtį įžengęs vestuvių muzikantas Vytautas 
Šaučiūnas nevengia pasiklausyti ir roko muzikos.

grupė „ACDC“. Esu bandęs 
groti jų kūrinius. O lietuviškos 
muzikos grupės... Jos visos to-
kios „saldžios“. Yra ir geres-
nių, bet jas sunku pamėgdžioti. 

Man prie dūšios limpa Saulius 
Prūsaitis. O visos tos dainuo-
jančios panelės... Mano apara-
tūra gražiau „padainuoja“ negu 
jos“, - dėstė muzikantas.

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.

(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 miesto ir seniūnijų viešąsias erdves reikėtų 
šienauti rečiau?

Sostinė skelbia, kad šiemet tęs tvaraus šienavimo strategiją. Tai reiškia, kad prižiūrint 
aplinką bus siekiama atkurti natūralias pievas miesto erdvėse, išsaugoti tokių pievų ekosis-
temą, rasti balansą tarp tvarkos užtikrinimo ir natūraliai augančių žolynų išsaugojimo.

Kaip manote, ar Anykščiams reikėtų vadovautis sostinės pavyzdžiu? Kiek, Jūsų many-
mu, kartų  per sezoną reikėtų pjauti žolę viešosiose erdvėse? Kuriose miesto bei seniūnijų 
vietose norėtumėte matyti natūraliai augančius žolynus?

Vincas Trinkelė: „Viešųjų 
erdvių nešienaukim, išvirtusių 
medžių netvarkykim, gatvių ir 
šaligatvių nevalykim, gatvių 
duobių netaisykim, tai tikrai 
turistai į Anykščius važiuos 
pasižiūrėti, kokie nevalos čia 
gyvena.“

Žmonės yra: „Išprotėję nuo 
žolės pjovimo, kas gamina įran-
kius -  biznis, jau mačiau žolės 
norą, o pjauna, stogas nuvažia-
vęs, daug žmonių, tiesiog mada 
kažkokia -  nekenčiu išvis šito 
birbimo, kas neturit ką veikti, 
važiuokit į kaimus, parodysiu, 
kur reikia karvei šieną nušie-
nauti“

Gal: „Jūs, miestiečiai, veisiat 
erkės lovose su šunim ir katėm, 
gyvenu kaime, vaikštau po miš-
ką, guliu ant žolės ir nerandu 
jokių erkių“

Pavydim Utenai: „Ten visa-

da tvarkinga. Praėjusiais metais 
specialiai išvažinėjau Utenos 
gatvėmis ir aplinkeliais. Visur 
pavyzdingai žolė nupjauta. O 
pas mus kas darosi? Miesto 
centre, prie Prokuratūros, gy-
ventojsi turėjo sukilti, kad an-
troj vasaros pusėj nušienautų. 
Jablonskio gatvėj, prie didelių 
įstaigų pastatų, kaip prie fer-
mos. Kur pirštu dursi, ten be-
tvarkė. Sezono metu reikia pri-
imti tokiems darbams daugiau 
žmonių, o ne taupyti iš tuščio į 
kiaurą.“

Senjoras: „Tiktai tinginiai 
gali kalbėti apie ekosistemas 
ir aiškinti, kad reikia natūralias 
pievas palikti, žolės nešienauti 
viešosiose erdvėse. Tai kas gi 
liks iš tų poilsio zonų, aikštelių, 
skverų, parkų? Augs piktžo-
lynai sulig žmogumi didumo, 
veisis erkės ir kitokie kenkėjai, 
niekdariai pradės pilti šiukšles. 
Gyvensim kaip kokiose džiun-

glėse. Ir komunalininkai, ir se-
niūnijų darbuoytojai turi pjauti 
žolę kelis kartus per sezoną ir 
neklausyti kvailų postringavi-
mų apie ekosisztemų saugoji-
mą.“

Jadze iš Svedasu: „Visur 
rajkia tvarkas, turi būt švaru, 
tvarkinga. Tai ir žolę rajkia 
pjaut laiku, par visu vasaru. Net 
ir prie kulchoza kai kur vyrus 
varydava su dalgiais nušienaut 
žoly, kad but galima vaikam pa-
žaist, žmanėm pasedet. Dabar 
pilna visakias technikas, vienas 
malanumas šienaut. Tiktai raj-
kia pašalpinius indarbint, kad 
anys nedykynet ir darmai pa-
šalpų negaut iš valstybes.“

Jis toks: „Gera mintis žie-
mą nevalyti sniego, o vasarą 
nešienauti miesto žalių plotų. 
Kiekvienas iššūkis ar naujovė 
sulaukia pasipriešinimo- tam 
žmones reikia ruošti ir pratin-

ti, o valdžios atstovams auginti 
storą skūrą. Geras pavyzdys yra 
Velnių festivalis- nesupratingi 
žmogėnai dėl triukšmo, alko-
holio ar narkotikų vartojimo 
parėkauja, paskalambija ir vėl 
nutyla...“

Gyventoja: „Ką mes, papras-

ti gyventojai, galime manyti ar 
nemanyti, vis tiek bus taip - 
kaip valdžios galvos pasakys. 
Nebent anykštėnai, vejų prie-
žiūros agronomai ar žalieji iš 
Seimo mūsų atstovai gali kokią 
vertingą nuomonę pareikšt.“
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komentarai Įslaptintu dokumentu žada pasidomėti Anykščių 
rajono tarybos nariai

Šiemet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas nerems Anykščių rajono 
savivaldybės siekio tapti pasaulinio literatūros miestų tinklo nare. Tokia žinia paviešinta 
per praėjusią savaitę vykusį Kultūros tarybos posėdį. Tai jau antras kartas, kai Anykščių 
rajono savivaldybei nepavyksta tapti šio tinklo nare - to buvo siekiama ir prieš ketverius 
metus.

Įdomu tai, kad Anykščių rajono savivaldybė iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato gavo raštą, kuriame pranešama žinia, kad Anykščių rajono savivaldybės pa-
raiška nebus remiama, tačiau  parodyti šį raštą „Anykštai“ Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė atsisakė, nes jis, 
kaip sakė A.Pajarskienė, „yra atsiųstas toks nei merui, nei ne merui“.

Anykščių rajono savivaldybės siekiui tapti pasaulinio literatūros miestų tinklo nare pri-
tarė Anykščių rajono taryba, todėl anykštėnų išrinktųjų teiravomės, kaip jie vertina Lietu-
vos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato žingsnį ir kaip reaguoja į tai, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė slepia sekretoriato atsiųstą raštą.

Visą svarbią 
informaciją 
sužinome 
mėnesio 
pabaigoje

Egidijus ŠILAIKA, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
Švietimo, kultūros, sporto ir 
turizmo komiteto pirminin-
kas, socialdemokratas:

- Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje mes palaikėme Anykščių 
rajono savivaldybės iniciatyvą 
teikti paraišką Lietuvos naci-
onalinės UNESCO komisijos 
sekretoriatui, kad Anykščiai 
taptų literatūros miestų tinklo 
nariu. Tikrai negirdėjau apie 
tai, kad sekretoriatas šiemet ne-
rems Anykščių rajono savival-
dybės paraiškos. Visą svarbią 
informaciją mes sužinome per 
kiekvieno mėnesio pabaigoje 
vykstančius komitetų posėdžius 
arba Anykščių rajono tarybos 
posėdyje. Manau, kad tada tos 
priežastys, kodėl paraiška ne-
bus remiama, ir paaiškės. Tos 
kelios dienos, kad nesame ofi-
cialiai informuoti, manau, nie-
ko nekeičia.

Nežinau, kodėl Anykščių 
rajono savivaldybė slepia Lie-
tuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriato raštą. 

Nieko negaliu komentuoti, 
reiks pasidomėti.

Netikiu, kad 
nerodyti 
dokumento – 
vienasmenis 
sprendimas

Dominykas TUTKUS, 
Anykščių rajono tarybos na-

rys, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos atstovas:

- Girdėjau iš žiniasklaidos 
apie tai, kad Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos 
sekretoriatas nerems Anykščių 
rajono savivaldybės siekio tap-
ti pasaulinio literatūros miestų 
tinklo nare. Gaila, kad taip at-
sitiko.

Supratau, kad Vilnius su ana-
logiškos paraiškos teikimu star-
tavo anksčiau ir tai mums buvo 
ne į naudą.

Argumentai, kad dėl to ne-
remiama Anykščių rajono sa-
vivaldybės paraiška, neįtikino, 
nors pernelyg į  tą temą nesigi-
linau. Manau, kad įtikinti turėjo 
merą, ir manau, kad neįtikino.

Nemanau, kad čia paslaptis, 
tai yra vieša informacija, todėl 
Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos sekretoriato savi-
valdybei atsiųstą raštą, kuriame 
informuojama apie tai, kad pa-
raiška nebus remiama, būtų ga-
lima ir parodyti. Tai yra įdomu, 
turbūt komiteto posėdžio metu 
tuo reiks pasidomėti. Netikiu, 
kad čia vienasmenis Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos A.Pajarskienės 
sprendimas rašto neviešinti, tai 
galbūt su kažkuo suderinta?

Gal čia pati 
savivaldybė 
sugalvojo?...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

- Nerems Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos 
sekretoriatas Anykščių rajono 
savivaldybės paraiškos tapti 
literatūros miestų tinklo nare, 
tai nerems. Argumentas papras-
tas - nerems dėl to, kad Vilnius 
pateikė tokią  paraišką, ir taip 
supratome, kad Vilnius yra ge-
riau.

Tai, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus ve-
dėja A.Pajarskienė atsisakė pa-
viešinti Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sekreto-
riato atsiųstą raštą, kuriuo in-
formuojama, kad paraiška tapti 
literatūros miestų tinklo nare 
nebus remiama, tai nenorma-
lu. Ar čia slaptas dokumentas? 
Man ir pačiam būtų įdomu su 
tuo raštu susipažinti. Bus gali-
ma šitą klausimą iškelti. Gal čia 
pati savivaldybė sugalvojo, kad 
paraiška nebus remiama?

-AnYkŠTA

Rajono kultūros taryba vos netapo 
nedemokratišku organu

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
R.Babelienė pasakė tai, ką ir jis 
norėjęs pasakyti Kultūros tary-
bos nariams: „Su juo yra apie tai 
kalbėta, po nedidelių dvejonių 
jis sutiko būti įtrauktas į Kul-
tūros tarybą. Žinant jo matymo 
plotį ir patirtį, Kultūros tarybai 
jis būtų didele paspirtimi“.

„Jis pasižymiu plačiu stra-
teginiu mąstymu. Kita vertus, 
V.Balčiūnas labai gerai pažįs-
ta mūsų aplinką, čia yra daug 
metų dirbęs. V.Balčiūno dėka 
yra įgyvendinta daug kultūrinių 
sumanymų. Pritariu jo kandi-
datūrai, tai būtų žmogus, kuris 
į viską žiūrėtų nešališkai ir ne-
turėtų jokių suinteresuotumų. 
Jis būtų labai naudingas rajonui 

ir mums patiems“, - kalbėjo 
„Anykštos“ vyriausioji redak-
torė Gražina Šmigelskienė.

Priminsime, kad V.Balčiūnas  
nepriklausomybės aušroje yra 
vadovavęs Anykščių A. Bara-
nausko ir A. Žukausko-Vienuo-
lio memorialiniam muziejui, jis 
yra  buvęs Anykščių rajono ta-
rybos nariu. V.Balčiūnas dirbo 
pirmojoje Lietuvos Vyriausy-
bėje kultūros ministro Dariaus 
Kuolio pavaduotoju. 

Į Kultūros tarybos sudėtį 
vietoje motinystės atostogose 
šiuo metu esančios Anykščių 
rajono mero patarėjos Gabrie-
lės Griauzdaitės – Patumsienės 
pasiūlyta įtraukta mero patarėją 
Vaidą Jucienę, o vietoje taip pat 
motinystės atostogose esančios 
Justės Lotyš - Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos koordinatorę Si-

moną Ševčenkaitę.
Kultūros tarybos nuostatus nu-

spręsta keisti, kaip sakė Kultūros 
tarybos pirmininkė Irma Smals-
kienė, atsižvelgiant į tai, kad vi-
sus savivaldybei teikiamus pro-
jektus vertina ekspertų komisija. 
Iki šiol juose buvo apibrėžta, kad 
Kultūros taryba teikia siūlymus 
dėl projektų rėmimo tikslingu-
mo, o nuo šiol teiks ne siūlymus, 
o rekomendacijas.

Dar vienas nuostatų punktas  
(dėl nešališkumo deklaracijos) 
susilaukė Kultūros tarybos na-
rių diskusijų.

Naujai  parengtuose Kultūros 
tarybos nuostatuose buvo įrašy-
ta: „Kiekvienas Kultūros tary-
bos narys pasirašo nešališkumo 
deklaraciją ir pasižadėjimą ne-
teikti tretiesiems asmenims in-
formacijos ir tik įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatytais  tikslais ir 
tvarka gali naudoti informaciją, 
kuri jam žinoma, atliekant Kul-
tūros tarybos nario pareigas.“

Rajono kultūros tarybos narė, 
„Anykštos“ vyriausioji redak-
torė G.Šmigelskienė pasiūlė 
koreguoti šį punktą - tretie-
siems asmenims neteikti tik tos 
informacijos, kuri susijusi su 
asmens duomenų apsauga.

„Visa savivaldos veikla yra 
skaidri ir vieša. Neteikti infor-
macijos apie Kultūros tarybos 
priimtus sprendimus būtų labai 
nedemokratiška“, - sakė ji.

Šiam pasiūlymui pritarė po-
sėdyje dalyvavęs Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius, 
sakydamas, kad tai geras pasiū-
lymas.

Kultūros taryba pritarė šiems 
taisymams.

Po posėdžio „Anykšta“ teira-
vosi Kultūros tarybos pirminin-
ko pavaduotojos Irmos Smals-
kienės, kieno iniciatyva buvo 
siūlyta keisti Kultūros tarybos 
nuostatus, draudžiant viešai 
kalbėti apie tai, kas svarstoma 
posėdžiuose.

„O kodėl klausiate? Na, kaž-
kaip bendrai kilo... Nežinau, 
jau seniai apie tai kalbos buvo. 
Seniai jau apie tai girdėjau, bet  
tik užėjo tas karantinas... Apie 
tai pačiuose posėdžiuose buvo 
kalbama, kiek aš pamenu. Kiek 
žinau, tas nuostatų keitimas 
yra „senas reikalas“, - kalbė-
jo I.Smalskienė, nenorėdama, 
įvardyti konkretaus asmens, 
rengusio nuostatus.

Kultūros tarybos narės 
G.Šmigelskienės atmintis buvo 
geresnė: „Apie tai, kad rajono 
kultūros tarybos nariams reikia 
pasirašyti konfidencialumo pa-
sižadėjimą, kuris draustų kal-
bėti apie tai, kas svarstoma po-
sėdžiuose, dar prieš pandemiją 
yra užsiminusi Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja A.Pajarskienė“.
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Ateitis – „senjorų ekonomikoje“

(Atkelta iš 1 psl.)

 - Esate Vilniaus universite-
to Teisės fakulteto mokslinin-
kas. Koks buvo Jūsų paskuti-
nis mokslinis tyrimas? 

- Paskutinis tyrimas - pro-
fesinių pensijų fondų teisinis 

reguliavimas ir plėtra Europos 
Sąjungoje. Reikia rimtesnio 
impulso šioje srityje ne tik Lie-
tuvai, bet ir kitoms Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėms. So-
cialinės partnerystės pagrindu 
valdomos pensijos yra tinkama 
priemonė. 

- Nuo 2018 metų pagal dve-
jų metų kontraktą gyvenote 
ir dirbote Baku, buvote Azer-
baidžano Vyriausybės kon-
sultantas socialinės sistemos 
reformos klausimais. Kokie 
šioje srityje akivaizdžiausi 
skirtumai išryškėjo toje ša-
lyje ir Lietuvoje? Ką pavyko 
pasiekti per tuos dvejus dar-
bo metus? 

- Tai buvo puiki patirtis ne 
tik darbo, bet ir akiračio plėtros 
prasme! Kolegoms Azerbaidža-
ne padėjome pritaikyti Europos 
Sąjungos valstybių patirtį pen-
sijų reformų, finansų valdymo, 
rizikos valdymo, informacinių 
technologijų plėtros srityse. 
Projektas buvo sėkmingas! 
Džiugu, kad Lietuva sparčiai 
nušuoliavo link gerovės valsty-
bės ir be naftos resursų. 

- Esate parengęs publikaci-
jų apie pensijų sistemų mo-
dernizavimą. Kaip vertinate 
dabartinę Lietuvos pensijų 
politiką?

 - Iš naujesnių krypčių pažy-
mėčiau tai, kad reiktų siekti, jog 
būtų sudarytos kuo palankesnės 
sąlygos sveikai senti; mažinti 
pensininkų, ypač vienišų, skur-
dą (įvedant papildomas univer-
salias vienišo asmens išmokas). 
Reikia užtikrinti pensijų sta-
bilumą ir galimybę senjorams 
kuo ilgiau likti darbo rinkoje 
(ir užsidirbti didesnę pensiją), 

siekti kuo efektyvesnio socia-
linių paslaugų prieinamumo. 
Tendencija tokia, kad pinigines 
išmokas turi papildyti ir indivi-
dualios socialinės paslaugos.

- Esate dalyvavęs politikoje. 
Kaip vertinate siūlymus Lie-
tuvoje atsisakyti vienmanda-
čių apygardų? 

- Kiekvienas Seimo narys 
privalo atstovauti visai tautai, 
o ne regionui, teritorinei ben-
druomenei ar rinkimų apygar-
dai. Pritariu pokyčiams.

 - Domitės numizmatika. 
Kaip šiandien atrodo Jūsų 
sukaupta monetų ir pinigų 
kolekcija? 

- Taip, tokią aistrą turiu. Ke-
lionių metu apsilankau viso-
kiuose antikvariatuose, numiz-
matikos parduotuvėse. Turiu 
tokių relikvijų iš beveik visų 
valstybių, iš kurių daugelis jų 
jau net nebeegzistuoja. Tai lei-
džia prisiliesti prie istorijos, 
būti įvykių dalimi ir leisti fan-
tazijai suteikti sparnus. 

- Ką patartumėte jaunuo-
liams, kurie pasiryžtų eiti 
mokslo keliu, kaip ir Jūs? 

Pacituočiau vieną mintį: 
„Vien tik per kovą nuolati-
nę žmogus atranda savo aš” 
(J.V.Gėtė). Ta kova - tai harmo-
nijos siekis, galimybė pamatyti 

naujoves, dalyvauti pasaulio 
įvykiuose ir tapti svarbiu žmo-
nijai. Todėl tikslo siekimas - tai 
ir kelias harmonijos su savimi ir 
supančia aplinka link. Pirmyn! 

- Ar dažnai apsilankote 
Anykščiuose? Kokie pokyčiai 
mūsų mieste džiugina, kas 
galbūt kelia nerimą? 

- Kai grįžtu iš darbų kituo-
se miestuose ar šiaip turėda-
mas laisvesnio laiko, visada 
apsilankau Anykščiuose. Tai 
puikus miestas, turintis didelį 
ateities plėtros potencialą. Vis-
kas Anykščiuose yra gerai, re-
klamuokim mūsų miestą kaip 
vietą, kur susitinka gamta ir kū-
ryba, kaip puikią vietą sveikai 
gyventi ir senti. Kai kurie Euro-
pos kurortiniai miestai speciali-
zuojasi „senjorų ekonomikoje”, 
kur viskas pritaikyta senjorų 
patogumui. O tai - ateitis. Ne-
rimą kelia tik tai, kad Lietuvo-
je nuolat mažėja gyventojų ir 
tai darosi akivaizdu taip pat ir 
Anykščiuose. 

- Ar dar ketinate dalyvauti 
politikoje? 

- Man labiau patinka reali-
zuoti idėjas, valdyti projektus 
ar sistemas - tai ir sukuosi apie 
tokio tipo darbus. Tai gali būti 
realizuojama ne tik privačiame, 
bet ir viešajame sektoriuje. To-
dėl krutėti link Seimo, partijos 
ar judėjimo neplanuoju.

Naujausias Audriaus Bitino mokslinis tyrimas susijęs su 
profesinių pensijų fondų teisiniu reguliavimu ir plėtra Eu-
ropos Sąjungoje.

Siaurųjų geležinkelių gaivintojai lankėsi Anykščiuose
Vis daugiau Lietuvos vietų, kurios didžias svajones brandina ar žygius rengia, kad tik 

įsirengtų nors kelių dešimčių ar šimtų metrų ilgio mažąjį geležinkelį. Ir apie tai svajojama 
ne tik siauraisiais geležinkeliais garsėjusioje Aukštaitijoje, bet ir Dzūkijoje, Žemaitijoje, 
Panemunyje. 

Siauruko muziejuje Anykščiuose lankėsi grupelė senosios technikos mylėtojų bei siaurų-
jų geležinkelių gaivinimo entuziastų.

Visus šiuo metu Lietuvoje 
veikiančius, daugiausia durpynų 
mažuosius geležinkelius geriau-
siai išmanantis Regundas Stul-
pinas, jo bičiulis iš MA „Jung-
tiniai siaurieji geležinkeliai“  
Raimundas Krivickas apžvelgė 
esamų mažųjų geležinkelio ruo-
žų padėtį ir jų ateitį. Daugelyje 
vietų šio tipo geležinkeliukai 
gyvena savo paskutinius metus 
arba laukia rekonstrukcijų, kurių 
metu gerokai sumažėtų bėgių, 
taip pat būtų atsisakyta unikalios 
technikos. Tokios technikos, ku-
rios ieško buvusios Sovietų Są-
jungos bei Europos geležinke-
lių entuziastai, kolekcionieriai. 
Daugelis puikiausių eksponatų 
jau pražuvo - tiesiog nukeliavo 
į metalo laužą, o likusį turtą rei-
kia gelbėti nuo sunaikinimo, jį 
nupirkti, kad nebūtų išvežtas iš 

šalies. Pamąstyta ir apie Aukš-
taitijos siaurojo geležinkelio 
padėtį ir ateitį, pažymėta, kad 
sunkią padėtį pakeisti gebėtų 
tik mažojo geležinkelio, turiz-
mo, taip pat verslo reikalus su-
prantantis ir energijos bei planų 
nestokojantis naujasis įstaigos 
vadovas. Žinoma, kad netrukus 
turėtų įvykti konkursas direkto-
riaus vietai užimti, tad tikimasi, 
kad dalininkų atstovai nesuklys 
ir priimdami sprendimą nesiva-
dovaus politinėmis, asmeninė-
mis ar kitokiomis simpatijomis. 
Siauruko entuziastai  prasitarė, 
kad, ko gero, tinkamiausias toms 
pareigoms būtų turizmo agentū-
ros „Super kelionės“ vadovas 
Ūdrius Armalius - žmogus, ku-
ris organizuoja užsienio turistų 
keliones po Baltijos šalių mažų-
jų geležinkelių muziejus, tiesiog 

gyvena geležinkelio vizijomis, 
kuriam rūpinantis dar 2009 m. 
pirmą kartą naujaisiais laikais į 
Anykščius atpūškavo tikriausias 
garvežys. 

Įdomu, kad siaurojo geležin-
kelio linijas tiesti planuojama 
Grūto parke, Molėtų bei Sode-
liškių dvaro senosios technikos 
muziejuose, Smalininkuose. 
Apie pastarąjį projektą plačiau 
papasakojo tądien į Anykščius 
atvykęs miestelio seniūnas  Ra-
mūnas Alminas bei projekto pa-
grindinis generatorius, verslinin-
kas, UAB „Adrenalino parkas“ 
vadovas Nomedas Alekperovas. 
Šis Jurbarke senovinių laivų re-
monto dirbtuvę įsteigęs ir dau-
giau verslų plėtojantis  vyras 
įsigijo apie 1904 metus pasta-
tytus dviaukščius raudonų plytų 
Smalininkų siaurojo geležinke-

Geležinkelių entuziastai prie Anykščių siaurojo geležinke-
lio stoties. Iš kairės - Nomedas Akeperovas,  Raimondas 
Krivickas, Ramūnas Alminas ir Regundas Stulpinas.

Autoriuas nuotr.

Raimondas GUOBis

lio stoties rūmus. Pažymėtina, 
kad apie 1902 metus nutiesta 
daugiau nei 50 kilometrų, o 
geležinkelio linija Smalininkus 
jungė su anoje Nemuno pusėje 
esančia Tilže. Ketinama atlikti 
pastato restauraciją, grąžinti pa-
keistus elementus, įrengti užeigą 
ir muziejų. Taip pat planuojama 
nutiesti apie pusės kilometro 

ilgio unikalios 1000 milimetrų 
vėžės Mažosios Lietuvos gele-
žinkeliuką, riedantį  nuo stoties 
iki Nemuno prieplaukos. Tai 
leistų sujungti dvi egzotiškas ir 
turistams labai patrauklias trans-
porto rūšis – traukinuku atvykęs 
keliautojas sėda į laivą, o iš kru-
izo Nemunu sugrįžęs keliauja į 
miestelio centrą traukinuku. 
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MOZAIKA

horoskopas

AVINAS. Visą šią savaitę 
Avinai trykš energija, entuziaz-
mu ir bus pilni artėjančių nepa-
prastų pokyčių nuojautos. Pats 
laikas ruoštis į medžioklę, leistis 
ieškoti nuotykių ir linksmybių. 
Ketvirtadienį gali tekti priimti 
gana svarbų sprendimą, galintį 
turėti ilgalaikių padarinių, tad 
būkite tikras, kad šios savaitės 
pramogų troškimas nesumažins 
jūsų sugebėjimų racionaliai pro-
tauti.

JAUTIS. Jaučių laukia itin 
aktyvi protinė veikla, o gal net 
nervinis išsekimas. Savaitės 
pradžioje būsite praktiškai nepa-
jėgus priimti bent kiek svarbes-
nį sprendimą. Net nebandykite, 
juolab kad nuo savaitės vidurio 
padėtis turėtų radikaliai keistis. 
Kad ir ko imtumėtės, viskam 
bus savas laikas, savos ribos ir 

taisyklės. Su tuo teks tiesiog su-
sitaikyti.

DVYNIAI. Iš tikrųjų jums 
visiškai tas pat, kas vyks šią 
savaitę. Jūs viską darysite len-
gva ranka ir su gera nuotaika, 
tuo nusipelnydamas aplinkinių 
pagarbą. Savo sėkminga veikla 
taip sužavėsite įtakingą asmenį, 
kad užsitikrinsite sau gerą vie-
tą ateityje. Jei visuomet viskas 
būtų taip paprasta, kaip lengva 
būtų gyventi!

VĖŽYS. Šią savaitę iš tiesų 
verta būti itin akylam. Kažkur 
jūsų laukia puiki proga. Būkite 
atidus! Vienintelis laiku ir vie-
toje pasakytas žodis ateityje gali 
atnešti didžiulės naudos. Savait-
galį buvimas namuose gali var-
ginti.

LIŪTAS. Jūsų galvoje suka-
si mintys kažką palenkti į savo 

pusę ir parodyti tam žmogui vi-
sokeriopas savo simpatijas. Jei 
sumanytą susitikimą įtrauksite 
į šios savaitės planus, turėsite 
daugiausia šansų pasiekti trokš-
tamą tikslą. Savaitgalį praeitis 
darys įtaką jūsų nuotaikoms ir 
sprendimams.

MERGELĖ. Dvasios taika 
ir ramybė - štai ko sieksite visą 
šią savaitę. Šia prasme rezultatai 
ims matytis nuo savaitės vidu-
rio. Iki to laiko dienos gali būti 
neramios ir permainingos.

SVARSTYKLĖS. Jūsų akty-
vumas šią savaitę kitiems gali 
sukelti ne itin malonius jausmus. 
Pirmoje savaitės pusėje jūsų idė-
joms, kaip reikėtų leisti pinigus, 
bus gana energingai pasipriešin-
ta. Savaitės pabaigoje pagaliau 
jums pavyks išsiaiškinti, iš ku-
rios pusės pučia vėjas, ir į daug 
ką pažvelgsite kitomis akimis.

SKORPIONAS. Iš aplinki-
nių galite tikėtis tik įvairiausių 
bandymų kaip nors pasinaudoti 
jumis saviems tikslams. Labai 
tikėtina, kad būsite sutrikęs, blaš-
kysitės, neracionaliai išnaudosite 
tiek darbui, tiek poilsiui skirtą 
laiką. Tikriausiai verta paklusti 
instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose.

ŠAULYS. Ši savaitė jums bus 
tokia, kad privalote gyventi pla-
čiai atmerktomis akimis ir į vis-
ką labai gerai įsiklausyti. Jeigu 
jums pavyktų teisingai nukreipti 
svarbius įvykius ir pasirinkti 
reikiamą tolesnį veikimo planą, 
sėkmė būtų garantuota. Savaitės 
viduryje priimti sprendimai gali 
turėti įtakos jūsų finansinei pa-
dėčiai.

OŽIARAGIS. Mąstymas 
bus greitesnis, kūrybiškesnis ir 
lankstesnis. Ypač harmoningi 

santykiai su sutuoktiniu. Reika-
lai gali šiek tiek komplikuotis 
savaitės viduryje, bet į pabaigą 
vėl viskas susitvarkys.

VANDENIS. Visą savaitę bus 
aktualios bendravimo ar tiesiog 
santykių su kitais žmonėmis 
problemos. Prieš ką nors galu-
tinai nuspręsdamas, įsitikinkite, 
kad numatėte visus įmanomus 
padarinius. Savaitgalį saugo-
kitės kartu su senais rakandais 
neišmesti ir naudingų daiktų (ir 
tiesiogine, ir perkeltine pras-
me).

ŽUVYS. Labai tinkama savai-
tė imtis naujos veiklos - gal nau-
ja tarnyba, sporto šaka ar hobis. 
Lygiai taip pat galimi pokyčiai 
dvasinėje plotmėje. Žvaigždės 
skatins išsivaduoti iš bet kokių 
pančių ar suvaržymų. Būsite 
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiš-
kesnis nei paprastai.

Teleloto. Žaidimas nr. 1309. Žaidimo data: 2021-05-09. Skaičiai: 71 09 55 34 70 17 54 03 46 29 56 74 52 13 51 41 11 21 28 02 01 05 61 32 20 65 50 
39 06 22 53 59 75 67 44 30 04 24 15 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 63 12 37 35 58 73 23 18 26 08 27 31 33 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 25312.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 15.00€ 653 Užbraukus eilutę 4.00€ 8806 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 
19796 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0111815 Automobilis Audi Q3 026*459 Pakvietimas į TV studiją 015*341 Pakvietimas į TV studiją 010*377 Pakvietimas 
į TV studiją

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Vinco Kudirkos g. 1, 

Anykščių m., (toliau – Turtas), viešus nuomos konkursus.
Pastato, kuriame yra patalpos unikalus numeris 3494-0023-9016, nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. 34/907 plane pažymėtas indeksu 1D3p, 

bendras pastato plotas – 4 118,93 kv. m, paskirtis – gydymo, statybos metai – 1985, aukštų skaičius – 3.
1. Nuomojamų patalpų indeksai – nuo 1-67 iki 1-72 imtinai, kurių bendras plotas – 29,20 kv. m).  Pradinis nuompinigių dydis – 1,32 Eur (vienas euras 

trisdešimt du centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
2. Nuomojamų patalpų indeksai – R1-38, R1-39, 1-2, 1-3 ir 1-6, kurių bendras plotas – 70,37 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, kurių indeksai – R1-

36, R1-37, 1-1 ir 1-41, kurių bendras plotas – 11,16 iš 207,04 kv. m, bendras nuomojamų patalpų plotas – 81,53 kv. m). Pradinis nuompinigių dydis – 1,07 
Eur (vienas euras septyni centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.  
Nuomojamą Turtą naudoti gydymo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkursuose pateikiamos nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. birželio 4 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės 

administracija, Anykščių m., J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas (galiojant karantino teisiniam rėžimui, suderinus telefonu (8 614) 96 489  arba el. paštu 
audrone.savickiene@anyksciai.lt prieš 1 (vieną) valandą).

Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2021 m. gegužės 18 d., adresu Vinco Kudirkos g. 1, Anykščių m. nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkursų organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje 
www.anyksciai.lt/verslininkui/turto-nuoma/2468. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdy-

mo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 
489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. birželio 7 d. Savivaldybės administracijos patalpose, 304 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., skelbimo 
1 punkte nurodytų patalpų 9 val., 2 punkte – 930.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią 
AB ,,Šiaulių bankas.“

Kinija dėl COVID-19 
grėsmės įrengs ant 
Everesto „skiriamąją 
liniją“ su Nepalu

Kinija Everesto viršūnėje 
įrengs „skiriamąją liniją“, siek-
dama užkirsti kelią koronaviru-
so plitimui iš potencialiai užsi-
krėtusių alpinistų iš Nepalo, kur 
susiklostė sunki epidemiologinė 
padėtis, pirmadienį pranešė vals-
tybinė žiniasklaida, tekus eva-

kuoti dešimtis užsikrėtusiųjų iš 
viršukalnės bazinės stovyklos.

Nors virusas pirmą kartą buvo 
aptiktas Kinijoje 2019 metų pa-
baigoje, šioje valstybėje jis yra 
daugiausia suvaldytas po vir-
tinės griežtų karantinų ir sienų 
uždarymų.

Pastarosiomis savaitėmis 
iš bazinės stovyklos pasaulio 
aukščiausio kalno Nepalo pusė-
je buvo evakuota per 30 susirgu-
sių alpinistų, šaliai grumiantis su 

antrąja COVID-19 banga. Dėl 
šios priežasties nuogąstaujama, 
kad virusas gali smogti skaudų 
smūgį pelningam laipiojimo se-
zonui.

Everesto kalnas stūkso Kini-
jos ir Nepalo pasienyje, o šiauri-
nis jo šlaitas priklauso Kinijai.

Tibeto pareigūnai per spau-
dos konferenciją žurnalistams 
sakė, kad jie imsis „griežčiausių 
epidemijos prevencijos priemo-
nių“, kad užkirstų kelią alpinistų 
kontaktams šiauriniame ir pie-
tiniame šlaituose ar viršūnėje, 
pranešė valstybinė naujienų 
agentūra „Xinhua“.

Gidai įrengs skiriamąsias li-

nijas kalno viršūnėje, prieš leis-
dami alpinistams pradėti sunkią 
kelionę į viršų, Tibeto alpinizmo 
asociacijos vadovą citavo „Xin-
hua“.

Nepalo vyriausybė ir alpiniz-
mo asociacija pranešimų apie 
šią liniją kol kas nekomentavo.

Abi šalys dėl pandemijos per-
nai buvo sustabdžiusios kopimo 
į aukščiausią pasaulio kalną se-
zoną.

Šiais metais Nepalas išdavė 
leidimus bandyti įkopti į Eve-
restą 408 užsieniečiams, bandy-
damas padidinti pajamas, gau-
namas iš turizmo.

Vien tik leidimas kopti į kal-

ną iš Nepalo teritorijos kainuoja 
11 tūkst. JAV dolerių (9 tūkst. 
eurų), o visa ekspedicija alpinis-
tui atsieina apie 40 tūkst. dolerių 
(33 tūkst. eurų).

Tuo metu Kinija šiemet išda-
vė 38 tokius leidimus, įskaitant 
21-ą kinų alpinistą, kurie karan-
tinavosi Tibete nuo balandžio 
pradžios, nurodė „Xinhua“.

Kinai taip pat sustiprins viruso 
kontrolės priemones šiaurinėje 
kalno pusėje esančioje Kinijos 
bazinėje stovykloje: vaizdingoje 
Everesto dalyje bus draudžiama 
lankytis kopti neketinantiems 
turistams.

-Bns
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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.

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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.

reikalinga parduotuvės vedėja (-as).
DArBO POBŪDiS:
- pardavimo planų vykdymas, klientų aptarnavimo kokybės ir kitų 

iškeltų tikslų pasiekimo užtikrinimas;
- užsakymų formavimas, tvirtinimas, prekių likučių, produktų ko-

kybės, tinkamo prekių pateikimo, patrauklaus parduotuvės vaizdo 
užtikrinimas;

- tikslų darbuotojams nustatymas, jų darbo planavimas ir įvykdy-
mo kontrolė.

DArBO uŽMOkeSTiS
- 800 Eur atskaičius mokesčius.
reikALAviMAi:
- aukštesnysis išsilavinimas ir panašaus darbo patirtis;
 - prekybos procesų bei maisto produktų kokybės ir higienos užti-

krinimo standartų išmanymas; 
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- orientacija į aukštą klientų aptarnavimo kokybę; 
- puikūs planavimo, organizavimo ir kontroliavimo įgūdžiai;
- darbo patirtis mažmeninės prekybos srityje.

CV (gyvenimo aprašymą) siųsti el. p. personalas@utenosprekyba.lt. 
Informacija telefonu (8-389) 61798.

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

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

kita

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

Tel. (8-606) 19352.

parduoda

kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 13d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotais,sparčiai augančiais ROSS-
309 veislės vienadieniais ir 1 - 2 savai-
čių paaugintais mėsiniais broileriais.
Vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 
Nuo 2 iki 8 mėn. amžiaus įvairių spalvų 
dėsliosiomis vištaitėmis, 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 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirniai 16:40.

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

Atlieka statybos darbus. 
Dažo namus: šiferinius, skar-
dinius. Įvairūs skardinimo dar-
bai. Lydo ruloninę dangą.

Tel. (8-664) 24242.

Atlieka statybos darbus. 
Stogų dengimas. Skardinimo 
darbai. Kala dailylentes, lydo 
ruloninę dangą. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-658) 37897.

Gegužės 28 d. 17 val. vyks 
visuotinis medžiotojų klubo 
„Debeikiai“  narių susirinki-
mas.

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.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

iŠkALAMe rAiDeS.
LiejAMe PAMATuS. 

GAMiNAMe PAMiNkLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

įvairūs

Televizorių SAMSUNG.
Tel. (8-614) 10020.

dovanoja
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anekdotas

oras

+10

+20

mėnulis
gegužės 11 d. - delčia,
gegužės 12 - 14 d.d. - jaunatis.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus.

Mamertas, Skirgaudas, 
Miglė, Pilypas.

šiandien

gegužės 12 d.

vardadieniai

gegužės 13 d.
Tautmilas, Alvydė, Milda.

gegužės 14 d.

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

- Mieloji, nepyk, bet negaliu 
tavęs vesti. Žmonės kalba, kad 
tu turėjai labai daug vyrų.

- O ar tau nepatinka, kaip aš 
gaminu?

- Atvirkščiai, skaniau nesu 
ragavęs.

- Ar tau nepatinka, kaip aš 
tvarkausi namuose?

- Ką tu, čia švariau nei ope-
racinėje.

- O gal aš tavęs lovoje nepa-
tenkinu?

- Aš ir nemaniau, kad gali 
būti taip puiku.

- O tai tu manai, kad viso šito 
aš neakivaizdiniuose kursuose 
išmokau?

***
- Kaimyne, kodėl jūs vakar 

taip šaukėte ant savo žmonos?
- Ji nenorėjo sakyti, kur išlei-

do pinigus.
- O tai kodėl ir šiandien taip 

šaukėte?
- Šiandien ji man tą pasakė...

***
Vyras, aplankęs uošvę ligoni-

nėje, sako žmonai:
- Tavo mama nori kraustytis 

gyventi pas mus.
- Iš ko tu sprendi?
- Aš kalbėjausi su gydytoju, 

tai jis sakė, kad turime ruoštis 
pačiam blogiausiam.

***
Daktare, aš niekaip negaliu 

išeiti į tualetą...
- Svarbiausia - optimizmas! 

Negalite į tualetą - eikite į tea-
trą, parodą...

Jaunieji miško bičiuliai skelbia – 
pasirodė pirmieji pavasario grybai
Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos Viešintų daugiafunkcio centro Jaunųjų miško bičiulių būrelio ,,Jaunuolynas“ nariai 

pradėjo grybavimo sezoną. Apylinkės miškuose jaunieji miško bičiuliai rinko bobausius, tačiau pažinimui, bet ne maistui, 
kadangi šie grybai turi nuodingų medžiagų.

Švelnia gegužės žaluma be-
sipuošiančių miškų paklotėse 
šėlsta briedžiukai, pavasario 
paukščių trelių pasiklausyti 
lenda raukšlėtos bobausių au-
sys. Pirmieji pavasario grybai! 

Šit mes juos ir aptikome! Ru-
denį grybauti įprasta, o pavasarį 
rasti grybų – jau iššūkis. Užtikę  
briedžiukų, išsiaiškinom, kad 
tai valgomi ir vertingi pavasari-
niai grybai. Yra žinių, kad 1389 
m. balandžio 6 dieną  net ku-
nigaikščio Jogailos stalui buvo 
patiekta briedžiukų. Kelios jų 
rūšys įrašytos į Lietuvos raudo-
nąją knygą. Mes radome valgo-
mųjų briedžiukų, kurie dygsta 
grupėmis šviesiuose lapuočių 
miškuose.

Apie bobausius skaitėme 
J. Marcinkevičiaus poemoje 
vaikams „Grybų karas“, bet 
išvysti šiuos raukšlėtakepurius 
tiesiogiai, savo akimis - visai 
kas kita. Dėl šių grybų ginči-
jasi žmonės ne mažiau kaip dėl 
Covid vakcinų bei testų: tin-
kama – netinkama, pavojinga 

– saugu...  Kadangi visi bobau-
siai turi giromitrino (nuodin-
ga žmogui medžiaga), su jais 
nutarėme neprasidėti - užteks 
tiesiog pažinti. Eksperimen-
tuosime ir bandymus atliksime 
kitose srityse. 

Akį džiugina ryškiaspalvės 

plačiataurės. Šios anksčiau-
siai pasirodė turbūt dėl to, kad 
praneštų kitiems kepurėtie-
siems, kad jau galima išlįsti, iš 
miško patalų galveles iškišus 
pasidairyti. Taigi, pavasario 
grybai iš tiesų pradeda dygti. 
Prisirinkę pintinę valgomųjų 

briedžiukų, skelbiame gryba-
vimo sezono atidarymą!

Virginija MAcijAUskienė
Troškūnų k. inčiūros gimna-
zijos Viešintų daugiafunkcio 

centro jaunųjų miško bičiulių 
būrelio ,,jaunuolynas“ 

vadovė

Viešintų daugiafunkcio centro Jaunųjų miško bičiulių būrelio ,,Jaunuolynas“ nariai lygina laimikį.

Bobausis (Gyromitra) – alvytinių (Helvellaceae) šeimos ausūniečių (Pezizales) eilės grybų 
gentis.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo arti-
miesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana bet kokia 
proga, o ypač artėjančiai Tėvo dienai.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus metus. 

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefo-
nais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.

-AnYkŠTA


