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Kalėdų eglės įžiebimą lydėjo fejerverkai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Gruodžio 4 – osios vakarą 
Anykščių miesto centre, prie 
kultūros centro,  įžiebta ka-
lėdinė eglė. 

Koncertavo rokenrolo 
grupė „Marabu Band“, ku-
rios pasirodymą lydėjo ypač 
vaikus sužavėjęs Kauno 
valstybinio lėlių teatro spek-
taklis. 

Anykštėnų minią sveikino 
Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, eglę įžiebė 
iš savo rezidencijos Okuli-
čiūtės dvarelyje atkeliavęs 
Kalėdų senelis.

Audronė Pajarskienė eina vyro pramintu keliu Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, gruodžio 3-iąją, iš darbo šalių susitarimu atleista Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė tos pačios dienos vakarą Anykščių rajono tarybos 
nariams išplatino 15 puslapių apimties skundą. Šiame skunde ji Anykščių rajono savivaldybės administracijos direkto-
rę Ligitą Kuliešaitę kaltina psichologiniu spaudimu, mobingu, žeminimu ir prašo sudaryti komisiją, kuri ištirtų rajono 
administracijos vadovės veiksmus. 

Iš darbo šalių susitarimu atleista Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja Audronė Pajarskienė pasibaigus jos paskutinei darbo dienai pranešė, kad jos šalis nesusitarė ir 
prašo rajono Tarybos ištirti savivaldybės administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės veiklą.

Pasižiūrėti eglutės įžiebimo susirinko didžiulė minia.

Kaip Anykščiai pasipuošė didžiosioms 
metų šventėms?

dr. Jolanta ZABULYTĖ, 
menotyrininkė:

- O siaube, kiek daug išleista 
Anykščių miesto kalėdiniams 
papuošimams!

Anykščių 
turizmo ir 
verslo 
informacijos 
centras – naujose 
patalpose

Stabdoma 
laikraščio 
„Šilelis“ leidyba

Mokytojas 
atskleidžia 
šiuolaikinės 
kraštotyros 
raidą

KOncerTAS. Gruodžio 
19 d. 15 val. į savo koncertą 
„MANĄ KRAŠTĄ ŽMANĖM“ 
kviečia Kazimieras Jakutis kar-
tu su Vaida Jakutiene ir Aurimu 
Driuku. Koncertas nemokamas.

Festivalis. Anykščiuose 
vykstančio festivalio „Devilsto-
ne“ organizatoriai gruodį kvies 
į Anykščių kultūros centre vyk-
siantį alternatyvios muzikos fes-
tivalį „Popskull Sessions“. Pri-
minsime, kad dėl koronaviruso 
pandemijos festivalis „Devilsto-
ne“ buvo atšauktas ir pernai, ir 
šiais metais.

Vandalai. Anykščių rajono 
savivaldybė užfiksavo, kad su-
daužyti stiklai apžvalgos aikš-
telėje. Kaip „Anykštai“ sakė 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė, infor-
macija apie tai buvo pateikta 
policijai. Asmenys, padarę žalą, 
nustatinėjami. Jiems bus pateik-
ta 1 tūkst.76 Eur ir 90 ct sąskaita 
atlyginti padarytą žalą.

Laidojimas. Aknystos soci-
alinės globos namai pernai su 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ sudarė sutartį dėl globos 
namų gyventojų laidojimo, kai 
jie neturi artimųjų. Vieno miru-
siojo palaidojimas įstaigai kai-
nuoja 650 Eur. Komunalininkai 
taip pat ant kapo pastato du gyvų 
gėlių krepšelius bei keturias žva-
kes. 9 tūkst.750 Eur preliminari 
sutartis galioja iki kitų metų lie-
pos mėnesio.

Gyvūnai. Anykščių rajono 
savivaldybė pratęsė sutartį su 
Utenos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugija. Beglobiai Anykščių ra-
jono gyvūnai į Uteną bus vežami 
iki 2022 metų spalio 1 dienos. 
Sutarties vertė – 9 tūkst. Eur.
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Mineralinio vandens gręžiniui įrengti ieškomas rangovas
Anykščių rajono savivaldybė ėmėsi konkrečių veiksmų dėl 

mineralinio vandens gręžinio įrengimo Anykščių miesto parke.

Paskelbtas viešasis pirkimas 
bei ieškoma rangovo, kuris mies-
to parke atliktų mineralinio van-
dens išteklių žvalgybą, parengtų 
mineralinio vandens gręžinio 
projektą bei įrengtų vandens 
siurbimo sistemą. Pasiūlymų iš 
potencialių rangovų laukiama iki 
šių metų gruodžio vidurio.

Kiek Anykščių miesto parke 
planuojamas įrengti mineralinio 
vandens gręžinys galėtų kainuoti 
savivaldybės biudžetui, kol kas 

nežinoma. Anot Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus specialistų, 
preliminari mineralinio vandens 
gręžinio kaina paaiškės po viešo-
jo pirkimo procedūrų. Pavyzdžiui, 
prieš dvejus metus Palangoje sa-
natorijai „Gradiali“ priklausan-
tis mineralinio vandens gręžinio 
įrengimas kainavo 200 tūkst. Eur.

Apie tai, kad savo mineralinio 
vandens gręžinį galėtų turėti ir 
pati Anykščių rajono savivaldy-
bė, dar prieš aštuonerius metus 

prakalbo Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius. Tai, kad mi-
neralinio vandens gręžinys bus 
įrengtas miesto parke, yra numa-
tyta Anykščių rajono savivaldy-
bės strateginiame plane.

Miesto parke yra planuoja-
ma įrengti mineralinio vandens 
biuvetę, kuria anykštėnai ir 
miesto svečiai galėtų naudotis 
nemokamai.

Anot Lietuvos Geologijos tar-
nybos, Anykščiuose mineralinis 
vanduo yra maždaug 300 me-
trų gylyje. Nustatyta, kad mūsų 
mieste mineralinis vanduo turi 

per 20 g/l sūrymų. Pasak medikų, 
mineralinio vandens, kuriame yra 
daug druskų (daugiau kaip 1 g/l), 
nereikėtų gerti dažnai ir kasdien.

Šiuo metu Anykščiuose mine-
raliniu vandeniu gali naudotis iš-
skirtinai Anykščiuose veikiančio 
SPA Vilnius Anykščiai klientai. 
Mineralinis vanduo išgaunamas 
iš maždaug 400 m gylio. Jis uni-
kalus tuo, kad turi nemaža boro 
jonų priemaišų.

Sovietmečiu Anykščiuose iš-
gautą mineralinį vandenį stikli-
niuose buteliuose pardavinėdavo 
„Anykščių vyno“ gamykla.

Protestas. Dėl privalomo-
jo darbuotojų testavimo nuo 
COVID-19, galimybių paso 
įvedimo Lietuvos šeimų sąjū-
dis (LŠS) pirmadienį pradėjo 
ilgalaikę protesto akciją prie 
Seimo, Vilniuje, – pastatė porą 
palapinių, kur iki gruodžio 22-
osios galės rinktis visi neprita-
riantieji pandemijos valdymo 
priemonėms.Tuo metu į kitus 
šalies miestus organizacijos at-
stovai vyks su dovanomis, da-
lys vaikams šokolado, knygų.

Trūkumas. Lietuvos apelia-
ciniam teisme trūksta beveik 
trečdalio baudžiamąsias ir civi-
lines bylas nagrinėjančių teisėjų. 
Šiame teisme įsteigti 33 teisėjų 
etatai, tačiau dirba 24 teisėjai. 
Baudžiamųjų bylų skyriuje turė-
tų bylas nagrinėti 15 teisėjų, bet 
keturi etatai neužimti. Apeliaci-
nio teismo teisėjus skiria prezi-
dentas Seimo pritarimu. 

Perkėlimas. Gruodį iš Vene-
suelos į Vilnių perkelta 17 Lie-
tuvos piliečių, lietuvių kilmės 
asmenų bei jų šeimos narių, 
pranešė Užsienio reikalų mi-
nisterija. Šiuo metu į Lietuvą iš 
Venesuelos iš viso perkelti 74 
asmenys. Atvykusius lietuvius 
ir jų šeimų narius Vilniuje pasi-
tiko Pabėgėlių centro atstovai, 
jie pasirūpino atvykusiųjų laiki-
nu apgyvendinimu ir jų karanti-
navimu. Vėliau perkeltiems as-
menims bus skiriamos išmokos 
įsikurti bei būtiniausioms rei-
kmėms, teikiama pagalba vai-
kų ugdymui bei lietuvių kalbos 
mokymuisi, padedama darbo 
paieškose ir kita.

Protrūkiai. Ugdymo įstaigo-
se šiuo metu fiksuojami 455 ak-
tyvūs koronaviruso protrūkiai – 
ketvirtadaliu daugiau nei prieš 
savaitę, informavo Nacionali-
nis visuomenės sveikatos cen-
tras (NVSC). Vis dėlto absoliu-
ti dauguma šių protrūkių nėra 
skaitlingi, kaip ir ankstesniais 
laikotarpiais. Daugiausia pro-
trūkių – maždaug 85 proc. – re-
gistruota pradinio, pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo įstaigose.

Knygos. Vyriausybei patiksli-
nus kitų metų biudžeto projektą, 
bibliotekoms pridėta 500 tūkst. 
eurų naujiems leidiniams įsigy-
ti – perpus mažiau nei prašyta. 
Bendra suma šiam tikslui 2022-
aisiais viršys 2,8 mln. eurų. Spalį 
Seimo Kultūros komitetas krei-
pėsi į Vyriausybę, prašydamas 
kitų metų biudžete papildomai 
skirti 1,1 mln. eurų bibliotekų 
fondams finansuoti. Leidėjai ir 
bibliotekininkai atkreipė dėme-
sį, kad brangstant knygų leidy-
bai nepakanka išlaikyti buvusį 
finansavimą bibliotekų fondams 
pildyti, jį būtina didinti.

-BNS

temidės svarstyklės
Smurtas. Gruodžio 4 dieną  

apie 20.15 val. Anykščių se-
niūnijoje  vyras (g. 1968 m.) 
smurtavo moters (g. 1970 m.) 
atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Mirtis. Gruodžio 4 dieną  
apie 11.30 val. Debeikių seniū-
nijoje rastas moters (g. 1925 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Suodžiai. Gruodžio 3 die-
ną Kavarsko seniūnijos Šerių 
kaime, Gėlių g., daugiabučio 

namo kamine degė suodžiai. 
Budėta, kol kamine suodžiai 
išdegė ir pravėso pats kami-
nas. Gesinimo darbai nebuvo 
vykdomi. Anykščių seniūni-
jos  Burbiškio kaime, Šilelio 
g., gyvenamojo namo kamino 
įdėkle ir aplink jį degė susi-
kaupę suodžiai. Gaisro metu 

pastatas nenukentėjo.
Krosnis. Gruodžio 3 dieną 

Svėdasuose, Kalno g., gyvena-
majame name iš sienos, esan-
čios už krosnies, rūko dūmai, 
smilko. Gaisro metu išdegė 
apie 1 m² sienos, išardyta apie 
6 m² sienos, taip pat išardyta 
krosnis.

Anykščių turizmo ir verslo informacijos 
centras – naujose patalpose

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

nuo gruodžio 1 dienos Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos centras persikėlė į naujas patalpas Muziejaus gatvėje.

Šiame pastate  yra įrengta lan-
kytojų salė, trys kabinetai dar-
buotojams, taip pat viešieji tua-
letai, nuomojamam turistiniam 
inventoriui skirta pagalbinė pa-
talpa. Bendras pastato plotas su 
pagalbinėmis patalpomis siekia 
beveik 120 kv.m. Šalia įrengti 
suoleliai, atnaujinta automobi-
lių stovėjimo aikštelė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė priminė, kad naujos 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro pastato patal-
pos buvo suprojektuotos 2015 
metais, savivaldybei pradėjus 
įgyvendinti Tilto, Muziejaus 
ir Gegužės gatvių komplekso 
projektą. Geriausios architek-
tūrinės idėjos pagrindu vykdytą 
konkursą  laimėjo UAB„Metro 

architektūra“, kuri ir sukūrė 
dabartinio Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro pas-
tato projektą.

Iš stiklo bei gelžbetonio pasta-
tytas Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro pastatas, pa-
sak Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjos D.Gasiūnienės,  
vienas šiuolaikiškiausių ir mo-
derniausių Lietuvoje.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė „Anykštai“ 
sakė, kad įstaigos darbuotojai 
džiaugiasi naujomis patalpomis. 

„Džiugūs įspūdžiai, nuotaika 
irgi džiugi, nes vis tiek naujos 
patalpos yra naujos“, - sakė ji.

R.Gudonienė taip pat sakė, 
kad dėl įsikėlimo į naujas patal-
pas darbuotojų skaičius Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-

jos centre išliks stabilus – dabar 
jame dirba 6 darbuotojai.

Trejus metus, kol vyko staty-
bos, Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras glaudėsi 
nuomojamose patalpose Šaltu-
pio gatvėje. Beje, daugelis dar 

iki šiandien prisimena ir tuos 
laikus, kai įstaiga veikė toje pa-
čioje Muziejaus gatvėje pasta-
tytame mediniame pastatėlyje, 
kuris buvo nepritaikytas nei 
darbuotojams dirbti, nei lanky-
tojams  priimti.

Naujajame Anykščių turizmo ir verslo informacijos cen-
tre veikia lankytojų salė, įrengti viešieji tualetai. Pauliaus 
BrIEdžIo nuotr. (iš Anykščių turizmo ir verslo informacijos cen-
tro feisbuko paskyros).

Stabdoma laikraščio „Šilelis“ leidyba Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Atvirai“ leidžiamas Anykščių krašto laikraštis „Ši-
lelis“ praneša, kad gruodžio viduryje bus išleistas paskuti-
nis laikraščio numeris. 

„Dveji metai pandemijos, ne-
aiški situacija dėl galimo būsimo 
karantino kelia rūpesčių ir nerimo 
visiems. Ženkliai pakilo spausdi-
nimo, elektros, transportavimo, 
pristatymo kainos, kurios sudaro 
praktiškai visą laikraščio savikai-
ną. Dėl ekstremalios situacijos 
pasekmių bei spartėjant skaitme-
nizacijai, 2022 metams laikinai 
stabdome laikraščio Anykščių 

kraštui „Šilelis“ leidimą“, - rašo-
ma gruodžio 4 dienos laikraštyje 
„Šilelis“. 

Laikraštis „Šilelis“ leistas 
daugiau nei 20 metų. Jį 2000-
aisiais įkūrė politikas ir versli-
ninkas Petras Gražulis. Pasta-
raisiais metais „Šilelis“ buvo 
UAB „Atvirai“ leidinių grupės 
dalis. UAB „Atvirai“ valdo 
UAB „Anšilas“ ir verslininkas 

Darius Čypas.
Pirmąja „Šilelio“ redaktore 

buvo Marija Daugudienė. Vė-
liau laikraščio redaktoriais yra 
dirbę Robertas Aleksiejūnas, 
Žilvinas Smalskas, Audronė 
Pajarskienė, Dalina Rupinskie-
nė ir Linas Bitvinskas. 

2000-aisiais P.Gražulis buvo 
krikščionis demokratas, o „Ši-
lelio“ kūrėjai -  M.Daugudienė 
ir Virgilijus Aloyzas Milakanis 
- prieš ateidami į laikraštį dirbo 
seniūnais. Daugumą dešiniųjų 
seniūnų iš darbo atleido 2000-

aisiais rajono meru išrinktas 
LDDP atstovas Leonas Ale-
sionka. Dešiniųjų pažiūrų buvę 
seniūnai pirmaisiais laikraš-
čio leidimo metais deklaravo, 
kad „Šilelis“ yra katalikiškas 
laikraštis. Keičiantis redakto-
riams, keitėsi ir laikraščio turi-
nys: kiekvienas iš jų atnešdavo 
savų naujovių. Kurį laiką „Šile-
lis“ buvo leidžiamas net du kar-
tus per savaitę, pastaruoju metu 
jis buvo savaitraštis. Paskutiniu 
metu „Šilelio“ metrikoje rašy-
tas 1100 egzempliorių tiražas.
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(Atkelta iš 1 psl.)

komentarai Kaip Anykščiai pasipuošė didžiosioms metų šventėms?

Anykštėnai apsupo prie kultū-
ros centro papuoštą eglę, didžio-
ji dalis žiūrovų  stovėjo kitoje A. 
Baranausko aikštės pusėje, tad 
grupės muzikantus ir spektaklį 
stebėjo didžiuliame ekrane. Be 
abejonės, jiems trukdė per aikš-
tę važiuojantys automobiliai, 
su garsiniais signalais pralėkusi 
gaisrinė, policijos ir greitosios 
pagalbos automobiliai… Tačiau 
įspūdingais fejerverkais galėjo 
grožėtis visi. Gal kelis tūkstan-
čius susirinkusių anykštėnų ir 
miesto svečių sveikino ir baltų, 
gražių Kalėdų linkėjo meras S. 
Obelevičius, paprašęs Kalėdų 
senelio, kad šis Anykščiuose 
svečiuotųsi iki...Keturių karalių 
(nors iš tiesų švenčiami Trys 
Karaliai, red.pastaba).

Po kalėdinės eglės įžiebimo, 19 
valandą, Anykščių ir Rokiškio va-
dovų klubai anykštėnus ir miesto 
svečius, įsigijusius 50 eurų kai-
nuojančius vardinius pakvietimus, 
pakvietė į Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro (dirigentas - 
maestro Gintaras Rinkevičius) ir 
atlikėjos Kamilės Bontės koncer-
tą  Anykščių kultūros centre. Šis 

orkestras Anykščiuose koncerta-
vo jau antrą kartą – pirmą kartą 
tai įvyko 2019 metais. Koncerto 
klausėsi maždaug 300 žiūrovų – 
laisvų vietų salėje dar buvo nema-
žai. Gėlėmis išpuoštoje scenoje 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras atliko populiariausius 
klasikinės muzikos kūrinius. Kon-
certas truko valandą. Po koncerto 
dirigentui maestro G.Rinkevičiui 
Anykščių vadovų klubo preziden-
tas D.Vaiginas ir Rokiškio verslo 
klubo prezidentas Irmantas Tar-
vydis įteikė gėlių. 

Nors po koncerto, kaip buvo 
žadama, vardinius bilietus įsigi-
jusieji turėjo būti kviečiami pa-
bendrauti ir pasivaišinti, tačiau 
tokio sumanymo atsisakyta. 
Vienas iš šio koncerto organi-
zatorių, Anykščių vadovų klu-
bo prezidentas Dalis Vaiginas 
„Anykštai“ sakė, kad taip nutiko 
dėl epidemiologinės situacijos. 
Koncerto žiūrovai, užuot vaiši-
nęsi ir bendravę, gavo dovanė-
les – po graviruotą taurę su už-
rašu „Kalėdos 2021“ ir po butelį 
„Vorutos“ vyno.

Beje, neapsieita ir be kurio-
zų. Dalyje išplatintų skelbimų 
buvo nurodoma, kad Anykščių 

kultūros centre koncertuos ne 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, o Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Tai yra 
du skirtingi orkestrai. Anykš-
čių vadovų klubo prezidentas 
D.Vaiginas leido suprasti, kad 
tokią klaidą greičiausiai įvėlė 
Rokiškio verslo klubas.

Šeštadienio vakarą, įžiebus 
Anykščių miesto eglę, kultūriniu 
renginiu nušvito ir Tilto gatvės 
pastatų kompleksas dešiniajame 
Šventosios upės krante.

Po eglės įžiebimo daugelis 
anykštėnų patraukė į kitą upės 
pusę, kur švytėjo dar septynios 
eglutės. Buvusiame Onos ir Jono 
Karvelių name, kuris sovietme-
čiu buvo nacionalizuotas, jame 
veikė gimdymo skyrius, sanitari-
nė - epideminė stotis, o dabar jau 
restauruotame,  vyko Karvelių 
namų paslapties spektaklis „Onu-
lės ir Jonulio sakmė“. Pasakotojo 
vaidmenį atliko rašytojas,  kny-
goje „Malūnininkas ir mėnuo“ 
šią anykštėnų porą pavaizdavęs 
autorius Rimantas Vanagas. Pas-
tate dainavo vokalistė Rita Preik-
šaitė, grojo pianistė Rūta Blašky-
tė, tačiau jas susirinkę anykštėnai 
galėjo matyti tik šalia namo bu-

Kalėdų eglės įžiebimą lydėjo fejerverkai

vusiame ekrane.
Ikikalėdiniu laikotarpiu Tilto 

gatvės komplekse bus vedamos 
edukacijos, veiks kūrybinės 
dirbtuvės, moksleivių pasirody-
mai ir parodos.   

Šiemet kalėdinis Anykščių 
miesto papuošimas kainavo be-
veik 50 tūkst. Eur. Miestą pa-
puošė  reklamos dizaino studija 
„RDS1“. Dar maždaug 7 tūkst. 
Eur iš rajono biudžeto skirta 
Kalėdų rezidencijai. Anykščių 
rajono savivaldybė informavo, 
kad Kalėdų rezidencijos atidary-
mo ugnies efektai ir fejerverkai 

kainavo 3 tūkst.Eur. Jais rūpino-
si UAB „Vilniaus saliutas“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad kalėdinius papuošimus 
nuspręsta įsigyti, o ne nuomotis. 
O pagrindinė Anykščių miesto 
eglė šiemet iš eglių šakų sukom-
ponuota ant to paties Rokiškio 
verslo klubo metalinio karkaso. 

Žmonės pastebėjo, kad šių 
metų kalėdinė eglė mažai kuo ski-
riasi nuo pernykštės, esminis skir-
tumas – eglės viršūnę puošiantis 
angelas.

Kitoje Šventosios upės pusėje švytėjo dar septynios eglės.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šiemet iš Anykščių rajono biudžeto kalėdiniams papuoši-
mams išleista beveik 50 tūkst. eur, jais pasirūpino reklamos di-
zaino studija „rDS1“.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina šventinį mies-
to papuošimą bei tokią savivaldybės biudžeto lėšų investiciją.

nėra vientisumo, 
išbaigtumo

Greta rADZeVIČIenĖ, 
rankdarbių salono „Idėja“ 
savininkė:

- Man truputį miesto kalėdi-
niuose papuošimuose atrodo vis-
ko per daug. Nėra dermės – per 
daug spalvų. 

Tilto gatvė labai gražiai pa-
puošta, o einant toliau – biblio-
tekos pastatas geltonai šviečia, 
priešais – baltos girliandos, ant 
tilto – dekoracijos su žalia spal-
va. Kažkaip atrodo viskas „pri-
mėtyta“, nėra vientisumo, išbaig-
tumo.

Medžiai gražiai miesto cen-
tre papuošti. Tik pagalvojau dar, 
kad kažkokie prožektoriai galėtų 
šviesti į medžių viršūnes, taip at-
rodytų dar gražiau. Dabar viskas 
per daug žemai.

Eglė labai graži šalia kultūros 

centro. Tai ne ta eglė su burbulais, 
iš kurios juokėsi visi seniau. Man 
patiko ir labai gražiai apšviestas 
Anykščių kultūros centras.

Smagu, kad miesto kalėdiniai 
papuošimai bus naudojami ne 
vienerius metus.

Anykščiuose – 
milžiniška 
infliacija

Alvydas JAnIcKAS, 
anykštėnas:

- Kalėdiniams papuošimams 
šiemet išleista 50 tūkst. Eur? Čia 
turbūt kažkoks nesusipratimas 
yra. Mane tai šokiruoja. Gal čia 
kokia klaida? Negali būti tokių 
dalykų. Juk mieste šiemet tra-
dicinis papuošimas, kažkokių 
naujovių nei pompastikos nėra. 
Paklausiau ir kitų žmonių nuo-
monės – jie sako, kad nieko ypa-
tingai subtilaus.

Čia panašiai, kaip tie kuklūs 
suoliukai senjorams prisisėsti 
mieste, kainuojantys po kelis 
tūkstančius eurų už vieną.

Gal infliacija vyksta – milži-
niškas lėšų nuvertėjimas...

norėtųsi, kad 
džiaugsmą kurtų 
patys žmonės

dr. Jolanta ZABULYTĖ, 
menotyrininkė:

- O siaube, kiek daug išleista 
Anykščių miesto kalėdiniams 
papuošimams! Nelabai su-
prantu apie tas kainas, bet tas 
džiaugsmas daug kainuoja. Jei 
tie papuošimai bus naudojami 
10 metų – tada gal ir normalu.

Norėtųsi, kad patys žmonės 
prisiliestų prie miesto puošimo, 
patys tą džiaugsmą kurtų. Gali-
ma juk burtis bendruomeniškai.
Kažkas tuos procesus galėtų 
derinti. Juk galima puošti savo 
namų langus, medžius aplink 
ir tikrai, manau, kad būtų ir ne-
brangu ir gražu.

Manau, kad žmonės prie ben-
dro reikalo tikrai prisijungtų.

Kalėdinė eglė 
kasmet galėtų 
būti vienoda

Kęstutis InDrIŪnAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys (Lietuvos respublikos 
liberalų sąjūdis), architektas 
dizaineris:

- Anykščių miesto kalėdinė  
eglė puiki. Aišku, pernai, kai 
šalia kultūros centro buvo daug 
mažyčių eglyčių, vaizdas buvo 
įspūdingas. Šiemet ne taip ge-
rai, bet gerai. Kai pasižiūri į kitų 
miestų egles, tai ten kažkokie 
„tortai“, beskonybė. O mūsų eglė 
tokia tvarkinga. Sako žmonės, 
kad ji net nesiskiria nuo praėjusių 
metų. Gal ir nesiskiria, bet čia yra 
privalumas. Galima keisti aplin-
kos elementus, bet eglė turėtų 
likti kasmet tokia pat – tai būtų 
tarsi miesto simbolis.

Tilto gatvėje eglės taip pat pui-
kios, tačiau tos girliandos su an-
gelais man nelabai patiko.

Sutinku, kad miesto šventiniame 
apšvietime trūksta vientisumo. Bet 
čia mūsų nuolatinė bėda. Viskas la-
bai marga – šaltos, šiltos spalvos.

Žmones gąsdina kalėdiniams 
papuošimams išleisti pinigai. Bet 
pažiūrėkit, kiek viskas kainuo-
ja. Man, kaip dizaineriui, atrodo 
vienaip, o tautai gali nepatikti. 
Žmones reikia auklėti ir mokyti.

Pas mus geriau-
sias rezultatas 
– su mažiausiom 
išlaidom

Šarūnas GrIGOnIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys ( 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos 
krikščionys demokratai):

- Šiuo metu kaip tik lankausi 
Vokietijoje ir kaskart, kiekvienais 
metais matau vis mažiau skirtu-
mų tarp mūsų Anykščių ir kokio 
nors jaukaus vokiško miestelio. 
Nors skirtumas yra, nes mūsų 
miesto puošėjai su mažiausiom 
išlaidom pasiekia geriausią re-
zultatą. Jaučiasi meilė miestui 
ir darbas iš širdies. Žinant, kiek 
susidomėjimo iš visos Lietuvos 
kalėdiniu laikotarpiu sulaukia 
miestas, manau, kad kalėdiniams 
papuošimams  išleisti 50 tūkst. 
Eur -  tinkama investicija.

-ANYKŠTA
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Audronė Pajarskienė eina vyro pramintu keliu

Teigia, kad buvo žeminama 

„2020-2021 metais dirbdama 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos (toliau - Savival-
dybės administracija) Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
(toliau - skyrius) vedėja, patyriau, 
kaip darbuotoja ir kaip asmuo, 
nepagrįstą, žeminantį, netinkamą 
elgesį, psichologinį spaudimą iš 
savo tiesioginio vadovo - Savival-
dybės administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės (toliau - di-
rektorė arba tiesioginis vadovas). 
Mano atžvilgiu buvo vykdomi 
nuolatiniai, sistemingi, tęstiniai 
veiksmai: nepagristi priekaišta-
vimai, neetiškas ir nepagarbus 
bendravimas bei elgesys, darbo 
sąlygų bloginimas, neadekvatus ir 
nepamatuotas darbo krūvio didini-
mas, viešas žeminimas, sistemin-
gas spaudimas priimti sprendimą 
išeiti iš darbo ir pan.. Taip mano 
atžvilgiu buvo tikslingai sudarytos 
nepalankios ir net kenksmingos 
darbo sąlygos, akivaizdžiai sie-
kiant bet kokiais būdais priversti 
mane nutraukti darbo santykius, 
ką galiausiai ir padariau 2021 m. 
gruodžio 3 d. Tęstiniai, neteisėti 
veiksmai tęsėsi nuo 2020 metų 
pradžios iki pat mano darbo santy-
kių Savivaldybės administracijoje 
pabaigos. Dėl mano atžvilgiu tai-
kyto psichologinio spaudimo bei  
mobingo patyriau rimtų sveikatos 
sutrikimų, man buvo padaryta di-
delė moralinė ir materialinė žala“, 
- skunde rajono tarybos nariams 
rašo A.Pajarskienė. 

Meras kišosi į rajono 
valdymą

Šių metų pavasarį kilo skan-
dalas, kai A.Pajarskienė pateikė 
informaciją, kad parengta jau 85 
proc. „UNESCO“ paraiškos, ta-
čiau  neva šiemet, kadangi paraiš-
ką teikia ir Vilnius, bus remiama 
sostinės kandidatūra.  Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
suklaidintas valdininkės, viešai 
pavadino „UNESCO“ elgesį 
„šlykščiu“, o vėliau „UNESCO“ 
atstovai pranešė, kad anykštėnai 
turi tik pirminį „rašinėlį“. Šią si-
tuaciją A.Pajarskienė aprašė savo 
skunde. 

„Viešai buvau kaltinama melu, 
neprofesionalumu, chaotiška vei-
kla, klaidinimu ir pan.. Savivaldy-
bės meras viešai, per spaudą, apie 
mano darbą savivaldybėje pasi-
sakė ,,<...šis kartas toli gražu ne 
pirmasis, kai  Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja A. 
Pajarskienė  nesukoordinuoja pro-
cesų ir prišneka, ko nereikia “...>„ 
(https://www.etaplius.lt/del-unes-
co-melavusios-vedejos-nebaus); 
,,<...,,na kenčiam ją kažkaip. Bet 
kuo toliau, tuo labiau darosi sudė-

tinga“ ...>„ (https://www.anyksta.
lt/del-unesco-melavusios  vedė-
jos-nebaus/). Tokiais užgauliais, 
neprofesionaliais ir dar viešai 
skleidžiamais pasisakymais savi-
valdybės meras demonstravo ne 
tik aiškų  priešišką nusistatymą 
tiek prieš mane, kaip asmenį, tiek 
kaip prieš savo srities specialis-
tę, bet toks jo elgesys neatitiko 
elementarių padorumo, etikos ir 
moralės principų. Pabrėžtina, kad 
savivaldybės meras, užimdamas 
aukštas ir atsakingas pareigas, 
viešai dėstydamas savo nuomonę 
ar pastebėjimus, prisiima atsako-
mybę už savo paskleistos infor-
macijos turinį, kuriam, be kita ko, 
yra keliami aukštesni padorumo ir 
diplomatiškumo standartai. Ma-
nytina, kad direktorei, kuri yra 
asmeninio politinio pasitikėjimo 
valstybes tarnautoja, viešai savi-
valdybės mero išsakyta kritika 
mano atžvilgiu galėjo ir padarė 
atitinkamą įtaką. Tai atsispindi ir 
direktorės viešai cituotuose pasi-
sakymuose: ,,Pasiteiravus, kada 
bus pradėtas tarnybinis patikrini-
mas dėl A. Pajarskienės elgesio 
(melavo, kad paraiška praktiškai 
pabaigta rengti, suklaidino merą, 
po to jis Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sprendimą 
neremti Anykščių rajono savival-
dybės paraiškos Kultūros tarybos 
posėdyje pavadino ,, šlykščiu “), 
L. Kuliešaitė sakė, kad tai bus 
daroma pasitarus su Anykščių 
rajono meru Sigučiu Obelevičiu-
mi, mero patarėja Vaida Juciene.“ 
(https://www.etaplius.lt/po-skan-
dalingai-pasibaigusio-paraiskos  
rengimo-zadamas-tarnybinis-
patikrinimas); ,,<...L. Kuliešai-
tė ,,Anykštai" sakė, kad dėl A. 
Pajarskienės melo ji priemonių 
nesiimsianti. ,, Situaciją aptarėme 
su meru. Kartu nusprendėme nuo-
baudos A. Pajarskienei netaiky-
ti“, - aiškino direktorė.“ ( https://
www.anyksta.lt/del-unesco  me-
lavusios-vedėjos-nebaus/) ir kt.. 
Šiame kontekste pabrėžtina, kad 
direktorė yra įstaigos vadovas, 
vadovaujantis savivaldybės admi-
nistracijai. Vienos iš jos atlieka-
mų funkcijų  (bene pagrindinės) 
yra savivaldybes administracijos 
darbo organizavimas bei perso-
nalo valdymas. Tai reiškia, kad 
sprendimai, susiję su įstaigoje dir-
bančių,  ypač jai tiesiogiai  paval-
džių, valstybės tarnautojų veiklos 
ir atliekamų funkcijų vertinimu, 
poveikio priemonių skyrimu ar 
taikymu, išimtinai priklauso di-
rektorei. Savivaldybės merui nėra 
suteikti įgaliojimai vadovauti sa-
vivaldybės administracijai, admi-
nistracijos darbuotojai bei valsty-
bės tarnautojai nėra jam pavaldūs. 
Savivaldybės meras, juo labiau 
mero patarėjai, neturi jokios tei-
sės priimti sprendimų, susijusių 
su savivaldybės administracijos 
darbuotojų / valstybės tarnautojų 

veiklos vertinimu ar tarnybinių  
nusižengimų tyrimų atlikimu 
jų atžvilgiu“, - skunde išdėstė 
A.Pajarskienė.

neleido pasisakyti

A.Pajarskienė skunde rašo ir 
apie miesto šventės aptarimą, ku-
riame jai žodį suteikė tik tada, kai 
pati jo paprašė.

„Tęsiant psichologinį spaudi-
mą mano atžvilgiu, nuo 2021 m. 
birželio mėnesio visas komuni-
kavimas su direktore vyko per 
tarpininką - mero patarėją Vaidą 
Jucienę. /.../ Aš ir skyriaus darbuo-
tojos turėjome V. Jucienei teikti 
informaciją apie vykdomas vei-
klas, kviesti ją dalyvauti skyriaus 
organizuojamuose pasitarimuose, 
atsiskaityti už nuveiktus darbus, 
derinti su ja rengiamus raštus ir 
pan.. Vykstant tokiems darbo pro-
cesams nebesupratau, kam esu at-
skaitinga, kieno ir kokia apimtimi 
duodamus pavedimus privalau 
vykdyti, kam už juos atsiskaityti 
ir pan.. Tokiomis sąlygomis teko 
organizuoti ir koordinuoti 2021 
metų miesto šventės veiklas. Di-
rektorė miesto šventės organiza-
vimo grupės posėdžiuose nedaly-
vavo. Po miesto šventės, 2021 m. 
liepos 27 d. įvykusio darbo grupės 
aptarimo metu, iš mero, mero pa-
vaduotojo Dainiaus Žiogelio ir 
mero patarėjos V. Jucienės ypa-
tingai buvo jaučiama neigiama 
nuostata mano atžvilgiu, nes buvo 
vengiama kalbėti apie pasieki-
mus ir gerus dalykus, o priekaiš-
taujama ir akcentuojami nedideli 
organizaciniai nesklandumai, at-
sitiktiniai nesusipratimai ar smul-
kios nesėkmės. Leidę visiems 
susitikimo dalyviams pasisakyti, 
rajono vadovai mane, šventės 
veiklos koordinatorę, ignoravo ir 
žodį suteikė tik man pačiai to pa-
reikalavus. Po bendrojo šventės 
aptarimo buvau atskirai pakvies-
ta į mero kabinetą, kur sulaukiau 
gausybės dar daugiau įvairiausių 
kaltinimų (pradedant nelojalu-
mu vadovams bei tikslingu val-
dančiųjų politikos žlugdymu ir 
baigiant tuo, kad miesto šventės 
metu svečius vežiojęs vairuotojas 
buvo netinkamai apsirengęs). Nė 
vienas man metamas kaltinimas 
nebuvo pagristas nei faktais, nei 
konkrečių asmenų, teikusių infor-
maciją, įvardijimu. Skaudino tai, 
kad buvo visiškai ignoruojami su-
rengtos miesto šventės pasiekimai 
ir sėkmės atvejai, o man metami 
kaltinimai buvo diskriminuojan-
tys ir paremti gandais“, - nurodė 
miesto šventės organizatorė.

Komisija turi būti nešališka

A.Pajarskienė skunde nurodė, 
kad Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
L.Kuliešaitės veiklos tyrime tu-

rėtų dalyvauti nešališki asmenys. 
„Atsižvelgiant į tai, kad dalis 
skunde nurodytų aplinkybių yra 
glaudžiai susijusios su Savivaldy-
bes meru bei mero pavaduotoju, 
siekiant objektyviai įvertinti Sa-
vivaldybės administracijos direk-
torės veiksmus, prašau ir raginu 
sudaryti komisiją galimo tarnybi-
nio nusižengimo tyrimui atlikti, į 
kurios sudėtį būtų įtraukti Anykš-
čių savivaldybės tarybos nariai, 
neturintys politinio ar asmeninio 
suinteresuotumo ar kitokių ryšių 
su skunde nurodytais asmenimis, 
kas sudarytų pagrindą abejoti jų 
nešališkumu, arba pasitelkiami 
kitų įstaigų valstybės tarnautojai“, 
- parašė A.Pajarskienė. 

Priminsime, jog  net 19 Anykš-
čių rajono tarybos narių iš 25 
priklauso valdančiajai daugumai. 
Taigi, jie turi asmeninį ir politinį 
suinteresuotumą. Opozicijoje yra 
tik pagal eksmero Kęstučio Tu-
bio visuomeninio komiteto sąra-
šą išrinkti politikai -  K.Tubis, jo 
sūnėnas, verslininkas Gediminas 
Kutka, A.Pajarskienės pusbrolis 
Audronius Gališanka, Dangira 
Nefienė ir Rita Juodiškienė bei 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas. 
Taigi, komisija jau lyg ir sudary-
ta... 

Informavo, kad redaktorė 
buvo mero priėmime

Atskira skundo dalimi 
A.Pajarskienė atkreipė tarybos 
narių dėmesį į galimai neskaidrų 
rajono biudžeto lėšų naudojimą - 
sumokėtus rajono biudžeto pini-
gus „Anykštai“ už miesto šventės 
programos viešinimą.

„Anykštos redakcija“, sutiku-
si būti miesto šventės renginių 
rėmėja, atsisakė tai daryti, nes 
buvo pažeistas susitarimas dėl 
rėmimo sąlygų,  įprasta prakti-
ka, kai renginio informaciniais 
rėmėjais būna tik viena to paties 
profilio, tame pačiame regione 
veikianti žiniasklaidos priemonė. 
Anykščių miesto šventės rėmė-
jais, „Anykštai“ nežinant, tapo ir 
laikraštis „Šilelis", kurio redakto-
re yra dirbusi ir A.Pajarskienė.

„Sveiki, Audrone. Tiek aš, tiek 
meras gavome pranešimą iš ,, 
Anykštos redakcijos“, kad sutar-
tą susitarimą dėl šventės rėmimo 
Savivaldybė vienašališkai pakei-
tė niekuo apie tai neinformavusi 
redakcijos ir dėl šios priežasties 
redakcija atsisako būti šventės 
rėmėjais. Dar daugiau, prašo kuo 
skubiau išimti redakcijos logoti-
pus iš šventės programos, lanksti-
nukų, kvietimų ir kt.

Nežinau, kaip taip galėjo būti 
suderintas rėmimas. Pagarbiai Li-
gita Kuliešaitė“, - prie skundo ta-
rybos nariams jai adresuotą direk-
torės laišką pridėjo A.Pajarskienė. 

„Po šios žinutes iš karto nuė-
jau pas administracijos direktorę. 

Pokalbio metu minėjau, kad nėra 
jokios raštu pasirašytos sutarties, 
kad susitarimą žodžiu liudija jau 
apmokėtos sąskaitos su rėmimo 
sąlygomis, kad Savivaldybės vie-
šinimo medžiaga su redakcijos, 
kaip informacinio rėmėjo, statu-
su, jau išspausdinta ir prasidėjus 
renginiui mes nebeturime laiko 
perspausdinti viso komunikaci-
nio turinio, tad UAB ,,Anykštos 
redakcija“ bet kuriuo atveju jau 
viešinama kaip informacinis rė-
mėjas, kad mes net nebūtume 
dėję tiek daug informacijos, jei 
nebūtų pasiūlytos geros rėmimo 
sąlygos, kad jokių suderintų sąly-
gų Savivaldybė nepakeitė ir kt. L. 
Kuliešaitė užsiminė, kad čia dar 
ne viskas, kad ji yra gavusi ilgą 
redakcijos direktorės laišką, ku-
rio, man paprašius, nei citavo, nei 
juo pasidalijo. Kokiais argumen-
tais remiantis buvo priimti tolesni 
sprendimai, nežinau, nes grįžusi iš 
atostogų (rugpjūčio mėn.) sužino-
jau, kad buvo naujai pateiktos ir 
apmokėtos visos redakcijai siųs-
tos miesto šventės informacijos 
sąskaitos pagal su UAB ,,Anykš-
tos redakcija“ turimos Viešinimo 
sutarties kainas. Pastebėtina, kad 
redakcijos naujai pateiktos sąs-
kaitos buvo apmokėtos neįverti-
nus net tos aplinkybes, kad UAB 
,,Anykštos redakcija“ direktorė, 
jau prasidėjus miesto šventei neva 
atsisakiusi rėmėjo statuso, visgi 
dalyvavo miesto šventės metu vy-
kusiame mero priėmime su kvie-
timu, kurį buvo gavusi būtent kaip 
šventės rėmėja“, - tarybos nariams 
išdėstė A.Pajarskienė. 

„Anykštos“ redaktorė į merų 
priėmimus buvo kviečiama vi-
sus savo trisdešimt vadovavimo 
redakcijai metų, nepriklausomai 
nuo to, kas buvo valdžioje ir su 
kuo tuo metu savivaldybė turėjo 
viešinimo ar paramos sutartis. 

eugenijus Pajarskas 
prisiteisė solidžią sumą

Priminime, jog A.Pajarskienės 
vyras, Anykščių seniūnas Euge-
nijus Pajarskas 2018-ųjų vasarą 
įkliuvo girtas prie vairo. 2019-ųjų 
balandžio 1-ąją jį iš darbo atleido 
kadenciją baigiantis administraci-
jos direktorius A.Gališanka. Lai-
kotarpiu tarp įkliuvimo policijai 
ir atleidimo iš darbo E.Pajarskas 
sirgo. 

Teismas pripažino, kad jis iš 
darbo buvo atleistas nepagrįstai. 
Teismas nurodė E.Pajarską grą-
žinti į darbą bei išmokėti jam 8 
tūkst. 432,6 eurų kompensaciją 
už priverstinės pravaikštos laiko-
tarpį nuo 2019 m. balandžio 1 iki 
rugsėjo 6 dienos. Taip pat nurodė 
toliau skaičiuoti kompensaciją už 
priverstinį E.Pajarsko nedarbą.

A.Pajarskienė šių metų rudenį 
sirgo gerokai trumpiau nei jos vy-
ras 2018/2019 metais. 

Jos 15 puslapių raštas adresuo-
tas rajono Tarybai, tikėtina, yra 
pirminis įdirbis, ruošiantis bylinė-
jimosi procesui. 
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Mokytojas atskleidžia šiuolaikinės 
kraštotyros raidą Sigita PIVorIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Gintaras ražanskas – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, kraštotyrinin-
kas, išleidęs tris istorijos apžvalgas, kraštotyros monografi-
ją „Anykščių Jono Biliūno gimnazija 1990–2020“. 

Kuklus, apie savo darbus nedaugžodžiaujantis pedagogas 
yra mylimas tiek moksleivių, tiek kolegų, o už kraštotyros 
darbus, ekspedicijas, leidinius, kultūrinių įgūdžių perda-
vimo jaunimui projektus šiais metais buvo apdovanotas 
Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. 

Darbas mokykloje – 
labai svarbus

Apie mokytojo profesiją ne-
svajojęs, tačiau daugiau nei 
trisdešimt metų mokytoju J. Bi-
liūno gimnazijoje dirbantis G. 
Ražanskas ne tik mokytojauja. 
Pedagogas yra kraštotyrininkas, 
rašytojas, taip pat gimnazijoje 
įkūrė ir neseniai atnaujino mu-
ziejų, kuriame apsilankę jau 
baigę mokyklą mokiniai gali pa-
vartyti klasės žurnalus, pamatyti 
save senose fotografijose. 

Mokytojas sako, kad darbas 
mokykloje jam yra labai svar-
bus, tiek pat, kiek ir pati istori-
ja. O šalia jos – ir kraštotyra: tai 
domėjimasis savo krašto, mies-
to, kaimo, net mokyklos isto-
rija. „Labai svarbu žinoti savo 
krašto istoriją“, – mano tris 
dešimtmečius pedagogo darbui 
save atidavęs ponas Gintaras.

G. Ražanskas taip pat moky-
tojauja ir Kavarsko pagrindinė-
je mokykloje-daugiafunkciame 
centre. Mokytojas teigia, jog jo 
darbe yra svarbiausia, kad mo-
kiniai nebijotų mokytojo ir juo 
pasitikėtų.

Premija – viso darbo 
įvertinimas

G. Ražanskas nuo 2012-ųjų yra 
Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos valdybos 
narys, prieš septynerius metus 
apdovanotas draugijos padėka, o 
šiais metais – ir T. Mikeliūnaitės 
kultūros premija.

Mokytojas apie įteiktą premiją 
kalbėjo kukliai: „Ta premija man 
yra labai svarbi, viso darbo įver-
tinimas. Aš ja labai džiaugiuosi. 
Toliau darau darbus, o juos darau 
tik nuoširdžiai. Rašau knygas ir 
mokau vaikus. Vasarą vyks dar 
vienos knygos pristatymas in-
kūnuose apie Mičionių kaimą. 
Žmonėms įdomu skaityti apie 
savo kaimą, jo istoriją. Atvykite, 
paklausykite“, – kvietė premijos 
laureatas ir teigė, kad Mičionių 
kaime glūdi jo paties šaknys. 

Didžiausias kraštotyros darbas, 
kurį praėjusiais metais išleido mo-
kytojas – monografija „Anykščių 
Jono Biliūno gimnazija 1990–
2020“. Tai išsami mokyklos istori-
jos studija, susiejanti dokumentinį 
paveldą, dešimtmečiais kauptus 
prisiminimus bei šiuolaikinį po-
žiūrį į šimtametes tradicijas. Pe-
dagogas yra sakęs, kad pirmiausia 
užmojai buvo kiek didesni: jis no-
rėjo parašyti visų Anykščių mo-
kyklų istoriją, bet vėliau nuspren-

dė apsistoti ties viena – J Biliūno 
gimnazijos – istorija.

istorijos mokytojas G. ra-
žanskas yra išleidęs ir tris kraš-
totyrines apžvalgas apie Anykš-
čių Jono Biliūno gimnaziją, 
Debeikių seniūnijos Mickūnų 
bei Leliūnų kaimus, o dar labai 
norėtų ir planuoja parašyti apie 
Svėdasų Juozo Tumo–Vaižganto 
gimnaziją, kurioje pats mokėsi.

Mokytojas – kuklus ir 
jautrus

J. Biliūno gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė apie ko-
legą G. Ražanską atsiliepė tik 
geriausiais žodžiais: „Tai cha-
rizmatiškas mokytojas, fanati-
kas kraštotyrininkas: jo visos 
atostogos ir laisvos valandos 
praleidžiamos archyvuose, 
muziejuose dėl to, kad būtų 
išsaugota istorija: gimnazijos, 
gimtojo krašto, gimtojo kaimo. 
Dabar gimnazijoje labai šiuo-
laikiškai atnaujintas muziejus 
– taip pat Gintaro ir jo kole-
gės, informatikos mokytojos 
Aldonos Tylaitės nuopelnas. 
Visa sukaupta medžiaga yra 
suskaitmeninta, su ja galima 
susipažinti iš bet kurio pasaulio 
krašto – viską, kas yra muzie-
juje, galima pamatyti neiškėlus 
kojos iš namų, – kalbėjo direk-
torė. – Kaip žmogus, Gintaras 
yra labai kuklus, paslaugus, 
dėmesingas, labai jautrus. Kai 
kalba, jis kalba labai užsidegęs, 
labai įtaigiai. Kuomet nueinu į 
pamokas, matau, kaip jis kal-
ba „iš dūšios“, moka paliesti 
moksleivius, kartais – net iki 
ašarų. Mokiniai tikrai šį moky-
toją labai gerbia“.

R. Drūsienė sakė, kad neseniai 
G. Ražansko išleista knyga apie 
jų gimnaziją yra labai įdomi ir 
išsami. „Tai kruopštus, didelis 
darbas, pakalbinti dar visi likę 

gyvi mokytojai… Tai didžiulė 
dovana gimnazijai šimtmečio 
proga. Už visus jo nuopelnus 
mokykloje Gintarui vyko Te-
resės Mikeliūnaitės kultūrinės 
premijos teikimas, labai gražiai 
mokytoją pasveikino Tautvydas 
Kontrimavičius, Antanas Ver-
bickas, muziejininkės“, – savo 
kolega džiaugėsi J. Biliūno 
gimnazijos direktorė. 

Pedagogas – šiuolaikinis  
kraštotyrininkas

Žurnalistas, taip pat krašto-
tyrininkas Tautvydas Kontri-
mavičius irgi negailėjo gražių 
žodžių kolegai: „Gintaro darbai 
liudija, kaip galima palaips-
niui augti, mokantis ir iš savo 
nuveiktų darbų, ir kaip savo 
darbus galima tobulinti. Nes 
daugiau niekas kitas to Anykš-
čiuose neliudija. Gintaras, tre-
čią dešimtmetį dirbdamas prie 
J. Biliūno gimnazijos istorijos, 
tą patį dalyką gebėjo išauginti 

nuo vienos startinės knygos iki 
albumo, kuris liudija jau šiuo-
laikinį požiūrį į gimnazijos is-
toriją. Lygiai taip pat, prisilies-
damas prie kaimo istorijos, jis 
geba auginti apžvalgas, remda-
masis šiuolaikinėmis galimybė-
mis. Kaimų apžvalgas pradėjo 
remdamasis tik pasakojimais, 
paliudijimais, perėjo prie do-
kumentinio pagrindimo, o tai 
yra šiuolaikinei kraštotyrai la-
bai svarbus dalykas. Jis išgirsta 
pasakojimą, o po to patikslina, 
patvirtina jį  dokumentu. Būtent 
per Gintaro darbus atsiskleidžia 
šiuolaikinės kraštotyros raida. 
Jis savo darbu, patirtimi, galų 
gale – savo, kaip specialisto, 
gebėjimais – nes ne visi kraš-
totyrininkai yra istorikai – gali 
parodyti, kaip galima stiprinti 
kraštotyrinius tyrimus“, – sakė 
T. Kontrimavičius, kuris buvo 
vienas iniciatorių dėl G. Ra-
žansko kandidatūros Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijai 
gauti.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas 
Gintaras Ražanskas, gavęs  Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premiją, dėkojo už sveikinimus bei susirinkusiems papasa-
kojo apie žmones, padariusius jam didelę įtaką, pažintis su 
Anykščių krašto ir Lietuvos istorijos tyrinėtojais.   

Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją mokytojui Ginta-
rui Ražanskui įteikė Anykščių rajono savivaldybės meras 
Sigutis Obelevičius.      

Didžiausias kraštotyros 
darbas, kurį praėjusiais 
metais išleido Gintaras 
Ražanskas, – monografija 
„Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija 1990–2020“. 

Anykščių rajono savivaldybė jau nuo 2001-ųjų skiria 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją ypač pasižymėju-
siems anykštėnams ar Anykščių krašto kultūros projek-
tams. Šiuo  metu premijos dydis siekia 1500 eurų.

Laureatai:

2001 m. Milda Telksnytė, 
Vygandas Račkaitis

2002 m. Rimantas Vanagas, 
Irena Meldaikienė, Bronė Lu-
kaitienė

2003 m. Antanas Verbickas, 
Gintautas Zabiela

2004 m. Jonas Junevičius, 
Gintautas Eimanavičius

2005 m. Algirdas Ražinskas, 
prof. Antanas Tyla

2006 m. Jūratė Uselienė, Sta-
sys Petraška

2007 m. Jonas Tvardauskas
2008 m. Jolanta Pupkienė, 

raimondas Guobis

2009 m. Vytautas Balčiūnas 
(atsisakė premijos)

2010 m. Vytautas Bagdonas, 
Juozas Danilavičius

2011 m. Dalia Tarandaitė
2012 m. Osvaldas Janonis
2013 m. Tautvydas Kontri-

mavičius
2014 m. Dalia Bernotaitė – 

Janušienė
2015 m. Tautvilis Uža
2016 m. Renata Miškinienė
2017 m. Žilvinas Pranas 

Smalskas
2018 m. Jonas Buziliauskas
2019 m. Virginijus Strolia
2020 m. Jolanta Zabulytė
2021 m. Gintaras Ražanskas
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Bronis ropė. „Teisinga linkme“ pinigai atimami iš regionų į sostinę
Ar tai visiškas nesiorientavimas europos reikaluose, ar 

cinizmo viršūnė? Seimo europos reikalų komitetas  prane-
šime spaudai  viešai išreiškė palaikymą didesnio finansavi-
mo skyrimui į Sostinės regioną, atimant iš likusių Lietuvos 
regionų dalį jiems priklausančio eS finansavimo. 

Vyriausybė pateikė siūlymą eK perskirstyti Sanglaudos 
paramą iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono į Sostinės 
regioną ir, anot Seimo narių,  tai reiškia, kad Vyriausybė 
eina „teisinga linkme“. 

Ir visgi ką tai reiškia? Kur ta 
„teisinga linkmė“ veda? Atsa-
kymas vienareikšmis – į regio-
nų nykimą, į emigracijos didė-
jimą, Lietuvos kaimo ir kartu 
žemės ūkio sunaikinimą. Šita 
„teisinga linkmė“ reiškia dabar-
tinės valdžios cinišką požiūrį į 
Lietuvą už sostinės ribų. 

Pirmiausia turiu paaiškinti, 
kodėl tie du statistiniai regio-
nai atsirado. Kiekviena valsty-
bė narė gauna ES Sanglaudos 
paramą pagal savo išsivystymo 
lygį, kuris yra paskaičiuojamas 
pagal tam tikrus ekonominius 
ir socialinius rodiklius. Ma-
žiau išsivysčiusios šalys (ar jų 
regionai) gauna didesnį finan-
savimą, o labiau išsivysčiusios 
– mažesnį. Tai yra logiška, nes 
toks ir yra sanglaudos tikslas – 
mažinti netolygumus Europos 
Sąjungoje, kad visur pragyve-
nimo lygis būtų panašus. 

Lietuva jau buvo įvardin-
ta pažengusiu – pereinamojo 
laikotarpio regionu ir Europos 
Komisija siūlė ES Sanglaudos 
paramą po 2020 metų mums 
sumažinti. Tokia grėsmė kilo 
todėl, kad šalies bendrasis vi-
daus produktas (BVP) pagal 
perkamąją galią jau perkopė 

75 proc. ES vidurkio. Viršijus 
šį lygį, Lietuva kaip vienas 
regionas būtų laikoma pakan-
kamai turtinga šalimi, kuriai 
tokios ES paramos nebereikia. 
Negana to, Lietuva ES finan-
suojamiems projektams turėtų 
prisidėti ženkliai didesnę savo 
dalį, t. y. – mūsų nenaudai 
keistųsi savo lėšų prisidėjimo 
ES finansuojamiems projek-
tams proporcijos. 

Tačiau realybėje socialinis ir 
ekonominis netolygumas tarp 
mūsų šalies regionų yra di-
džiulis, nedarbo, vidutinio at-
lyginimo skirtumai, lyginant su 
sostine – akivaizdūs. Tad radau 
galimybę Lietuvai ES paramą 
gauti kaip dviems regionams 
pagal europinį NUTS 2 klasi-
fikatorių ir su Lietuvos socia-
liniais partneriais pasiekėme, 
kad ES institucijos pritartų ES 
finansinės paramos skirstymui 
dviems NUTS2 dydžio Lietu-
vos regionams. Mūsų šalyje 
NUTS 2 lygmenį atitinka Sos-
tinės regionas (Vilnius ir dalis 
aplink jį) bei  Vidurio ir Vaka-
rų regionas, t. y., – visa likusi 
Lietuva.  

Pagal šį siūlymą ekonomiškai 
mažiau pažengusiam Vidurio 

Vakarų regionui finansavimas 
lieka nesumažėjęs, taip pat tu-
rėtų būti skiriamas didesnis ES 
kofinansavimo procentas – 85 
proc. (dėl šių procentų taip pat 
teko pakovoti, nes EK siūlymas 
buvo 70 proc.), o tai reiškia, kad 
paramos gavėjams teks prisidėti 
mažiau nuosavų lėšų. 

Kad šis sprendimas būtų pri-
imtas, atkakliai dirbome daugiau 
nei  penkerius metus. O dabar-
tiniai valdantieji šitą mūsų taip 
sudėtingai iškovotą pasiekimą 
ketina sunaikinti. Ir vis dėlto rei-
kia pripažinti, kad šis regionams 
pražūtingas požiūris, ignoruo-
jantis gyvenimą už Vilniaus, yra 
ganėtinai nuoseklus. 

Daugelis valdančiųjų spren-
dimų nuo pat kadencijos pra-
džios tiesiogiai didina socialinę 
atskirtį tarp regionų bei pajamų 
nelygybę. Pradedant švietimo 
reforma, kai jau ne tik kaimuo-
se, bet ir miestuose uždarinėja-
mos vidurinės mokyklos, o ES 
investicijas „Tūkstantmečio mo-
kykloms“ planuojama koncen-

truoti didmiesčiuose, be abejo, 
daugiausiai Vilniuje. Taip pat 
prisiminkime regionams skaudų 
sprendimą, kai Lietuvos kaimui 
ir žemės ūkiui Vyriausybė nesky-
rė nė vieno euro iš ES atsigavimo 
fondo. Sąmoningai ir nuosekliai 
pasirinkti politiniai prioritetai jau 
tikrai ne pirmą kartą signalizuoja 
apie dešiniųjų cinizmą mūsų ša-
lies regionų atžvilgiu.

Kai dabartiniai valdantieji 
kalba apie regionų vystymąsi, 
jie kalba apie vieno vienintelio 
regiono – Sostinės regiono plė-
trą! Finansų ministrė Gintarė 
Skaistė be jokios sąžinės grau-
žaties į mano klausimą, kodėl 
ekonomikos gaivinimo prie-
monių plane nėra numatytos 
pagalbos priemonės mūsų ša-
lies regionams, atsakė, kad tai 
tokia „kompensacija“ Sostinės 
regionui už tai, kad mes su bu-
vusia Vyriausybe išsaugojome 
maksimalią ES sanglaudos pa-
ramą kukliau besiverčiantiems 
regionams. Ką gi, pasirodo, tos 
„kompensacijos“ nepakako.

Kaip jau minėjau, ES san-
glaudos politika bei finansinė 
parama yra nukreipta į toly-
gesnį VISŲ regionų vysty-
mąsi, t. y., kad visuose regio-
nuose, lygiai kaip ir sostinėje, 
būtų panašus žmonių pragy-
venimo lygis, kad visur socia-
line ir ekonomine prasme būtų 
vienodai gera gyventi. 

Man sunku suprasti, ką 
galvoja politikai, viešai pra-
nešdami Lietuvos žmonėms, 
savo pačių rinkėjams, kad 
regionams skirtas ES investi-
cijas nukreips į Sostinę, kur ir 
taip pragyvenimo lygis žymiai 
aukštesnis (BVP pagal perka-
mąją galią yra 111 proc. ES 
vidurkio).  O likusiai Lietu-
vai (pragyvenimo lygis tik 63 
proc. ES vidurkio) padalins 
tai, kas liks po Sostinės.  

Akivaizdu, kad sanglaudos 
parama savo tikslo nepasieks, 
o atotrūkis tarp sostinės ir re-
gionų toliau augs. Galbūt tą ir 
norima pasakyti Vilniaus rinkė-
jams – mes atėmėme iš sunkiau 
besiverčiančių, nes norime dau-
giau paspirtukų, elektromobi-
lių, start‘upų, verslumo hub‘ų, 
greenhouse‘ų labiau pasiturin-
tiems? Štai kokia ta valdančiųjų 
„teisinga linkmė“.

Užsak. Nr. 1130

Europarlamentaras Bronis ROPĖ.

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija Ar kelininkus žiema ir vėl užklupo netikėtai?
Šį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo apie 

tai,  kaip Anykščių rajone prasidėjus žiemai valomi keliai.

Daiva: „Šlavėnai-Kurkliai 
ii - vakar vakare kelias tiesiog 
tragedija. Važiavau iš darbo 
apie 17val. Suprantu,kad daug 
darbo turi, sniego daug prisni-
go.Žiemos sezonui galėtų skirti 
daugiau pajėgų, ne tik per tv 
žinias reklamuotis, kad daug 
technikos išvažiavo ir t .t.“

napalys: „Keliai rajone ga-
lėtų būti ir geriau, kokybiškiau 
valomi, ypač pagrindiniai. Nors 
skelbiama, kad sningant, per 
pūgą, kelininkų technika pasto-
viai budi keliuose, retai kur tą 
techniką sutiksi. Geriau ir daž-
niau turėtų būti prižiūrimi kai-
mo keliai, kuriais priklauso rū-
pintis kelininkams. Tik kai kur 
papilama druskos ir smėlio mi-
šinio, ten ledas ištirpsta, o kitur 
stovi ledas, slidu būna. Ištirpus 
ledui, reikėtų tą buzos sluoksnį 
nuo kelio nuvalyti, bet tuo jau 
niekas nesirūpina. Tai automo-
biliai ir slidinėja, laviruoja ant 

ledo arba taškosi po buzą.“
Sodietis: „Kai kurių kaimų 

gyventojai atkirsti nuo pasaulio, 
nes nežinia, kas ir kada valo jų 
kelius ir iš viso ar valo. Seniūnai 
turėtų labiau pasirūpinti jiems 
priklausančių kelių priežiūra. 
Pasigirsta kalbos, kad kai kurie 
ūkininkai, anksčiau valydavę 
kelius, dabar nebenori sudaryti 
sutarčių. Nėra ko stebėtis: darbų 
ir rūpesčių daug, o atlygis men-
kas. Rajono taryba turėtų peržiū-
rėti įkainius ir mokėti normaliai 
už kelių priežiūrą žiemą.“

Anonimas: „Troškūnai, Sur-
degis, Žviliūnai, Raguvėlė vi-
siškai neprižiūrimas kelias, neį-
manoma važiuoti šiuo keliu, taip 
pat Anykščiuose, Panevėžio g.“

Darius:„Labai prasti reika-
lai, dabar jau snygis aprimęs, 
galėtų kažkiek ir apvalyti ke-
lius, o ne tik druskos mišinio 
pribarstyti. Kelias link Utenos 
pro Debeikius su „pilvu“, per 

kurį variklio apsaugą nuplėšiau, 
teks tvarkyti, ir spėju, tikrai ne 
aš vienas patyriau nuostolių, 
kai kurie žmonės ten kasdien 
važiuoja.“

Vaitkūniečiai:„Televizija 
galėtų filmuoti populiarų ciklą 
„Pragaro kelias“ kelyje link 
Svėdasų sen. Vaitkūnų kaimo 
( kelias Kraštai- Vaitkūnai). Tą 
ruožą turėtų prižiūrėti kelinin-
kai, bet su jais amžina proble-
ma. Kada ne kada užsuka, kur 
ne kur pavalo, smėlio vietomis 
papila. Bet kai valo, tai dažniau-
siai pravažiuoja net nevalyda-
mi, prietaisus valymo aukštyn 
pakėlę, barstytuvas tik retkar-
čiais įjungiamas. Bet blogiausia 
yra tai, kad kelininkai čia retai 
pasirodo, šis kelias paliktas li-
kimo valiai. O juk važinėja mo-
kykliniai, maršrutiniai autobu-
sai, sunkiasvorės mašinos, ne 
vien tik lengvieji automobiliai. 
Pabandyk ledo čiuožykla užsi-
kelti ant dviejų stačių įkalnių 
arba nusileisti stačiomis nuo-
kalnėmis. Tikriausiai laukia-

ma avarijų, skaudžių nelaimių, 
tada bus dėmesys atkreiptas ir 
į šį kelią.“

Vairuotojas Benediktas: 
„Kelininkus sunku suprasti. 
Rudenį Susisiekimo ministeri-
jos, Kelių direkcijos pareigūnai 
visuomenę per TV tikino, kaip 
kelininkai pasiruošė žiemos 
sezonui, kiek turi technikos, 
darbuotojų, smėlio-druskos mi-
šinio, kaip pasiriuošę keliuose 
budėti, dirbti dieną naktį. O kai 
žiema prasidėjo, tai ir prasidė-
jo dejonės, kad nespėja kelių 
nuvalyti, kad žiema per anksti 
užklupo ir t.t. Visiškas barda-
kas toje kelių priežiūros siste-
moje.“

Staselė iš Aulelių:„Ne tik į 
Vaitkūnus, bet ir į Daujočius, 
Aulelius sunku pravažiuoti. Ką 
kalbėti apie šituos kelius, jei 
problema su didžiųjų, respubli-
kinės reikšmės kelių priežiūra. 
Visame Anykščių rajone tokia 
problema. Gal jau laikas keisti 
Kelių tarnybos vadovus?“

užjaučia

nuoširdžiai užjaučiame 
Valentiną GUDĖną dėl my-
limo brolio Vytauto mirties.

Budrių bendruomenės 
nariai 
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įvairūs

siūlo darbą

horoskopas

AVInAS. Galite sulaukti toli 
siekiančio dalykinio pasiūlymo. 
Idėja galėtų padėti išspręsti užgriu-
vusias finansines problemas, bet 
dar nėra iki galo subrandinta. Jos 
įgyvendinimas galėtų pareikalauti 
pernelyg didelių aukų ir galų gale 
viskas viskas būtų dar blogiau... 

JAUTIS. Tarnyboje gali keis-
tis jūsų pareigos. Darbo ir atsa-
komybės prisidės tuoj pat, kiti 
privalumai atsiskleis vėliau... 
Neskolinkite, nesiskolinkite.

DVYnIAI. Venkite bet kokios 
skubos ir blaškymosi. Jei norite 
spėti, turėtumėt neskubėti. Būsite 
linkęs išlaidauti, pernelyg daug 
išleisti daiktams, visiškai jums 
nebūtiniems.

VĖŽYS. Savaitė bus pilna ro-
mantiško pasiryžimo. Įsimylėjė-
liai gali galų gale priimti spren-
dimą tuoktis. Rimčiau žiūrėkite į 
sapnus - šią savaitę jie gali būti 
pranašiški. Antroje savaitės pu-
sėje laukite džiugios nasijienos.  

LIŪTAS. Laukia tolima ir gal-
būt ilga kelionė. Pats laikas ke-
liauti lankyti giminių ar verslo 
reikalais. Pagaliau įvyks sandė-
ris, kurio seniai tikėjotės.  

MerGeLĖ. Galite būti iš-
muštas iš vėžių netikėtų nau-
jienų. Jums atrodo, kad visi jus 
tyčia erzina ir persekioja. Jūsų 
lūkesčiai tokie dideli, kad jie pa-
prasčiausiai negali išsipildyti.

SVArSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje teks priimti svarbų 
sprendimą. Neieškokite kaltų, jei 
jums nesiseka! Rimtų problemų 
gali kilti dėl finansų.

SKOrPIOnAS. Išmeskite iš 
galvos vakarykščias fantazijas 
ir pasižadėkite sau nesigailėti 
anksčiau padarytų sprendimų. 
Pasikeitimai savaitės viduryje 
greičiausiai nebus malonūs, bet 
neišvengiami. 

ŠAULYS. Rūpinsitės kitų 
žmonių reikalais, nelabai su-
prasdamas jų esmės. Tai gali 
sukelti apkalbas ar net pašaipą. 
Šią savaitę tiesos ieškojimai 

bus itin sunkūs, nes kažkas aki-
vaizdžiai bando jumis manipu-
liuoti.

OŽIArAGIS. Mažytis kom-
promisas pirmomis savaitės 
dienomis padėtų daug lengviau 
sutvarkyti reikalus. Jūsų nuo-
latinis nuotaikų svyravimas 
savaitės viduryje aplinkiniams 
bus sunkiai pakeliamas. 

VAnDenIS. Stebinsite ap-
linkinius kaip tik tuo momentu, 
kai tie jau manys jus perpratę. Iš 
jūsų galima tikėtis impulsyvių, 
audringų emocinių protrūkių be 
regimos priežasties. Jūsų gali 
paprašyti pagalbos, bet būkite 
atsargus - neleiskite, kad jumis 
manipuliuotų. 

ŽUVYS. Net jei tai ir nėra 
meilė, laukia jaudulio pilnos die-
nos. Nesitikėkite pernelyg daug 
ir pernelyg greitai. Nesileiskite 
užburiamas pirmo įspūdžio - vis-
kas gali baigtis karčiu nusivyli-
mu. Akivaizdžiai bus bandoma 
jumis manipuliuoti ir suversti 
jums savo neatliktus darbus.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

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.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

PerKAMe
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GreITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PerKAMe
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Miškavežio vairuotojui.
Tel. (8-687) 33067.

Įmonių vadovų, atsakingų darbuotojų, ūkininkų privalomi dar-
bų saugos ir sveikatos, bei priešgaisrinės saugos mokymai.
Mokymų pradžia 2021 m. gruodžio 8 d. 
Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą. 
Būtina išankstinė registracija puslapyje www.jonroka.lt 
arba tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

Pigios Kalėdinės eglutės! 
Mus rasite J. Biliūno g. 7, šalia 
kavinės - picerijos “JUNA”.

Tel. (8-626) 98328.

dovanoja
Ožką. (E. Šepetienė)
Tel. (8-381) 5-38-14.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
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mėnulis
 gruodžio 7 d. - 10 d. - jaunatis.

Zenonas, Vaidginas, 
Gedmintė, Guntilda.

Ambraziejus, Daugardas, 
Tautė, Jekaterina.

šiandien

gruodžio 8 d.

vardadieniai

gruodžio 9 d.
Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

gruodžio 10 d.
eidimtas, Ilma, eularija, 
Loreta.

Anykštietė būsimas veiklas išėjus į pensiją 
pradėjo planuoti iš anksto
Baigėsi išskirtinis centrinės projektų valdymo agentūros 

(cPVA) projekto „Integruojanti infrastruktūra“ konkursas 
„Aš – savo krašto ambasadorius“, finansuojamas europos 
socialinio fondo lėšomis. Mėnesį trūkusiame konkurse savo 
kandidatūrą tapti krašto ambasadoriais pateikė per pusšimtį 
asmenų iš įvairių Lietuvos regionų. 

Utenos apskrities ambasadore tapo iš Anykščių kilusi ni-
jolė radušienė, kuri yra trečio amžiaus universiteto įkūrėja, 
aktyvi visuomenės siela ir miesto vertybių, sveikos gyvense-
nos puoselėtoja. nijolė jau yra įvertinta „Šimtmečio anykštė-
no“ ženklo apdovanojimu, tačiau konkurso „Aš – savo kraš-
to ambasadorius“ laimėti nesitikėjo. ,,Į šį konkursą mane 
užrašė anūkė, kuri ir paskatino dalyvauti. Visai nesitikėjau 
laimėti, atrodė, kad laimės kiti anykštėnai“, – teigia nijolė. 

Daug kam pensija asocijuo-
jasi su ramiu ir pasyviu gyve-
nimo būdu, tačiau tik ne šiai 
energingai anykštietei, kuri 
teigia, kad išėjusi į pensiją 
sėdėti ir skleisti apkalbas – ne 
jai. Anykščiuose įsikūrusi N. 
Radušienė neketina sustoti ir 
stebina savo aktyvumu, kuriuo 
užkrečia kitus bendraamžius.

Pirminė idėja 
palaikymo nesulaukė
Nors į pensiją moteris išėjo 

2010 m., tačiau apie būsimas 
veiklas, išėjusi iš darbo, pra-
dėjo galvoti gerokai anksčiau. 
„Visoje šalyje jau kūrėsi Tre-
čio amžiaus universitetai, todėl 
ir aš dar 2003 m. pradėjau rū-
pintis, kad ir Anykščiuose toks 
atsirastų. Norėjau, kad lanky-
tume paskaitas, prisimintume 
jaunystę, studentavimo metus. 
Iš pradžių galvojau, kad aš bū-
siu paprasta studentė, o taip jau 
išėjo, kad viską reikėjo nuo nu-
lio padaryti vienai“, – pasakoja 
N. Radušienė. Senjorė tvirti-
no, kad iš pradžių palaikymo 
sulaukė nedaug, nes tuomet 
tokios įstaigos Lietuvoje dar 
nebuvo itin populiarios.

„Daug kas netikėjo mano 
idėja ir su pašaipa reagavo, 
ką čia prisigalvojo moteriškė 
iš gatvės atėjusi, tačiau išėjusi 
į pensiją pasikviečiau kelias 
klasiokes ir pradėjome“, – pri-
siminė moteris. Visgi, nors 
Anykščių Trečio amžiaus uni-
versitetas buvo įkurtas sėkmin-
gai, Nijolė neslepia, kad teko 
nemažai važinėti į sostinę ar 

laiminga, nuostabūs metai“, – 
pridūria senjorė. 

Idėjos neišsenka 
Nors Anykščių Trečio am-

žiaus universitetas dabar ir taip 
vykdo daugybę įvairių veiklų, 
tačiau Nijolės Radušienės idė-
jos nesibaigia. Šiais metais, per 
universiteto mokslo metų ati-
darymo šventę, moteris spėjo 
pasiūlyti dar vieną naują veiklą 
visiems studentams, kartu išpil-
dydama ir savo seną svajonę.

„Kiekvienais metais vyksta 
seniausias Lietuvos bėgimas 
„Puntuko akmuo“. Čia susiren-
ka sportininkai iš visos Lietuvos 
ir bėga iki Puntuko akmens. Aš 
visą gyvenimą turėjau svajonę 
dalyvauti tame bėgime, todėl 
pasiūliau ir kitiems studentams 
pasitreniruoti ir bėgti. Aš net nu-
stebau, nes norinčių prisijungti 
rankų pakilo nemažai. Dabar 
pradedame organizuoti treni-
ruotes ir ruošiamės bėgimui“, – 
džiaugiasi N. Radušienė. 

Anykščiai – tarsi sanatorija 
Studijas Nijolė Radušienė bai-

gė Šiaulių pedagoginiame insti-
tute, tačiau sakė visada norėjusi 
sugrįžti į gimtuosius Anykščius. 
„Norėjau paskyrimo tik į Anykš-
čius. Tuo metu jau buvau ištekė-
jusi už savo klasioko, kuris irgi 
gyveno Anykščiuose, tai niekur 
kitur nenorėjau, tik čia sugrįžti. 
Niekada net negalvojau kraus-
tytis į didmiestį. Kas tik čia 
atvažiuoja, tai sako, kad visi 
Anykščiai kaip sanatorija. Čia 

labai daug gamtos, žalumos, 
ramu, niekur kitur nenorėčiau“, 
– sako moteris. 

Senjorė teigia pastebinti, 
kad pastaruoju metu Anykščiai 
atsinaujina ir darosi gyvesni. 
Mieste atsiranda vis daugiau 
pramogų, tvarkoma aplinka, 
kuriasi nauji turizmo objek-
tai. Taip pat miestas vis dar 
pritraukia turistus ir į seniai 
žinomas vietas: Arklio muzie-
jų, Lajų taką, vasaros rogučių 
trasą. „Pastaruoju metu labai 
daug jaunimo į Anykščius at-
važiuoja iš Vilniaus, iš kitų di-
dmiesčių, dėl to ir miestas gy-
vesnis tampa. Pasirenka mūsų 
miestą dėl gamtos ir dirba čia. 
Vien mūsų kieme gyvena ke-
lios jaunos poros“, – pasakoja 
N. Radušienė. Nors pastarie-
siems Anykščiai ir tampa vis 
patrauklesni, Nijolė tvirtina, 
kad miestui trūksta senelių 
globos namų.

„Būtų gerai, kad žmonės, 
kurie jau nebeturi sveikatos, 
nebegali gyventi savo namuo-
se, turėtų kur apsigyventi. 
Juolab, kad beveik visi anykš-
tėnai vieni kitus pažįsta, tad 
tokie senelių namai pačiuose 
Anykščiuose būtų labai gerai. 
Žmonės galėtų apsigyventi 
Anykščiuose, gauti pagalbą, 
o svarbiausia kokybiškas me-
dicinines paslaugas“, – svarsto 
senjorė.
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prašyti kituose rajonuose esan-
čių universitetų pagalbos. Šiuo 
metu šiame universitete studi-
juoja virš 70 senjorų. 

Svarbi gyvenimo dalis – 
sveikatingumas 
Nijolė Radušienė džiaugiasi, 

kad universitete vyksta daug 
įvairių veiklų: kūrybinės dirbtu-
vės, ekskursijos, o ypač daug dė-
mesio skiriama sveikatingumui. 
„Kito rajono Trečio amžiaus 
universiteto direktorė sakė, ko-
kie čia sportai, kai sąnariai jau 
sudilę, spaudimas pakilęs, tad 
jie tik šaškėm, šachmatais pažai-
džia. Na, o pas mus tikrai nema-
žai sveikuolių. Jie ir maudosi vi-
sus metus, ir bėgioja, kas savaitę 
lankome jogos užsiėmimus, ba-
seiną, Tai Či treniruotes“, – di-
džiuojasi N. Radušienė.

Moteris taip pat pasakoja, 
kad išėjusi į pensiją netikėtai 
susidomėjo tradicinėmis kara-
te treniruotėmis ir jau turi tris 
karate diržus – baltą, geltoną ir 
oranžinį. „Gyvenu beveik pa-
čiame centre, prie parko ir vie-
ną dieną pamačiau, kad grupelė 
žmonių anksti ryte daro mankš-
tą. Pasirodo, kad treneris buvo 
pradėjęs organizuoti mankštas 
rytais. Aš pradėjau lankyti jas 
vasarą, o rudenį prasidėjo jau ir 
treniruotės – ruošėmės egzami-
nams. Kai išlaikai egzaminus, 
patį pirmąjį gauni baltą diržą, 
tada geltoną, tada oranžinį, tai 
aš visus juos ir išlaikiau. Gal 
būčiau ir dar vieną išlaikiusi, 
tačiau mūsų treneris išvyko gy-
venti ir dirbti į Vilnių. Treniruo-
tėmis buvau labai patenkinta ir 

Grįžta vyras iš žvejybos tuščio-
mis, nedrąsiai stovi prie slenksčio 
ir klausia:

- Katinas namie?
Žmona atsako:
- Eik drąsiai, aš jam kilkių nu-

pirkau!

***
Mergina kalbasi su vaikinu:
- Žinai, pagaliau išlaikiau tei-

ses. Dabar mašiną renkuosi. Gal 
patartum, kokią man geriausia 
būtų įsigyti?

- Skalbimo...

***
Apklausa. Kokiu automombi-

liu važiuojate į darbą ir kokiu į 
užsienį?

Vokietis atsako:
– Į darbą BMW, na, o į užsienį, 

manau, su mersu.
Prancūzas:
– Reno į darbą, Pežo į užsienį.
rusas:
– Į darbą su tramvajum, o į už-

sienį visai nevažiuoju.
– O jei labai labai reikia?
– O man nereikia labai labai.
– Na, o jei žutbūt reikia?
– Tada, jei jau žūtbūt reikia, 

mes važiuojam su tankais.

Karatė. Gruodžio 4 - 5 die-
nomis Kėdainių arenoje vyko 
Europos kyokushin karatė taurės 
varžybos ir absoliučios svorio ka-
tegorijos Europos kyokushin ka-
ratė čempionatas. Anykščių karatė 
klubui Lietuvos kyokushin karatė 
rinktinės sudėtyje atstovavo Ane-
ta Meškauskienė. Europos taurės 
varžybos skirtos sportininkams 
atrinkti į Pasaulio čempionatą, 
kuris kitais metais vyks Varšu-
voje, Lenkijoje. A.Meškauskienė 

Europos kyokushin karatė taurės 
varžybose svorio kategorijoje 
per 60 kilogramų iškovojo aukso 
medalį ir užsitikrino teisę startuoti 
pasaulio čempionate. Absoliučios 
svorio kategorijos Europos kyo-
kushin karatė čempionate Aneta 
Meškauskienė tik finale nusileido 
talentingai sportininkei iš Vengri-
jos Lily Mezo ir iškovojo Euro-
pos kyokushin karatė čempionato 
sidabro medalį. 

Biatlonas I. Biatlono pasaulio 
taurės etapo estafečių 4 x 7,5 km. 

varžybose  pusę Lietuvos rinkti-
nės sudarė anykštėnai. Vytautas 
Strolia ir Linas Banys kartu su ko-
mandos draugais užėmė 14 vietą 
iš 26 startavusių komandų

Biatlonas II. Anykščių KKSC 
biatlonininkai italijoje startavo 
kontrolinėse varžybose. Sprinto 
rungtyje Domas Jankauskas fini-
šavo 7–tas, Viktorija Kapancova 
– 10–ta. Mišrių estafečių dvejetų 
varžybose Viktorija buvo trečia, 
Domas – penktas.

Krepšinis I. Anykščių „KKSC–

Elmio“ (4/2) ekipa šeštadienį 
RKL rungtynėse Vilniuje 92:63 
sutriuškino LKSK (0/7) klubą. 
Rezultatyviausiai svečių koman-
doje rungtyniavo gynėjas Saimo-
nas Butkys, kuris pataikė net 9 tri-
taškius bei surinko 27 taškus, taip 
pagerinęs asmeninius rekordus 
RKL čempionate. „KKSC–El-
mio“ gretose debiutavo 14–metis 
Ž. K. Šapoka, atsidaręssavo taškų 
sąskaitą RKL čempionate, o 14–
metis įžaidėjas Mantas Judickas į 
LKSK krepšį įmetė 7 taškus. 

Penktadienį Ramūno Šližio 
auklėtiniai išvykoje po pratęsimo 
66:72 nusileido Ignalinos „Vilka-
kalnio–Losritos“  komandai.  

Krepšinis II.  „Nykščio namų“ 
arenoje buvo sužaistas antrasis 
ARKL lygos turas.Rezultatai: 
„Cosmos“  – „Šilo klinika“ 71:53, 
„Keramikos ABC“  – „Draugai“ 
72:75, „Svėdasai“ – „Veteranas“ 
77:59, „Traupis“  – „Sporto cen-
tras“ 115:57. Po dviejų turų vie-
nintelė „Cosmos“ komanda turi 
dvi iškovotas pergales. 

sprintas


