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Paminėtos kanklių meistro Juozo Lašo 
110- osios gimimo metinės Raimondas Guobis

Nuo seniausių laikų Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje švenčiami dangiškojo šei-
mų globėjo Šv. Juozapo atlaidai. Tą dieną bažnyčioje vyksta pasirengimo Šv. Velykoms re-
kolekcijos, kadaise sutuokdavo bent vieną ar daugiau skubančių jaunavedžių porų, mieste-
lyje vykdavo linksmybės, ta diena – vienintelė Gavėnioje kuomet galima linksmintis. 

Šių metų Juozapinės pažymėtos vieno garsiausių parapijos Juozapų – kanklių meistro 
Juozo Lašo 110 gimimo metinių jubiliejaus paminėjimu.

Kovo 18 - tos, penktadienio 
pavakarę, Svėdasų kultūros 
rūmuose koncertavo kanklių 
muzikos ansamblio „Pasagėlė“ 
muzikantės, prisiminimais dali-
josi ansamblio įkūrėja Asta Mo-
tuzienė bei dabartinė nuo 2014 
metų jaunuosius kanklininkus 
Užpaliuose ugdanti vadovė, 
anykštėnė Jolita Novikienė.  

Peržiūrėta ištrauka iš Nijo-
lės Baužytės televizinio ciklo 
„Mūsų miesteliai“ filmo apie 
Svėdasus ištrauka, kurioje apie 
kankles, jų gamybą kalbėjo pats 
meistras, gyvenęs Savičiūnų 
kaime, J. Lašas (1912 – 2005).

Pirmąsias kankles jis pagami-
no dar 1934 metais, būdamas 
vos 22 metų, pasižiūrėdamas 
į klebono Jono Kraniausko tu-
rėtas Stasio Rudžio gamybos 
kankles. Padarė tokias pačias, o 
gal net geresnes.

Kanklių ansamblio „Pasa-
gėlė“ įkūrėja Asta Motuzie-
nė (dešinėje) ir dabartinė 
vadovė Jolita Novikienė.

„Pasagėlės“ kanklininkių melodijos ir dainos skambėjo 
Svėdasų kultūros rūmų scenoje.         Autoriaus nuotr.

Viešintų 
seniūnas laikinai 
paskirtas 
savivaldybės 
administracijos 
skyriaus vedėju

Prašoma priimti autobusą mamų su 
vaikais iš bombarduojamo Vasilkovo

Iš karo niokojamos Ukrai-
nos plūsta pabėgėliai, ne iš-
imtis – ir mūsų rajonas. 

Šiuo metu, oficialiais duo-
menimis, Anykščių rajone 
yra apsistoję 63 ukrainie-
čiai, kuriems yra suteiktos 
gyvenamosios vietos, reika-
lingi daiktai, tačiau Anykš-
čių rajono savivaldybės 
mero Sigučio Obelevičiaus 
teigimu, pabėgėlių nuo karo 
Ukrainoje rajone yra kur 
kas daugiau.

Karo pabėgėliai.        Pauliaus Peleckio/bNs asociatyvi nuotr.

Šalia 
savivaldybės 
planuojama 
statyti „Atviro 
mero terasą“

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Pratybos. Kovo 25–27 die-
nomis Anykščių rajone pla-
nuojama vykdyti Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 505 pėsti-
ninkų kuopos pratybas. Pratybų 
metu bus naudojami ginklai, 
imitaciniai šaudmenys, dūmi-
niai ir garsiniai užtaisai.

Plėtra. A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memori-
alinis muziejus gavo paramą 
Tradicinių amatų centro plėtrai 
Anykščių seniūnijos Niūronių 
kaime. Paramos suma 30 tūkst. 
315 Eur, iš jų 26 tūkst. 669 Eur 
finansuojama iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai, Anykš-
čių rajono savivaldybės biudžeto 
lėšos – 3 tūkst. 646 Eur. 

Planai. Viešoji įstaiga 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ Anykščių siaurojo gele-
žinkelio stotyje planuoja atida-
ryti kavinę.

Knyga. Leidykla „Nieko 
rimto“ išleido Audriaus Dargu-
žio knygą „Varnų pabėgimas iš 
Anykščių“. „Visus įvykius, nu-
tikusius šioje istorijoje, autorius 
stebėjo ir užrašė poilsiaudamas 
Anykščiuose“, – rašoma apie 
šiemet išleistos knygos autorių 
leidyklos tinklapyje.

Nuoma. Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centras sudarė 
sutartį su Anykščių rajono var-
totojų kooperatyvu dėl garažų 
nuomos. Centras nuomosis du 
garažus Anykščių mieste – Vil-
niaus bei Vilties gatvėse. Nuo-
motojas su nuomininku sutarė, 
kad nuomos mokestis už garažo 
1 kv.m plotą yra 1 Eur. Abiejų 
garažų plotas beveik 60 kv.m.

Kas gi tie 
mūsų karaliai 
ir šventieji?

Rimantas VANAGAS, 
rašytojas

Iš ūkinio 
pastato pavogta 
200 litrų kuro
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temidės svarstyklės

Mirtis. Kovo 18 dieną apie 
23.30 val. Anykščiuose, Šaltu-
pio g., rastas vyro (g. 1958 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nusta-
tyti.

Smurtas. Kovo 19 dieną  

apie 11.00 val., Anykščiuose, 
Ukmergės g., vyras (g. 1972 m.) 
sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(g. 1972 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir patalpintas į areštinę.

Ugnis. Savaitgalį Anykščių 
rajone liepsnojo pernykštė žolė. 
Kovo 18 dieną Anykščių se-

niūnijos Klykūnų kaime išdegė 
apie 40 arų sausos žolės. Kovo 
19 dieną Anykščių seniūnijos 
Keblonių kaime gaisro metu iš-
degė 0.5 h pievos. Kovo 20 die-
ną Anykščių seniūnijos Vajėšių 
kaime, kūrenant laužą, užsidegė 
žolė ir išdegė 10 a plotas.

Gaisras. Kovo 19 dieną Ka-

varsko viensėdyje sudegė pirtis. 
Pranešimas apie gaisrą buvo 
gautas naktį apie 2 val.Atvykus 
ugniagesiams, pirtis degė atvira 
liepsna. Gaisro metu nudegė ir 
sukrito stogas, išdegė dalis sie-
nų, nuardyta apie 20 m² medi-
nių dailylenčių nuo likusių ras-
tinių sienų. Įvykis tiriamas.

Viešintų seniūnas laikinai paskirtas savivaldybės 
administracijos skyriaus vedėju
Viešintų seniūnijos seniūnas Ramūnas Blazarėnas nuo 

kovo 9 dienos užima Anykščių rajono savivaldybės Bendro-
jo ir ūkio skyriaus vedėjo pareigas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė „Anykštai“ 
sakė, kad R.Blazarėnas į Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vedėjo 
pareigas perkeltas laikinai.

„Jis iš Viešintų seniūnijos 
perkeltas, kadangi buvo dar-
buotojų trūkumas, daug su-
sirgimų, daug darbų“, - sakė 
L.Kuliešaitė.

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė sakė, kad konkur-
sas į Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pareigas bus skelbia-
mas „greitai“, greičiausiai šį 
mėnesį.

Pasiteiravus, ar kuriam 
laikui netekusi uoliai savo 
pareigas vykdžiusio, inicia-
tyvaus seniūno R.Blazarėno 
nenukentės Viešintų seniūnija, 
L.Kuliešaitė tikino, kad nenu-
kentės bei siūlė prisiminti  tuos 
laikus, kai viešintiškiai net ke-

letą metų seniūno apskritai ne-
turėjo.

Tai, kad Viešintų seniūnijos 
seniūnas R.Blazarėnas laiki-
nai perkeltas į naujas pareigas, 
Anykščių rajono savivaldybė 
viešai nepranešė. „Anykšta“ 
apie pokyčius Anykščių rajono 
savivaldybės administracijoje 
pastebėjo tik atsitiktinai savi-
valdybės tinklapyje žvilgtelė-
jusi į darbuotojų kontaktus.

Nusistebėjus, kad galbūt vie-
šintiškiai iki šiol net nežino, 
kad jų seniūnas R.Blazarėnas 
dirba kitą darbą, nes tokios in-
formacijos savivaldybė viešai 
nepaskelbė, administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė atsakė 
klausimu: „O kodėl jūs galvo-
jate, kad jie nežino?“. 

Pats R.Blazarėnas „Anykš-
tai“ sakė dar nežinantis, ar da-
lyvaus konkurse užimti nuola-
tines Bendrojo ir ūkio skyriaus 

vedėjo pareigas.
Viešintų seniūnijos seniūnu 

R.Blazarėnas dirbo nuo 2019 
metų lapkričio. Darbas savi-
valdybės administracijoje jam 
nėra svetimas – 2017 – 2019 
metais jis užėmė tuometinio 

savivaldybės administracijos 
direktoriaus Audroniaus Gali-
šankos pavaduotojo pareigas.

Šiuo metu Viešintų seniūnės 
funkcijas atlieka R.Blazarėno 
pavaduotoja Eglė Sabaliaus-
kienė.

Viešintų seniūnijos seniūnas Ramūnas Blazarėnas kuriam 
laikui paliko Viešintas. Ar ten dar grįš – teigia nežinantis 
ir pats.

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Karatė klubo „Takas“ auklėtinių pergalės

Kovo 19 dieną, šeštadienį, 
Kaune, sportininkai dalyvavo 
Rimanto Kaukėno paramos fon-
do varžybose „Let’s Join The 
Fight Together“ . 

Savo amžiaus grupėje ir svo-
rio kategorijoje varžybų nuga-
lėtoja tapo Vasarė Šilaikaitė. 
Antrąsias vietas iškovojo Lauris 
Bakanauskas, Gabrielė Šilaikai-
tė, Augustas Sargūnas. Trečiąją 
vietą iškovojo Tajus Tarasovas.

Varžybose surinktos lėšos ski-
riamos onkologinėmis ligomis 

sergantiems vaikams. 
Kovo 20 dieną, sekmadienį, 

Vilniuje vyko Karatė Lygos 3 
etapas. Savo amžiaus grupėse, 
svorio kategorijose ir techni-
kos rungtyse varžybų nugalė-
tojais tapo Augustas Sargūnas, 
Ronaldas Nikitinas, Arminas 
Praspaliauskas. Antrąsias vietas 
iškovojo Tajus Tarasovas, No-
jus  Jablonskas, Vilius Buivy-
das, Vakaris Ledzinskas, Eglė 
Raščiauskaitė, Ema Lionikaitė, 
Adas Aladinas . Trečiąsias vie-

Kovo 19 ir 20 dienomis, Kaune ir Vilniuje vyko karatė 
kyokushin turnyrai. Varžybose Kaune buvo renkamos lėšos 
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Varžybose Anykščių karatė klubą atstovavo 21 sportinin-
kas.

tas iškovojo Tija Ivanauskaitė, 
Adelė Vaičiūnaitė, Arijus Ar-
lauskas, Martynas Jovaiša, Rė-
jus Šajevičius.

Karate klubo „Takas“ spor-
tininkus treniruoja anykštėnas 
Eugenijus Šilaika.

-ANYkŠTA

Jauniesiems Anykščių sportininkams varžybos Kaune 
buvo sėkmingos.

Iš ūkinio pastato pavogta 200 litrų kuro
Policija pranešė, kad kovo 18 dieną, penktadienį, Debeikių 

seniūnijos Pūstinkos kaime pavogtas didelis kiekis kuro.

Į policijos pareigūnus kreipė-
si 1973 metais gimusi moteris 
ir pranešė, kad įsibrauta į ūkinį 
pastatą ir pavogtos dvi 200 litrų 

talpos statinės su kuru. 
Padaryta apie 710 eurų žala. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Utenos apskrities vyriausiasis 

policijos komisariatas „Anykš-
tą“ informavo, kad  pavogtas 
ne įmonei, o  fiziniam asmeniui 
priklausantis kuras.

Įdomu tai, kad dvi didžiules 
statines su kuru vagys sugebėjo 
išnešti iš gyvenamos sodybos.

Tikėtina, kad Pūstinkos kai-
mo gyventoja tokį didelį kiekį 
kuro sukaupė dėl sparčiai ky-
lančių kuro kainų, arba ruošėsi 
artėjančiam karui.

-ANYkŠTA

Dujos. Vokietija, siekianti 
mažinti priklausomybę nuo ru-
siškų energijos išteklių, pasie-
kė ilgalaikį susitarimą su Ka-
taru dėl suskystinių gamtinių 
dujų tiekimo, skelbia Vokieti-
jos visuomeninė transliuoto-
ja „Deutsche Welle“. Apie tai 
pranešė Vokietijos ekonomikos 
ministras Robertas Habeckas 
po sekmadienį Dohaje įvykusio 
jo susitikimo su Kataro emyru 
šeichu Tamimu bin Hamadu al 
Thani. Vokietijos ekonomikos 
ministerija nurodė, kad konkre-
čias sutartis su šios arabų vals-
tybės įmonėmis turės pasirašyti  
Vokietijos energetikos bendro-
vės, kurių vadovai lydėjo minis-
trą į Katarą. „Šiais metais mums 
vis dar reikės rusiškų dujų, ta-
čiau ateityje – ne“, – pabrėžė 
R. Habeckas. „Viskas prasideda 
taip – kas turi ausis, turėtų pra-
dėti klausytis“, – pridūrė jis, šį 
raginimą adresuodamas Rusijos 
prezidentui Vladimirui Putinui.

Darbuotojai. Valdžia galėtų 
skelbti, kokių šalių darbuotojai 
Lietuvoje yra pageidaujami, 
sako Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) atstovas, 
Anot jo, neoficialiai Lietuvo-
je nėra pageidaujami darbuo-
tojai iš kai kurių Azijos šalių, 
neaišku, kaip yra, pavyzdžiui, 
su Turkijos darbuotojais. Tuo 
metu Seimo darbo grupės dar-
bo rinkos problemoms spręsti 
vadovas sako, jog Lietuva turi 
orientuotis į „draugiškų šalių 
rinkas“ ir neturėtų tapti pigios 
darbo rinkos valstybe. „Turime 
pagalvoti apie tikslines rinkas, 
kokias jas darbo importui poli-
tikai mato“, – pirmadienį darbo 
grupės posėdyje pareiškė LPK 
viceprezidentas Mantas Gudas.
Pasak jo, šį klausimą kelia į 
Lietuvą atvežamų darbuotojų 
atrankos specialistai.

Įspėjo. Embargas rusiškos 
naftos importui, kurį dėl Mas-
kvos karo prieš Ukrainą ragina 
skelbti kai kurios Europos šalys, 
tiesiogiai paveiks visus, pirma-
dienį pareiškė Kremlius. „Iš 
tiesų, kiek mums žinoma, naftos 
embargo tema aktyviai svarsto-
ma. Ši tema labai sudėtinga, nes 
toks embargas labai rimtai pa-
veiktų  visą pasaulio naftos rinką, 
labai rimtai neigiamai paveiktų 
energetinę pusiausvyrą Europos 
žemyne“, – sakė Vladimiro Pu-
tino atstovas spaudai Dmitrijus 
Peskovas. „Amerikiečiai dėl to 
nei išloš, nei praloš – tai aki-
vaizdu – ir jausis kur kas geriau 
nei europiečiai. Europiečiams 
bus nelengva, t. y., šis sprendi-
mas smogs visiems“, – pridūrė 
jis. D. Peskovas tai pareiškė Eu-
ropos Sąjungos užsienio reikalų 
ministrams susitikus aptarti pa-
pildomų sankcijų Maskvai. 

-bNs
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komentarai Kokią pagalbą reiktų suteikti ukrainiečiams?
Iš karo siaubiamos Ukrainos plūsta pabėgėliai: ukrainiečiai apsigyvena ir Anykščių ra-

jone. Gyventojų klausiame: kokios pagalbos reikėtų suteikti iš Ukrainos bėgantiems žmo-
nėms? 

Kaip kiekvienas iš mūsų galėtume prie to prisidėti ir ar turėtume tai padaryti?

Žmonės bijo 
aukoti

Regina PATALAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos narė:

„Aš manau, kad šiuo metu 
pabėgėliams dėmesys yra pa-
kankamas, nors visada yra kur 
pasitempti ir padaryti geriau. 
Kiek tenka girdėti, žmonės la-
bai nori teikti pagalbą, padėti 
nukentėjusiems žmonėms. Ne-
laimė Ukrainai lietuvius labai 
suvienijo. Lietuviais reikia ža-
vėtis – jų užuojauta, supratimu, 
pagalbos teikimu. Tikrai prie-
kaištų negalima reikšti. 

Yra ir tokių, kurie nelabai 
nori padėti: manau, tai vyks-
ta dėl informacijos trūkumo. 
Iš patirties galiu pasakyti, kad 
būna, žmonės nori paaukoti, bet 
bijo, nes nežino, kur tie pinigai 
nueina. Visai kitaip būna, kai 

aukojama tiesiogiai, kai žmonės 
mato asmenį, kuriam reikia kon-
krečios pagalbos. Tada žmogus 
žino, kur jo paaukotas pinigėlis 
ar daiktas nukeliauja. Žinome 
ir iš žiniasklaidos, ir iš patirties 
galiu pasakyti, kad ne visi tiesio-
giai suaukoti pinigėliai pasiekia 
adresatą, gal tas ir stabdo žmo-
nes masiškiau aukoti“. 

Nežinia, kas 
pačiam gali 
nutikti

Pranas MAIŠELIS, Vaiž-
ganto krašto bendruomenės 
pirmininkas:

„Kiek įmanoma, kiek žmonės 
išgali, tiek ir padeda. Kiek Lie-
tuvos mastu padaryta, nežinau, 
bet mūsų kraštuose yra priimtos 
dvi šeimos. Žinau, kad ir į mo-
kyklą eiti pradėjo vaikai. Yra 

priimta žmonių Svėdasuose, 
verslininkas Algimantas Ča-
plinskas daug prisideda. 

Žmonės pagelbėja ukrainie-
čiams kuo reikia. 

Gal ukrainiečiams ir daugiau 
pagalbos reikia, bet ir valstybė 
juk pasirūpina. Žada skirti ir pi-
nigėlių. Jiems tikrai labai sun-
ku, žmonės aukoja, neša, kas ką 
gali, padeda. Nežinai pats, kas 
gali įvykti“.

Tai – ne tik 
ukrainiečių 
tautos tragedija

Romualdas KUBAITIS, 
ūkininkas, visuomenininkas:

„Kad padėti reikia, tai faktas. 
Tačiau nereikia verstis per gal-
vą, kad atiduotum paskutinius 
dalykus. Kas kiek gali, tiek tas 
ir padeda. Vieni gali apgyven-

dinimą suteikti, kiti paaukoti. 
Mes pinigų pervedėme. Kiti 

gal gali daiktų surinkti. Respu-
blikinė ūkininkų sąjunga vežė 
konservus, mes irgi prisidedam, 
jau antrą sunkvežimį ruošiame. 

Manau, kad vienas dalykas 
yra žmogiškumas, kitas – mūsų 
ateitis, kuri priklauso nuo šitų 
baisių įvykių. Jeigu mes šunį 
nuo gatvės paimam ir globojam 
juo labiau reikia padėti žmo-
nėms. 

Tai nėra tik ukrainiečių tautos 
tragedija, tai ir mūsų tragedija, 
ir, turbūt, visos Europos verty-
bių peržiūrėjimas. Suvokti šios 
tragedijos apimtis ne visiems 
pavyksta, bet nors kažkiek prisi-
dėti, pačiam - morališkai svarbu, 
nes tai vyksta netoli ir sunku, tai 
žinant,  džiaugtis savo gražiu 
gyvenimu.

Ne „dyvas“, kad ir mūsų tas 
pats gali laukti. Po šitų įvykių, 
daugelio požiūris, turbūt, kardi-
naliai pasikeitė“.

Gyventojai 
prisideda, kiek 
gali

Stasys STEPONĖNAS, 
Skiemonių seniūnijos seniū-
nas: 

„Į Anykščius yra atvykę ne 
vienas ir ne du, net ne dešimt 
ukrainiečių. Pagalba, žinoma, 
reikalinga visokeriopa – ir ap-
gyvendinimo, ir kita. Kiek ži-

nau, į mūsų rajoną atvykę mo-
kiniai jau lanko mokyklą.  

Teko girdėti, kad jau trūksta 
savanorių, kurie galėtų priimti 
pabėgėlius į namus. Turbūt pa-
galbos reiktų kreiptis į kaimo 
turizmo sodybas, jei jas ten-
kintų kompensacijos. Būtina 
žmonėms pastogę suteikti. 

Gyventojai, manau, prisi-
deda, kiek gali. O prievartos 
kažkokios juk negalima dary-
ti. Manau, kad nemaža dalis 
žmonių ir taip gan gerano-
riškai prisideda: ir pačiuose 
Anykščiuose, ir rajone yra ne 
viena šeima, kuri priima pabė-
gėlius. 

Valstybė irgi daro pakanka-
mai daug, karo pabėgėliams  
numatytos ir kompensacijos. 
Gerumo niekada nebus per 
daug, bet ir valstybė turi daug 
įvairių bėdų. Manau, kad eina-
ma gera kryptimi. 

Ar yra priimta ukrainiečių 
Skiemonyse, nežinau, mums to-
kia informacija nėra suteikta“.

-ANYkŠTA

Šalia savivaldybės planuojama statyti „Atviro mero terasą“ Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės kieme planuojama statyti 
terasą. Kaip skelbiama viešųjų pirkimų dokumentuose, te-
rasa prie pastato J.Biliūno g. 23 būtų atvirų susitikimų ir 
pokalbių su gyventojais vieta.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad terasą 
planuojama įrengti šalia savi-
valdybės pastato esančio gėlyno 

pusėje, žvelgiant  nuo Anykščių 
meno mokyklos pusės.

„Tai būtų „Atviro mero tera-
sa“. Meras galėtų į visus rūpi-
mus žmonių klausimus išėjęs į 
terasą atsakyti, su gyventojais 

pasikalbėti. Kitą kartą žmogui 
viduje kažkas kvirba, bet ateiti 
į Anykščių rajono savivaldy-
bę, pasiprašyti priėmimo lai-
ko daugelis žmonių nedrįsta, 
o čia būtų paskelbtas laikas, 
kada galima ateiti“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Architektė sakė, kad Lietu-
voje „Atviro mero terasų“ dar 
nėra: „O kam kopijuoti? Gali-
ma ir savo padaryti“, - sakė ji.

Anykščių rajono meras Si-

gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad „Atviro mero terasa“ 
– savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės idėja.

„Ypač dabar, per šitą „kovi-
dą“, žmonės kartais būna ne-
patenkinti ir mes ne ypač oriai 
jaučiamės, nes tiesiog žmogų 
priiminėjame kažkur tarpdury. 
Tokia idėja, kad, tvarkant šali-
gatvį šalia savivaldybės, sienoje 
į muzikos mokyklos pusę lango 
vietoje iškirtus duris, būtų gali-
ma padaryti terasėlę, kur galėtų 
ateiti žmogus pasikalbėti, ne-
būtinai su meru – su vicemeru, 
administracijos direktore. Tie-
siog išeini ten, kur gali su žmo-
gum pasikalbėti, kavos išgerti“, 
- apie būsimąją terasą kalbėjo 
S.Obelevičius.

Pastebėjus, kad apie tokias te-
rasas šalia savivaldybių Lietu-
voje neteko girdėti, meras sakė, 
kad įrengiant „Atviro mero te-
rasą“ „visada kažkas turi būti 
pionieriumi“.

„Manau, kad tai bus patraukli 
vieta. Lauke, kai dabar tas „ko-
vidas“, kuris nežinia kiek tęsis, 
saugiau“, - dėstė meras.

Pasidomėjus, ar „Atviro 
mero terasoje“ gyventojai būtų 
priiminėjami tik šiltuoju metų 
laiku, S.Obelevičius kalbėjo: 
„Aišku, geriau vasarą, bet kai 
tų šaltų žiemų nebėra, tai ten 
būtų galima ir žiemą.“

Meras kuklinosi, kad „Atviro 
mero terasa“ – ne pirmo būtinu-
mo darbas. Jis sakė, kad terasa 
bus įrengiama tik tuomet, jei 
tam rajono biudžete liktų atlie-
kamų pinigų.

Projektinius pasiūlymus dėl 
terasos įrengimo bei kitų vie-
šųjų erdvių sutvarkymo teiks 
UAB „Urban Line“. Sostinėje 
veikiančiai architektūrines in-
žinerines paslaugas bei susiju-
sias konsultacijas teikiančiai 
bendrovė už šias paslaugas bus 
sumokėti 5 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savivaldy-
bės planuose taip pat yra savi-
valdybės kieme esančios au-
tomobilių stovėjimo aikštelės 
dangos atnaujinimas. Numatyta 
įrengti ir dvi naujas aikšteles – 
vieną (20-30 kv.m) prie įėjimo į 
J.Biliūno g. 19-ąjį pastatą, o kitą 
(apie 70 kv.m) prie J.Biliūno g. 
23-ojo pastato.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, kad „Atviro 
mero terasa“ bus pirmoji tokia Lietuvoje.

Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė sakė, kad Lietu-
voje „Atviro mero terasų“ 
dar nėra.
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Sužibo viltis atgimti Signataro 
statytai mokyklai Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pasvalyje registruota viešoji įstaiga „Socialinė kryptis“ 
turi planų iš Anykščių rajono savivaldybės išsinuomoti 
buvusios mokyklos pastatą Kurklių seniūnijos Užunvėžių 
kaime. Savivaldybei būsimieji pastato nuomininkai šį 20 
metų nenaudojamą, apleistą, prastos būklės pastatą žada  
renovuoti.

Pastatą žada renovuoti 
bei įsteigti centrą

Vasarį sušauktame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje buvo 
planuojama priimti sprendimą 
dėl buvusios Užunvėžių mo-
kyklos pastato nuomos viešajai 
įstaigai „Socialinė kryptis“. Ta-
rybos nariai informuoti, kad šių 
metų sausio 25 dieną Anykščių 
rajono savivaldybėje gautas 
viešosios įstaigos „Socialinė 
kryptis“ prašymas išnuomoti 
buvusios Užunvėžių mokyklos 
pastatą.

„Viešoji įstaiga Socialinė 
kryptis (toliau – įstaiga) įsteigta 
2021 m. sausio 28 d., siekiant 
daryti teigiamą socialinį povei-
kį jaunimui, vietos bendruo-
menėms, kitoms socialinėms 
grupėms. Siekdama plėsti savo 
paslaugų spektrą ir skatinti 
Anykščių rajono jaunimo ir kitų 
visuomenės grupių aktyvumą, 
finansinį raštingumą ir kūrybiš-
kumą, įstaiga planuoja įrengti 
visuomenės verslumo ir kūry-
biškumo ugdymo centrą (toliau 
– centras), kurio paslaugomis 
galėtų naudotis tiek Anykščių, 
tiek kitų rajonų gyventojai. 

Buvusios mokyklos pastatas 
Užunvėžių g. 1, Užunvėžių k., 
Anykščių r. sav. nenaudojamas, 
pastato būklė – bloga. Pastatas 
būtų renovuojamas projektinė-
mis bei kitų šaltinių lėšomis“, 
- buvo rašoma sprendimo pro-
jekte.

Sprendimo projekte taip pat 
buvo numatyta, kad buvusios 
Užunvėžių mokyklos pasta-
tas viešajai įstaigai „Socialinė 
kryptis“ būtų išnuomotas pen-
keriems metams. Už 1 kv.m 
nuomojamo ploto iš viešosos 
įstaigos buvo numatyta prašyti 

po 11 ct arba 552,48 Eur per 
metus.

Vyriausybės atstovas 
išnuomoti neleido

Tačiau vasarį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje klausimas dėl Užunvėžių 
mokyklos nuomos iš darbotvar-
kės buvo išbrauktas.

Sprendimo projektą dėl bu-
vusios Užunvėžių mokyklos 
pastato nuomos rengusi Anykš-
čių rajono savivaldybės Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Audronė Savickie-
nė „Anykštai“ sakė, kad klau-
simas dėl pastato nuomos iš 
vasarį vykusio Anykščių rajono 
tarybos posėdžio darbotvarkės 
buvo išbrauktas po Vyriausybės 
atstovo pastabų. 

Nustatyta, kad  dabartiniai 
viešosios įstaigos „Socialinė 
kryptis“ įstatai neatitinka reika-
lavimų, kad ši galėtų nuomotis 
Anykščių rajono savivaldybės 
nekilnojamąjį turtą.

Pasak A.Savickienės, jei viešo-
ji įstaiga pakoreguos savo įstatus, 
klausimas dėl buvusio Užunvė-
žių mokyklos pastato nuomos 
galės būti grąžintas į Anykščių 
rajono tarybos posėdžius.

Rajone dirba nuo 
praėjusių metų

Būsimieji Užunvėžių mo-
kyklos nuomininkai turi dvi 
viešąsias įstaigas -  „Socialinė 
kryptis“ ir „Socialinė iniciaty-
va“. Abiejų šių viešųjų įstaigų 
vadovė yra Viktorija Gaspariū-
naitė. 

Viešoji įstaiga „Socialinė ini-
ciatyva“, veikianti beveik trejus 
metus, nuo praėjusių metų va-

saros įgyvendina projektą ,,Mo-
bilus darbas Anykščių rajone“. 
Mobilaus darbo su jaunimu 
tikslas – užtikrinti jaunų žmo-
nių turiningą laisvalaikį, ugdy-
mąsi, socialinę integraciją.

Mobilus darbas  su jaunimu 
vykdomas   Andrioniškio, Skie-
monių ir Viešintų seniūnijose. 
Pavyzdžiui, kai kuriuose iš šių 
miestelių jaunimui  pernai buvo 
organizuotos diskotekos, vyko 
filmų peržiūros, jaunimas kartu 
su savanoriais ruošė kalėdines 
dovanėles ir  vykdė kitas vei-
klas.

Sužavėjo Užunvėžių aura

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ pasakojo, kad vie-
šoji įstaiga „Socialinė kryptis“, 
veikianti šiek tiek daugiau nei 
vienerius metus, Užunvėžių 
kaime planuoja kurti jaunimo 
užimtumo mokymo centrą.

„Jie nužiūrėjo, kad galima 
gauti finansavimą respubli-
kiniam centrui steigti. Šios 
viešosios įstaigos vadovė yra 
labai iniciatyvi, ji yra dirbusi 
Pasvalio rajono  savivaldybės 
investicijų skyriuje, o dabar yra 
aktyvi savanorė, šaulė. Jie pa-
matė pavyzdžių Europoje, kon-
krečiai - Suomijoje, kaip veikia 
jų planuojami įsteigti centrai, ir 
nori panašų atidaryti Anykščių 
rajone“, - pasakojo D.Žiogelis.

Pasiteiravus, kodėl vieša-
jai  įstaigai „Socialinė kryptis“ 
Anykščių rajono savivaldybė 
siūlo nuomotis prastos būklės 
buvusios mokyklos pastatą, kai 
Anykščių rajone yra uždarytų 
ir dar geros būklės mokyklų, 
mero pavaduotojas D.Žiogelis 
dėstė, kad tai susiję su „daug 
filosofijų“.

„Jie laikosi savo požiūrio 
į gamtą, grožį, istorinę aurą. 
Jiems nereikia pastato gyven-
vietėje.  Juos sužavėjo buvusios 
Užunvėžių mokyklos pastatas. 
Jų požiūris visai kitoks, todėl 
domina stovyklos gamtoje, lė-
tas turizmas ir panašiai“, - aiš-
kino D.Žiogelis.

Iš buvusios mokyklos 
pastato nieko nebelikę...

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis sakė, kad iš 
buvusios Užunvėžių mokyklos 
„nieko nelikę“ – jis jau 20 metų 
stovi nenaudojamas.

„Ten yra sienos, stogas, bet 
eina kalba apie didžiules inves-
ticijas. Mums viešosios įstaigos 
vadovė pristatė galimybes gauti 
finansavimą per projektus“, - 
tęsė D.Žiogelis.

Susisiekti su viešosios įstai-
gos „Socialinė kryptis“ vado-
ve V.Gaspariūnaite redakcijai 
nurodytu mobiliojo telefono 
numeriu nepavyko – jis yra iš-
jungtas.

Statybas finansavo 
signataras

Užunvėžių mokyklos mūrinis 
pastatas buvo pastatytas 1939 – 
1940 metais. Jos statybai užun-
vėžietis inžinierius, Vasario 16-
osios akto signataras Steponas 
Kairys 1939 m. paaukojo 8000 
litų – visą Kaune gautą premi-
ją. Tuomet I–IV  mokyklos sky-

Buvusios Užunvėžių mokyklos pastatas nenaudojamas ir 
apleistas stovi jau 20 metų.

riuose mokėsi 55 vaikai.
1953 metais Užunvėžių pra-

dinė mokykla buvo reorgani-
zuota į septynmetę, joje mokėsi 
beveik 100 mokinių, dirbo 10 
mokytojų. 1962–1969 metais 
mokykla veikė kaip aštuonme-
tė. 1963–1966 metais Užunvė-
žiuose veikė ir neakivaizdinė 
(vakarinė) suaugusiųjų aštuon-
metė mokykla. 1969–1975 me-
tais Užunvėžiuose vėl liko tik 
pradinė mokykla. 1975 metais  
uždarius mokyklą, jos pastate 
dar tam tikrą laiką veikė bibli-
oteka ir parduotuvė, paskui jis 
liko nebenaudojamas ir pamažu 
tapo apleistas. 

Užunvėžiuose, Signataro, vieno ryškiausių tarpukario po-
litikų, socialdemokrato Stepono Kairio gimtinėje, stovin-
čiame stende primenama, kad mokykla pastatyta S.Kairio 
lėšomis.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis tiki-
no, kad būsimuosius pastato nuomotojus sužavėjo Užun-
vėžiuose tvyranti aura.
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Kas gi tie mūsų karaliai ir šventieji?

Rimantas VANAGAs

Šis tekstas – pasiūlymas anykštėnams drąsiau pasisa-
kyti svarbiomis mūsų krašto, istorijos, kultūros temomis, 
analizuoti jas. Kad, įgyvendindami  bet kokius projektus, 
nenueitume vienos skubiai „nuleistos“ nuomonės, viešųjų 
pirkimų pamėgto „pigiausio varianto“ keliu.  

Užburianti intriga

Vizualiai atjaunėjusiuose 
Anykščiuose,  nusekusioj, ap-
žėlusioj Šventosios ir Anykštos 
santakoj, vėl skardena ragai ir 
trimitai, skelbiantys karališką 
mūsų miesto saulėtekį! Nuo 
šiol kiekviena iškilminga proga 
didžiuosimės, jog nuo 1442 iki 
1582 metų pas mus lankėsi net 4 
Lenkijos karaliai ir LDK didieji 
kunigaikščiai: Kazimieras Jo-
gailaitis, Žygimantas Augustas, 
Zigmantas III Vaza ir Steponas 
Batoras. Faktai įspūdingi, juolab 
juos nesunku iliustruoti didingais 
karalių portretais, o jei dar pridė-
sime kitų viduramžiškų paveiks-
lų, indų, drabužių… 

Taip ir įsivaizduoju merą (pa-
vardė, partija, kadencija šiuo 
atveju neturi reikšmės), sėdintį 
reprezentacinėje miesto menėje, 
keturių karalių draugijoje, – kuo 
ne kunigaikštis? Prieš tokį valdo-
vą gal jau reikės ir priklaupti?

Blizgančio burbulo užhipno-
tizuoti (anykštėnų užangažuo-
ti?) istorikai jau čiaudo prie 

mantrą kartojam: pamanykit, 
karališkieji! Tačiau istorinė tei-
sybė kur kas kuklesnė: valdovai 
dvarus laikė ne tam, kad nekil-
mingiems pavaldiniams kilnia-
širdiškai suteiktų kuo daugiau 
laisvės ir džiaugsmo...  

Kaip, šlamant viduramžių šil-
kui ir aksomui, auksu tvaskant 
karietoms, kalavijams ir penti-
nams, pašventupių valstiečiai 
žiopsojo į neregėtą karališkąją 
kavalkadą? Parpuolę ant kelių, 
iš nuostabos, pavydo ar baimės 
nukarusiom žiaunom? Sunku 
nuspėti. Užtat akivaizdu, kaip 
šiandien lengva, malonu svaigti, 
lygiuojantis į karalius! Regė-
ti juos net paminklų pavidalu, 
konstruoti naujas vizijas, gal net 
su sostinės Valdovų rūmais ar 
meno galerijomis susirungti…  
Lyg M.K. Čiurlionio „Karalių 
pasaka“ besižavint. Lyg išma-
niuoju telefonu ar kompiuteriu 
virtualioj erdvėj užsižaidus...

Pasišaipėme – reikėjo gi kaž-
kaip išlieti emocijas, kai vežimas 
(karieta?) jau bebaigiąs lenkti 
arklius! – ir užteks. Metas dirs-
telti pro langą: kur iš tiesų gyve-
name, kaip, kodėl? Nebesikarto-
dami, kad čionykštė gamta yra 
neapsakomo grožio ir pulsuoja 
mūsų kraujyje, kad ją – tokią – 
mums dovanojo ne valdžios, o 
Aukščiausiasis, siūlytume prisi-
minti kai ką konkrečiau... 

Užtvankai sutrupėjus 

Jau prieš 30 metų (1991-ųjų 
rugsėjį), patriotiniam potvyniui 
pralaužus užtvankas ir užkar-
das,  Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko mu-
ziejus pradėjo leisti almanachą 
„Anykščiai. Krašto kultūros 
istorijos puslapiai“. Srūte pa-
sruvo šviežumu, įžvalgumu ir 

tautine narsa dvelkiantys teks-
tai apie mūsų didingą istorinę 
praeitį bei gyvybingą atmintį. 
Pagaliau atgimė lietuviškoji, 
autochtoniškoji sėkla! Pirmame 
pirmojo leidinio puslapyje tuo-
metinis muziejaus darbuotojas 
V.Balčiūnas, be kita ko, įkvėp-
tai rašė: 

„Anykščių žemės kūrybinius 
siekius ypač stipriai maitino 
gaivieji genius loci – vietos 
dvasios šaltiniai, kuriuos itin 
stipriai juto ir troško išreikšti 
poetas Antanas Baranauskas...“ 

Jau 1992 m. pasirodė ir to pa-
ties muziejaus parengta knyga 
„Anykščiai istorijoje, literatū-
roje, prisiminimuose“. Ir vie-
nur, ir kitur intrigavo A. Ver-
bicko, R.Mikšytės, A.Dubonio, 
E.Rimšos, A.Baliulio, A.Tylos, 
G. Zabielos, T.Baranausko, 
V.Daujotytės ir kitų literatū-
ros, meno, istorijos tyrinėtojų 
straipsniai apie svarbių mūsų 
krašto įvykių raidą bei išskirti-
nę dvasią. Pagaliau imta suvok-
ti, jog tautinis identitetas – didi 
ne tik žmogaus, bet ir viso kraš-
to vertybė. 

Kalbėta ir apie istorinius mi-
tus, ir apie konkrečius faktus, 
pradedant Lenkijos karalystės, 
LDK valdovų apsilankymais 
mūsų krašte, pirmuoju Anykštos 
dvaro paminėjimu ir baigiant 
pokario metų partizaninio karo 
dramomis, pabrėžiant jas kaip 
amžino lietuvių laisvės siekio 
tęsinį. Neapeita ir upelė Šven-
toji, krašto šviesuoliai pasiraši-
nėjo kolektyvinius straipsnius 
dėl apverktinos jos būklės: upė 
negailestingai teršiama, žavūs 
krantai palikti nekontroliuoja-
mai erozijai, nyksta žuvys ir t.t..  

Nemenko dėmesio anuomet 
susilaukė ir Šv. Nepomukas, 
apie kurį (tiksliau – apie herbą su 

juo) „Anykštos“ pirmtako „Ko-
lektyvinio darbo“ puslapiuose 
virė aistringa diskusija. Minėto-
joj „Anykščių“ knygoj heraldi-
kos žiniuonis Edmundas Rimša 
istoriškai-geografiškai-teologiš-
kai, t.y. moksliškai, paaiškino: 
nevykit virvės iš apatinių dujų! 
Niekada Anykščiuose nebuvo 
jokio mūrinio arkinio tilto per 
Šventąją, o Šv.Nepomukas su 
visu nupieštu herbu ir Vltavos 
tiltu atkeliavo į mūsų kraštą ne 
vietos katalikų išmelstas, o gry-
nai konjunktūrinėmis „trinke-
lėmis“, bažnyčios hierarchams 
skleidžiant, šventuoju šviežiai 
nominuoto, čekų kunigo vardą... 
Nors danguje jau spindėjo keli 
kiti Jonai, lietuviai nebūtų lietu-
viai: naują šventąjį priėmė, tik, 
ant kokio tiltelio ar kryžkelėj jo 
stovylą iškėlę, saviškai  – Jone-
liu – vadino...

Daugelis anykštėnų tebepa-
mena, kaip nuoširdžiai ir at-
kakliai archeologas Gintautas 
Zabiela su savo pagalbininkais 
kasinėjo Šeimyniškėlių pilia-
kalnį, tikėdamasis atrasti Min-
daugo Vorutos pilies įrodymų. 
Jautėme, jog tas tyrimas tiesio-
giai susijęs su mūsų krašto ir 
mūsų pačių ištakom, garbinga 
praeitimi. Vėliau daugelis nuo-
širdžiai linkėjom, kad ant pi-
liakalnio išdygtų viduramžiška 
pilaitė – vėlgi kaip mūsų lietu-
viško indentiteto ženklas. Gaila, 
nepavyko, kaip, pvz., nepavyko 
surengti ir teatralizuoto kara-
liaus Mindaugo karūnavimo di-
desnei turistų traukai, bet… vis 
tiek įtikėjom esą netoli karalių! 
Bent jau šalia pirmojo ir pasku-
tinio Lietuvos karaliaus, juolab 
Palatavio piliakalnio paslaptis 
iki šiol neatskleista... 

Tęsinys kituose numeriuose

dulkėtų manuskriptų, nurašinė-
dami egzotiškus įrašus. 

Atsivėrė bedugnė vertybi-
nė intriga! Nors to legendinio 
Anykštos dvaro neišlikę nė pa-
matų, argi neįdomu, kiek laiko 
kilnieji svečiai jame praleido: 
naktį, dvi, o gal dar ilgiau? Ką 
jie valgė ir gėrė, kiek dvariškių 
(moterų, vyrų) buvo jų palydoj, 
ką medžiojo ir kokius doku-
mentus pasirašė? Gal kai kas 
tame svetimkalbiam erzely dar 
ir lietuvišką žodelį sugebėjo 
ištarti? Ir apskritai – gal paga-
liau išgirsim, kuo neaprėpia-
mos valstybės valdovai, susto-
dami savajame pakelės dvare, 
nusipelnė mūsų kraštui? Kokį 
gėrį mums atnešė, kad turėtu-
me jausti jiems per šimtmečius 
neblėstančią padėką? Tai būtų 
ypač įdomu, juolab, kad karalių 
kely iš vieno didelio miesto į 
kitą, nors ir kaip nesinorėtų pri-
pažinti, būta dar nemažai kitų 
miestelių, dvarų dvarelių…

Karališka lietuvių puikybe 
stebėtis netenka. Kai mes nūn 
plėšiam „Kur lygūs laukai“ arba 
„Ant kalno mūrai“, tikriausiai 
nė vienas neįsivaizduojam sa-
vęs kaip susirietusio, pajuodu-
sio, utėlėto mužikėlio, mediniu 
arklu ariančio didžponio lauką 
– tik šaunų raitelį, bajorą ar 
kunigaikštį su mantija ant pe-
čių! O išgirdę, kad Anykščių 
valstiečiai buvę ne šiaip kokie, 
o karališkieji (t.y. valstybiniai, 
laisvieji), mes jau regim juos 
išsipusčiusiais ponaičiais, kone 
karalaičiais! Ir kaip užburiančią 

Prašoma priimti autobusą mamų su vaikais iš bombarduojamo Vasilkovo

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad iš Vasilkovo į Anykščius norėtų atvykti mamos 
su vaikais, tačiau dėl intensyvių apšaudymų to padaryti 
nepavyksta.

(Atkelta iš 4 psl.)

Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės mero Sigučio Obe-
levičiaus, karo pabėgėlių iš 
Ukrainos skaičius nuolat kinta: 
„Skaičiai nėra tikslūs – mano-
me, kad rajone ukrainiečių yra 
daugiau, nes ne visi žmonės už-
siregistravę. Yra anykštėnų, ku-
rie tiesiog atsiveža giminaičius 
į savo namus, ir apie juos ofi-
cialių duomenų nėra. Jau apsi-
stoję Anykščiuose, ukrainiečiai 
ieško darbo, kiek žinau, yra ir 
vaikų, lankančių Anykščių mo-
kyklas, darželius.“

Šiuo metu, pasak S. Obele-
vičiaus, daugiausia ukrainiečių 
gyvena butuose, namuose pas 
privačius asmenis. 

„Vienas kitas laikinai, kol su-
sitvarko dokumentus, apsistoja 

J. Biliūno gimnazijos bendra-
butyje ar Troškūnų vienuolyne. 
Kol kas vietų karo pabėgėliams 
užtenka“, – teigė rajono meras.

Atvykę į Lietuvą ukrainiečiai 
turi užsiregistruoti Migracijos 
departamente – taip jie gauna 
pabėgėlio statusą, jiems sutei-
kiamos socialinės garantijos, 
parama.

S. Obelevičius sakė, kad į 
Anykščius iš Ukrainos norėtų 
atvykti ir didelė žmonių grupė: 
„Jau antra savaitė susirašinėju 
su Anastasija Sabova, buvusio 
Vasilkovo mero dukra, kuri 
kažkada Anykščiuose atliko 
praktiką. Ji prašo, kad Anykš-
čiai priimtų bent vieną autobusą 
mamų su vaikais iš šio bombar-
duojamo miesto. Vienu metu 
susirašinėjimas buvo nutrūkęs, 
Vasilkove įvesta komendanto 

valanda, vyksta apšaudymai ir 
planas vykti autobusu nepavy-
ko. Dabar vasilkoviečiai mėgins 
pasiekti Lvivą mažomis grupe-
lėmis savais automobiliais, tuo-
met vėl bandysime susisiekti ir 
jiems padėti. Jau rezervavome 
Anykščių technologijos moky-
klos bendrabutį, kuriame tilptų 
apie 50 žmonių. Šiuo metu sa-
vanoriai jau tvarko patalpas“.

Ukrainos piliečiai Anykščių 
turizmo ir informacijos centro 
bei Anykščių jaunimo klubo ini-
ciatyva turėjo galimybę nemo-
kamai aplankyti žymias rajono 
vietas – medžių lajų taką, ap-
verstą namą, pasivažinėti vasa-
ros rogučių trasa ir papietauti. 

Gidu jiems tądien dirbo 
Ukrainoje gimęs ir augęs 
verslininkas, politikas Petro 
Šostucha.
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horoskopas

siūlo darbą

SIŪLO DARBĄ ŠEIMOS GYDYTOJUI
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.
UAB ,,TERAGYDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

(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

Populiariausių medikų rinkimai
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru rengia tra-

dicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus. 
Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems gydytojams ir slaugytojoms rinkti balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdindami mokamas padėkas - vienos padėkos kaina 15 eurų.

Padėkas galima užsakyti elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir su Jumis susisieks 
,,Anykštos” redakcijos reklamos skyriaus darbuotoja arba atvykus į redakciją (Vilniaus g. 
29, Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

-ANYkŠTA

Teleloto. Žaidimas nr. 1354 Žaidimo data: 2022-03-20 Skaičiai: 7 22 73 17 47 63 60 16 50 52 
24 12 59 66 56 38 67 54 55 1 71 48 70 57 74 69 6 39 23 46 28 11 58 10 51 53 49 15 36 68 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 14 25 18 62 5 4 34 43 72 26 75 40 13 19 (visa lentelė) Prizai Žaidimas 
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 12837.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 38.00€ 
265 Užbraukus eilutę 6.00€ 5657 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 16028 Papildomi prizai Bilietas 
Prizas 0167375 Automobilis BMW 318 i 0034781 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034782 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0034783 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034798 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0034801 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034805 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034808 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0036081 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0036084 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0036086 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0036558 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0036615 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0037251 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0037693 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0037695 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0038069 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0038517 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0039845 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0039967 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0040548 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0042925 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0042948 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0044291 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0044293 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0044294 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0044549 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0044550 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0044551 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0045316 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0045689 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0046212 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0046221 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0047478 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034199 Laiminga vieta prizas 119 Eur 
0034201 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034205 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034754 Laiminga 
vieta prizas 119 Eur 0034756 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034758 Laiminga vieta prizas 119 
Eur 0034760 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034764 Laiminga vieta prizas 119 Eur 0034778 
Laiminga vieta prizas 119 Eur 018*774 Pakvietimas į TV studiją 018*306 Pakvietimas į TV studiją 
007*373 Pakvietimas į TV studiją 0064827 Pretendentas į butą Palangoje 0038679 Pretendentas 
į butą Palangoje 0119459 Pretendentas į butą Palangoje 0248148 Pretendentas į butą Palangoje 
0100678 Pretendentas į butą Palangoje

AVINAS. Mintys suksis apie 
ką tik nori, tik ne apie tai, kas iš 
tiesų jūsų laukia. Galite šiek tiek 
supanikuoti visiškai neteisingai 
interpretuodamas vyresnybės 
pasisakymą. 

JAUTIS. Reikalai, kuriems 
reikia finansinių išlaidų, bei 
susiję su teise ir tvarka, paga-
liau bus sutvarkyti. Iki šiol jie 
visą laiką buvo atidėliojami. 
Saugokitės priešininkų ir pa-
vyduolių.

DVYNIAI. Būtina įtemp-
ti protines ir fizines jėgas, kad 
paskubintumėte pozityvias per-
mainas. Pasistenkite išsaugoti 
gerą nuotaiką. Senokai varginu-
sios finansinės problemos paga-
liau pradės spręstis.

VĖŽYS. Gausite svarbų vy-
resnybės nurodymą. Laimė, 
prieštarauti vargu ar teks - pasi-
keitimai atitiks jūsų interesus. 

LIŪTAS. Gali atsiverti visiš-
kai naujos finansinės galimybės. 
Iš pradžių naujoji situacija gali 

sukelti rimtų nesutarimų šeimo-
je, bet galiausiai visi įsitikins re-
alia būsima nauda. 

MERGELĖ. Jei griebsitės 
reikalų karštakošiškai, naudos 
nesitikėkite, o nuostoliai bus ir 
piniginiai, ir psichologiniai. Tu-
rėsite priimti ryžtingą finansinių 
padarinių turėsiantį sprendimą. 

SVARSTYKLĖS. Ši savaitė 
bus dosni įvairiausių gerų gali-
mybių. Nepraleiskite progos iš-
spręsti pačias didžiąsias proble-
mas, gal net pakeisti darbą. 

SKORPIONAS. Nesijau-
dinkite, negalvokite apie ma-
žareikšmius dalykus ir paga-
liau pasakykite garsiai tai, ką 
privalote pasakyti. Galite nusi-
vilti žmonėmis, kuriais iki šiol 
pasitikėjote.

ŠAULYS. Reikalus stenki-
tės tvarkyti pamažu ir be ne-
reikalingo triukšmo. Antroje 
savaitės pusėje gali užsimegzti 
nauja subtili draugystė. 

OŽIARAGIS. Jėgų šią sa-
vaitę prireiks nemažai. Savait-

galį naujoje šviesoje pažinsite, 
rodos, seniai pažįstamą žmo-
gų.

VANDENIS. Savaitės pra-
džioje turėsite gerų sumanymų, 
liečiančių asmeninį gyvenimą. 
Savaitės viduryje gali pakrikti 
nervai. Būtinai nusišalinkite 
nuo visų reikalų bent dienai, 
kol atgausite pusiausvyrą.

ŽUVYS. Visi jūsų sumany-
mai šią savaitę nueis šuniui ant 
uodegos. Nemėginkite kitiems 
suversti atsakomybės!

Priims į darbą miškovežio 
vairuotoją. 

Tel. (8-650) 16017.

Įmonė priima į darbą statybi-
ninkus: mūrininkus, betonuo-
tojus, montuotojus, apdailinin-
kus.

Tel. (8-686) 48305.

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai 
Daliai KAzLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PAcIūNIENEI 
už nuoširdumą, atsidavimą savo profesijai, už gebėjimą 
atjausti ligonį.

Linkiu Jums sėkmės, sveikatos šiame darbe.

Kazė PorciKienė, 
Staškūniškis

Ar Anykščių mieste reikalingi senelių namai?
Jau daugelį metų anykštėnai diskutuoja apie tai, kad Anykščiuose reikalingi senelių 

namai. Nemažai žmonių juos norėtų matyti buvusios senosios Anykščių ligoninės vietoje. 
Kaip manote, ar Anykščių mieste reikalingi senelių namai? Kokia vieta senelių namams, 
Jūsų manymu, būtų tinkamiausia? Kiek galėtumėte mokėti už savo garbaus amžiaus tėvų 
apgyvendinimą senelių namuose?

Senjoras: „Tokia globos įs-
taiga tikrai reikalinga, juolab 
miesto centre. Tačiau reikėtų 
įsteigti tokius senelių globos 
namus, kurie negąsdintų ne-
žemiškomis kainomis. Kas iš 
to, kad vietoje poilsio namų 
„Šilelis“ išaugo modernus SPA 
centras. Juk jo įkainiai tiesiog 
neįkandami paprastiems žmo-
neliams, ta įstaiga tarnauja tik 
turčiams. Geriau jau senelių 
namų iš viso nesteigti, jei ten 
galės gyventi tiktai turtingieji. 
Reikia vieną kartą pagalvoti 
ir apie skurdžius, kurių mūsų 
„Gerovės valstybėje“ pilna.“

Svedasu Jadze: „Ašej mys-
liju kad senelių namai rajkalin-
gi visur, tiek Anykščių miesti 
tiek kaima vietovese. Niekam 
ne paslaptis kad Lietuva smar-
kiai sensta, tai kasmet vis dau-
gėja pirdylų senų. Je kas jais 
pasrupins? Gerai, jeigu šeimas 
yra didelas, daug vaikų ir anys 
bagatai gyvena, tai gali senais 
tevais pasrupint. A jejgu senų 
tevų prižiuret vaikai neturi 
salygų. Išejtis viena- ataduot 
senolius senelių prieglaudon. 
Tuščių aplaistų pastatų pilna 
visur, tai rajkia juos sureman-
tuot ir visur seneliu namus in-

rengt. Ir kad anys but pigūs, 
nerajkia apiplešinet.“

Jis toks: „Senelių namų pro-
jekto įgyvendinimas galėtų būti 
nors vienas geras šios kadenci-
jos valdžios darbas anykštėnų 
labui. Tam ideali vieta – senoji 
ligoninė.“

Janina: „Senelių namų 
Anykščių mieste reikia kaip 
gaivaus oro gūsio vienišiems 
senoliams su oriu, negąsdinan-
čiu gyvenimu. Minima vieta 
super tinkama (ant vandens 
užsirašau į eilę).“

SENJORĖ: „Senosios ligo-
ninės pastatas pati idealiausia 
ir tinkamiausia vieta senelių 
namams“.

Ne visai taip: „seneliai gali 
mygtukus balsavimo salėje 
maigyti, rankas kiloti. Taigi 
pats tas būtų kurti savivaldy-
bės rūmuose , Biliūno g., kur 
už rajono tarybos narių darbo 
imitavimą galėtų užsidirbti už 
jiems teikiamas aptarnavimo 
paslaugas. Na, o darbingi sa-
vivaldybės tarnautojai galėtų 
pvz. ir į Debeikius važinėti, ten 
atidarius administracijos patal-
pas vietoje tuščiai stovinčių. 

Būtų rajono administraija ar-
čiau apskrities centro, Utenos 
miesto.“

Taip: „Taip, reikalingi. Už-
sienyje dabar gyvena ir dirba 
daug darbingo amžiaus anykš-
tėnų, o jų tėvai sensta Anykš-
čiuose, niekur keltis nenori.“

Anykstene: „Žinoma, kad 
reikalingi ir labai tinkama 
vieta senoji ligoninė. Centras, 
bažnyčia, Norfa, senam žmo-
gui labai tiktų, dar pėsčiųjų 
takas, upė“.



  
SKELBIMAI

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

     (iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 25 eurų.
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BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome suniakinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 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.

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

formavimo darbai. 
Tel. (8-698) 05251.

GYVŪNŲ, AUGINTINIŲ 
ŽENKLINIMAS ir 

REGISTRAVIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

Atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

Vet.gyd. Lina Černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
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

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3448/0001:97), esančio Nausodės k., 
Troškūnų sen. Anykščių r. sav., savininko turto paveldėtojus, kad  UAB ,,Anykščių  ma-
tininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, at-
liko žemės sklypo (kadastro Nr.3448/0001:54), esančio Nausodės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r.sav., ribų ženklinimo dar- bus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome 
kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas adresu J.Biliūno g. 4-8, Anykščiai 
el.p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3475/0001:185 esančio Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., Girelės k. savininkus A.K., V.Č., kad IDV „Baltic Geo“ matininkas 
Martynas Luotė paž.nr. 2M-M-2262, 2022-04-01 10 val. vykdys gretimo žemės skly-
po kad. nr. 3475/0001:117 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Girelės k. ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IDV „Baltic Geo“ adre-
su: Simno 48, Kaunas, el. paštu: balticgeos@gmail.com arba tel. (8-607) 73937.

Paslaugos

UAB TALGRANITAS pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

Nuotekos. Traidenis, August, 
Feliksnavis, Švaistė montavi-
mas. Senų duobių moderniza-
vimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Atnaujiname minkštus bal-
dus:  čiužinius, kėdes, kampus 
ir kitus. Keičiame  gobeleną, 
eko odą. Gaminame čiužinius 
. Pasiimame ir   parvežame.

Tel. (8-610) 10341.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS. 
KOVO 24d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 5 Eur).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. 

Tel.: 863240215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 

15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirniai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Kęstučio gatvė-
je. 80 000 Eur. 

Tel. (8-667) 61437.

Mūrinio namo dalį J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. 29 500 
Eur. 

Tel. (8-607) 54596.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Kita 

Parduoda amonio salietrą, 
azofoską 16-16-16. Pristato.

Tel.(8-605) 49513.

Stogų dengimas, terasų, kar-
kasinių pastatų statymas. Senų 
pastatų renovavimas, skardini-
mo darbai. Pasirūpiname me-
džiagomis. 

Tel.(8-690) 89505.

Dengia įvairius stogus, lydo 
ritinine danga, skardina kami-
nus, vėjalentes, kraigus, atlie-
ka įvairius statybos darbus. 

Tel. (8-658) 37897.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

20 m3 eglės rąstų; veršingą 
telyčią - kaina 800 Eur.

Tel. (8-620) 80915.
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anekdotas

oras

+2

+12

mėnulis
kovo 22-24 d.d. - pilnatis;
kovo 25 d. - delčia.

Galgintas, Vismantė, Ūla, 
Alfonsas, Akvilė. 

Liucija, Daumantas, Ganvilė, 
Gabrielius, Donardas.

Normantas, Normantė.

Benvenutas, Kotryna, 
Gedgaudas, Gedgaudė.

šiandien

kovo 23 d.

vardadieniai

kovo 24 d. 

kovo 25 d. 

Senjorų pavyzdys įkvepia judėti pėsčiomis arba dviračiu
Anykščių trečiojo amžiaus universitete studijuojančios ir itin 

akyvų gyvenimo būdą propaguojančios anykštėnės Sigutė Ma-
kuškienė ir Dalė Vasiliauskienė – tikras įkvėpimas savo miesto 
gyventojams. Senjorės ne tik daug vaikšto pėsčiomis, bet ir važi-
nėja dviračiu. Visa tai ne tik dėl savo, bet ir Žemės sveikatos.

„Vaikščiojimą pėsčiomis ir va-
žiavimą dviračiu renkuosi ne tau-
pymo sumetimais, o dėl Žemės ir 
savo sveikatos, vidinės būsenos, 
juk sveikame kūne – sveika siela. 
Kūnas yra įrankis, kad galėtume 
gyventi. Mes taip sutverti, kad 
kūnas turi būti sveikas, privalome 
juo rūpintis, aš labai stengiuosi tai 
daryti, nes noriu numirti sveika. Ju-
dėti reikia, nes be judėjimo nebus 
laimės“, – įsitikinusi anykštėnė S. 
Makuškienė. 

Keliauti pėsčiomis – 
visapusiškai naudinga
Pasak pašnekovės, keliaudama 

pėsčiomis ar dviračiu ji ne tik su-
taupanti pinigų, bet ir mažiau ter-
šianti aplinką. Anykštėnė tiki, kad 
pradėti reikia nuo savęs. Ji siūlo 
rankinę pakeisti patogia kuprine, 
kad nelinktų nugara, ir pereiti prie 
minimalistinio gyvenimo būdo.

„Dažniausiai keliauju pėsčiomis, 
kartais – dviračiu, automobiliu va-
žiuoju tik tada, kai reikia nuvažiuo-
ti didesnį atstumą. Kokį keliavimo 
būdą pasirinksiu, priklauso nuo oro 
sąlygų ir nuo to, ką ketinu veikti. 
Keliaujant netaršiomis transpor-
to priemonėmis ne tik saugoma 

aplinka, bet ir gerėja sveikata – 
visapusiška nauda. Anykščiuose 
vaikščiojimui sudarytos nuostabios 
sąlygos, visur labai gražu, galima 
eiti bet kiek ir bet kur. Tarkime, iki 
baseino galima nueiti pėsčiomis 
nuo bet kurio Anykščių ribos taško. 
Nužingsniuoti porą kilometrų nėra 
sunku jokiu oru. Sakoma, nebūna 
blogo oro – tik apranga. Manau, 
kad Anykščiai darniam judėjimui 
yra vienas nuostabiausių Lietuvos 
miestų – tegul tik kiti miestai taip 
tvarkosi ir tiek turi“, – tvirtina S. 
Makuškienė.

Bičiulei antrina ir anykštėnė D. 
Vasiliauskienė: „Jau penkeri metai 
esu senjorė. Vaikščiodavau daug 
ir anksčiau, bet dabar vaikštau dar 
daugiau – per dieną nueinu ma-
žiausiai 10, o kartais ir daugiau nei 
20 kilometrų, nebent visą dieną lyja 
lietus. Tada išeinu pasivaikščio-
ti bent trumpam. Automobiliu su 
vyru važiuojame tik į kitą miestą. 
Apsipirkti taip pat keliaujame pės-
čiomis – užsidedame kuprines ir ei-
name. Blogas oras neturi reikšmės, 
svarbu tinkamai apsirengti. Ėjimas 
man tarsi meditacija – džiaugiuo-
si vaizdais, spalvomis, paukščių 

čiulbėjimu. Eidama atsipalaiduoju, 
psichologiškai pailsiu nuo visų rū-
pesčių, darbų ir įtampų“. 

Anykščiuose – puiki dviračių 
infrastruktūra
Prieš keletą metų Anykščiai, 

skatinantys susisiekimą dviračiais 
ir kuriantys saugią infrastruktūrą 
dviratininkams, tapo Susisiekimo 
ministerijos surengto konkurso 
„Dviračių miestas“ nugalėtojais 
mažųjų miestų kategorijoje. No-
minacija jiems suteikta įvertinus 
2014 metų dviračių transporto pro-
pagavimą ir infrastruktūros plėtros 
pasiekimus. Vis gerėjančia dviračių 
infrastuktūra gyventojai džiaugiasi 
ir šiandien.

„Kai pradžiūsta keliai, važinėja-
me daugiau dviračiais nei vaikšto-
me pėsčiomis. Važiuodami iki vaikų 
sodybos pirmyn ir atgal įveikiame 
po 10 kilometrų. Jei blogai jaus-
čiausi ar ką nors skaudėtų, gal tiek 
ir nejudėčiau, bet kuo daugiau judu, 
tuo lengviau. Smagu matyti daug 
vaikštančių ir dviračiais važinėjan-
čių žmonių, tiesa, daugiau jų matau 
vasarą. Deja, kai kurie ir puskilo-
metrį iki parduotuvės automobiliu 
važiuoja. Pats žmogus turi suprasti, 
kad judėti savomis kojomis – sveika 
ir naudinga“, – tikina anykštėnė D. 

Vasiliauskienė. 
Anykščių rajono savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėjos Daivos Gasiūnienės 
teigimu, atsiranda vis daugiau 
žmonių, važiuojančių dviračiais, 
elektromobiliais, einančių pėsčio-
mis. Nors Anykščiuose yra nema-
žai dviračių takų, tačiau jų trūksta 
šalia respublikinių kelių. O praė-
jusių metų rudenį vėl iš naujo pa-

leidus važinėti viešąjį transportą, 
stipriai išaugo jo paklausa, žmonės 
patenkinti. 

informacija parengta bendradar-
biaujant su lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija, lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra ir finan-
suojama Europos regioninės plėtros 
fondo lėšomis.

Užsak. Nr. 262

Dalė Vasiliauskienė per dieną nueina mažiausiai 10 kilometrų.

Studentas, naujojo ruso sū-
nus, rašo laišką į namus: „Tėte, 
mokausi gerai. Viskas tvarkoje, 
tik viena problema: visi į pas-
kaitas važinėja autobusu, tik aš 
vienas - nuosava mašina!“

Tėvai atrašo sūnui: „Sūnau, 
nereikia išsiskirti iš kitų, būk 
kuklus. Nusipirk autobusą ir 
važinėk kaip visi.“

(Atkelta iš 1 psl.)

Tuomet ir prasidėjo ilgas kul-
tūrinis J. Lašo darbas, per ilgą 
gyvenimą sumeistravo beveik 
tūkstantį puikiausių instrumen-
tų, žadinusių tėvynėje ir plačia-
me pasaulyje gyvenančių lietu-
vių tautinius jausmus.

A. Motuzienė, nūnai va-
dovaujanti tradicinių kanklių 
moterų ansambliui „Laumakė“ 
Anykščiuose, prisiminė tolimus 
1991 metus, kuomet susipažino 
su meistru, įsigijo kanklių, įkū-
rė jau tris dešimtmečius gyvuo-
jantį ansamblį „Pasagėlė“. Pra-
džioje, didžio pakilimo metu, 
ansamblis būrė net keturias 
dešimtis mokinukų, daugiausia 
mergaičių, grojusių išimtinai 
tik meistro J. Lašo pagamin-

tomis kanklėmis. Dailiomis, iš 
rinktinio klevo bei eglės me-
džio lentučių klijuotomis, 16 
dvigubų stygų skambančiomis, 
tautinais raštai išmargintomis.    
Įdomu, kad energinga vadovė 
beveik tuo pačiu metu subūrė 
kelių kanklininkų ratelį ir Svė-
dasuose, kuris po kelių metų 
sunyko. 

Kadaise Svėdasuose, dar 
nuo tarpukario laikų, gyvavęs 
didžiausias rytų Aukštaitijoje 
kankliavimo centras (pavasari-
ninkų kanklių orkestrėliui va-
dovavo vargonininkas Petras 
Vinkšnelis)  persikėlė į gretimą 
Užpalių kraštą. Neveltui senasis 
meistras sakydavo, kad jo širdis 
Užpaliuose, o kūnas Svėdasuo-
se, tad ir garbingiausieji J. Lašo 
jubiliejai pirmiausia švęsti kai-

mynuose, o tik paskui tėviškės 
miestelyje. 

Pasak kultūros puoselėtojos, 
vadovavusios ansambliui net 
16 metų, muzikinį išsilavini-
mą ir tautinę kultūrą pažino 
daugiau nei šimtas Užpalių 
krašto mergaičių ir berniukų. 
Ansamblis dalyvauja įvairiuose 
konkursuose, šventėse, respu-
blikinėse dainų šventėse, už il-
gametę veiklą yra pelnęs „Auk-
so paukštę“. 

Koncerte dalyvavo 10 mer-
gaičių. Ir kiekviena, kaip ir 
vadovė J. Novikienė, tautiniais 
drabužiais, tvarkingais, į kasas 
supintais, sušukuotais plau-
kais, džiugesiu, giedra šypse-
na veiduose. Matyti, kad joms 
tikrai gera, tikriausia palaima 
kanklėmis groti. Tad jų atlikti 
valsiukai, polkos, „Dirižablis‘, 
„Ružavais kraštais“, „Kad aš 
turėčiau aukštus“, „Žvirblelio“ 
ir „Šoco“ miksas, kovojantiems 
už laisvę skirta daina „Per ly-
gius laukus“ ir kiti kūrinėliai 
tiesiog užbūrė, įtraukė į tą džiu-
gią melodijų nuotaiką.

Pažymėtina, kad šiais jubi-
liejiniais metais tai jau antra-
sis J. Lašo atminimo koncertas 
Svėdasuose – sausį meistras 
pagerbtas, taip pat „Pasagė-
lės“ vadove buvusios,  Loretos 
Liaugaudės liaudies instrumen-
tų ansamblio, taip pat grojančio 
kukliojo meistro iš Savičiūnų 
pagamintomis kanklėmis, iš 

Utenos koncertu. J. Lašo por-
tretas yra Lietuvos šimtmečio 
proga sukurtoje Šimtmečio 
svėdasiškių galerijoje. 

Šeštadienį, kovo 19 dieną, 
Nepriklausomybės sodelyje ša-
lia paminklo kan. Juozui Tumui 
– Vaižgantui, iškelta Lietuvos 
vėliava, Svėdasų bažnyčioje 
švęsti Šv. Juozapo atlaidai. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa-
sakė vietinis klebonas Raimun-
das Simonavičius, o išpažinčių 
klausėsi, dvasiniais patarimais 
stiprino,  viltį gaivino svečiai – 
Kamajų klebonas Egidijus Vi-
jeikis bei  Juodupės ir Onuškio 
klebonas Aivaras Kecorius.

Juozapinių vakare biblioteki-
ninkės Rūtos Neniškienės inici-
atyva į Svėdasų „knygų namus“ 
susirinko krašto eiliuotojai, 
kultūros organizatoriai. Skai-
tytos savų kūrėjų, Aukštaitijos 
poetų eilės, prisimintas Juozas 
Tumas – Vaižgantas, skambėjo 
gitaristo, bardo Algimanto Ba-
rono dainuojamos dainos. 

Paminėtos kanklių meistro Juozo Lašo 
110- osios gimimo metinės

Juozas Lašas savo 90-mečio minėjime 2002 metų sausį 
Svėdasų kultūros namuose.        Vytauto bAGDoNo nuotr.

Juozo Lašo pagamintų 
kanklių grožis. 


