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Į Anykščius veda sentimentai Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Turizmui praėję pandemi-
niai metai buvo labai sunkūs. 
Todėl šią vasarą, sumažinus 
ar visai panaikinus riboji-
mus dėl Covid-19 infekcijos, 
žmonės galėjo lengviau atsi-
kvėpti ir vėl keliauti. 

VšĮ Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro 
direktorė Renata Gudo-
nienė sakė, kad šį sezoną 
Anykščiuose daugiausia lan-
kėsi turistai iš įvairių Lietu-
vos kampelių, viešbučio ir 
restorano „Nykščio namai“ 
direktorė Daiva Indriūnienė 
džiaugėsi sugrįžusiais poil-
siautojais iš užsienio šalių.

Karas Ukrainoje koregavo ir Anykščių krašto turizmo situaciją. Nauja tendencija, kurios nebuvo iki 
šiol, - į Anykščius atvyksta ne tik šeimos su vaikais, bet ir vyresni vaikai su savo pagyvenusiais tėvais.

Koncertas. Muzikos sa-
vaitgaliai Anykščiuose kviečia 
į edukacinį Vilniaus styginių 
kvarteto ir soprano J.Šležaitės 
koncertą visai šeimai! Rugsė-
jo 17 d., šeštadienį, 17.00 val. 
Angelų muziejuje-Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai). Bilietus galima įsi-
gyti prieš pat koncertą. Bilieto 
kaina 4 Eur.

Šventoji. UAB„Inžinerinis 
projektavimas“ laimėjo Anykš-
čių rajono savivaldybės skelbtą 
viešąjį konkursą ir rengs Šven-
tosios upės vagos, esančios 
Anykščių mieste, tvarkymo 
darbų projektą. Šią paslaugą 
bendrovė suteiks už kiek dau-
giau nei 11 tūkst. Eur. Anykščių 
rajono savivaldybė siekia pa-
gerinti estetinį Šventosios upės 
vaizdą, ypač tai aktualu prieš 
Anykščių miesto šventes. Cen-
trinėje Anykščių miesto Šven-
tosios upės vagoje, kaip ir iki 
šiol, numatyta išpjauti vandens 
augalus ir juos išvežti. 

Darbotvarkė. Anykščių ra-
jono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis  rugsėjo 14 dieną, trečia-
dienį, lankysis Vilniuje, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė. 
D.Žiogelis dalyvaus Valstybinės 
kalbos 100-mečiui skirtame ren-
ginyje, kuris vyks Seime.

Pratybos. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė rug-
sėjo 15 dieną, ketvirtadienį, 
dalyvaus diskusijų stalo praty-
bose „Perkūno bastionas 2022“, 
kurios vyks Panevėžyje. Praty-
bose „Perkūno bastionas“ bus 
treniruojamasi keistis informa-
cija tarp kariuomenės ir civili-
nių institucijų paskelbus mobi-
lizaciją ir kitais ekstremaliais 
atvejais.

Laureato vainikas iškeliavo į 
Dūkijos sodžių Raimondas GUOBIS

Rugsėjo 10-ąją, šeštadienį, 
lietuvių literatūros klasiko, 
kan. Juozo Tumo – Vaižgan-
to gerbėjai, geros literatū-
ros, smagaus bendravimo, 
tikros aukštaitiško dvasios 
pajautos išsiilgę sugužėjo į 
Malaišius, į jau keturioliktas 
garsiojo lietuvių literatūros 
klasiko, mylimo svėdasiškio 
pagerbtuves - Vaižgantines. 

Literatūrinė Vaižganto 
premija šiemet skirta ra-
šytojui Kaziui Sajai. Deja, 
garbingo amžiaus sulaukęs 
laureatas į šventę neatvyko. 
Laureato medalis ir vainikas 
iškeliavo į kūrėjo pamėgtą 
Dzūkijos sodžių.

Mažąja Vaižganto premija šiemet apdovanota kultūros darbuotoja Aldona Bagdonienė. 

Traupio 
botanikos 
sodas tapo 
kavarskiečių 
nuosavybe

Pajamos už 
laidojimo 
paslaugas auga

Žmonėms taupyti ne naujiena Savivaldybė 
pardavė 
ligoninės 
patalpas ir 
aerodromą

Rimantas SEREIČIKAS, 
Troškūnų seniūnijos seniūnas:

„Kai dabar sako, kad yra įvai-
rių būdų sutaupyti, aš savo as-
meniniame gyvenime praktiš-
kai nematau, kur dar galėčiau 
labiau sutaupyti nei iki šiol.“
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temidės svarstyklės

Eglę planuojama statyti apžvalgos aikštelėje
Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė pradėjo ruoštis Kalėdoms ir 
jau suplanavo naują vietą Anykščių miesto kalėdinei eglei. 
Šią žiemą ją planuojama statyti Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelėje Vienuolio gatvėje.

Rugpjūčio pabaigoje paskelb-
tas Anykščių kalėdinės eglės 
puošimo idėjos ir jos įgyven-
dinimo teikėjo dekoracijomis 
paslaugos viešasis pirkimas. 
Pasiūlymų buvo laukta iki rug-
sėjo 1 dienos.

Kaip skelbiama viešojo pirki-
mo techninėje specifikacijoje, 
kurią parengė Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė ir vyriausioji 
specialistė Kristina Vaizgelienė, 
šiemet  kalėdinės eglės papuo-
šimo idėja privalės atspindėti 
Anykščių, stovinčių ant ku-
rorto slenksčio, temą. Ši idėja 
turės atspindėti  KURORTAS 
A sampratą, apie kurią rašoma 
architekto Audriaus Karaliaus 
parengtoje Anykščių kurortiza-

vimo koncepcijoje.
Rangovo laukia gana nelengva 

užduotis. Architektai nurodė, 
kad Anykščių kalėdinės eglės 
vizualizacijoje turės atsispindėti 
ne kasdienybės koncentratas, o 
lėta ramybės eiga, švari aplinka, 
miesto sodo, kokybiško dizaino, 
sveikatingumo idėjos.

Architektai paaiškino, kodėl 
miesto kalėdinei eglei pasirink-
ta Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelė Vienuolio gatvėje.

„Tai apžvalgiausia miesto 
vieta, labiausiai matoma at-
vykstant iš didžiausių Lietuvos 

miestų (Vilniaus, Kauno, Pa-
nevėžio), tai pagrindinė miesto 
apžvalgos aikštelė. Tai Aukš-
taitijos kalėdinio centro (taško) 
planuojama vieta“, - rašoma 
techninėje specifikacijoje.

Kalėdinė eglė, kaip ir iki šiol, 
bus montuojama ant metalinio 
karkaso.

Priminsime, kad pernai kalė-
dinis Anykščių miesto papuo-
šimas savivaldybės biudžetui 
kainavo 40 tūkst. Eur. Anykščių 
miesto kalėdiniais puošybiniais 
elementais rūpinosi  reklamos 
dizaino studija „RDS1“.

Bankomatai. Lietuvos mies-
teliuose, kur iki šiol nebuvo 
bankomatų, įrengta 100 naujų 
pinigų išgryninimo įrenginių. 
Juos anksčiau žadėta įrengti iki 
liepos, tačiau procesas užtruko 
ilgiau dėl vis dar stringančių 
tiekimo grandinių bei poreikio 
kai kuriose vietose stiprinti mo-
bilųjį ryšį. 250 tūkst. gyvento-
jų dabar gali patogiau išsigry-
ninti pinigus, pranešė Lietuvos 
bankų asociacija (LBA). Ban-
komatų plėtra buvo sutelkta į 
vietoves, kuriose gyvena iki 4 
tūkst. gyventojų.

Šuolis. Itin smarkiai augan-
čios energijos kainos geriamo-
jo vandens tiekimą bragins kar-
tais, teigia Lietuvos vandens 
tiekėjų asociacija (LVTA). 
Smarkiai didėjančios sąnaudos 
ir augantys įmonių nuostoliai 
kelia nerimą, ypač savivaldy-
bių valdomoms įmonėms, nes 
dėl veiklos specifikos jos ne-
gali bankrutuoti, tačiau nuos-
toliai prislėgs regionus. Kainos 
už vandenį ir nuotekas turi būti 
perskaičiuojamos ne kartą per 
metus, kaip dabar, o nedelsiant 
pasikeitus energijos kainoms 
rinkoje. Tai turėtų būti daro-
ma tuo pačiu principu, kaip ir 
energetikos sektoriuje. LVTA 
prognozuoja, kad visos Lie-
tuvos vandentvarkos įmonės 
šiemet dirbs nuostolingai, kai 
pernai jos gavo 5,5 mln. eurų 
pelno iki mokesčių. Lietuvo-
je yra apie 70 vandentvarkos 
įmonių, kuriose dirba apie pen-
ki tūkstančiai darbuotojų, 60 
įmonių yra susibūrę į LVTA. 
Šios įmonės patiekia 130 mln. 
kub. metrų vandens ir išvalo 
172,4 mln. kub. metrų nuotekų 
per metus, jos aptarnauja apie 
2,3 mln. vartotojų.

Sąvoka. Partnerystės šali-
ninkai prašo tikslinti civilinės 
sąjungos sąvoką, artinant ją 
prie šeimos santykių, tuo metu 
priešininkai sako, kad dabar-
tinis apibrėžimas yra perne-
lyg artimas santuokai ir taip 
pat ragina jį tikslinti. Lietu-
vos Konstitucijoje numatyta, 
kad „šeima yra visuomenės ir 
valstybės pagrindas“, o „san-
tuoka sudaroma laisvu vyro 
ir moters sutarimu“. Civilinės 
sąjungos projektas svarstomas 
prieš daugiau nei metus Sei-
mui atmetus Partnerystės įsta-
tymo projektą, kuriuo norėta 
įteisinti tiek vyro ir moters, 
tiek tos pačios lyties asmenų 
partnerystę, ją apibrėžiant kaip 
oficialiai registruotą dviejų as-
menų bendro gyvenimo faktą, 
siekiant sukurti, plėtoti, apsau-
goti partnerių santykius. Lietu-
voje partnerystė nėra įteisinta 
nei vyro ir moters, nei vienos 
lyties poroms.

-BNS

Smurtas. Rugsėjo 9 dieną 
apie 15.40 val. Svėdasų mies-
telyje vyras (g. 1990 m.) smur-
tavo prieš moterį (g. 1997 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Vagystė. Rugsėjo 10 dieną 
gautas moters (g. 1976 m.) pa-
reiškimas, kad iš jai priklau-
sančio ūkinio pastato Troškū-
nų seniūnijos Žiedonių kaime, 
Žempučių g., pavogtas senovi-
nis 1958-1968 m. gamybos mo-
tociklas IŽ. Turtinė žala nusta-
tinėjama. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas.
Konfliktas. Rugsėjo 10 dieną 

apie 22.40 val. Skiemonių seniū-
nijos Mačionių kaime jaunuolis 
(g. 2004 m.) smurtavo prieš vyrą 
(g. 1990 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Areštinė. Rugsėjo 11 dieną 

apie 20.20 val. Anykščiuo-
se, M. Valančiaus g., vyras (g. 
1999 m.) (nustatytas 2,11 prom. 
girtumas) smurtavo moters (g. 
1986 m.) (nustatytas 2,50 prom. 
girtumas) atžvilgiu, taip sukel-
damas jai fizinį skausmą. Vyras 
(g. 1999 m.) sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Tinklininkams nei pabėgti, nei pasislėpti nepavyko
Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gamtos 

apsaugos inspekcijos pareigūnai praėjusią savaitę Anykščių 
rajone išaiškino  neteisėtos žvejybos statomaisiais tinklais 
atvejį. 

Departamento išplatintame 
pranešime skelbiama, kad rug-
sėjo 2 dieną Pienionių tven-
kinyje Kavarsko seniūnijos 
gyventojas iš medinės valties 
neteisėtai žvejojo dviem stato-
maisiais tinklais. Ištraukęs tin-

klus su įkliuvusiomis žuvimis, 
juos perdavė krante, automobi-
lyje, laukiančiai pilietei, o pats, 
valtimi nuplaukęs į kitą krantą, 
nendryne paslėpė valtį ir pasi-
slėpė pats.  

Tokie gudravimai pažeidė-

jams nepavyko. Utenos gy-
vosios gamtos apsaugos ins-
pekcijos pareigūnai sustabdė 
automobilį, kuriuo buvo ga-
benamos neteisėtai sugautos 
žuvys ir tinklai. Automobilio 
vairuotojai už neteisėtą ne mė-
gėjų žvejybos įrankių gabenimą 
(laikymą) surašytas administra-
cinio nusižengimo protokolas ir 
bus skirta bauda nuo 60 iki 200 
eurų. Paimti tinklai ir neteisėtai 

sugautos žuvys.  
Netrukus aplinkosaugininkai 

surado ir pakrantės žolėje pa-
sislėpusį asmenį. Jam už žvejy-
bą draudžiamu būdu surašytas 
administracinių nusižengimų 
protokolas, paimta medinė ir-
klinė valtis ir du tinklai, o už 
neteisėtai sugautus 10 kg karo-
sų teks atlyginti 150 eurų dy-
džio žalą žuvų ištekliams. 

-ANYKŠTA 

Traupio botanikos sodas tapo kavarskiečių 
nuosavybe

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Traupyje nuo šių mokslo metų pradžios uždarius mokyklą, 
Traupio botanikos sodo šeimininkais tapo kavarskiečiai.

Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistė ryšiams su vi-
suomene Silvija Sakevičiūtė 
„Anykštą“ informavo, kad nuo 
šio rudens Traupio botanikos 
sodas tapo pavaldus  Kavarsko 
pagrindinei mokyklai-daugia-
funkciam centrui.

„Sodą kaip ir prieš tai, taip ir 
dabar prižiūrės 2 asmenys (1,5 
etato). Darbuotojams mokamas 

minimalus darbo užmokestis 
(skaičiuojamas atitinkamai pa-
gal dirbamą darbo krūvį). Kon-
kursas dėl darbuotojų skelbia-
mas nebus, tie asmenys, kurie 
dirbo, jie toliau ir dirbs. Darbo 
užmokestis taip pat nekinta“,- 
informavo S.Sakevičiūtė.

Vienintelis Lietuvoje moky-
klinis botanikos sodas pradėtas 
veisti 1989 metais. Botanikos 

daržo įkūrėjas ir puoselėtojas 
yra Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius. Šį botanikos 
sodą jis ilgą laiką puoselėjo ir 
eidamas mero pareigas ir dirb-
damas mokytoju  dabar jau li-
kviduotame Kavarsko pagrin-
dinės mokyklos-daugiafunkcio 
centro Traupio skyriuje.

„Anykštai“ meras S. Obele-
vičius atviravo, kodėl daugelį 
metų derino mero ir pedagoginį 
darbą.

„Jeigu aš neturėčiau nė vie-

nos pamokos Traupio skyriuje, 
tai  ten durnai atrodyčiau kažką 
sodindamas ar raudamas moky-
kliniame botanikos sode“, -  dar 
prieš mokyklos uždarymą sakė 
S.Obelevičius.

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, Kavarsko pagrindinė-
je mokykloje-daugiafunkciame 
centre meras S.Obelevičius mo-
kytoju nedirba. „Anykštai“ jis 
sakė, kad 40 metų besitęsiančią 
pedagoginę karjerą  apsispren-
dė baigti.

Pajamos už laidojimo paslaugas auga Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūtį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba padidino 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ įstatinį kapitalą nepi-
niginiu įnašu, perdavusi bendrovei Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, veikiančius laidojimo namus.

Bendrovė iki šiol laidojimo 
namų pastatu naudojosi pagal 
panaudos sutartį, tačiau baigė-
si panaudos sutarties terminas. 
Komunalininkai prašė savival-
dybės laidojimo namų pastatą 
perduoti jų nuosavybėn, tačiau 
dėl galiojančių teisės aktų pri-

imtas sprendimas dėl įstatinio 
kapitalo didinimo nepiniginiu 
įnašu.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis posėdyje 
susidomėjo UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ valdomų lai-
dojimo namų efektyvumu.

„Komunalinis ūkis turi sep-
tynias veiklas. Laidojimo pas-
laugas gali perimti ir verslas. 
Žmonės turi žinoti, kiek yra pel-
ningos laidojimo paslaugos“, 
- rugpjūtį vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje dėstė 
K.Tubis.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ Anykščių rajono tary-
bą informavo, kad pajamos už 
suteiktas laidojimo paslaugas 
2020 metais išaugo 16,29 proc., 

2021 metais – 32,9 proc.
Įmonės  bendrosiose paja-

mose už  laidojimo paslaugas 
gautos pajamos sudaro apie 12 
proc. ir kasmet didėja.

Suteiktų laidojimo paslaugų 
skaičius, anot komunalininkų, 
taip pat auga.

„Čia turbūt tokie skaičiai, 
kuriais nelabai būtų galima 
džiaugtis“, - pastebėjo Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obe-
levičius.
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komentarai Žmonėms taupyti ne naujiena
Vyriausybei pritarus energijos taupymo planui – valstybinėse įstaigose sumažinti šildy-

mą ar vėsinimą, sumažinti gatvių apšvietimą, dirbti dienos šviesoje ar net nenaudoti karšto 
vandens – taupyti skatinami ir gyventojai.  

„Anykšta“ teiravosi gyventojų – ar taupote? Jei taip, kokiais būdais? Ar Vyriausybės 
sprendimas taupyti yra reikalingas?

Tereikia 
pakentėti

Algimantas DAČIULIS, 
buvęs rajono valdytojas, pen-
sininkas:

„Be abejo, kad taupymo pla-
nas reikalingas. Tai yra šalies 
sunkmetis, labai sudėtingas lai-
kotarpis. 

Aš pats taupau įvairiais būdais. 
Kai sode gyvenu, ten ir elektra 
nesinaudoju, ir vanduo nekai-
nuoja. Dabar jau grįšiu į butą, o 
ten viską naudoju saikingai, vi-
sais atžvilgiais. Ir elektros lem-
putės namuose susuktos ekono-
miškos, išeidamas iš kambario 
visada šviesas išjungiu, nuolat 
veikia tik šaldytuvas. Taip pat 
nedaug žiūriu televizorių, dau-
giau skaitau knygas. 

Karštas  vanduo yra būtinas 
gyvenant normalų gyvenimą: 
šiais laikais neturėti karšto van-

dens mieste būtų labai blogai. 
Bet aš jį naudoju saikingai, 
vandenį apskritai saugau, pri-
žiūriu, kad nė vienas čiaupas 
nevarvėtų ir vanduo be reikalo 
nesinaudotų. Kavą verdu įsipil-
damas tik tiek vandens, kiek iš-
geriu – nepilu pilno arbatinuko. 
Galbūt tai ir juokinga, bet taip 
esu įpratęs. Kadangi gyvenu 
vienas, pats valgyti pasidarau, 
tad ir gamindamas stengiuosi 
nešvaistyti.

Man jokia naujiena taupymas, 
aš jam labai pritariu. Išgyveno-
me pirmąją blokadą, kuri buvo 
po 1990 metų. Net ir tomis są-
lygomis Anykščių miestas turė-
jo karštą vandenį: kiek žinau, 
tai buvo kone vienintelis toks 
kaimiškas rajonas. Ir plaukimo 
baseinas veikė!

Reikia taupyti, tačiau kartu 
neužmiršti, kad reikia ir gyven-
ti. Nereikia persistengti, viską 
pergyvensim, buvo didesnių 
sunkmečių, kuriuos išgyveno-
me. Lietuviai yra labai ištver-
mingi, kantrūs, darbštūs žmonės 
– įveiksime ir šiuos sunkumus. 
Tragedijos nėra, tereikia susi-
kaupti, būti visiems kolektyviš-
kiems, nesipykti tarpusavyje, ir 
viskas bus gerai. Dejonės nie-
ko neduoda, tik savigraužą, o 

dabar reikia galvoti, kokiomis 
priemonėmis išgyventi.“

Taupyti - ne 
naujiena

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas, rajono savivaldybės 
Tarybos narys:

„Mes taupome visą gyveni-
mą, turbūt skirtingai nuo vals-
tybinių institucijų. Tai yra vers-
las ir jis be to neišsiverčia. Čia 
nieko nauja, žinoma, kad prita-
riame taupymo planui, – vienas 
iš kelių yra taupyti. Šiuo metu 
yra situacija tokia, kokia yra, ir 
mes nieko nepakeisime. Ne mes 
tą energetinį karą pradėjome, jį 
reikia pergyventi, nors etapas 
bus sunkokas. Kitais metais bus 
gerokai lengviau.

Mes patys stengiamės sunau-
doti kuo mažiau elektros ener-
gijos, keičiame seną dujų katilą 

į naują ir pažangų. Šviesos pri-
mažinsime, lemputes keičiame 
į elektros energiją taupančias. 

Automobiliu naudojuosi kaip 
ir anksčiau, nes pėsčiomis to-
kių atstumų, kuriuos man rei-
kia nuvažiuoti, neprivaikščiosi. 
Žinoma, kai kur pasveri, ar bū-
tinai reikia važiuoti, ar galima 
palaukti, kada daugiau reikalų 
susikaups, ir tada nuvažiuoti, 
neleki dėl smulkmenos. Na o 
karštu vandeniu teks naudotis 
– nesu tas ruonis, kuris šaltame 
vandenyje prausiasi. 

Anykščiai turi kur pataupy-
ti – mieste ir lempos užsidega, 
kai dar šviesu, tokius dalykus 
galima pareguliuoti. Energeti-
koje visada apsimoka imti kre-
ditą, nes jis garantuotai atsiper-
ka – keičiant lempas į energiją 
taupančias ir kitus dalykus. Čia 
niekada neprašausi, pasinaudo-
jęs banko paslaugomis.“

Taupo visuomet

Rimantas SEREIČIKAS, 
Troškūnų seniūnijos seniūnas:

„Reikia skaičiuoti, fiksuo-
ti, žinoti, kiek buvo suvartota. 

Viskas prasideda nuo to. Norint 
kalbėti apie taupymą, reikia 
turėti kažkokius atskaitos taš-
kus, skaičius. Aš asmeniškai, 
žinoma, taupau – net ir iki šitų 
kainų kilimo tai dariau. Man tai 
yra įprasta, kasdienė praktika 
ir gyvenimo būdas. Kai dabar 
sako, kad yra įvairių būdų su-
taupyti, aš savo asmeniniame 
gyvenime praktiškai nematau, 
kur dar galėčiau labiau sutau-
pyti nei iki šiol.

Kalbant apie darbą, čia irgi 
taupome. Kai prieš beveik dve-
jus metus pradėjau dirbti seniū-
nijoje, visų pirma, ką padariau, 
tai pakeičiau visas kaitrines 
lemputes į šiuolaikines LED, 
kurios yra dešimt kartų taupes-
nės. Antras dalykas, mes patys 
turime savo katilinę, kuria šil-
domės, tad stengiamės patys 
pasiruošti malkų, kad reiktų 
kuo mažiau pirkti kuro. Mūsų 
katilinė yra kūrenama anglimis, 
tačiau praeitais metais tik pusę 
reikiamo kiekio anglių pirko-
me, nes sutaupėme pasiruošę 
malkų. Šiais metais visiškai 
nepirkome malkų, nes pavyko 
netinginiauti ir išnaudoti visas 
galimybes ir pasiruošti jų žie-
mai. Sutaupėme visą šildymo 
sezoną.

Kalbant apie gatvių apšvieti-
mą, nemanau, kad jį sumažinus 
galima labai daug sutaupyti. 
Įtardamas, kad tai nebūtų reikš-
minga suma, rinkčiausi neatsi-
sakyti apšvietimo, nes tas at-
sisakymas „kerta“ per žmonių 
emocinę, psichologinę būseną, 
bei, žinoma, saugumą.“  

-ANYKŠTA

Laureato vainikas iškeliavo į Dūkijos sodžių
(Atkelta iš 1 psl.)

Gimtadienio artumas 
ir laureatas

Bene didžiausias smagumas, 
kad šiemet Vaižgantinės beveik 
sutapo su Juozo Tumo, vėliau 
tapusio Vaižgantu, gimtadieniu, 
kuris švenčiamas rugsėjo 8 – ąją 
ir palaimingai sutampa su Šv. 
Mergelės Marijos gimimo švente 
ir geriausiais laikais iškilmingai 
švęsta, o nūnai tik didžiausių pa-
triotų prisimenama Tautos diena. 
Vaižgantui pagerbti skirtos šven-
tės Svėdasų krašte rengiamos nuo 
pat 1989-ųjų, Atgimimo metų. 
1989 m. miestelyje prie Alau-
šo ežero pasodintas Vaižganto 
ąžuolynas, tais pačiais metais 
120 – ųjų gimimo metinių proga 
parapijoje pastatyta dvylika kry-
žių bei koplytstulpių, nuo 1991 
m. organizuojamos respublikinės 
šventės Svėdasuose. Būdavo mel-
džiamasi bažnyčioje, aplankomas 
paminklas Vaižgantui bei kitos su 
garbiu svėdasiškiu susijusios vie-
tos. Prieš keliolika metų šventės 
forma pasikeitė ir ji švenčiama 

vienoje vietoje – kūrėjo gimtuo-
siuose Malaišiuose.

Šventės dalyviai pasitikti, šir-
dingai pasveikinti, jiems į atlapą 
įsegta pribrendusio lino viršūnė-
lių varpelių puokštelė. Prasmin-
ga ir simboliška, juk Vaižgantas 
– senovės lietuvių linų dievaitis, 
o rašytojas J. Tumas savo raštus 
pasirašinėjo linų ir linininkystės 
dievo vardu. Iškilmės Malaišiuo-
se, jaukiame sodžiaus kiemelyje, 
šalia legendinio Juodžiaus kelmo,  
po ąžuolu galiūnu stūksančio pa-
minklo kan. J. Tumui Vaižgantui 
papėdėje, prasidėjo valandą po 
vidurdienio. Renginį vedė anykš-
tėnė Vilma Paulauskaitė. Pakiliai 
ir jautriai kalbėta apie Vaižganto 
asmenį, jo kūrybą ir šiaip dailiąją 
literatūrą, minute tylos prisiminti 
mirusieji - visi Vaižganto mylėto-
jai, tie, kurie padėdavo rengti šią 
svarbią šventę, joje dalyvaudavo. 
Tuomet prie mikrofono priėjo 
Vaižganto premijos skelbėjai, 
džiugios žinios nešėjai - Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkė Bi-
rutė Jonuškaitė bei žurnalistų są-
jungos pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Kvietkauskas. Prisimin-

ta, kad prieš šimtmetį, 1922 m. 
sausį, kelių to meto rašytojų,  tarp 
jų buvo garsusis keliautojas Ma-
tas Šalčius ir anykštėnas Antanas 
Žukauskas – Vienuolis, įkurtos 
Lietuvos rašytojų ir žurnalistų są-
jungos pirmuoju pirmininku tapo 
ir kelerius metus šias pareigas 
uoliai atliko Vaižgantas. Šiandien 
ta bendra sąjunga suskilusi į dvi 
atskiras organizacijas, tačiau dau-
gybė jos narių, kaip ir  Vaižgantas  
kitados, darbuojasi ir grožinės li-
teratūros, ir žurnalistikos baruose. 
Vaižgantas buvo kelių laikraščių 
kūrėjas, leidėjas ir net redaktorius, 
o beletristika ir publicistika unika-
liai susipynusi ir jo svarbiausiame 
kūrinyje „Pragiedruliai“. Pasak 
Vaižganto biografo Aleksandro 
Merkelio, jis iš gyvenimo molio ir 
patyrimų kūrė simfonijas, sudėlio-
jo deimančiukus,  neišplaunamai 
sujungdamas auksą su smėliu.

Palengva atverta naujojo Vaiž-
ganto premijos laureato paslaptis. 
Pradžioje paskaityta keletas iš-
traukų iš kūrybos. Įsiminė mintis, 
kad „Perkūnas trenkia į aukš-
čiausius, geriausi žūna kare, o 
gražiausius užkočioja moterys.“ 

Susirinkusieji be vargo atspėjo, 
kas yra tos minties autorius, nes 
jau renginio išvakarėse buvo  
paskelbta jo pavardė. Tai devy-
niasdešimtmetis Kovo 11 –osios 
akto signataras, dramaturgas, 
universalaus talento kūrėjas Ka-
zys Saja. Laureatas, pasiteisinęs 
nepalankiu oru, nenoru laužyti 
ilgamečius įpročius - veik iki pat 
Visų Šventųjų leisti dienas sody-
boje Dzūkijos šiluose, į Malaišius 
neatvyko. Perskaitytas lakoniškas 
jo sveikinimas, kuriame Vaižgan-
tą jis vadino mieliausiu lietuvy-
bės mokytoju. Pažadėta laureato 
medalį, ąžuolo lapų vainiką ir 
kitas dovanas nugabenti į kūrėjo 
pamėgtą Dzūkijos sodžių.

Svėdasietiškos premijos

Mažoji Vaižganto premija šie-
met skirta ilgametei kultūros dar-
buotojai Aldonai Bagdonienei, 
kuri net 40 metų nuoširdžiai triūsė 
gimtojo Vaižganto krašto Vaitkū-
nų kultūros namuose. Laureatė 
kukliai šypsojosi ir, priimdama 
pagarbos ženklus, pastebėjo, kad 
tiesiog dirbusi mėgstamą darbą, 

kukliai pridūrusi –„ ką padariau, 
tą padariau“. Prisiminė, kad kul-
tūros renginius planuodama ir 
ruošdama, ji dažnai prisimindavo 
Vaižgantą, ypač jo patarimai, su-
dėlioti raštuose, pagelbėdavo sun-
kiausias metais, kaip ir šeimos, 
kolegų, bendraminčių, krašto 
bendruomenės palaikymas. Ji kar-
tu su vyru Vytautu Bagdonu - jis 
Svėdasų krašto (J. Tumo – Vaiž-
ganto) muziejaus Kunigiškiuose 
vedėjas – yra svarbiausi tradicinių 
Vaižgantinių rengėjai.

Svėdasiškio kun. Aleksandro 
Papučkos „Meilės ir gerumo pre-
miją“ krašto jaunimui jos stei-
gėjas, garbaus dvasininko sūnė-
nas Algimantas Indriūnas įteikė 
Svėdasų J. Tumo – Vaižganto 
gimnazijos moksleivei Neringai 
Matulevičiūtei. Vaitkūnuose gy-
venanti stropuolė pasižymė-
jo mokslo olimpiadose, konkur-
suose, nustebino talentingai 
parašytu rašiniu „ Meilė Dievui, 
tėvynei ir žmogui“. Jos nuopelnai 
ir triūsas  įvertinti dovanomis, o 
merginos galvą papuošė gražiau-
sių tėviškės žiedų vainikas.
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Į Anykščius veda sentimentai

(Atkelta iš 1 psl.)

Grįžo stovyklautojai

Viešbučio „Nykščio namai“ 
direktorė Daiva Indriūnienė, 
paklausta, kokia ši vasara buvo 
viešbučiams, sakė: „Žiūrint, su 
kuo šią vasarą lyginsi. Jei lygin-
tume su 2019  ir 2020 metais, tai 
žmonių yra mažiau. Tačiau 2020 
metais, kai buvo pandemija ir 
žmonės negalėjo išvažiuoti į už-
sienį, atvykdavo labai daug šei-
mų su vaikais. Tą vasarą šeimos 
daug keliavo būtent po Lietuvą 
ir labai daug buvo tokių, kurie 
atvykdavo tik vienai nakčiai. 
Iš tiesų, buvo labai įdomi vasa-
ra. Negaliu sakyti, kad šiemet 
klientų mažai – tikrai nesiskun-
džiame, bet būtent prieš dvejus 
metus, kai nebuvo galima niekur 
skristi, buvo ženklus lietuvių tu-
ristų padaugėjimas.“  

D. Indriūnienė sakė, kad šie-
met, kai nebėra karantino, vieš-
butyje apsistoja daug stovyklau-
tojų. „Kadangi esame specifinis 
viešbutis, turintis sporto salę, tai 
pas mus dažnai gyvena sporti-
ninkų grupės, kurie čia pat val-
go, miega, sportuoja. Tam yra 
patogios sąlygos. Džiaugiamės, 
kad sugrįžo šie mūsų klientai. 
Dėl pavienių turistų – sakyčiau, 
jų yra mažiau nei ankstesniais 
metais, nes šiemet jau galima 
išvažiuoti į užsienio šalis. Žmo-
nės labai pasiilgę kelionių, jie 
važiuoja bet kokia kaina, bet kur. 
Kol gali, naudojasi proga, nes 
vėl atsiranda kalbų apie karanti-
ną“, – pasakojo „Nykščio namų“ 
direktorė.

Paklausta, ar sulaukia svečių 
iš užsienio, D. Indriūnienė pa-
sakojo: „Mes dirbame su vie-
na Prancūzijos agentūra, kuri 

mums atveža nedideles grupes iš 
Prancūzijos. Po dvejų metų per-
traukos šie klientai sugrįžo. Taip 
pat grįžo ir stovyklautojai – šiuo 
metu vieši jaunimo krepšinio 
rinktinė iš Suomijos, kurie taip 
pat pas mus nebuvo dvejus me-
tus. Pavienių žmonių iš užsienio 
yra kur kas mažiau. Be to, visiš-
kai praradome Rusijos ir Balta-
rusijos klientus. Rudenį iš šių 
šalių atvykdavo vyrų krepšinio 
rinktinės stovyklauti, bet mes 
šitų klientų nebeturime.“ 

Svarbu kainos

Sodybos - vilos „Karališkis“ 
savininkė Regina Gelumbaus-
kienė apie šį vasaros poilsio se-
zoną kalbėjo: „Sunku atsakyti, ar 
sekasi, ar nelabai. Lankytojų ne-
trūksta, bet labai sunku yra rasti 
darbuotojų. Nėra kam dirbti. Tai 
didžiausia problema, dar tokių 
metų nebuvo. Turėjau ukrainie-
tes vienas, kitas, bet jos nenori 
čia dirbti, išvažiavo. Pastebėjau, 
kad ukrainiečiai nelabai nori 
gyventi kaime, išvyksta į mies-
tus, kai kurie grįžta ir į Ukrainą 
– vienos darbuotojos išvyko į 
Mariupolį… Galiu pasakyti, kad 
kaime neturime su kuo dirbti – 
tai yra žiauru.

Šiaip turime ir stovyklų, ir 
švenčių – poilsiautojų yra. Bet 
būna ir taip, kad užsisako, rezer-
vuoja ir neatvyksta – sako, kad 
susirgo, kad dar kažkas atsitiko. 
Poilsiautojai nori ramaus poil-
sio, todėl negalime priimti kartu 
ir įmonių vakarėlių. Jei būna di-
desnis renginys, negalime leisti 
namukuose gyventi, – pasakojo 
sodybos savininkė ir pridūrė, kad 
„Karališkyje“ užsieniečių šiais 
metais nesulaukė, net ir anksčiau 
jų nebūdavo – gal tik vos keletas. 

anksčiau matydavome pas mus 
atvykstančius autobusus – dvi-
dešimties, penkiasdešimties vie-
tų – tai dabar atvažiuoja šeimos. 
Matyt, tai ir dėl karo, ir kai ku-
riose šalyse galiojančių „kovido“ 
apribojimų, ir pakilusių skrydžių 
kainų“, – svarstė R. Gudonienė.

Pasak R. Gudonienės, anks-
čiau į Anykščius nemažai turistų 
atvykdavo iš Rusijos, Baltarusi-
jos. Paskelbus sankcijas, jų ne-
beliko apie 90 procentų. 

„Sunku pasakyti, kiek tiks-
liai jų praradome, nes būna, 
kad, pavyzdžiui, latvis kalba 
rusiškai nepriekaištingai. Mes 
neklausiame, iš kur jūs atvyko-
te. Rusai Anykščiuose ir butus 
išsipirkdavo, ir labai mėgdavo 
Anykščių šilelį, jų čia nuolatos 
būdavo. Nebėra ir žydų, kurie 
labai domėdavosi savo istorija; 
Anykščiuose turime žydų kelią. 
Manau, kad karas, kuro kainos 
daro tam neigiamą įtaką. Eu-
ropoje taip pat yra ir skrydžių 
krizė, lėktuvai vėluoja ar skrydis 
yra atidedamas. Žmonės turbūt 
pagalvoja, kad neverta gadintis 
atostogų nuotaikos“, – nuomone 
dalijosi R. Gudonienė. 

Keliautojams iš užsienio įta-
ką daro ir karas Ukrainoje: kai 
kuriose šalyse žmonės net nesu-
pranta, kad Lietuvoje karo nėra.  

„Kalbant apie karą, aš pati esu 
mačiusi, kaip Vokietijoje yra 
transliuojama, kad visas Pabal-
tijys yra labai grėsmingoje zo-
noje, kad fronto linija gali būti ir 
čia. Nemažoje dalyje šalių mes 
esame priskirti prie pavojingos 
zonos. Žinoma, prie to prisideda 
ir Rusijos bei Baltarusijos žinias-
klaida, kuri nuolat grasina Pabal-
tijo šalims. 

Darau tokią prielaidą, kad gal-
būt ir latviui ar estui geriau sėdė-
ti savo šalyje, nes ką gali žinoti, 
kas atsitiks“, – apie turistus iš 
užsienio kalbėjo R. Gudonienė.

Sulaukia daugiau senjorų

Dar viena nauja tendencija, 
kurią išskyrė Anykščių TVIC di-
rektorė, yra ta, kad į Anykščius 
atvyksta ne tik šeimos su vai-
kais, bet ir vyresni vaikai su savo 
pagyvenusiais tėvais.

„Šito reiškinio anksčiau nėra 
buvę arba jis buvo toks fragmen-
tiškas, kad mes jo nematydavo-
me. Taigi, šiais metais yra labai 
padidėjęs senjorų turizmas: 
būna, atvyksta pora savo auto-
mobiliu. O atvyksta iš įvairių 
Lietuvos miestų – Kupiškio, Šal-

VšĮ Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro 
direktorė Renata Gudonie-
nė pastebėjo, kad Anykščius 
šiais metais labai pamėgo 
senjorai.

- Nesame užsieniečiams įdomūs, 
pas mus svečiai atvyksta iš visos 
Lietuvos, gal net daugiau iš Vil-
niaus, Kauno, bet ne vietiniai“, – 
sakė R. Gelumbauskienė. 

Pasiteiravus, ar žmonėms yra 
svarbios paslaugų kainos, R. Ge-
lumbauskienė net nesuabejojo: 
„Be abejo, labai svarbu. Visiems 
kainos buvo, yra ir, matyt, bus 
aktuali tema ir žmonės  tikrai 
pirmiausia teiraujasi kainos. 
Šiais metais ir infliacija savo 
daro, žmonės taupo, tai tikrai 
jaučiame.“ 

Bijo karo

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro (TVIC) direk-
torė Renata Gudonienė pasidali-
jo savo pastebėjimais: „Be jokios 
abejonės, kad šiųmetinis turizmo 
sezonas yra kitoks nei praėjusių 
metų, kai dar galiojo įvairūs ap-
ribojimai dėl ploto: tuomet žmo-
nes į patalpas buvo galima įleisti 
tik pagal tam tikrą plotą. Šiuo 
metu apribojimų nebėra, todėl 
natūralu, kad lankytojų ir turistų 
skaičius yra padidėjęs.“ 

Tačiau lankytojų iš užsienio, 
pasak R. Gudonienės, yra labai 
sumažėję. 

„Užpraeitais metais, kuomet 
buvo toks laiko tarpas ir buvo 
leidžiama išvažiuoti, pas mus 
atvykdavo labai daug turistų iš 
Latvijos. Šiais metais iki mini-
mumo sumažėjęs užsienio tu-
ristų skaičius. Pastebėjome, kad 
nuo „kovidinio“ periodo žmonės 
labiau linkę lankyti savo šalį. Tas 
pats yra Latvijoje, Estijoje – šitų 
turistų ir pasigendame labiausiai. 
Bet ženkliai yra padidėjęs lietu-
vių lankytojų skaičius. Jei mes 

Sodybos-vilos „Karališkis“ 
savininkė Regina Gelum-
bauskienė sakė, kad dirbti 
buvo priėmusi ir karo pa-
bėgėles iš Ukrainos, tačiau 
pastebėjusi, kad ukrainiečiai 
kaime gyventi nenori.    

Asmeninio albumo nuotr.

Viešbučio ir restorano 
„Nykščio namai“ direktorė 
Daiva Indriūnienė prisiminė 
neįprastą vasarą prieš dvejus 
metus, kai sulaukė itin daug 
atostogaujančių šeimų.

čininkų, kitų rajonų. Anksčiau 
senjorai atvykdavo grupėmis, 
autobusais, – pasakojo R. Gu-
donienė ir sakė, kad greičiausiai 
Anykščiai šio amžiaus žmonėms 
yra patrauklūs kaip lėtas, žalias, 
grynas miestas. - Beje, daug ką 
į Anykščius veda prisiminimai, 
sentimentai – kai kas yra buvęs 
„Šilelio“ sanatorijoje, kažkas 
gyvenęs Anykščiuose… Visai 
neseniai pas mus lankėsi profe-
soriaus Algirdo Čižo anūkas su 
žmona. Žmonės labai džiaugia-
si matydami, kaip miestas tvar-
kosi, kad jis yra gražus, žalias. 
Dažnai vietiniai to nemato, todėl 
jiems siūlyčiau nuvažiuoti į kitus 
miestus pasižiūrėti ir grįžus pa-
lyginti.“ 

Kuo į Anykščius atvykę žmo-
nės labiausiai domisi? „Pirmiau-
sia prašo pasakyti, kokios yra 
lankomiausios vietos, antras 
klausimas – kur skaniai pavalgy-
ti, o trečias – kur galima nueiti su 
vaikais. Tuomet jau būna indivi-
dualūs pageidavimai – tie, kurie 
yra gyvenę Anykščiuose, klau-
sia, ar dar galima aplankyti kurią 
nors vietą, kurią prisimena, ar 
jų namas tebestovi, ar jaunystės 
medis išlikęs, ar upės įlanka yra, 
kurioje vaikystėje maudėsi.“

Stebisi nemokamomis 
automobilių stovėjimo 
aikštelėmis

Paklausta, ar žmonėms labai 
svarbu yra kaina, R. Gudonie-
nė sakė: „Kalbant apie kainas, 
žmonės niekada neklausia, kur 
galima, tarkim, pigiausiai paval-
gyti, – dažniausiai klausia, kur 
galima rasti kažką autentiško, 
kur skanu, bet niekada negau-
name pastabų, kad yra per bran-
gu. Dažniau žmonės stebisi, kai 
pasakome, kad prie mūsų naujo 
pastato automobilį galima pasi-
statyti nemokamai.“

Taip pat Anykščių TVIC di-
rektorė ragino kraštiečius la-
biau vertinti Anykščius, nes 
turistams mūsų miestas palieka 
labai gerą įspūdį: „Klaipėdos 
miesto šventėje reprezentavo-
me Anykščius. Mes turėjome 
tokį pasisekimą! Mergaitės 
darbą pradėjo rytą, o vakare 
tik baigė atsakinėti į klausi-
mus. Dažnas prie mūsų priėjęs 
pasakydavo, kad buvo Anykš-
čiuose, o mes, parodę lanksti-
nuką, klausdavome – ar tikrai 
visur buvote? Nustebdavo, kad 
dar daug ko nepamatė ir paža-
dėdavo atvykti dar kartą. Mes 
pirmą dieną išdalijome visą 
spausdintą reklamą, kurios tu-
rėjome šešias dėžes!“ - pasa-
kojo R Gudonienė.

Savo nuomonę išsakykite pa-
skambinę į „Anykštą“ (8-618) 

25835, (8-671) 76995 arba 
el.paštu anyksta@anyksta.lt  

Valstybės turto nevalia liesti – geriau tegul supūna
Gatvių apšvietimas trumpės - iš-

gyvensim, o kai šilumos nebebus, 
- va tai jau bus tikra bėda.

 Kaimuose galima pasišildyti 
malkomis, o miesto neprišildysi 

malkom, juk ir tų pačių malkų ne-
gausi, mat miškai iškirsti ir išvežti, 
parduoti...

 Aplink mus miške daug vėtrų 
išverstų, gausiai privirtusių medžių. 

Nespėja miškininkai jų tvarkyti, iš-
vežti, taip ir supūna be jokios nau-
dos. O vargo žmogelis negali atėjęs 
jų pasiimti, kad būstą pasišildytų, 
- iškart bauda, mat tai valstybės tur-

tas, kurio nevalia liesti.
 Taip ir gyvenam šaldami arba 

besidairydami, iš kurios pusės bau-
dos atskubės.

Skaitytoja Vanda

tautos balsas
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Kaip išlaikyti psichinę ir emocinę gerovę?
Dabartinis pasaulis nesto-

koja išbandymų šiuolaiki-
niam žmogui – tenka kovoti 
su stereotipais, norima visur 
suspėti, tapti geriausiais ir už-
sikabinti sau nematomus me-
dalius. Deja, dažnu atveju tai 
atneša daugiau nusivylimo nei 
džiaugsmo, kadangi nuolatinis 
lėkimas ar aplinkinių poreikių 
tenkinimas priverčia pamesti 
save, pamiršti asmeninius no-
rus, svajones ir tikslus.   

Psichologės Genovaitės Pe-
tronienės teigimu, be vis dar 
matomų sunkių pandemijos 
padarinių, visuomenėje išryš-
kėja perdegimo sindromas, 
baimė padaryti klaidą, santy-
kių bei vienišumo problemos. 

Pasak jos, norint stiprin-
ti savo psichinę ir emocinę 
sveikatą, visų svarbiausia 
yra gebėti įsivardinti savo 
emocijas ir turėti žmogų, su 
kuriuo galėtumėte nuošir-
džiai pasikalbėti. 

Jaučiamos pandemijos 
pasekmės
Visuotinė pandemija visa-

me pasaulyje sukėlė neigiamų 
pasekmių žmonių emocinei ir 
psichologinei sveikatai. Dau-
gelis susidūrė su neplanuotais 
sunkumais, o nežinomybė dėl 
ateities kėlė nerimą, suirzimą ir 
nuovargį. 

Per karantiną žmonės buvo 
priversti stipriai apriboti savo 
socialinį gyvenimą ir užsidaryti 
namie. Tai kai kuriems išėjo ne 
į naudą – namiškiai susipyko, 
nepasidalijo atsakomybėmis, 
pyko vienas ant kito dėl to, kad 
nepatiria jokių įspūdžių, negali 
planuoti savo laiko, atostogų, 
pramogų ir net susitikimų su 
draugais ar kitais šeimos na-
riais. 

Tačiau dabar, praėjus jau dau-

giau nei dvejiems metams, dau-
guma adaptavosi. 

Anot psichologės G. Petronie-
nės, didžiulis visuotinis nerimas 
praėjo, todėl dabar yra likę pa-
tys rimčiausi atvejai su rimtomis 
depresijomis ar neurozėmis, ku-
rie vis dar „laižosi žaizdas“. 

Neigiama įtaka 
bendravimui
Be viso to, pandemijos metu 

labai išryškėjo vienišumo jaus-
mas. Daliai asmenų iki šiol sun-
ku grįžti į normalų socialinį gy-
venimą, pradėti naujas pažintis, 
bendrauti su kitais. 

Psichologė sako, kad, siekiant 
pokyčių, pirmiausia žmogus 
turėtų įsivardinti, kokie yra es-
miniai jo bendravimo trūkumai, 
kas jį stabdo nuo socialinio gy-
venimo ar nuo antros pusės su-
siradimo. 

Ji pažymi, kad, vos pradėjus 
naujas pažintis, žmonės daro ke-
lias pagrindines klaidas: „Dažnai 
„koją kiša“ per didelis įtarumas, 
kai iškart gerai nepažįstamas 
žmogus yra nurašomas už pačią 
menkiausią klaidą, ar priešingai 
– per didelis pasyvumas – kuo-
met manoma, kad kita pusė turi 

daugiau „investuoti“ į santykius, 
stengtis, rodyti dėmesį.“

Perdegimas yra panašus 
į depresiją
Nors stresą patiria kone kiekvie-

nas šiuolaikinis žmogus, nuolati-
nis ir lėtinis stresas galiausiai gali 
virsti perdegimu, kuomet žmogui 
jokių teigiamų emocijų nebekelia 
tai, kas anksčiau jį džiugino. 

Psichologė G. Petronienė tei-
gia: perdegimo sindromas yra 
panašus į lengvą depresiją, nuo 
kurios žmogus tampa irzlesnis, 
prastesnės nuotaikos, patiria dau-
giau neigiamų emocijų, nepasitiki 
savimi, jaučia savigraužą ir foku-
suojasi į neigiamus aspektus. 

Neretai tai veikia ne tik žmo-
gaus psichiką, bet ir kūną – gali 
kamuoti sutrikęs kvėpavimas, 
įtempti kūno raumenys, pasiro-
dyti tokie fiziniai sutrikimai kaip 
persivalgymas. 

Pasak psichologės, dažniausiai 
tai pasireiškia žmonėms, kurie 
įdeda per daug pastangų ar perfek-
cionistiškai žvelgia į tai, ką daro, 
nori būti geriausi visose srityse. 

Konsultuodama savo pacien-
tus, pašnekovė pastebi, kad dažnu 
atveju tai liečia labiau moteris nei 
vyrus: „Būtent moteris dažniau-
siai stengiasi tinkamai išbalansuo-
ti tarp karjeros, savirealizacijos ir 
šeimos.“

Ką daryti dėl geresnės 
savijautos? 
Psichologė G. Petronienė pata-

ria – norint stiprinti savo psichinę 
ir emocinę sveikatą, visų pirma 
labai svarbu gebėti teisingai įvar-
dinti savo jausmus, su jais išbūti. 

Reikėtų apsibrėžti, dėl ko kyla 
tam tikros neigiamos emocijos, ir 
tik vėliau jas „neštis“ į bendravi-
mą su kitais. Kitu atveju bus tik 
blogiau. 

„Kai žmonės rodo pyktį vieni 
kitiems, pavyzdžiui, dėl nesėkmių 
darbe išsiliedami ant savo antro-
sios pusės ar vaikų, kyla dar dau-
giau problemų, negu jų buvo prieš 
tai“, – aiškina G. Petronienė. 

Taip pat visokeriopai naudingas 

ir kiekvienam žmogui yra būtinas 
nuoširdus pokalbis su kitu asmeniu 
– antra puse, draugu ar psichologu, 
psichoterapeutu. 

„Jeigu niekas nežino, kas dedasi 
jūsų širdyje, anksčiau ar vėliau ti-
kriausiai teks susidurti su depresi-
ja, tapti nerimastingam ar palinkti į 
priklausomybes. Todėl labai svarbu 
žmogui nuoširdžiai kalbėti ir būti 
išklausytam, kitu atveju – „liepto 
galas“ bus anksčiau ar vėliau pa-
siektas“, – perspėja psichologė. 

Kokybiškas poilsis – ne tik
kūnui, bet ir sielai
Kiekvienam žmogui yra svarbus 

ir naudingas kokybiškas poilsis, 
kurio metu pailsi kūnas, išvalomos 
mintys.

„Šiais laikais visi visur bandome 
suspėti ir dažnas yra įpratęs gy-
venti jausdamas įtampą. Visiems 
būtinai reikia sustoti, o tam, kad tai 
įvyktų, reikalingas kokybiškas po-
ilsis“, – tvirtina psichologė. 

Vieni geriausiai atsipalaiduoja 
skaitydami knygas, kiti – užsiim-
dami sportu ar kita aktyvia veikla. 
Visų svarbiausia, kad tai padėtų 
jums atsiriboti nuo jūsų gyvenimo 
chaoso, įtampos ir streso. 

Anot G. Petronienės, žmogaus 
energija nėra begalinė, o poilsis 
padeda „persikrauti“, išlaikyti 
stabilumą, į stresines situacijas 
žvelgti ramiau, racionaliau priimti 
sprendimus.

„Ne tik kūnui, bet ir mūsų psi-
chikai reikalingas poilsis. Tik tokiu 
būdu galime atgauti jėgas ir išlikti 
sveiki, produktyvūs ir gebėti nuo-
širdžiai džiaugtis gyvenimu“, – 
priduria ji. 

Kodėl delsiama kreiptis 
pagalbos?
Jeigu žmogų kamuojantys 

simptomai: nerimas, negebėjimas 
valdyti emocijų, nemiga, įkyrios 
mintys, emocinis valgymas ar fizi-
niai simptomai, tokie kaip galvos 
skausmas ir kiti, kurių negali pa-
aiškinti šeimos gydytojas, – trunka 
ilgiau nei dvi savaites, patariama 
nedelsti ir kreiptis į specialistą, 
kuris padės greičiau išspręsti pro-

blemas, užkirsti kelią rimtesniems 
sutrikimams ir susigrąžinti visa-
verčio gyvenimo džiaugsmą. 

Nors šiais laikais vis dažniau ir 
garsiau kalbama apie psichologi-
nės pagalbos svarbą ir naudą, dalis 
žmonių delsia kreiptis pagalbos. 

Pasak G. Petronienės, kiekvie-
no žmogaus atvejis ir kreipimosi į 
specialistus atidėliojimo priežastys 
yra skirtingos: „Vieni bijo sužino-
ti, kad turi didesnių sutrikimų, kiti 
priešingai – yra nusiteikę optimis-
tiškai ir mano, kad jiems pagalba 
nereikalinga. Treti gėdijasi eiti pas 
psichologą ar psichiatrą, o ketvirti 
tam neranda laiko. Priežasčių yra 
daugybė, tačiau reikėtų įsisavinti 
tai, kad emocinė ir psichinė svei-
kata yra ne ką mažiau svarbesnė už 
fizinę sveikatą. Nesikreipiant pagal-
bos mes kenkiame tik patys sau.“ 

Nemokamos pagalbos 
galimybės
Išgyvenant emocinius sunkumus, 

užsiregistravus psichikos sveikatos 
centruose arba visuomenės sveika-
tos biure galima gauti nemokamų 
psichologo konsultacijų, tam nerei-
kia gydytojo siuntimo. 

Taip pat rekomenduojama kreip-
tis į emocinės paramos tarnybas – 
pagalbos linijas, kurių visą sąrašą 
galima rasti „Pagalba sau“ interne-
to svetainėje www.pagalbasau.lt/
pagalbos-linijos/. 

Šioje interneto svetainėje galima 
atlikti geros savijautos testą apie 
tai, kaip jūs jautėtės per pastarą-
sias dvi savaites. Tai padės jums 
suprasti, ar dėl esamos psichinės ir 
emocinės būsenos vertėtų kreiptis 
pagalbos į specialistus. 

Patariama parsisiųsti ir naudotis 
šiomis interneto programėlėmis – 
„Pagalba sau“, „Ramu“, „Pauzė“ 
bei „Mindletic“. Jos skirtos savi-
pagalbos įgūdžiams lavinti, są-
moningumui ugdyti, taip pat gali 
padėti panikos atakos metu. 

Užsak. Nr. 803

G. Petronienė sako: „Būti-
nai reikia sustoti, o tam, kad 
tai įvyktų, reikalingas koky-
biškas poilsis.“

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Savivaldybė pardavė ligoninės patalpas ir aerodromą
Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė viešajame aukcione parda-
vė nenaudojamas naujosios Anykščių ligoninės patalpas bei 
aerodromą Debeikių seniūnijos Gerkonių kaime.

Apleistose naujosios Anykščių ligoninės patalpose žadama ati-
daryti senelių namus.

Kiek daugiau nei 10 tūkst.kv.m 
sudarančias ligoninės patalpas už 
94 tūkst.800 Eur įsigijo Kaune 
registruota UAB „Kuršių uostas“ 
(direktorius Aurimas Dailydė). 
Prieš ketverius metus įkurta ben-
drovė, kaip skelbia rekvizitai.lt,  
turi vieną darbuotoją, jos veiklos 
sritis – statybos.

Tiesa, internete galima rasti 
informacijos, kad A.Dailydė taip 
pat vadovauja UAB „Ramiga“, 
kuri užsiima gyvenamųjų namų 
statyba.

A.Dailydė yra 1972-1984  me-
tais Anykščiuose gyvenusio ir 
dirbusio Juozo Dailydės sūnus. 

J.Dailydė  buvo Anykščių rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, taip pat  Lietuvos 
komunistų partijos Anykščių ra-
jono komiteto sekretorius.

Debeikių seniūnijos Gerkonių 
kaime esantį 16 tūkst.620 kv.m 
ploto aerodromą už 28 tūkst.600 
Eur įsigijo privatus asmuo, kurio 
duomenų savivaldybė neviešina.

„Svarbiausia, kad parduoti 
naujosios ligoninės abu korpusai. 
Atsirado tikrai labai rimtas žmo-
gus, rimtas investuotojas, šiek 
tiek anykštėnas, bet dabar palan-
giškis. Jau dabar jis ketina išvaly-
ti krūmus iš ligoninės teritorijos, 

užsandarinti visą pirmąjį aukštą, 
kad ten niekas nebelandžiotų“, - 
rugpjūčio pabaigoje vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje informavo Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

Meras taip pat atskleidė, ką 
UAB „Kuršių uostas“ planuoja 
veikti su nupirktomis ligoninės 
patalpomis.

„Viename korpuse, kuris per-
pirktas iš UAB „Vorto“, pla-
nuojami senelių namai. Dėl kito 
korpuso paskirties yra visokių 
siūlymų. Domimasi pastatu buvo 
ir ukrainiečių verslininkų. Sunku 
pasakyti, kas čia būtų, bet pagal 
tai, kas ten gali būti, ten gamy-
bos ar „Maximos“ nebus. Ten 
gali būti tik kažkokia gydomoji, 
socialinė veikla“, - sakė meras 

S.Obelevičius.
UAB „Kuršių uostas“ direk-

torius A.Dailydė „Anykštai“ pa-
tvirtino, kad įsigytose Anykščių 
ligoninės patalpose turi planų ati-
daryti senelių namus. Tai jis žada 

realizuoti su partneriais iš užsie-
nio, kurių sakė dabar ieškantis. 
A.Dailydė sakė, kad šiuo metu jo 
svarbiausi uždaviniai – sutvarky-
ti nupirktų patalpų aplinką ir už-
kalti kiaurus pastato langus.

iš arti
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savaitgalio diskusija

(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. 

Ką manote apie žadamą kovą su taršiais automobiliais?
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pažadėjo didesnę 

taršių automobilių kontrolę. Rugsėjį vyksta tokių automo-
bilių kontrolė – keliuose jie stabdomi ir tikrinami. Be to, 
taršius automobilius apskritai žadama „išimti iš eismo“. 

Kaip vertinate sprendimą didinti taršių automobilių kon-
trolę? Ar dėl to nenukentės vairuotojai, turintys senesnio 
modelio automobilius ir negalintys įsigyti naujesnių trans-
porto priemonių? Kokia Jūsų akimis situacija dėl taršių au-
tomobilių Anykščių rajone?

Pesimistas: „Tai tik eilinis 
pasipinigavimas iš savo pilie-
čių. Vis malama liežuviu apie 
taršius automobilius, o ką ruo-
šiasi daryti pati valdžia? Keti-
nama katilines vėl kūrenti ma-
zutu, akmens anglimi, dar bala 
žino kuo. Ar šiuo atveju aplin-
ka nebus teršiama? Ir už kokias 
blusas paprastam tautiečiui, ku-
ris nevagia, nekombinuoja, ne-
sėdi aukštuose postuose įpirkti 
netaršų automobilį?“

Keista, kad: „LR Valstybi-
niai mafijozai vis dar skątina 
taršius automobilius įvežti į šalį 

! Kodėl taip daro ? Ogi todėl, 
kad paskui senukus ir vargetas 
galėtų terorizuoti uždėdami 
jiems nepakeliamus mokesčius 
ir iš tų mokesčių kimštis kiše-
nes. Tai jeigu jau taip kovojate 
prieš taršą tai uždrauskite įveži-
mą į šalį , kodėl leidžiate ?“

Nieko asmeniško: „Tai tik 
biznis. Iš ko valdžia rinktų mo-
kesčius, jei visi persėstų į vie-
šąjį transportą (jei toks rajone 
būtų)? Pasidomėkit kiek rajo-
ne yra ne žemesnių nei EURO 
5 standarto automobilių. Au-
tomobiliai tikrai nėra aktuali 

Anykščiams problema.“

Ar šita asilų respublika 
nėra teisinė?: „Juk įstatymas 
atgaline data negalioja ! Jei jau 
norite išimti mano automobilį 
iš eismo, kodėl prieš 10 metų 
man leidotę jį įsigyti ir įsivežti 
į šalį ? Kodėl nenurodėte, kad 
jis yra taršus ? O aplinkos mi-
nistrui perspėkite, kad yra toks 
žmogaus teisių pažeidimo teis-
mas Strasbūre! Ten labai aiškiai 
įtvirtinta - ĮSTATYMAS AT-
GALINE DATA NEGALIOJA 
(Lex retro non agit).“

Svedasu Jadze: „Da viena 
navyna - uždraus taršius auta-
mabilius. Je kiek keliuos važi-
nėja netaršių autamabilių? Tik 
bagočiai gal takiais ir važinėja. 
Je kur tu vargšas žmageli nu-
spirksi naują autamabilį, kai 
čiut gali užlopitam kelnem už-
pakali pridingt, ba naujų jau ne-
išgali nuspirkt. Svedasu kiauli-
džiu kompleksas prasmirdis gal 

jau pusę amžiaus smardina visu 
apylinki, tai smardve nekenkia 
aplinkai, dvi degalines pašonej 
irgi nekenkia, ja autamabiliai 
nuodija aplinku. Gal ministeri 
jau apnuodija, kad takiais nie-
kais užsiminėja.“

Reikia: „tikrinti ne tik senus, 
bet ir apynaujus automobilius – 
važiuoja ir dūmina kaip iš šil-
tnamio kamino, o atrodo apy-
naujis automobilis.“

Alfonsas iš Rubykių: „Raj-
kia uždraust žmanėm ir bezdėt 
- irgi teršiamas oras. Rūkyt raj-
kia uždraust, dujines virykles, 
fejerverkus - viską uždraust. Ir 
lėktuvų skraidyt neleist - šitoks 
dūmų šleifas danguj lieka po 
jų skrydžių. O traktoriai, kom-

bainai, kita technika kaip teršia 
orą. Tegul Gentvilas uždraudžia 
viską, o visi kiti berazumiai te-
gul užbalsuoja.“

Visada sakiau: „O kas kon-
troliuoja pardavinėjamo kuro 
kokybę? Prastas kuras – dūmų 
debesys. O kaltas vairuotojas?“

Proto bokštas: „Mielai va-
žinėčiau naujutėlaičiu elek-
tromobiliu, tiktai iki jo trūksta 
kelių dešimčių tūkstančių eurų, 
kurių net sapnuote nesapnavau. 
Gal kas padovanosite? Sakysi-
te durnas prašymas. O kalbos 
apie taršius automobilius, apie 
būtinybę juos apmokestinti ar iš 
viso uždrausti važinėti- ne dur-
nių išmislas?“

Anykščių imtynių pradininkui 
Juliui Malelei - 90 metų

Viena ryškiausių ir stipriau-
sių asmenybių Anykščių im-
tynių istorijoje bei visuomeni-
nėje veikloje 1956-1971 metų 
laikotarpiu buvo Julius Malelė. 
Tai buvęs Lietuvos klasikinių 
imtynių rinktinės narys, du kar-
tus laimėjęs sidabro medalius 
Lietuvos pirmenybėse, daug-
kartinis Lietuvos „Nemuno“ 
draugijos čempionas.

Taip galima būtų pradėti kal-
bą apie šios iškilios asmenybės 
biografiją.

Gimė 1932 metų rugsėjo 17 
dieną Obelynės vienkiemyje, 
Rokiškio rajone. Nuo vaikystės 
susidomėjo sportu. Buvo Ro-
kiškio rajono lengvosios atleti-
kos rinktinės narys - atstovavo 
sportiniam ėjimui. Todėl jam, 
baigusiam vidurinę mokyklą, 
nebuvo sunku apsispręsti, kur 
stoti mokytis. 1952 metais be 
didelių sunkumų, gerais pažy-

Julius Malelė.

miais išlaikęs stojamuosius eg-
zaminus, tapo Kauno kūno kul-
tūros instituto studentu. Užuot 
rinkęsis lengvąją atletiką, pa-
sirinko imtynių specialybę pas 
tuo laiku gerai žinomą Lietuvos 
rinktinės trenerį, šios aukštosios 
mokyklos dėstytoją Prochorą 
Poliakovą. Šioje sporto šakoje 
pasiekęs gana aukštų rezultatų 
Lietuvoje, 1956 baigęs aukštąją 
mokyklą, respublikiniam kūno 
kultūros ir sporto komitetui pa-
skyrus, nuo rugpjūčio 1 dienos 
sėdo į Anykščių rajono sporto 
komiteto pirmininko kėdę.

Kaip pasakoja pats Julius Ma-
lelė, darbo pradžia Anykščiuose 
nebuvo lengva. Didelį dėmesį 
reikėjo skirti organizuojamam 
darbui, visuomeniniais pagrin-
dais su jaunimu kultivuoti pa-
mėgtą sporto šaką, antraeilėse 
pareigose dirbti Jono Biliūno 
vidurinėje mokykloje kūno kul-
tūros mokytoju. Bet jau pirmai-
siais darbo metais Julius Malelė 
subūrė imtynininkų komandą ir 
dalyvavo „Nemuno“ draugijos 
pirmenybėse Šiauliuose. Jis 
pats tapo nugalėtoju, o trys jo 
auklėtiniai - prizininkais.

1957 metais „Nemuno“ drau-
gijos klasikinių imtynių (dabar 
vadinamos graikų-romėnų) 
pirmenybės pirmą kartą  buvo 
organizuotos Anykščiuose. Nu-
galėtoju tapo ne tik pats Julius 
Malelė, bet ir jo auklėtinis Ma-
tas Zlatkus.

1959 metais jis paliko Anykš-

čių rajono sporto komiteto 
pirmininko pareigas ir perėjo 
dirbti vien tik pedagoginį dar-
bą - sporto mokykloje - graikų-
romėnų imtynių treneriu, Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje 
kūno kultūros mokytoju.

1960 metais anykštėnai jau 
yra vienvaldžiai „Nemuno“ 
draugijos lyderiai. Šios drau-
gijos pirmenybėse, vykusiose 
Anykščiuose, nugalėtojais tapo 
J. Jakimovas, J. Pajarskas, V. ir 
A. Raupeliai, J. Malelė; prizi-
ninkais - A. Morkūnas, B.Dilys, 
ir A. Katinas.

1961 metai Anykščių imtynių 
istorijoje yra reikšmingi tuo, 
kad Lietuvos suaugusiųjų im-
tynių čempionate Klaipėdoje 
vidutinio svorio kategorijoje 
dalyvavęs Vilius Raupelis, įvei-
kęs visus varžovus, tapo Lietu-
vos čempionu, o visų lengviau-
sios svorio kategorijos atstovas 
Bronius Mickūnaitis - bron-
ziniu prizininku. Vadovaujant 
Juliui Malelei smarkiai išaugo 
ir meistriškumas, ypač jaunių 
ir jaunimo grupėse. Anykštė-
nai tapo lygiaverčiais varžovais 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
miesto atletams.

1967 metai Anykščių sporto 
istorijoje reikšmingi tuo, kad 
Anykščiuose įvyko pirmasis 
tarptautinis susitikimas - varžy-
bos tarp Krokuvos (Lenkija) ir 
sustiprintos Anykščių rinktinės. 
Susitikimą 5,5 : 2,5 laimėjo 
anykštėnai.

1971 metai buvo paskutiniai 
J.Malelės darbo metai Anykš-
čiuose. Atidavęs imtynėms 
15 metų, spalio mėnesį Julius 
Malelė išvyko į Klaipėdą. At-
sisveikinimui buvo organizuo-
tas imtynių turnyras, kuriame 
dalyvavo Daugpilio, Gardino, 
Panevėžio, Kauno ir Anykščių 
komandos. Varžybas laimėjo 
anykštėnai. Tai buvo graži do-
vana treneriui už jo 15 metų 
darbą. Turnyras baigėsi, nuga-
lėtojai ir prizininkai apdova-
noti, bet žiūrovai iš J. Biliūno 
vidurinės mokyklos sporto 
salės skirstėsi nusiminę, lyg 
būtų pralaimėtos visos kovos. 
Anykštėnai išties gailėjo su-
manaus sporto organizatoriaus, 
puikaus trenerio, nuoširdaus 
žmogaus, atidavusio savo jau-
nystės metus Anykščiams.

Per visą savo, kaip trenerio, 
15 metų karjerą Anykščiuose 
jis išaugino visą būrį imtyninin-
kų, garsinusių Anykščių vardą 
ne tik rajone, respublikoje, bet 
ir užsienyje. Tai broliai Algis 
ir Vilius Raupeliai, Algis ir 
Mindaugas Slavinskai, Vytau-
tas ir Raimondas Stankevičiai, 
Stasys Bradauskas, Eligijus 
Dulevičius, Vladas Žmoginas, 
Saulius Katuoka ir dar didelis 
būrys jo auklėtinių, garsinusių 
Anykščius.

Išsikėlęs į Klaipėdą, 4 me-
tus dirbo treneriu. 1975 metais 
buvo išrinktas Klaipėdos mies-
to „Žalgirio“ tarybos pirminin-

ku. Po 7 metų -  šios draugijos 
sporto mokyklos direktoriumi, 
o nuo 1986 metų buvo paskir-
tas dirbti  miesto sporto komi-
teto imtynių sporto mokyklos 
direktoriumi. Šias pareigas ėjo 
iki išėjimo į aktyvų poilsį - pen-
siją.

Aš pats artimai su Juliumi 
Malele pažįstamas nuo 1956 
metų rugsėjo 1 dienos. Taigi, 
lygiai 66 metus. Pradžioje pa-
žinau jį, kaip mokytoją, vėliau 
- kaip trenerį. Galiausiai abu 
tapome treneriais, sporto orga-
nizatoriais, imtynių teisėjais ir  
palaikome artimus ryšius iki 
pat šių dienų.

Rugsėjo 17 dieną Anykščių 
imtynių pradininkui Juliui Ma-
lelei sukanka 90 metų. Šio gar-
bingo jubiliejaus proga Anykš-
čių klasikinių imtynių (dabar 
graikų-romėnų) veteranai bei 
kitų sporto šakų atstovai dėko-
ja Jums, gerbiamasis Juliau, už 
prasmingus darbus Anykščių 
krašto sportinėje ir visuome-
ninėje veikloje, populiarinant 
imtynių sportą rajone, už  viso 
būrio aukšto lygio imtynininkų, 
kurie mus garsino ne tik rajone, 
šalyje, bet ir užsienyje, užaugi-
nimą.

Dėkojame už drauge praleis-
tus gražius ir prasmingus me-
tus, už Jūsų energiją ir sumanu-
mą visuose darbo baruose.

Jonas PAJARSKAS,
lietuvos nusipelnęs treneris
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prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 5,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei  vė-
luosime, prašome palaukti. 

Tel. (8-632) 40215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

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

AVINAS. Mažiau kalbų, dau-
giau darbų. Nė nesitikėkite, kad 
jūsų darbus už jus nudirbs kas 
nors kitas. Tinkamas laikas imti 
paskolą ar šiaip skolintis pinigų. 

JAUTIS. Tvirtai tikėdamas 
savo jėgomis, įkvėpsite pasitikėji-
mą ir aplinkiniams. Daugiau laiko 
skirkite analizei ir savianalizei.

DVYNIAI. Nedidelė sėkmė 
savaitės pradžioje labai pakels 
nuotaiką, bet gali ir apakinti - 
nepastebėsite čia pat tykančių 
pavojų. Stenkitės išlaikyti pu-
siausvyrą.

VĖŽYS. Galite turėti su 
pinigais susijusių rūpesčių. 
Nepatingėkite dar kartą susi-
skaičiuoti pajamas ir išlaidas. 
Stenkitės vadovautis raciona-
liais argumentais. 

LIŪTAS. Leiskite pasireikšti 
kitiems - tegu jie mano, kad yra 
ne mažiau nei jūs svarbūs ir įta-
kingi. Pasistenkite būti kantrus 
ir tolerantiškas.  

MERGELĖ. Esate tik kelei-
vis. Šią savaitę nuo jūsų niekas 
nepriklauso. Pailsėkite nuo 
atsakomybės, bet kartu nepra-
raskite budrumo, kad nepatek-
tumėte į kokią bėdą.

SVARSTYKLĖS. Saugoki-
tės galutinai palaužti jau ir taip 
šlubuojančią sveikatą. Svarsty-
klėms derėtų daugiau dėmesio 
skirti savo kūno poreikiams.

SKORPIONAS. gali kan-
kinti prasta savijauta ir nuolati-
nis susierzinimas, nebūtinai dėl 
konkrečių dalykų. Geriausia, ką 
tokiu atveju galite padaryti - tai 
bent jau negadinti nuotaikos ap-
linkiniams. Nesivelkite į ginčus.

ŠAULYS. Gerai pagalvo-
kite prieš imdamasis aktyvių 
veiksmų - didelė tikimybė 
nuolat atsidurti aklavietėje. 
Vienintelis išėjimas iš labirin-
to tikrai nebus akivaizdus. 

OŽIARAGIS. Kuo daugiau 
bendraukite su vyriausiais 
šeimos nariais ar kolegomis. 
Būkite aktyvus, bet ne įkyrus. 
Reikalingi žmonės jus susiras 
patys 

VANDENIS. Palypėsite 
karjeros laiptais ar šiaip su-
lauksite profesinės sėkmės. 
Visą savaitę teks skaičiuoti 
pinigus, nes išlaidos bus ne-
mažos.

ŽUVYS. Netikėkite paža-
dais, kuriuos išgirsite - tai tik 
tuščios kalbos. Savaitgalį visą 
savo dėmesį ir jėgas skirkite 
namų ūkiui. 
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6082 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0228279 Automobilis Nissan Qashqai 013*083 Pakvietimas į 
TV studiją 022*005 Pakvietimas į TV studiją 010*869 Pakvietimas į TV studiją

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

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas, pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodo-
mis, raibomis, pilkomis, mar-
gomis, baltomis) DOMINANTE 
veislės ir baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis. 
Pristatome į namus. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 

(8-611) 51770.

kuras

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Medžio pjuvenų granules 6 
mm, medžio pjuvenų briketus, 
po 1 t. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-643) 26779.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3442/0001:24), esančio Vaitkūnų k., 
Svėdasų sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ mati-
ninkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, 2022-09-22 9.00 atliks žemės 
sklypo (projektinis Nr.634), esančio Vaitkūnų k. ribų ženklinimo darbus. Prireikus iš-
samesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adre-
su J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, el. p.: info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

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

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

oras

+8

+14

mėnulis
rugsėjo 13 - 16 d.d. - pilnatis.

Sanita, Sanija, Santa, 
Eisvinas, Eisvina, 
Krescencija, Krescencijus.

Eugenija, Rolandas, 
Vismantas, Rimgailė, 
Nikodemas.

Eufemija, Kiprijonas, Edita, 
Kornelijus, Liudmila, 
Kipras, Rimgaudas, Jogintė, 
Kamilė. 

Barmantas, Barvydė.
šiandien

rugsėjo 14 d. 

vardadieniai

rugsėjo 15 d. 

rugsėjo 16 d. 

Kalbasi du draugai:
- Ta mano žmona - tikra bam-

beklė.
- Kodėl?
- Vis priekaištauja ir priekaiš-

tauja, kad per vėlai namo grįž-
tu.

- Tai tu grįžk anksčiau.
- Beviltiška: vakar šeštą ryto 

grįžau, vis tiek buvo per vėlu...

***
Susitiko du draugai. Vienas 

giriasi:
- Šiandien apie mane laikraš-

tyje rašė.
- Netikiu. Parodyk!
- Štai, čia rašoma, kad „SEL 

grupės koncerte dalyvavo 502 
žiūrovai“. Tai va, penkišimtai 
antrasis buvau aš!

***
Gyvūnėlių parduotuvė. Pir-

kėjas klausia:
- Ar turite kokį gyvūną, kuris 

kalba?
- Taip, štai, šimtakojis...
Na, tas nusiperka, grįžta 

namo, pavalgo ir sako šimta-
kojui:

- Einam pasivaikščioti?
Šimtakojis tyli.
- Sakau, einam pasivaikščio-

ti!
Tyla.
- Nu blemba, apsuko gyvatės, 

įkišo kažkokią nesamonę!!!
- Ko čia putojiesi, matai, kad 

batus aunuosi...

Laureato vainikas iškeliavo į 
Dūkijos sodžių

(Atkelta iš 3 psl.)

Anykščių savivaldybės garbės 
raštais (juos įteikė renginyje da-
lyvavęs meras Sigutis Obelevi-
čius), Svėdasų seniūnijos raštais 
(juos dalijo seniūnas Saulius 
Rasalas) bei kitomis dovanomis 
apdovanotas būrelis prie svėda-
sietiškos kultūros, puikios Vaiž-
gantinių šventės prisidėjusių 
visuomenininkų būrelis – Domi-
celė Augutienė, Sigita Zobarskie-
nė, Zita Šukienė, Rūta Stanevi-
čienė ir Raimondas Kovas. Mūsų 
apygardoje išrinkto Seimo nario 
Tomo Tomilino vardu sveikino 
jo padėjėjas Antanas Baura. 

Smagiu variniu skambesiu 
maršus trenkė trimitininko Kęs-
tučio Grigaliūno vadovaujamas 
pučiamųjų instrumentų kvarte-
tas iš Anykščių, puikius poezijos 
posmus, meilę Aukštaitijai, so-
džiui išdainavo žinomas bardas 
Kazimieras Jakutis. Jis pažymė-
jo, kad, ko gero,  labiausiai sukre-
čiantis, paveikiausias Vaižganto 
kūrinys – apysaka „Nebylys“. Ir 
tas įžvalgas palydėjo daina „Jei 
negaliu aš turėti tavęs...“  

Kalbėjimai, šnekėjimai

Sveikino, mūsų nuostabią tė-
vynę mylėti, ja didžiuotis kvietė 
ir eiles iš savo naujausios kny-

gos „Paskutinio lapo išleistuvės“ 
skaitė poetė Dalia Teišerskytė 
– senoj kuprinėj knibžda mažos 
raidės... Vaižganto buto – mu-
ziejaus Kaune vedėjas Remigi-
jus Jakulevičius pažymėjo, kad 
gyvenime deimančiukų ieškojęs 
Vaižgantas pats tapo didžiuliu 
tautos deimantu, jo gyvenimas, 
raštai įkvepia gyventi, kurti ir 
niekad nepaliauti mylėti. Mylėti 
angeliška meile, dovanojančia, 
duodančia be išskaičiavimų, be 
menkiausios minties apie asme-
ninę naudą. Vilniaus svėdasiškių 
vardu net kelis kartus kalbėjo 
Juozas Lapienis. Gerbtiną  Vaiž-
ganto atminimą puoselėjantys 
veteranai, solidaus amžiaus vyrai 
Gvidas Kazlauskas ir Valerijo-
nas Senvaitis įteikė Vaižganto 
muziejaus Kaune buvusio vedė-
jo dovaną - originalų Vaižganto 
portretą, kvietė prie svarbiausių 
darbų daugiau prisidėti svėdasiš-
kius, ypač jaunimą, mokytojus, 
moksleivius. Lietuvai pagražinti 
draugijos vardu žodį tarė Alman-
tas Raščiauskas, kuris prisiminė 
1921 m. Vaižganto iniciatyva 
įkurtos draugijos istoriją, jos 
narių norą paversti Lietuvą miš-
kais ir sodais žaliuojančiu kraštu. 
Prisiminė draugijos indėlį puose-
lėjant Vaižgantinių tradiciją Svė-
dasų krašte, apgailestavo, kad 
draugijos indėlis į šventę suma-

žėjo ir kad net sukakčių įamži-
nimui pasodinti ąžuolai ne visur 
deramai prižiūrimi.

Kažkas ūkiškai apskaičiavo, 
kad šventėje galėjo dalyvauti 
gerokai per du šimtus žmonių. 
Susirinkusiųjų įvairumas, rojų 
primenanti nuotaika, bendrys-
tės palaimingas šventumas tapo 
visus jungiančiu saitu. Juk čia 
nuoširdžiai,  pilietiškai dalyvavo 
ir labai daug įdomių žmonių iš 
visos Lietuvos, ir vietinių para-
pijiečių, ir į tėviškę sugužėjusių 
svėdasiškių. Margoje minioje  
sukinėjosi vienintelis šių laikų 
svėdasiškis dvasininkas kun. 
Ričardas Banys. Jis pažymėjo, 
kad Vaižganto tėviškė dvasine 
prasme primenanti Jeruzalę, nes, 
jei tik būnąs kažkur netoliese, tai 
veik nejučiomis kelias atveda į 
šią šventą vietą. Vaižgantinėse 
pripažino buvęs labai seniai, tad 
prisipažino esąs laimingas, jog  
galėjęs pajusti dvasios atgaivą, 
galėjęs atsikvėpti nuo gausybės 
darbų, pareigų ir kelias valandas 
praleisti su mielais tėviškės žmo-
nėmis.

Dalyvavo ir Lietuvos gyven-
tojų rezistencijos ir genocido 
centro direktorius, visuomenės 
veikėjas, taip pat ir poetas Adas 
Jakubauskas, nemažai politikų, 
kultūros darbininkų ir valdinin-
kų, ūkininkų, verslininkų, inteli-
gentų, tarnautojų, solidžių ir pa-

Naująjį Vaižganto premijos laureatą skelbė rašytoja Birutė Jo-
nuškaitė ir žurnalistas Vytautas Kvietkauskas. 

Svečiai iš J. Tumo Vaižgan-
to buto – muziejaus Kaune 
Gintarė Dabkevičienė ir Re-
migijus Jakulevičius. 

prastų piliečių ir net mokinukų. 
Susirinko šviesuoliai ir iš greti-
mų Vyžuonų, Šimonių, Kamajų, 
kitų kaimyninių parapijų. Dažnas 
sutiko seniai matytus vaikystės 
draugus, moksladraugius, nuto-
lusius, gyventi kitur išvykusius 
gyvenimo bendrakeleivius, turė-
jo puikią progą prigesusius bičiu-
lystės jausmus atgaivinti. Kelis 
kartus dėkota rėmėjams. 

Pasibaigus kalboms, visi pasi-
sotino Lietuvos šaulių sąjungos 9 
–osios Utenos pulkininko Prano 
Saladžiaus rinktinės kulinarinių 
meistrų išvirta šauliška koše. So-
dietiškais skanėstais ir gardėsiais 
vaišino vietinės bendruomenės 
vyrai ir moterys. Iškilmingai 
atneštos ir ant balta staltiese už-
tiesto stalo padėtos svarbiausios 
šventinių vaišių atnašos – juoda 
duona, varškės sūris ir obuoliai. 
Aplinkui išdėtos ir dalyvių atsi-
neštos gėrybės - tai, kas sočiau-
sia ir gardžiausia. Juk Vaižgan-
tinės - bene didžiausi Anykščių 
krašto kultūriniai atlaidai, tad ir 
pakermošio vaišės turi būti pui-
kiausios.

Pokalbis. Kun. Ričardas Banys (dešinėje) ir Kunigiškių seniū-
naitijos seniūnas Pranas Maišelis. 

Klasės bičiuliai, svėdasiškiai, nuolatiniai Vaižgantinių dalyviai Juo-
zas Lapienis (kairėje) ir Algimantas Indriūnas. Autoriaus nuotr.

Akimirka. Iš kairės:  šventės vedėja Vilma Paulauskaitė, svėda-
siškis fotografas Raimondas Kovas ir Anykščių kultūros centro 
direktorė Diana Petrokaitė. 


