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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Audronė Pajarskienė vadovaus 
Anykščių rajono kultūrai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus nuolatine vadove bus Audronė Pa-
jarskienė. Iki tol ji laikinai ėjo skyriaus vedėjos pareigas.

„Ačiū prisidėjusiems. Išeinu“ – penktadienio vakarą feisbuke 
paskelbė Audronė Pajarskienė.

Savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
teigė, kad „labai gerai“ įvertinta daugelis darbuotojų. 

Tolimajame Katare „Gojus“ pristatys liaudies šokius
Vasario 8-ąją į nedidelę šiaurės rytų Arabijos pusiasalyje esančią Kataro valstybę išvyksta 15 Anykščių kultūros centro šokių ansam-

blio „Gojus“ narių. Jie dalyvaus tarptautiniame Kataro vyriausybės organizuojamame festivalyje.
„Festivalio koncertai bus rodomi per nacionalinę televiziją, juos taip pat stebės aukščiausi šalies vadovai. Mums suteikta garbė pri-

sijungti prie 17 skirtingų šalių šokėjų kolektyvų. Labiausiai džiaugiuosi, kad į Katarą vyksta dalis mūsų jauniausių kolektyvo narių, 
kuriems ši kelionė bus iš viso pirma kelionė į užsienį“ – sakė „Gojaus“ vadovė Jūratė Uselienė. 

Anykščių kultūros centro šokių ansamblis „Gojus“ (vadovė Jūratė Uselienė) šoka jau 30 metų.

Renkame 
populiariausius 
rajono medikus

Svarbiausia 
tatuiruočių 
meistro vertybė 
– ilgametė darbo 
patirtis

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas:

„...Man atrodo, normalu ir 
gražu yra nostalgija. Aš prieš 
laikrodį niekada nebuvau, jis 
tuo metu man patiko...“

Ar šiais laikais reikalingas miesto 
laikrodis?

Ramybės 
seniūnaitijos 
seniūnaitė 
gyventojus buria 
feisbuke

Pagalba. Vasario 1 dieną, šešta-
dienį, Kavarsko seniūnijos Pum-
pučių kaime ugniagesiai suteikė 
pagalbą policijos ekipažui. Praneša-
ma, kad policijos automobilis apie 
23.38 val. užklimpo. Atvykę ugnia-
gesiai jį ištraukė.

Vėjas. Vasario 2 dieną, sekma-
dienį, Andrioniškio seniūnijos Se-
deikių kaime ant važiuojamosios 
kelio dalies buvo užvirtęs medis.
Ugniagesiai pranešimą apie užblo-
kuotą kelią gavo 12.24 val. Atvykę 
į vietą, jie panaudoję grandininį 
pjūklą medį supjaustė ir nuo kelio 
patraukė. Ugniagesiai gelbėtojai 
sekmadienį daugiau nei 30 kartų 
Lietuvoje vyko šalinti vėjo išverstų 
medžių.

Situacija. Anykščiuose tebetvyro 
kalėdinės nuotaikos. Šalia Anykščių 
kultūros centro žiba kalėdinių eglu-
čių miško girliandos. Paskambinus 
kalėdinių eglučių mišką įrengusios 
UAB „Josvainių gėlės“ atstovams 
išgirdome, kad mergaitės, kurios 
atsakingos už Anykščių miestą, 
atostogauja ir į darbą grįš tik kitą 
savaitę. Išgirdusi, kad Anykščiuose 
vis dar tęsiasi Kalėdos, atiliepusi 
moteris juokėsi: „Užtęsėm jums 
Kalėdas, šventės jums“. UAB „Jos-
vainių gėlės“ atstovė sakė iš Anykš-
čių rajono valdžios nesulaukusi jo-
kių pastabų, kad būtų laikas išjungti 
lemputes.

Tyrimas. UAB „Ekometras“ 
Anykščių rajone atliks oro taršos ma-
tavimus. Bus atliekami matavimai 
prie biokuro katilinės, taip pat prie 
Kavarsko, Svėdasų, Kurklių, Viešin-
tų, Raguvėlės, Troškūnų ir Debeikių 
katilinių. Už šią paslaugą savivaldybė 
sumokės 2 tūkst. 178 Eur.

Muzika. Septintą kartą vyks-
tančiame muzikinių vaizdo klipų 
konkurse  KLIPVID šiais metais 
dalyvauja Vokietijoje gyvenančios 
kompozitorės Indrės Stakvilės- Ehr-
hardtparašytas  kūrinys. Kraštietė 
parašė kūrinį koncertinėm kanklėm 
ir keltiškai arfai, kuris vadinasi 
„Vėjo dukra“. Jį atlieka muzikos 
grupė „Duo Unicum“. Indrė šiais 
metais, per IX Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimą, savo kūrinius dova-
nojo Anykščiams.
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Temidės svarstyklės

,,Užgėrę“ anykštėnai išblaivinti už rajono 
biudžeto pinigus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Nuo praėjusių metų balandžio iki metų pabaigos už Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto lėšas buvo išblaivinami alkoholio 
padauginę anykštėnai. 

Šią paslaugą teikęs Anykščių rajono psichikos sveikatos centras 
teigia, kad tokias paslaugas net bijojęs reklamuoti, mat savival-
dybės skirtų 1 tūkst.500 Eur tokiu atveju esą būtų pakakę vos 
keliems mėnesiams.

Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro direktorius Audro-
nius Gustas ,,Anykštai“ pasakojo, 
kad nuo balandžio mėnesio iki 
praėjusių metų pabaigos nemo-
kama ambulatorinio medicininio 
išblaivinimo paslauga pasinaudo-
jo apie 70 pacientų. Į šią paslaugą 
įeina medikamentų ir priemonių, 
reikalingų medicininiam išblaivi-
nimui, kompensavimas, taip pat 
mokesčio už medicininio išblaivi-
nimo paslaugos atlikimą kompen-
savimas.

,,Pacientų skaičius iškalbingas. 
Sveikatos apsaugos ministerija, 
kiek girdėjau, diskutuoja apie tai, 

kad gydymą nuo priklausomybių 
reikėtų padaryti nemokamą. O kai 
ambulatorinis medicininis išblavi-
nimas mokamas, labai retas kuris 
ateidavo, nes paslaugos kaina apie 
20 eurų“, - sakė A.Gustas.

Į Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centrą, pasak A.Gusto, 
ateina piktnaudžiaujantys alko-
holiu arba ,,užgėrę netyčia kelias 
dienas ar savaitėlę“.

,,Pagrinde tai yra dirbantys 
žmonės. Ambulatorinio medici-
ninio išblaivinimo paslaugą jie 
dažniausiai pageidauja gauti ano-
nimiškai“,- sakė A.Gustas.

Anykščių rajono psichikos svei-

Gydytojas Audronius Gustas sakė, kad pacientai išblaivinimo 
paslaugą dažniausiai pageidauja gauti anonimiškai.

katos centro direktorius A.Gustas 
sakė, kad geriausi rezultatai pasie-
kiami tada, kai dėl ambulatorinio 
medicininio išblaivinimo paslau-
gos krepiasi patys, niekieno ne-
verčiami pacientai, nors pasitaiko 

atvejų, kad pernelyg ilgai alkoho-
liu piktnaudžiaujančius asmenis į 
įstaigą atlydi ir artimieji.

Paslauga, pasak A.Gusto, tokia 
populiari, kad žinia apie ją sklinda 
iš lūpų į lūpas.

Renkame populiariausius rajono medikus
Balandžio 27-ąją bus minima profesinė medicinos darbuotojų die-

na. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras balandžio pabai-
goje organizuos šventinį renginį, kuriame bus pagerbti medikai. 

„Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti populiariausių 
Anykščių medikų rinkimuose.

Padėti rinkti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms balsus 
galite keliais būdais – „Anykštos“ 
laikraštyje spausdindami mokamas 
padėkas (vienos padėkos kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasi-
rūpino, bei balsuodami internete 
anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padėkos ir 
laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – bal-
savimas internete. 

Balsavimą internete skelbsime ba-
landžio mėnesį, o padėkų medikams 
ir laiškų apie jų gerus darbus laukia-
me jau dabar.  

Daugelį metų „Anykšta“ savo 

iniciatyva skaitytojus taip pat kvietė 
rinkti populiariausią rajono mediką. 
Rinkimai buvę labai populiarūs, kas-
met į redakciją padėkoti medikams 
užsukdavo dešimtys pacientų. 

Dėl populiariausio mediko daž-
niausiai „kovojo“ du Anykščių ra-
jono pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) gydytojai – Troškūnų 
ambulatorijos gydytojas Rimondas 
Bukelis bei Kurklių ambulatorijos 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, šiuo 
metu taip pat dirbanti ir Anykščių 
PSPC.

Mediko dienos proga išrinktam 
populiariausiam gydytojui, „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu įteik-

Konfliktas. Sausio 31 dieną 
Kavarsko seniūnijoje tarp su-
tuoktinių kilo konfliktas, po ku-
rio į areštinę uždaryta moteris. 

Apie 8.00 val. namuose kilusio 
konflikto metu moteris (g. 1974 
m.) grasino nužudyti vyrą (g. 
1984 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Moteris sulaikyta ir 
uždaryta į areštinę. Tuo tarpu 
moteris savo sutuoktinį apkalti-

no smurtu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Vasario 1 dieną  apie 
12.00 val. Anykščių rajone pavog-
ta apie 60 kg rūkytų mėsos gami-
nių. Padaryta žala tikslinama. Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Sausio 31 dieną apie 
18.30 val. Troškūnų seniūnijoje 
rastas moters (g. 1969 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

davo gėlių, sertifikatą bei atminimo 
dovaną. 

Šiemet populiariausio Anykš-
čių mediko rinkimus „Anykštos“ 

redakcija organizuoja kartu su 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centru. 

-AnYkŠTA

Atmetė. Islamo bendradarbiavi-
mo organizacija (OIC) pirmadienį 
atmetė JAV prezidento Donaldo 
Trumpo Artimųjų Rytų planą, ra-
gindama 57 savo valstybes nares 
nepadėti jo įgyvendinti. Daugiau 
nei 1,5 mlrd. musulmonų visame 
pasaulyje atstovaujanti organizacija 
„atmeta šį JAV ir Izraelio planą, nes 
jis neatitinka būtiniausių Palestinos 
gyventojų siekių ir teisėtų teisių bei 
prieštarauja taikos proceso nuosta-
toms“, rašoma jos pareiškime. Po 
užsienio reikalų ministrų susitikimo 
OIC būstinėje Saudo Arabijos mies-
te Džidoje organizacija paragino 
„visas valstybes nares nenagrinėti 
šio plano ir nebendradarbiauti su 
JAV administracija siekiant įgyven-
dinti jį bet kokiu būdu ar forma“. 
Praėjusią savaitę pristatytas planas 
numato, kad ginčijamas Jeruzalės 
miestas liktų „nedaloma“ Izraelio 
sostinė. Planas taip pat uždega žalią 
šviesą Izraeliui aneksuoti žydų nau-
sėdijas Vakarų Krante. D. Trumpas 
sakė, kad palestiniečiams bus leista 
turėti savo sostinę aneksuotoje Rytų 
Jeruzalėje. OIC pakartojo remianti 
poziciją, kad būsimos palestiniečių 
valstybės sostinė turi būti Rytų Je-
ruzalė, ir pabrėžė jos „arabišką ir 
islamišką pobūdį“. 

Informacija. Dėl koronaviruso 
protrūkio Kinija ir Lietuva informa-
cija keisis karštąja linija, pirmadie-
nį pranešė Vyriausybė. „Steigiama 
karštoji linija tarp Kinijos Liaudies 
Respublikos ambasados Lietuvoje 
ir mūsų šalies Užsienio reikalų mi-
nisterijos bei Sveikatos apsaugos 
ministerijos greitam apsikeitimui 
aktualia informacija“, – rašoma 
pranešime. Pirmadienį Vyriausybės 
vicekancleris Deividas Matulionis 
ir Kinijos ambasadorius Zhifei'ėjus 
Shenas Lietuvoje aptarė prevenci-
nius veiksmus dėl koronaviruso. 
„Kinijos ambasada padarys viską, 
kad Lietuvoje nebūtų nė vieno už-
sikrėtimo koronavirusu atvejo. Ki-
nijos ambasada pasirengusi visapu-
siškai bendradarbiauti su Lietuvos 
institucijomis“, – pranešime cituo-
jamas ambasadorius. Tuo metu D. 
Matulionis paprašė Kinijos amba-
sadoriaus reguliariai ir nedelsiant 
informuoti Lietuvos Vyriausybę, 
institucijas ir Vyriausybės kance-
liarijos Grėsmių valdymo ir krizių 
prevencijos grupę apie aktualią si-
tuaciją, susijusią su koronaviruso 
plitimu. Šiuo metu pasaulyje nu-
statyta daugiau 17 tūkst. koronavi-
ruso atvejų, apie 400 žmonių mirė 
nuo šio Kinijoje išplitusio viruso. 
Keletas viruso atveju registruota ir 
Europoje.

Draudimas. Siekiant apsaugoti 
Lietuvos ūkius nuo paukščių gripo, 
ūkiams ir mažesniems ūkininkams 
nuo antradienio draudžiama leisti 
paukščius prie vandens telkinių – 
jie turės būti uždaryti, teigia žemės 
ūkio ministras. Andrius Palionis 
sako, jog taip nutarta pasitarus su 
Lietuvos paukštininkystės asoci-
acija, ministerijos specialistais, 
norint sumažinti paukščių gripo 
riziką. „Veterinarijos tarnyba išleis 
įsakymą, kad paukščiai būtų užda-
ryti paukštidėje arba būtų aptverta 
teritorija, kad jie negalėtų laisvai 
vaikščioti išeiti prie vandens tel-
kinių, kur didelė tikimybė – gali 
sugrįžę migruojantys paukščiai 
atnešti paukščių gripą“, – spaudos 
konferencijoje sakė ministras A. 
Palionis. Draudimas galios iki ats-
kiro nurodymo, kai rizika sumažės. 

-Bns

Meras keletą dienų rajoną valdė iš Belgijos
Šios savaitės pradžioje Anykščių rajono meras Sigutis Obelevi-

čius dirbo neįprastai – nuotoliniu būdu. Anykščių rajonui jis va-
dovavo iš Europos Sąjungos sostinės – Briuselio.

Kaip skelbė Anykščių rajono sa-
vivaldybė, Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius nuo vasario 2 iki 4 
dienos Europos Komisijos atsto-
vybės Lietuvoje kvietimu buvo iš-
vykęs į Briuselį, o jo pavaduotojas 
Dainius Žiogelis vasario 3-7 dieno-
mis atostogauja.

Daugeliui iškilo klausimas, kas 
tokiu atveju atlieka mero funkcijas, 
tačiau Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė išaiškino, kad dirbti gali-
ma praktiškai iš bet kurio pasaulio 
krašto.

„Meras savo funkcijas atlieka 
nuotoliniu būdu. Galimas toks va-
riantas. Meras savo funkcijas atlie-
ka visą laiką, aišku, išskyrus ligos 
atvejais ar per atostogas. Į Briuselį 
S.Obelevičius išvykęs kaip meras“, 
- komentavo teisininkės išsilavini-
mą turinti L.Kuliešaitė.

Šiam klausimui, panašu, jau iš 
anksto buvo pasiruošusi Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė Jur-
gita Povilaitienė.

„Meras komandiruotėje – jis nei 
atostogauja, nei turi nedarbingumo 
pažymėjimą. Komandiruotė yra kaip 

ir darbas“, - aiškino J.Povilaitienė.
Specialistės pasiteiravus, kas taip 

išaiškino, J.Povilaitienė atskleidė: 
„Kiek girdėjau iš mero ir viceme-
ro“.

Beje, Anykščių rajono savivaldy-
bės vadovų darbotvarkės šią savaitę 
taip buvo sudėliotos, kad savival-
dybėje iš vadovų liko vienintelė 
savivaldybės administracijos direk-
torės pavaduotoja Veneta Veršulytė, 
mat savivaldybės administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė vasario 4-6 
dienomis dalyvauja mokymo kur-
suose pagal Asmenų, dalyvaujančių 
valdant ekstremaliąsias situacijas, 
įvadinio civilinės saugos mokymo 
programą, kurie vyksta Vilniuje.

-AnYkŠTA

Savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kulie-
šaitė sakė, kad meras Sigutis 
Obelevičius savo funkcijų 
neatlieka tik sirgdamas arba 
atostogaudamas.
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DIRBU SAU

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių 
rajono smulkieji verslininkai. Norinčius papasakoti apie savo veiklą, pro-
blemas, smulkiuosius verslininkus, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Svarbiausia tatuiruočių meistro vertybė – 
ilgametė darbo patirtis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje 14-4, buvusio „buitinio“ 
patalpose, jau daugiau nei pusmetį veikia tatuiruočių studija 
„Kolibris“. 

Tai – pirmoji ir kol kas vienintelė tokia vieta mūsų mieste, į ku-
rią traukia norintieji savo kūną papuošti meniškais piešiniais.

Jaukiai įrengtoje tatuiruočių stu-
dijoje darbuojasi 36-erių vilnie-
tis Aleksandras Jakovlevas, kuris 
tatuiruočių darymu užsiima jau 
septynerius metus. Į Anykščius jį 
atvedė pažintis su dabartine žmona 
Irma, su kuria jis augina du vaikus.

A.Jakovlevas pasakojo, kad dar 
mokydamasis mokykloje buvo me-
niškos sielos žmogus.

„Nebuvau mokykloje geras mo-
kinys. Per pamokas dažniausiai 
paskutiniame sąsiuvinio lape pieš-
davau kaukoles, drakonus, kardus 
ir kitokius panašaus pobūdžio pie-
šinius“, - sakė pašnekovas.

Pirmą tatuiruotę A.Jakovlevas 
pasidarė būdamas dar paaugliu, o 

vėliau suprato, kad ir pats norėtų 
tapti tatuiruočių meistru.

„Noras pačiam užsiimti tatui-
ruočių darymu buvo didelis. Prieš 
maždaug 17 metų nuėjau į vieną 
Vilniaus tatuiruočių saloną, turėjau 
1500 litų. Man tai buvo dideli pi-
nigai. Norėjau įsigyti tatuiravimo 
įrangą. Savininkas ėmė pasako-
ti, kad įrangai mažiausiai reikėtų 
4000 litų, tad svajonę teko atidėti 
dešimčiai metų“, - apie tai, kaip 
artėjo savo svajonės link, pasakojo 
A.Jakovlevas.

Tik vidurinę mokyklą baigęs 
A.Jakovlevas sakė, kad tatuiruočių 
darymo praktikos įgijo ieškodamas 
informacijos internete bei tatuiruo-

tes darydamas savo draugams.
„Daugelis tatuiruočių meistrų 

yra savamoksliai. Gali bet kokius 
mokslus baigti, tačiau tas „popie-
riukas“ tavęs meistru nepadaro. 
Kol pats to nedarysi – neišmoksi. 
Tai turi pajausti ir išgyventi“, - aiš-
kino pašnekovas.

Paprastai įkvėpimo tatuiruočių 
piešiniams A.Jakovlevas semiasi 
internete – taip gimsta pagrindinis 
eskizas, kuris vėliau yra keičia-
mas.

„Seniau tatuiruočių eskizus pieš-
davau ranka, tačiau tai ilgai užtrun-
ka, dabar tai darau „fotošopo“ pa-
galba“, - sakė tatuiruočių meistras.

Paklaustas, kokie tatuiruo-
čių piešiniai yra populiariausi, 
A.Jakovlevas sakė: „Aš dirbu 
„black and grey“ stiliumi (juodai 
pilkos spalvos tatuiruotės su šešė-
liais) – tai mano „arkliukas“. Popu-
liarios geometrinės figūros, įvairūs 
užrašai, abstrakcijos. Tatuiruotė 
negali būti madinga ar nemadinga. 
Tu ją pasidarai vieną kartą ir visam 
gyvenimui. Buvo miškų, gyvūnų 
bumas, bet jis gęsta didžiuosiuose 
miestuose, o čia, į Anykščius, tik 
atėjęs“.

A.Jakovlevas sakė, kad tatuiruo-
tes vienodai darytis pageidauja tiek 
vyrai, tiek moterys. Dažniausiai tai 
- 18-35 metų žmonės, tačiau ta-
tuiruočių meistras prisiminė, kad 
tatuiruotę teko daryti ir 60-mečiui. 
Į Anykščiuose veikiančią tatuiruo-
čių studiją „Kolibris“ užsuka ne tik 
anykštėnai, ypač nemažai žmonių 
atvyksta iš Utenos bei kitų aplin-
kinių rajonų.

„Žmonės pas mane jau ateina 
su savo vizija, kokios jie norėtų 
tatuiruotės. Su tokiais žmonėmis 
lengviau dirbti, kai jie žino, ko 
nori. Būna, kad tenka kai kuriuos 
klientus ir atkalbėti, nes matai, kad 
žmogus pageidauja absurdiškos 
tatuiruotės. Vienas vaikinas pa-
geidavo didelio liūto ant sprando. 
Jeigu matai, kad visiškas absurdas, 
tiesiog nesiimi daryti tokios tatui-
ruotės“, - kalbėjo A.Jakovlevas.

Tatuiruočių meistras pasakojo, 
kad padaryti didesnę tatuiruotę už-

trunka nemažai laiko. Pavyzdžiui, 
pusę rankos dilbio užimančią ta-
tuiruotę, darant su pertraukėlėmis, 
užtrunka iki 5 valandų.

A.Jakovlevas neslėpė, kad da-
rant žmogui tatuiruotę, jam gali 
skaudėti.

„Yra skausmingų vietų. Šonkau-
liai, kaklas, vidinės rankų, šlaunų 
pusės, vietos ties sąnariais. Galima 
nuskausminti, bet tai apsunkina 
procesą. Pagrinde skausmo bijo 
mergaitės, tačiau pradedi daryti, 
matai, kad veidas nušvinta. Baimė 
yra didesnė, nei skausmas“, - tikino 
A.Jakovlevas.

Pasiteiravus, kiek kainuoja pa-
sidaryti tatuiruotę, A.Jakovlevas iš 
pradžių šia tema nenorėjo leistis į 
kalbas. Vėliau išdavė, kad minima-
li kaina, nuo kurios pradeda ben-
drauti su klientu - 40 eurų.

A.Jakovlevas atskleidė, kad jo 
tatuiruočių darymas iš pradžių jam 
buvęs hobiu, tačiau dabar šią veiklą 
jis vadina daugiau darbu.

„Kai tai darai kiekvieną dieną, 
yra įsipareigojimai, tai tampa jau 

darbu. Fiziškai šis darbas nėra sun-
kus, tačiau yra daugybė dalykų, 
kuriuos svarbu išmanyti. Turi būti 
profesionalas, meistras su ilgamete 
patirtimi“, - aiškino A.Jakovlevas.

Tatuiruočių meistro ranką taip 
pat puošia tatuiruotė, kurią jis sau 
pasidarė pats.

„Bet pačiam darytis tatuiruotes 
nebeįdomu, įdomiau jas daryti ki-
tiems. Darai taip, kad žmogus po 
to pasakytų „vau“. Nuo jo emoci-
jos aš ir pats pasikraunu“, - kalbėjo 
A.Jakovlevas.

Iš sostinės į Anykščius gyventi 
atvykusio A.Jakovlevo pasiteira-
vau, ar jam patinka mūsų miestas.

„Gražus, jaukus miestelis. Va-
sarą daug turistų. Verslui pats tas. 
Jeigu nori pramogų, jų čia gal ir 
mažai, bet yra draugai Vilniuje, ku-
riuos važiuoji lankyti. Dabar visi su 
automobiliais - nematau čia proble-
mos“, - sakė A.Jakovlevas, pridur-
damas, kad gerai gyventi galima ir 
nedideliame mieste, tačiau svarbu 
būti drąsiam ir nebijoti imtis šir-
džiai mielos veiklos. 

Tatuiruočių meistras Aleksandras Jakovlevas tatuiruotes daro 
jau septynerius metus.

Tatuiruočių  studija „Kolibris“ įsikūrusi buvusio „buitinio“ an-
trajame aukšte.

Savaitgalio diskusija: Ar reikia didinti vilkų 
sumedžiojimo kvotas?

Kaimo reikalų komitetas, suprasdamas ūkininkų susirūpinimą dėl vilkų daromos žalos ūkiniams 
gyvūnams, sausio 29 d. kartu su atsakingų institucijų atstovais ir socialiniais partneriais aptarė 
vilkų valdymo rezultatus. Pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą informaciją, praėjusiais metais 
vilkai papjovė 1802 ūkinius gyvūnus. 2019–2020 m. medžioklės sezonui buvo nustatytas didžiau-
sias per pastaruosius 15 metų vilkų sumedžiojimo limitas – 120, kuris buvo išnaudotas anksčiau 
nei pasibaigė leistinas medžioklės terminas. Limito išnaudojimas nepasibaigus medžioklės sezonui, 
ūkininkų teiginiai apie vilkų elgseną, kai vilkai vis dažniau ateina medžioti gyvūnų, esančių labai 
arti žmonių, rodo, kad vilkų populiacija padidėjusi. Komitetas siūlo vilkų sumedžiojimo limitą per 
2020–2021 m. medžioklės sezoną padidinti iki 150.

Kaip manote, ar 30-ia vilkų sumedžiojus daugiau, ūkininkai pajus realų skirtumą? O gal reikia 
saugoti vilkų populiaciją?

Vlada: „Apie Leliūnus tai šmirinė-
ja vos ne pačioje gyvenvietėje, šuniu-
kui paduotą maistą po nakties randu 
suėstą“.

Nebūtina: „Vilkų buvo ir tegul 
jie gyvena dabar, bet vilkai nebe tie, 
anksčiau buvo medžiojami ištisus 
metus, bijojo eit į kaimus ar mieste-

lius, o dabar jie jaučiasi nebaudžiami, 
tad ne tik į vienkiemius eina, bet kur 
tik nori, sako šernų mažoka, gal būti, 
bet stirnų apstu, bet stirną pavyt rei-
kia, o naminis gyvūnas gi pririštas ar 
aptvare“.

Darius: „Reikia medžioti ištisus 
metus ir be jokių kvotų bent 3 metus, 

tada galbūt padėtis pagerėtų, nes po 
šito besaikio saugojimo jie prarado 
visiškai baimės jausmą“.

Laima: „Būtina didinti, nes sume-
džiotas šių metų limitas per du mėne-
sius, ar įsivaizduojat, kiek jų privisę? 
Latvija 260 limitą medžioja ištisus 
metus, ir nuo to vilkai neišnyko“.

Elvyra: „Išnaikint visada spėsim, 
juk gražu miške sutikus jais pasigro-
žėti, pamatyti, kaip maži vilkiukai 
žaidžia, juk vilkai mūsų miškų lau-
kinės faunos puošmena“.

XX atsakymas į Elvyra: „O jums 
reikėjo atvažiuoti pasižiūrėti kaip 
„gražiai“ ant kiemo kaime atrodo 
numylėtas šuo papjautas vilko. Ir 
labai abejoju, ar esate mačiusi kada 
vilką miške, o jau nekalbant apie 
jauniklį“.

Nereikia: „Vienas pažįstamas gy-
rėsi, kaip šerdavo šernus, stirnas, o 
paskui pyškindavo. Aišku, per spau-
dą šaukiama, kiek daug tų gyvūnų 
prisiveisė ir kad reikia jų skaičių 

„reguliuoti“. Nesikiškit į gamtą. Ji 
pati susireguliuoja. Tad atstokit ir 
nuo vilkų. Ar ne per daug prisiveisė 
medžiotojų?“

Reika: „Būtinai naikinti visus, 
žmonėms pragaras kaime kaip ir 
sakė, jie laukinių negaudo, eina pjau-
na naminius - tik sutemo ir šmirinėja 
po kiemus“.

Kazys: „Negi negalima vilkus 
kaip nors išgąsdint, kad jie išbėgtų 
iš miškų ir tada kiek priskirta rajo-
nui sumedžiot, tik kad tas būtų vienu 
metu vieną dieną visoj šaly vykdo-
ma medžioklė“.
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užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Laimutę RUDZINSKIENĘ dėl 
sūnaus mirties.

Jei dar įmanoma Tave 
paguosti, žinok kad širdys 
mūsų gedi su Tavim.

Liūdi kartu Surdegio 
bendruomenė

komentarai Ar šiais laikais reikalingas miesto laikrodis?
Dalis anykštėnų pageidautų, kad į Anykščių Antano Baranaus-

ko aikštę būtų sugrąžintas čia maždaug prieš 30 metų stovėjęs 
laikrodis. Viešojoje erdvėje diskutuojama ir apie tai, kad laikro-
dis mieste galėtų būti įrengtas ir kurioje nors kitoje vietoje.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar jie taip pat jaučia nostalgiją 
miesto laikrodžiui bei domėjosi, ar, jų manymu, Anykščiams rei-
kia naujo laikrodžio.

Laikrodis 
suteikia namų 
jaukumo

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas:

- Miesto laikrodis daugeliui pa-
tiko, nes buvo jaukus, savas kaip 
namų apyvokos daiktas. Ir netgi 
naudingas!

Man miesto laikrodis nostalgijos 
nekelia. Kiekvienam laikui – savi 
žaidimai. Pagal anų laikų gan skur-
džią, tokią paprastą dvasią, viskas 
tuo laiku buvo savo vietoje, bet ar 
dabar miesto laikrodis būtų savo 
vietoje - nemanau. Praėjo jau 30 
metų, per tą laiką pačių Anykščių 
stilistika pasikeitė, aikštės akcen-
tai, mūsų pačių mąstymas. Reikia 
kažko šiuolaikiškesnio, nei tas lai-
krodukas.

Man atrodo, normalu ir gražu 
yra nostalgija. Aš prieš laikrodį 
niekada nebuvau, jis tuo metu man 
patiko.

Laikrodžio vietoje stovintis pa-
minklas Laisvei man nelabai pa-
tinka. Ta prasme, kad jis stovi ne 
visai savo vietoje. Šito paminklo 

variantą aš mačiau Amerikoje, Los 
Andžele,viename Kalifornijos uni-
versiteto parke.Ten iš viso pasaulio 
stovi daug įvairiausių paminklų, 
tad ten labai tinka. Mūsų miestelis 
nejaunas, aplinkui senamiesčio tro-
bos, toje aplinkoje paminklas Lais-
vei „neįsipaišo“ iki šiol. Dabartinis 
paminklas Anykščių dvasiai (o 
dar senamiesčio fone) pernelyg 
modernus ir universalus. Kūrinys 
(skulptūra) meniškas ir originalus, 
tačiau, būdamas toks universalus, 
jis galėtų stovėti bet kurio šalies 
miesto naujame mikrorajone (tik 
ne centre, juo labiau didmiesčio). 
Baranausko aikštėj jis - blizgančio 
metalo, abstrakčių formų - aki-
vaizdus svetimkūnis, įneša ne tiek 
žavesio, kiek disharmonijos. Tai 
suprasta jau jį čia atgabenant, todėl 
autorius sutiko švelninti įspūdį iš 
akmenų suklijuotu postamentu; tai 
iš dalies pavyko, bet tik iš dalies.

Seniai svarstyta, koks paminklas 
Baranausko aikštėj būtų labiausiai 
tinkamas, grynai anykštėniškas? 
Ir seniai nutarta: paminklas Kny-
gai. Jis apibendrintų visą dvasi-
nį, literatūrinį Anykščių lobyną 
bei literatūrines tradicijas, visus 
kitus esamus paminklus - kaip 
„mazgas“, kaip karūna. Įtvirtintų 
ir įprasmintų Anykščių - Knygos 
miesto - įvaizdį; tuo iškart išsiskir-
tume iš kitų, nes būtume vieninte-
lis, neginčijamai pirmasis Knygos 
miestas Lietuvoje. O turint omeny 
vis blėstančią knygų skaitymo ten-
denciją, jau lyg ir išties metas tin-
kamai pagerbti kalnus nuvertusią, 
kraštą išaukštinusią Knygą.

Didžiausia problema norint pa-
keisti šį paminklą - žinoma, jo kilni 
dedikacija Laisvei. Ja galima spe-

kuliuoti, priešinti žmones. Tačiau 
tokia Laisvės išraiška - pasikar-
tosiu - mūsų miesteliui pernelyg 
drastiška, sukelianti prieštaringus 
jausmus.

Man patiktų, jei Anykščiuose 
būtų įrengtas naujas laikrodis. 
Laikrodis iš karto tampa susitiki-
mų vieta, priduoda namų jauku-
mo, kažkoks atsiranda ryšys su 
aplinka. Tas laikrodis nebūtinai 
turi būti toks pats, koks buvo. Kur 
jis galėtų atsirasti - taip giliai ne-
galvoju. Anksčiau buvo kalbama, 
kad laikrodis bus atstatytas prie 
autobusų stoties. Ir visi tokiam 
pasiūlymui pritarė. Bet kur jis po 
to dingo, kodėl jo nepastatė - ne-
žinau.

Valandas 
galėtų rodyti 
lauko ekranas

Antanas VERBICKAS, Anykš-
čių Antano Baranausko ir Anta-
no Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus direktorius:

- Apie buvusį miesto laikrodį 
visai negalvoju. Tada, kai jis dar 
stovėjo Antano Baranausko aikš-
tėje, buvo pretekstas pasišaipyti 
- tai su fontanu problemos, tai lai-
krodis neveikia. Tada atrodė neiš-
sprendžiamos problemos.

Žmonėms atsirado proga apie 
laikrodį padiskutuoti ir tiek. Čia 
juk ne koks referendumas. Gal-
voju, kad mieste yra daugiau 
tvarkytinų vietų ir problemų, ku-

rios labiau reikalautų svarstymų 
ir sprendimų. O aikštėje stovintis 
paminklas Laisvei yra simbolinis 
ženklas ir visai nesvarbu, kas jį 
kaip vertina. Čia jau viskas iš-
spręsta.

Skaičiau, kad kažkuriame La-
tvijos mieste verslininkai nutarė, 
kad miestui reikia laikrodžio. Jie 
laikrodį miestui padovanojo ir pa-
statė. Pasaulyje kartais atsiranda 
tokių iniciatyvų.

Valandas, jei kažkam to reikia, 
galėtų parodyti prie kultūros cen-
tro įrengtas lauko ekranas. Pasta-
tysi laikrodį prie autobusų stoties 
– taip, jūs eisite važiuoti autobu-
su, jį matysite, o kitas žmogus 
į šią upės pusę gal nei sykio per 
mėnesį nepereina. Pastatysi prie 
bažnyčios - vėl... 

Laikrodis miestui pliusą pridė-
tų, bet ar jis atliktų savo funkciją? 
Dabar, jei reikia sužinoti valandas, 
žmonės į telefoną pasižiūri.

Kur 
demontuotas 
laikrodis – 
nežinau

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direkto-
rius:

- Žinau ir prisimenu, kad centri-
nėje Anykščių miesto aikštėje sto-
vėjo laikrodis. O kažką daugiau 
apie jį pasakyti tikrai neturiu ką.

Kur dabar yra demontuotas lai-

krodis - tikrai nežinau. Čia reikėtų 
daug tikslintis. Aš net neįvaizduo-
ju, kada jis demontuotas. Čia ge-
rokai prieš pradedant man dirbti 
komunaliniame ūkyje įvyko. Rei-
kėtų tuo pasidomėti.

Kalbant apie naują laikrodį, gal 
kažkur mieste ir būtų neblogai, 
bet kur jis galėtų stovėti, negaliu 
pasakyti.

Norėjau, kad 
liktų laikrodis 
su fontanu

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, archi-
tektas:

- Jeigu žiūrint į tą laikmetį, cen-
trinėje Anykščių miesto aikštėje 
įrengti laikrodį buvo labai geras 
architektūrinis sprendimas ir jis 
tuo metu labai tiko. Dabar ar reikia 
to laikrodžio - abejoju. Visi dabar 
turi tų laikrodžių – mobilieji te-
lefonai, kiti įrenginiai. Nemanau, 
kad laikrodis mieste būtinas ir net 
nelabai įsivaizduoju, kur Anykš-
čiuose jį būtų galima pastatyti.

Tada, kai Kultūros taryboje 
buvo svarstoma, ar miesto aikštė-
je reikalingas paminklas Laisvei, 
aš buvau prieš paminklą, norėjau, 
kad liktų laikrodis su fontanu. Tas 
paminklas, jau tada kalbėjau, kad 
paminklo postamentas padarytas 
blogai, jis ten visai netinka.

O dabar...Yra kaip yra. 

-AnYkŠTA

Audronė Pajarskienė vadovaus Anykščių rajono kultūrai
(Atkelta iš 1 psl.)

Per kiekvienais metais vykstantį 
savivaldybės administracijos dar-
buotojų vertinimą, Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė A.Pajarskienę 
įvertino „labai gerai“.  Tačiau, nuo-
latine Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja ją nuspręsta 
skirti tik po ilgokai trukusių aistrin-
gų diskusijų.

Tiesa, nei administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė, nei pati A.Pajarskienė 
„Anykštai“ nenorėjo atskleisti, kad 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjos paskyrimas nebu-
vęs visiškai sklandus. 

Penktadienio vakarą savo feisbu-
ko profilyje A.Pajarskienė paskel-
bė dviprasmišką įrašą: „Ačiū pri-
sidėjusiems. Išeinu“. Iš įrašo buvo 
galima spėti, kad A.Pajarskienė 

išeina iš darbo, tačiau pirmadienį 
„Anykštai“ ji sakė, kad feisbuko 
įrašas nebuvo susijęs su darbu. 
„Tai mano privatus feisbuko profi-
lis. Ką noriu, tą rašau. Gal aš pra-
nešiau, kad iš feisbuko išeinu?“ – 
„Anykštai“ kalbėjo A.Pajarskienė.  

53-ejų metų A.Pajarskienė 
2 0 0 4 - 2 0 0 7 
metais dirbo 
t u o m e t i n i o 
Anykščių rajo-
no mero Alvy-
do Gervinsko 
patarėja. Nuo 
2013-ųjų - ji 
savivaldybės 
administracijos kultūros specialis-
tė.  

Valdininkai gali būti įvertinami 
trimis „pažymiais“ – labai gerai, 
gerai ir nepatenkinamai. Paprastai 
ši trijų skalių sistema susitraukia 

iki dviejų – labai gerai ir gerai. 
Pirmadienį kalbinama apie sa-

vivaldybės administracijos dar-
buotojų įvertinimus L.Kuliešaitė 
sakė,  kad labai gerai įvertinta 
daug administracijos darbuotojų. 
Šis įvertinimas nebūtinai garan-
tuoja kvalifikacinės kategorijos ir 

tuo pačiu algos 
pakėlimą. Nu-
matomos ir kitos 
galimos skatini-
mo priemonės 
-  papildomos 
atostogų dienos, 
1-2 mėnesių al-
gos dydžio pre-

mijos, padėkos, vardinės dovanos. 
L.Kuliešaitė „Anykštai“ kalbėjo, 
kad labai gerai įvertintus darbuoto-
jus planuoja skatinti papildomomis 
atostogų dienomis.

Pati asmeniškai direktorė verti-

no tik skyrių vedėjus, o specialistų 
vertinimus pateikė skyrių vedėjai, 
seniūnų – savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja Ve-
neta Veršulytė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijoje po to, kai 
A.Pajarskienė taps nuolatine Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja, be nuolatinio vadovo 
liks vienintelis Statybos skyrius. 
Statybos skyriui šiuo metu laikinai 
vadovauja Valentinas Vitkūnas.

Savivaldybės administracijos 
Kultūros skyrius pastaraisiais de-
šimtmečiais kelis kartus mutavo 
– „kultūra“ buvo ir savarankiškas 
skyrius, ir Švietimo skyriaus dalis, 
ir apskritai be skyriaus, kai šią sritį 
kuravo tiesiogiai administracijos 
direktoriui pavaldus specialistas. 
Dabar šiame skyriuje yra keturi 
darbuotojai.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas Keisti autobusų grafikai
Man nesuprantamas Svėdasų 

krypties autobusų eismas. 
Bent du kartus per dieną iš Svė-

dasų į Anykščius vienas paskui 

kitą važiuoja du autobusai, paskui 
– kelių valandų tarpas. 

Tokie grafikai nepatogūs kelei-
viams,  o ir verslo prasmės aš ne-

suvokiu. 
Juk antrasis autobusas paprastai 

važiuoja tuščias.
Nežinau, į ką kreiptis dėl auto-

busų. Gal seniūnas galėtų autobu-
sų grafiką pareguliuoti?

svėdasiškis

„...Penktadienio vaka-
rą savo feisbuko profilyje 
A.Pajarskienė paskelbė dvi-
prasmišką įrašą: „Ačiū pri-
sidėjusiems. Išeinu“....“
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Ramybės seniūnaitijos seniūnaitė 
gyventojus buria feisbuke

Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS kalbino Anykščių Ramybės mikrora-
jono seniūnaitijos seniūnaitę Inaidą KOMAROVĄ.

I.Komarova gimė ir augo Anykščiuose, mokėsi dabartinėse Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje 
ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Baigusi mokyklą, ji įgijo pradinių klasių 
bei rusų kalbos mokytojos specialybes. Šiuo metu I.Komarova yra Debeikių pagrindinės mokyklos 
direktorė. Mėgsta gamtą, keliauti, eiti į žygius, lankyti kultūrinius renginius. I.Komarovą Anykščių 
rajono savivaldybė yra paskelbusi „Šimtmečio anykštėne“.

Anykščių Ramybės mikrorajono seniūnaitijos seniūnaitė Inaida Komarova sakė, kad seniūnaite 
panoro tapti ir dėl to, kad praktiškai sužinotų, ką ji gali nuveikti žmonių gerovei.

Anyksciai.lt nuotr.

- Anykščių Ramybės seniūnai-
tijos seniūnaitės pareigas einate 
jau antrą kadenciją iš eilės. Ko-
dėl dar kartą nusprendėte siekti 
šių pareigų? Kuo Jus žavi seniū-
naičio pareigos?

- Gyvenu Ramybės mikrorajo-
ne. Pirmaisiais metais seniūnaičio 
pareigos buvo naujiena, iššūkis. O 
antraisiais kadencijos metais man 
pasidarė įdomu, ar iš tikrųjų mi-
krorajonui yra reikalingas seniū-
naitis, ką jis gali nuveikti. 

 
- Kokiomis formomis vyksta 

Jūsų bendravimas su Ramybės 
seniūnaitijos gyventojais?

- Kol kas bendraujame atviroje 
feisbuko grupėje „Ramybės lai-
kas“, kuri turi jau virš 400 narių. 
Ta grupė skirta daugiau seniūnai-
tijos gyventojų apvienijimui. Gru-
pėje su seniūnaitijos gyventojais  
dalijuosi renginių anonsais, darbo 
pasiūlymais. Buvo paskelbta kele-
tas apklausų. Grupėje „Ramybės 
laikas“ viešinau informaciją apie 
Ramybės mikrorajono pertvarkos 
svarstymą, kviečiau gyventojus 
dalyvauti akcijoje „Darom“. Ben-
dradarbiauju su švietimo įstai-
gomis, nes man tai artima sritis. 
Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ 
norėjo papildyti savo biblioteką, 

feisbuke dalijausi apie tai informa-
cija, žinau, kad buvo žmonių, kurie 
bibliotekai dovanojo knygų.

Nesakyčiau, kad bendraujame 
su  Ramybės seniūnaitijos gyven-
tojais tik virtualiame pasaulyje. 
Organizuojant akciją „Darom“, 
žmonės nebuvo labai aktyvūs. 
Taip įsivaizduoju, kad tas žmonių 
aktyvumas būna toks, kiek tai lie-
čia kažkokius jų asmeninius rei-
kalus. Dažnai žmonės turėtų patys 
vienytis - tai yra labai svarbu.

Manau, nekiltų problemų, jei 
su seniūnaitijos gyventojais kaž-
kur norėtume susitikti. Priimtų 
darželis ar kokia nors kavinė. Pa-

vyzdžiui, „Nykščio namai“, ku-
rių kolektyvas taip pat prisijungė 
prie mūsų organizuotos akcijos 
„Darom“.

- Kokias problemas jau teko 
spręsti dirbant Ramybės seniū-
naitijos seniūnaite? Kaip tai 
Jums sekėsi daryti?

- Žmonės skambino dėl automo-
bilių stovėjimo aikštelių. Skambi-
nau į savivaldybę dėl to, nors man 
tai buvo naujiena. Gyventojai do-
mėjosi, ar žmogus Žiburio gatvėje 
gali turėti savo asmeninę automo-
bilių stovėjimo vietą.

Vienas gyventojas šalia daugia-
bučio norėjo pasistatyti savo ran-
komis iš akmenų sukurtą meninę 
kompoziciją. Teko bendradarbiauti 
su architekte šiuo klausimu, gavo-
me leidimą.

Žmonės kreipėsi dėl šunų ve-
džiojimo. Žinau, kad ir dabar dėl 
to yra nepatenkintų. Planuoju  ini-
cijuoti, kad šia tema pagalvotų ir 
savivaldybės vadovai.

Kalbėjomės su gyventojais apie 
tarp daugiabučių namų esančius 
laiptus, prie kurių buvo padaryti 
turėklai.

Žmonės pageidavo sutvarkyti 
vaikų žaidimų aikšteles. Manau, 
kad mieste yra įstaigos, kurios at-
sako už tų erdvių priežiūrą, jie turi 
tą pirmieji pastebėti.

- Seniūnaite dirbote su dviejų 
skirtingų kadencijų Anykščių ra-
jono valdžia. Palyginkite, su ku-
ria komanda darbas ėjosi sklan-
džiau, kurie rajono vadovai rodė 
didesnį dėmesį paprastų žmonių 
problemoms spręsti? Kurių rajo-
no savivaldybės vadovų pagalbą 
sprendžiat problemas galėtumė-
te išskirti?

- Naujoji savivaldybės koman-
da dirba dar neilgai ir atlieka savo 
funkcijas. Į seniūnaičių sueigą 
atvyksta savivaldybės atsakingi 
darbuotojai. Taip buvo ir praeitoje 
kadencijoje, ir dabar.

Nei vienas savivaldybės vadovas 
neatsisakė padėti, todėl nei vieno ir 
neišskirčiau. Tiesiog, žmonės dir-
ba savo darbą ir viskas.

- Kokiomis nuotaikomis šiuo 

metu gyvena Ramybės seniū-
naitija? Kokie žmonių lūkesčiai, 
norai?

- Kokie konkrečiai lūkesčiai ir 
norai, šiandien nepasakyčiau, bet 
planuoju surengti feisbuke ap-
klausą, kurioje žmonės išsakytų, 
ko nori iš seniūnaičio. Manyčiau, 
labai svarbu, kad žmonės žinotų, 
kad už daugelį dalykų yra atsa-
kingos įstaigos ir tai jos turi atlikti 
labai gerai. Žmonėms patiems rei-
kia kurti namų bendrijas ir kalbėtis 
su savo artimiausia bendruomene. 
Tai padaryti žmonėms dar sunku. 
Bet yra labai gražių pavyzdžių, kai 
žmonės labai gražiai tvarko savo 
daugiabučių aplinką. Tik labai 
svarbu už tai žmonės ir pagirti.

- Ar seniūnaičiams pakanka 
Anykščių rajono savivaldybės 
skiriamų lėšų su jų veikla susi-
jusioms išlaidoms kompensuo-
ti? Kam Jūs panaudojate šiuos 
pinigus?

- Tokių pinigų dar negavau, nes 
nesikreipiau dėl to į savivaldybę. 
Rimčiau pagalvojus, vykdydama 
seniūnaičio pareigas, aš išlaidų ir 
nesu patyrusi. Akcijos „Darom“ 
metu, pavyzdžiui, savivaldybė 
parūpino darbo įrankių bei prie-
monių.

- Kaip manote, kas labiau 
Anykščiams reikalingi - seniū-
naičiai ar Anykščių miesto se-
niūnas? 

- Žinau, kad miestas seniūno ne-
turi, bet galbūt jis greitai atsiras. 
Aš šiuo klausimu turėčiau labiau 
pasigilinti. Užtikrinto atsakymo 
neturiu, iš pirmo karto atsakyčiau 
galbūt ir taip, bet jei argumentuo-
ti, reikėtų pagalvoti.

- Ką, pasinaudodama šiuo in-
terviu, norėtumėte per laikraš-
čio puslapius perduoti Ramybės 
seniūnaitijos gyventojams?

- Pirmiausia norėčiau palinkėti, 
kad gyventojai būtų aktyvūs Ra-
mybės seniūnaitijos žmonės, pa-
triotiški, aktyvūs, bendruomeniški 
ir vieningi. Galbūt tada atsirastų 
daugiau iniciatyvų ir bendromis 
jėgomis galėtume įgyvendinti 
daugelį sumanymų.

Pakviesti prisijungti prie „Tele2“ dabar naudinga – nuolaidos nuo 25 Eur
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ savo klientams dalija nuolaidas už atvestus naujus narius. 

Dabar kiekvienam, pakvietusiam draugus ar artimuosius naudotis „Tele2“ paslaugomis, operato-
rius siūlo 25 Eur nuolaidą paslaugų sąskaitai, o jo draugui dovanoja 100 gigabaitų duomenų.

„Savo klientams ne tik siekiame 
pasiūlyti geriausius sprendimus 
bei paslaugas, bet ir parodyti pa-
dėką. Ši akcija – mūsų būdas pa-
dėkoti už rekomendacijas ir buvi-
mą kartu“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

Pakviesti prisijungti prie 
„Tele2“ – apsimoka

Akcijoje „Rekomenduok drau-
gą“ dalyvauti gali visi „Tele2“ kli-
entai. Jei esate vienas iš jų, apsi-
lankykite svetainėje www.tele2.lt 
arba savo savitarnoje, registruoki-
tės ir gaukite unikalią nuorodą. Ja 
dalintis galėsite su neribotu kiekiu 
savo artimųjų ir bičiulių.

Jei jūsų rekomendacijos nuoro-
da pasinaudojęs draugas ar šeimos 
narys taps nauju „Tele2“ klientu, 
jūs gausite 25 Eur nuolaidą pas-
laugų sąskaitai. Apie tai būsite in-
formuotas SMS žinute.

Gera žinia ta, kad dėl rekomen-
dacijų sudarius daugiau nei vie-
ną papildomą sutartį – nuolaidos 
sumuosis. Pavyzdžiui, jei prie 
„Tele2“ šeimos dėl jūsų rekomen-
dacijos prisijungs du artimieji ar 
draugai, gausite 50 Eur nuolaidą 
sąskaitai, jeigu trys – 75 Eur ir t.t.

Tikėtina, kad jūsų artimiausia 
sąskaita bus mažesnė nei gaunama 
nuolaida. Tačiau „Tele2“ pasirūpi-
no ir tuo! Nuolaidos likutis niekur 

nedings, jis tiesiog bus pritaikytas 
kitai sąskaitai. Ir taip tol, kol bus 
išnaudota visa jums skirta nuolai-
dos suma. 

Nutraukus sutartį, akcijos nuo-
laida nebegalios ir nebus nekom-
pensuojama.

Dovana naujam „Tele2“ 
šeimos nariui – 100 GB  

Tai dar ne viskas – dovanų gaus 
ir prie „Tele2“ prisijungęs bičiulis! 
Žmogus, kuris užpildys jūsų siųs-
toje nuorodoje esančią informaciją 
ir taps mūsų klientu, gaus net 100 
GB dovanų. Tokio kiekio duome-
nų operatoriaus klientams viduti-
niškai užtenka net 10 mėnesių!* 

Dovanojamus gigabaitus Lietu-
voje bus galima išnaudoti per 12 
mėnesių nuo sutarties pasirašymo 
datos.

Akcija „Rekomenduok draugą“ 
galioja visiems, nesinaudojan-
tiems „Tele2“ paslaugomis, taip 
pat bent pusę metų esantiems ak-
tyviems „Pildyk“ klientams.

Pasiūlymas galioja visoje Lietu-
vos teritorijoje, jo galiojimo laikas 
– ribotas.

*Remiantis naujausia Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo 
tarnybos ataskaita: https://www.
rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirti-
ne-ataskaita-6/

Užsak. nr. 119
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MOZAIKA

sprintas

horoskopai
AVINAS. Šią savaitę išsiskirs 

jūsų ir svarbaus jums žmogaus 
nuomonės. Santykiai su partneriu 
bus įtempti ir atrodys vedantys 
aklavietėn, tad konflikto išveng-
ti tikrai nepavyks. Pabandykite į 
viską pažiūrėti filosofiškai ir rimtą 
ginčą kuo labiau sušvelninti. Tu-
rėsite daug progų tiek uždirbti, 
tiek išleisti pinigus.

JAUTIS. Vertindamas naują 
verslo planą ar kokį kitą projektą, 
klausykite savo intuicijos - šią sa-
vaitę ji jūsų neapvils. Savaitės vi-
duryje pagaliau turėtų stabilizuotis 
jūsų finansinė padėtis. Išnaudoki-
te kiekvieną galimybę plėsti savo 
verslą ar profesinės veiklos ribas 
- šią savaitę jų tikrai bus.

 
DVYNIAI. Jei nesėdėsite na-

muose ir užsiimsite mėgstama 

veikla, savaitės pradžioje užmeg-
site naujų ir įdomių pažinčių. 
Antroje savaitės pusėje turėsite 
galių padėti žmonėms, turintiems 
psichologinių problemų, bet sa-
vaitgalį verčiau praleiskite glau-
džiame šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmadienį neigno-
ruokite seno bičiulio ar giminaičio 
patarimo. Pirmoje savaitės pusėje 
pasistenkite su niekuo nesusi-
pykti, ypač vyresniais už save. Į 
savaitės pabaigą jūsų pečius vei-
kiausiai užgrius per didelis darbų 
krūvis, vėluosite ir nervinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažinti-
nės kelionės ar kokio mokomojo 
seminaro pirmoje savaitės pusėje - 
įgytos žinios atneštų daug naudos. 
Nuo ketvirtadienio būkite ypač 
budrus - kai kas gali pamėginti 
pavogti jūsų idėjas ar darbo vai-
sius. Jei savaitgalį neužsidarysite 

tarp keturių sienų, jūsų tikriausiai 
laukia maloni pažintis su priešin-
gos lyties asmeniu.

MERGELĖ. Netikėkite vis-
kuo, ką išgirsite pirmadienį ar 
antradienį - kažkas bandys jus ap-
gauti. Savaitės viduryje bus sunku 
susikalbėti su šeimos nariais. Pa-
sistenkite įsiklausyti į jų argumen-
tus ir suprasti jų požiūrį. Antroje 
savaitės pusėje žinių troškimas 
gali jus nuvesti jums pačiam neti-
kėtais keliais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje teks priimti svarbų 
sprendimą, liečiantį asmeninius 
santykius. Savaitės viduryje bū-
site ypač imlus naujovėms. La-
bai tinkamas metas mokymuisi, 
studijoms. Penktadienį ar šeš-
tadienį iki pietų susitvarkykite 
namus - tikriausiai turėsite neti-
kėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite turėti pro-
blemų dėl žmogaus, gyvenančio 
su jumis. Pasistenkite būti su juo 
nuoširdus ir sąžiningas. Jei įma-
noma, nepalikite šios savaitės dar-
bų kitai savaitei, užbaikite juos iki 
penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmo-
mis savaitės dienomis patrauksite 
svarbių žmonių dėmesį. Tai gali 
atsiliepti ateities karjerai. Savaitės 
viduryje sulauksite apdovanojimo 
už senus gerus darbus, kuriuos jau 
būsite beveik pamiršęs. Antroje 
savaitės pusėje pasistenkite arčiau 
susipažinti su seniai jus dominan-
čiu asmeniu - galimas jaudinantis 
ir romantiškas ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje draugai gali būti ne visiškai 
atviri su jumis. Tikėkimės, kad jie 
neturi piktų kėslų. Nuo antradie-

nio jus pagaus varžymosi dvasia. 
Būsite pasirengęs priimti bet kokį 
iššūkį. Protingai vis viena nesielg-
site, tai bent pasistenkite būti at-
sargus. Daug ką jūsų gyvenime 
gali pakeisti pažintis su užsienie-
čiu ar apskritai svetima kultūra.

VANDENIS. Ši savaitė žada 
jums būti turtinga įvairių įvykių, 
paįvairinančių kasdienybę. Gyve-
nimas tekės įprasta vaga, tačiau iš 
tiesų bus labai įdomus. Tikėkitės 
visokių netikėtumų.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pir-
momis savaitės dienomis visas jė-
gas skyręs profesinei veiklai. Tie-
sa, diplomatiškumu ir lankstumu 
nepasižymėsite, sunkiai suvoksi-
te, iš kur vėjas pučia. Nelabai tai 
jums ir rūpės. Savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. Jei 
galite, praleiskite laiką kur nors 
kitur.

Krepšinis. Anykščių KSKC-
„Elmis“ penktadienį namuose 
RKL varžybose 71-62 įveikė Klai-
pėdos „VKKM-Neptūnas“, o šeš-
tadienį išvykoje 91-47 sutriuškino 
Kelmės SC ekipą.  Į klaipėdiečių 
krepšį Žygimantas Žiukas įmetė 
17 taškų, prieš Kelmės komandą 
rezultatyviausiai žaidė Tautvydas 
Jodelis, pelnęs 26 taškus. RKL B 
diviziono B grupėje Anykščių KS-
KC-„Elmis“ užima 5-ąją vietą - 14 
pergalių, 8 pralaimėjimai.  

Plaukimas. Sausio 31 – vasario 
1 dienomis Rygoje (Latvija) vyko 
„Madwave Challenge“ tarptauti-

nės plaukimo varžybos, kuriose 
savo jėgas išbandė 980 dalyvių iš 
5 šalių: Latvijos, Baltarusijos, Lie-
tuvos, Estijos ir Rusijos. Anykščių 
KKSC atstovavo 12 sportininkų. 
Patiems jauniausiems tai buvo 
pirmosios varžybos užsienyje, ta-
čiau jie gerino savo asmeninius 
rezultatus bei garbingai kovojo su 
vyresniais (1-2 metais) už save 
varžovams. Vyresniųjų sportininkų 
varžybose puikiai pasirodė Andže-
lika Zlatkutė – ji 200 m laisvuoju 
stiliumi plaukime iškovojo trečią 
vietą, o 100 m laisvuoju stiliumi 
plaukime buvo antra, tiesa, šią 
vietą teko dalintis su viena iš var-
žovių, nes abi jos pademonstravo 
vienodą laiką.

Futbolas. Anykščių rajono salės 
futbolo čempionate paaiškėjo pus-
finalio etapo dalyviai. Šeštadienį 
A.Baranausko mokyklos sporto 
salėje sužaistose ketvirtfinalio 
rungtynėse netrūko emocijų bei 
buvo pelnyta daug įvarčių. „Stop“ 
komanda 9:2 sutriuškino „Strė-
les“, „Veteranai“ permainingame 
susitikime 4:5 nusileido „Šiandien 
plotas“ ekipai. Paskutiniame su-
sitikime KKSC lygiai kovojo su 
„Dolco“ komanda, bet galiausiai 
neatlaikė daugiau atsarginių žaidė-
jų turėjusių varžovų tempo ir buvo 
sutriuškinta 3:17. Pusfinalių varžy-
bos vyks vasario 8 d. A.Baranausko 
mokyklos sporto salėje.

14.00 val. susitiks „Spartakas“ 

– „Stop“, 15.00 val. „Dolcas“ – 
„Šiandien plotas“.

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai sugrįžo iš jaunimo žie-
mos olimpinių žaidynių, kurios 
vyko Lozanos mieste Šveicari-
joje. Žaidynėse dalyvavo 1800 
sportininkų iš 80 pasaulio šalių. 
Slidinėjimo varžybose Lietuvos 
garbę gynė trys anykštėnai Eglė 
Savickaitė, Edvinas Šimonutis ir 
Irmantas Žilinskas, kuriuos ruošė 
Anykščių treneriai Algis ir Jaunius 
Drūsiai. Slidinėjimo kroso rungty-
je E. Savickaitė finišavo 68-ta, E. 
Šimonutis – 64- tas, I. Žilinskas 
– 77- tas. Sprinto rungtyje liko E. 
Savickaitė 63-ia, E. Šimonutis – 

56- tas, I. Žilinskas – 81-as. 5 km 
distancijoje E. Savickaitė finišavo 
65-ta, 10 km – E. Šimonutis 57-tas, 
I. Žilinskas 70- as. Varžybose star-
tuodavo iki 87 sportininkų.

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai sėkmingai 
pasirodė atvirose Panevėžio mies-
to vaikų  (2009 m. gimusių ir jau-
nesnių) pirmenybėse. Čempionate 
dalyvavo beveik šimtas sportinin-
kų iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Joniškio, Tau-
ragės, Anykščių miestų bei rajonų. 
Nugalėtoju savo svorio kategorijo-
je tapo Mangirdas Braždžiūnas, o 
bronzos medaliu džiaugėsi Kajus 
Kupčinskas.

Kinai per socialinius tinklus 
ieško, kas pašertų uždarytuose 
miestuose likusius augintiniu

Beprecedentis karantinas naujo 
koronaviruso epicentre atsidūru-
siame Kinijos Uhano mieste mili-
jonus žmonių atskyrė nuo jų šei-
mų, o daugelį – ir nuo augintinių, 
todėl susirūpinę jų šeimininkai ir 
geranoriški svetimi žmonės per 
socialinius tinklus derina veiks-
mus, kad be priežiūros paliktais 
gyvūnais būtų pasirūpinta.

Virusas, kuris Kinijoje jau nu-
sinešė daugiau nei 360 gyvybių, 
atsirado prieš Naujuosius metus 
pagal Mėnulio kalendorių, kai 
šimtai milijonų žmonių keliavo 
po visą šalį. Dėl viruso protrūkio 
uždarius Uhaną ir kitus miestus 
centrinėje Hubėjaus provincijoje, 
daug žmonių liko įstrigę.

Į „Twitter“ panašiame sociali-
niame tinkle „Weibo“ frazė „gel-
bėk Uhane paliktus augintinius“ 
pirmadienį buvo trečia pagal ieš-
komumą. Jos ieškojo milijonai 
žmonių, negalinčių grįžti į miestą, 
ir tų, kas gali padėti.

„Prašom padėti man, pašerkite 
mano katę“, – sausio 30 dieną pa-
rašė vienas vartotojas.

Pirmadienį jis pasinaudoda-
mas ta pačia grotažyme paskelbė 
džiugias naujienas, kad surado 
„jaunuolį“, kuris sutiko nueiti ir 
pašerti jo augintinę Maomao.

„Per vaizdo pokalbį vyrui atida-
rius duris Maomao kniaukė labai 
gailiai; namuose nieko nebuvo ke-

liolika dienų“, – rašė jis.
Daugiau kaip 2 tūkst. žmonių 

taip pat prisijungė prie Uhano ma-
žųjų gyvūnų apsaugos asociacijos 
sukurtos grupės kiniškoje pokal-
bių programėlėje QQ, ieškodami 
„geraširdžių žmonių“, galinčių 
pašerti Uhane likusius auginti-
nius, jų šeimininkams negalint 
sugrįžti į miestą.

Vienas grupės narys pirmadienį 
klausė, ar kas nors norėtų pašer-
ti namuose laikomą gyvatę. „Esu 
mirtinai susirūpinęs, – anonimiš-
kai rašė šis vartotojas. – Šią žiemą 
neleidau jai įmigti, nes tai visai 
maža gyvatė.“

Iki pirmadienio vakaro šis įra-
šas atgarsio nesulaukė.

„Jei yra įstrigusių kačių ir šunų, 
ir galite mane įleisti, galiu padėti 
pašerti juos per tiesioginę trans-
liaciją“, – rašė Katherine Cui iš 
rytinės Džedziango provincijos, 
kur sekmadienį buvo paskelbtas 
karantinas Vendžou mieste.

„Namie turiu daug augintinių, 
daug kačių maisto, šunų maisto 
ir kačių kraiko. Labai gerai žinau, 
kokie svarbūs yra augintiniai“, – 
pridūrė ji.

Kampanija už namie paliktus 
augintinius kilo po daugelio ži-
niasklaidos pranešimų, jog kai ku-
rie daugiabučiai uždraudė laikyti 
gyvūnus, kad virusas neplistų. Be 
to, buvo nepatvirtintų pranešimų, 
kad žmonės dėl panašių priežas-
čių išmesdavo savo augintinius.

Nors manoma, kad naująjį ko-
ronavirusą žmonėms perdavė gy-

vūnai viename Uhano laukinių 
gyvūnų turguje, Pasaulio sveika-
tos organizacija (PSO) savo pa-
skyroje „Weibo“ nurodė „nesant 
įrodymų, kad šunys, katės ir kiti 
augintiniai gali užsikrėsti naujuo-
ju koronavirusu“.

Kinijoje daugėja naminius gy-
vūnus laikančių žmonių. Su au-
gintiniais susijusios išlaidos šalyje 
2018 metais pasiekė 170,8 mlrd. 
juanių (21,4 mlrd. eurų), rodo 
mugės „Pet Fair Asia“ ir interneto 
svetainės Goumin.com ataskaita.

Po „Brexito“ ES geografinis 
centras persikėlė į lauką Bava-
rijoje

Europos Sąjungai penktadienį 
praradus vieną savo narę – Jung-
tinę Karalystę – bloko geografinis 
centras persislinko į pietryčius ir 
atsidūrė viename neišvaizdžiame 
lauke Vokietijos pietinėje Bavari-
jos žemėje.

Netoli Viurcburgo miesto esan-
tis Gadheimo kaimas pasiruo-
šimus perimti šią garbę gerokai 
anksčiau nei šeštadienio vidur-
naktį vietos (1 val. Lietuvos) lai-
ku sukako prieštaringai vertinama 
„Brexito“ akimirka. Naująjį tašką 
dabar žymi ant akmens pritvirtin-
tas raudonai ir baltai dryžuotas 
stulpelis, o šalimais ant trijų stul-
pų plevesuoja ES, Vokietijos ir 
vietinės Feitshechheimo savival-
dybės vėliavos.

“Viena vertus, žinoma, didžiuo-
juosi ir džiaugiuosi, kad tapome 
naujuoju Europos geografiniu 
centru“, – sakė Feitshechheimo 
meras Juergenas Goetzas. – Kita 
vertus, aišku, tai liūdna proga, 
nes Britanija yra pirmoji ES pa-
liekanti šalis.“

Garbė būti Europos Sąjungos 

centru Gadheimui atiteko remian-
tis Prancūzijos nacionalinio kar-
tografijos instituto IGN skaičia-
vimais, rodančiais, kad šio taško 
koordinatės yra 9 laipsniai 54 mi-
nutės ir 7 sekundės rytų ilgumos 
bei 49 laipsniai, 50 minučių ir 35 
sekundės šiaurės platumos.

Gadheimas perėmė šią garbę 
iš kitos savivaldybės Bavarijos 
šiaurinėje dalyje – Vesterngrun-
do, esančio už 56 km į šiaurės 
vakarus nuo naujojo taško.

ES geografinis centras, pa-
grįstas IGN apskaičiavimais, 
Vokietijoje buvo nuo 2004 metų 
gegužės, kai blokas išsiplėtė nuo 
15 iki 25 narių, į Bendriją įstojus 
dešimčiai Vidurio ir Rytų Euro-
pos valstybių, įskaitant Lietuvą. 
Tačiau jis vėl pasislinko 2007 
metais, kai į bloką buvo priimta 
Rumunija ir Bulgarija, taip pat 
2013 metais, įstojus naujausiai 
ES narei Kroatijai.

Išstojus Britanijai, bloke liko 
27 narės.

J. Goetzas sakė, kad IGN skai-
čiavimų rezultatus pirmąkart iš-
girdo per vieno vietos radijo laidą 
2017 metų kovą, praėjus keliems 
mėnesiams po Britanijos rinkėjų 
apsisprendimo per 2016-ųjų refe-
rendumą palikti Bendriją.

“Iš pradžių pagalvojau, kad 
tai ankstyvas balandžio 1-osios 
pokštas. Tačiau labai greitai pa-
aiškėjo, kad tai tiesa“, – kalbėjo 
meras.

Vietos pareigūnai svarstė, ko 
imtis šiuo klausimus, kelerius 
metus tvyrojus neaiškumui, kada 
ir ar apskritai JK išstos iš Euro-
pos Sąjungos.

J. Goetzas nusprendė, kad 
naująjį centrą reikia iš anksto 
paruošti, „o jeigu „Brexitas“ ne-
būtų įvykęs, būtume šiame taške 

pastatę paminklą Europos vieny-
bei“.

ES geografinis centras tapo 
nauja potencialia turistų traukos 
vieta Feitshechheimo savivaldy-
bėje, garsėjančioje rūmais, kurie 
kadaise buvo Viurcburgo kuni-
gaikščių-vyskupų rezidencija.

„Bermudų trikampyje“ 
surastas prieš 100 metų dingęs 
laivas

Jūrų archeologai vadinamaja-
me Bermudų trikampyje surado 
prieš 95 metus dingusį garlai-
vį, pranešė JAV televizija „Fox 
News“.

„Prekinis laivas nuskendo 1925 
metais. Jis plaukė iš Čarlstono 
uosto Pietų Karolinos valstijoje į 
Havaną Kuboje, bet ten nepasiro-
dė. Jo 32 keleivių palaikai nebu-
vo surasti“, – rašoma televizijos 
interneto svetainėje.

Galiausiai, po beveik 100 metų, 
laivą jūrų tyrinėtojai surado 65 
km nuo Sent Ogastino Floridoje 
pakrantės. Ekspedicija buvo nu-
filmuota.

Bermudų trikampis – Atlanto 
vandenyno rajonas tarp Maja-
mio, Bermudų salų ir Puerto Riko 
– liūdnai garsėja laivų ir lėktuvų 
mįslingais dingimais ir nuskendi-
mais. Per pastaruosius 100 metų 
šiame rajone žuvo daugiau kaip 
tūkstantis žmonių.

Mokslininkai yra nustatę, kad 
nelaimių Bermudų trikampyje 
priežastis gali būti galingos ban-
gos, staiga kylančios „iš niekur, 
nesant audros požymių“, ir lygiai 
taip pat staiga nurimstančios.

Be to, šiame rajone vyksta in-
tensyvi laivyba, todėl ir nelaimių 
atitinkamai gali būti daugiau.

-Bns
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

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

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

UAB „Jonroka“ organizuoja 
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2020 m. vasario 6 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą (į kursus atvežame).
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTavIMas,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTavIMas, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

Kontaktai: 
andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715
www.elektrenustatyba.lt

ViŠtOs ViŠtaitĖs.
VasariO 6 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis,  raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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.

kuras

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

kita

Už simbolinę kainą: šaldytuvą 
"BOSCH", prieškambario baldų 
komplektą.

Tel. (8-600) 69646.

Nebelauk baudos - 
susitvarkyk nuotekas. 

"August", "Traidenis", 
"Feliksnavis", "Biomax", "Solido" 

įrangos montavimas. 
Senos kanalizacijos renovacija.

Sertifikatai. Garantijos. 
Tel. (8-644) 46794.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Katilų, šilumos siurblių montavi-
mas ir kt. santechnikos darbai. 

Tel. (8-612) 01313.

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel. (8-656) 24531.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

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

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

kita

Visų rūšių rusiškus traktorius 
važiuojančius ir nevažiuojančius. 
Priekabas ir padargus. 

Tel. (8-682) 11626.

Pigi laminuota grindų danga jau 
ir Rokiškyje! Laisvės g. 19 (buvu-
sios „Upės spektras“ patalpos). 

Tel. (8-670) 29469.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža. 

Tel. (8-611) 47343.

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

Spintą ir sekciją.
Tel. (8-600) 69646.

dovanoja

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žo-
dis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeš-

tadienio – 6 eurus.
 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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vardadieniai

Andriejus, Vydmantas, Arvilė, 
Joana, Andrius, Vidmantas.

Agota, Gaudvinas, Birutė.

Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, 
Titas, Povilas, Živilė, Urtė, 
Oksana.

Ričardas, Vildaugas, Jomantė, 
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.

-5

Motina pyksta ant savo sūnaus mo-
kytojo:

- Na kaip jūs galėjote mano sūnui 
duoti užduotį, kurioje alaus butelis 
kainuoja 50 ct? Vyras sužinojęs taip 
susijaudino, kad visą naktį užmigti 
negalėjo!

***
Vaikų darželyje darbavosi du elek-

trikai. Po jų apsilankymo vaikai pra-
dėjo keiktis. Auklėtoja pasiskundė 
darbininkų viršininkui. Šis pasikviečia 
vieną elektriką ir bando išsiaiškinti:

- Keikėtės vaikų darželyje?
- Ne, pone viršininke.
- Pasakok, kaip viskas buvo!
- Jonas, pasilipęs ant kopėčių, laidus 

lituoja, o aš apačioje kopėčias laikau. 
Tik staiga pajutau, kad lydmetalis laša 
man tiesiai ant galvos...

- Ir kas tada?
- Aš sakau Jonui: „Pone Jonai, būki-

te toks malonus, nelašinkite lydmetalio 
man ant galvos...“

***
Bedarbis:
- Turiu gauti šį darbą. Namuose – 

žmona ir penki vaikai.
Darbdavys:
- O ką jūs dar mokate?

***
Vandenyne apie patelę ratus suka 

banginis ir burba:
- Dešimtys gyvūnų globos draugijų, 

šimtai ekologų ir gyvūnų teisių gynėjų, 
mokslininkai, politikai ir garsūs akto-
riai rūpinasi, kad neišnyktų mūsų rūšis, 
o tau rūpi tik skaudanti galva...

***
Šiandien ryte gavau SMS: „Aš gy-

venu name priešais Jus, norėčiau susi-
pažinti…“.

Aš atrašiau, kad gyvenu priešais 
kapines, ir mane tokios pažintys bau-
gina…

***
Tėvas:
– Taip, sūneli, taip! O gerai! Drąsiau, 

dar žingsnelį, dar vieną!.. Šaunuolis! 
Tu gali vaikščioti! Motin, girdi, tempk 
kamerą, mūsų vaikas iš mokyklos dis-
kotekos grįžo!

(Atkelta iš 1 psl.)

Į Katarą vyksta 15 „Gojaus“ 
šokėjų

Paklausta, kaip šokių kolektyvo 
gastrolių geografija išsiplėtė iki to-
kios egzotiškos šalies kaip Kataras, 
J. Uselienė kalbėjo: „Rugpjūtį mūsų 
kolektyvas dalyvavo Juodkalnijoje 
vykusiame festivalyje, kur šoko šo-
kėjai iš pačių įvairiausių, net ir labai 
egzotiškų valstybių. Festivalio or-
ganizatoriai „skanuoja“ dalyvius ir, 
matyt, užkliuvo jų akis už „Gojaus“ 
šokėjų, mūsų įspūdingų kostiumų, 
taip ir gavom pakvietimą vykti į 
Katarą“.

Šokių ansamblyje „Gojus“ yra 
ir senbuvių, ir visai neseniai šokti 
pradėjusių narių. „Džiaugiuosi, kad 
į Katarą vyksta 7 moksleiviai, 2 stu-
dentai, na, o kita dalis šokėjų – jau 
patyrę mūsų didelės ir gražios šei-
mos nariai. Man norisi ne tik moky-
ti šokio savo kolektyvo narius, bet 
ir suteikti jiems galimybę pamatyti 
pasaulio, padaryti šventę. Esame 
aplankę Peru ir tie, kurie buvo toje 
kelionėje, parsivežė glėbį gražių 

emocijų“ – „Anykštai“ sakė „Go-
jaus“ vadovė J. Uselienė. 

Pasak šokių kolektyvo vadovės, 
tolimos kelionės nėra pigus malo-
numas. „Noriu padėkoti Anykščių 
kultūros centrui, taip pat rajono sa-
vivaldybei bei daugeliui kitų, mus 
nuolat palaikančių ir remiančių įs-
taigų bei asmenų. Moksleiviams, 
įsigyti bilietus yra ne tas pats, kas 
dirbantiems žmonėms. Padedant 
mūsų rėmėjams, tą galėjome pada-
ryti“ – kalbėjo pašnekovė. 

Festivalis, į kurį vyksta anykštė-
nai, vyks vasario 11-15 dienomis. 
„Gojaus“ šokėjai taip pat viliasi 
laisvu nuo šokių metu bent šiek tiek 
susipažinti su šia egzotiška šalimi.

Puoselėja liaudies šokius

Išvyka į Katarą džiaugėsi ne tik 
pati „Gojaus“ vadovė, bet ir jau-
niausi kolektyvo nariai, kurie an-
samblyje šoka dar ne taip ir seniai.

Šokėja Greta Pakalkaitė prieš 
kelionę kalbėjo: „Lietuvių liaudies 
šokius pradėjau šokti prieš 2 me-
tus, kai suradau kelią į nuostabų 
kolektyvą „Gojus“. Su šiuo kolek-

tyvu praeitą vasarą buvome išvykę 
į saulėtosios Juodkalnijos šokių 
festivalį. Ten jaučiausi nuostabiai, 
nes mane supo patys šilčiausi ko-
lektyvo nariai, ir iš kelionės grįžau 
kupina gerų įspūdžių.

Lietuvių liaudies šokiai - saviti 
ir labai įdomūs. Šiuo menu domisi 
vis daugiau žmonių, todėl lietuvių 
liaudies šokiai yra paplitę visame 
pasaulyje. Mes - jauni kolektyvo 
„Gojaus“ šokėjai, noriai puoselė-
jame lietuvių liaudies šokio tra-
dicijas. Dedame daug pastangų 
ir pačias didžiausias viltis, kad 
pasiektume geriausių rezultatų. 
Na, o geras rezultatas, be abejo 
pradžiugina žiūrovą. 

Šiais metais „Gojus“ yra pakvies-
tas į šokių festivalį Katare (Jungti-
niuose Arabų Emyratuose). Kataro 
valstybė yra tolima  ir mums bega-
lo svetima, bet niekas nesustabdys 
„Gojaus“ smalsumo pažinti ją! 
„Gojaus“ pakvietimas į festivalį 
rodo, kad Lietuva yra žinoma vi-
same pasaulyje. Tačiau tokia garbė 
reikalauja pastangų, todėl vieningai 
kibome į darbą, ir su džiaugsmu ga-
liu teigti, jog puikiai pasiruošėme 
kelionei.

Išvykdami į Katarą tikimės: pa-
žinti naują ir tolimą kultūrą. Su-
žinoti daugiau apie šalies istoriją, 
papročius ir tradicijas. Norime 
pamatyti Kataro architektūrinį ir 
nacionalinį paveldą. Be galo nori-
me aplankyti sakalų turgų, nes tai 
yra vienas įspūdingiausių reginių 
Katare. Kelionėje tikimės patirti 
neužmirštamų įspūdžių ir puikiai 
praleisti laiką su kolektyvo nariais. 
Didžiausias mūsų kelionės tikslas - 
vietinius gyventojus supažindinti su 
mūsų kultūra ir leisti priliesti prie 
jos per lietuvių liaudies šokius“.

Triūsą vainikuoja pergalės

Kitas keliauninkas į Katarą – 
Laurynas Klimašauskas – taip pat 
džiaugėsi būsima kelione. „Šokti 
pradėjau prieš metus. Anksčiau 
nebuvau susimąstęs apie tokią 
galimybę, bet paskatintas artimų-
jų atėjau šokti. Dabar džiaugiuosi 
savo pasirinkimu, nes susipažinau 
su naujais žmonėmis, be to šokis – 
puiki mankšta.

Lietuvių liaudies šokiai saviti ir 
labai įdomūs. Tai daugybę metų 
besiformavusi lietuvių folklo-
ro dalis. Šiais laikais vis daugiau 
žmonių domisi šiuo menu, todėl 
daugėja tautinių šokių kolektyvų. 
Mes – „Gojaus“ kolektyvas - nuolat 
pasipildome naujais veidais ir puo-

selėjame lietuviško šokio tradicijas. 
Šokis žiūrovui – gražus reginys, bet 
šokėjui, tai daugybės valandų darbo 
rezultatas, o šį sunkų triūsą papuo-
šia laimėtos prizinės vietos kon-
kursuose. Vieną iš geriausių rezul-
tatų kolektyvas pasiekė konkurse 
„Aguonėlė“, kuriame užėmė 2 vie-
tą. Šis laimėjimas pasiektas visiems 
susikaupus ir atsidavus šokiui. 

„Gojus“ kviečiamas ir į tarptau-
tinius festivalius. Kolektyvas buvo 
išvykęs į Peru, o praėjusią vasarą 
keliavo į Juodkalniją. Dabar esame 
pakviesti į šokių festivalį Kata-
re. Ši maža valstybė yra už kelių 
tūkstančių kilometrų. „Gojaus“ 
pakvietimas į festivalį rodo, kad 
Lietuva žinoma pasaulyje. Tačiau 
tokia garbė reikalauja ir pastangų. 
Pastatėme naujus šokius ir sudarė-
me naują repertuarą. 

Išvykdami į Katarą tikimės pa-
žinti naują ir tolimą kultūrą, su-
žinoti šios šalies tradicijas ir pa-
pročius.  Norime pamatyti Kataro 
architektūrą ir nacionalinį paveldą. 
Didžiausias mūsų tikslas – festiva-
lio dalyvius iš kitų šalių ir vietinius 
supažindinti su mūsų kultūra bei 
leisti prie jos prisiliesti per lietuvių 
liaudies šokius. Tikimės  kelionėje 
patirti daug neišdildomų akimirkų 
ir parsivežti „pilnas kišenes“ įspū-
džių“ – kalbėjo „Gojaus“ šokėjas. 

Gyvuoja beveik 30 metų 

Anykščių kultūros centro šo-
kių ansamblis „Gojus“ susikūrė 
1991m. 

Ansamblis daug dėmesio skiria 
autentiškam tautiniam kostiumui, 
kuris atspindi XIX a. lietuvišką 
dvasią. Šokėjai dėvi ne tik Aukš-
taitijos regiono, bet ir Žemaitijos, 
bei Klaipėdos krašto kostiumus,  
padedančius praplėsti ansamblio 
šokamų šokių repertuarą. Kolekty-
vo atliekami šokiai – gerai žinomų 
šalies baletmeisterių kūriniai.

Ypatingas dėmesys skiriamas ir 
gimtojo krašto pristatymui, kon-
certinei veiklai. „Gojus“ dažnai 
pasirodo savo krašto žmonėms, da-
lyvauja respublikiniame jaunimo 
tautinių šokių ansamblių konkurse 
„Kadagys“, tarptautiniame liau-
diškos muzikos ir šokių festiva-
lyje „Ežerų Sietuva“. Kolektyvas 
pristatė Anykščių kraštą ir Lietu-
vą daugelyje tarptautinių folkloro 
festivalių Austrijoje, Latvijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Švedijoje, Kroatijoje, Vo-
kietijoje, Portugalijoje, Turkijoje. 

- AnYkŠTA 

Tolimajame Katare „Gojus“ 
pristatys liaudies šokius

Anykščių kultūros centro šokių ansamblyje „Gojus“, kuriam 
vadovauja vadovė Jūratė Uselienė, šoka ir jos dukra Skaistė 
Uselytė. Ji rūpinasi ir ansamblio vadyba, komunikacija, rašo 
projektus. 

„Gojus“ pastebimas ne tik kaip profesionalus liaudies šokių kolektyvas, bet ir užburia savo kostiumų grožiu.


