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Dalia ir Petras Žemaičiai: „Kol sveikata leidžia, 
nesinori sėdėt“ Lina DAPKIENĖ

Saulėtą dieną, kai einame 
apžiūrėti Žemaičių obelų sodo, 
Dalia Žemaitienė konstatuo-
ja, kad per anksti atvažiavau 
– reikėtų pavasarį, kai viskas 
sužydi. 

Tikrai niekas dėl to nesigin-
čytų, bet, šviečiant saulutei žie-
mą, malonu pasidairyti, apie 
gyvenimą ir būsimus sodinin-
kystės darbus šnektelėti.  

Pažintis Panevėžyje 

Petras Žemaitis kilęs iš Kavars-
ko viensėdžio. Baigęs Kavarsko vi-
durinę mokyklą, išvyko į Panevėžį 
mokytis elektriko specialybės. 

Dalia Žemaitienė – panevėžietė, 
turinti dvi specialybes: graverės-
juvelyrės ir dujininkės. 

„Dvejus metus dirbau Panevėžio 
suvenyrų gamybos įmonėje „Tul-
pė“, kurdama gaminius iš metalo ir 
gintaro. Dalia ir Petras su augintiniu, vardu Nulis. 

         Autorės nuotr. 

Į Anykščius kvies naujas SPA centras 
Gegužės mėnesį Anykščiuose planuojamas dar vieno SPA cen-

tro atidarymas. Šią idėją įgyvendina Anykščių menų inkubato-
riuje natūralios kosmetikos gamyklėlę ,,Gamtos pilnatvė“ turinti 
Renata Špilevskė.

,,Nenoriu džiaugtis anksčiau lai-
ko: kol kas vyksta derybos dėl patal-
pų, bet jeigu viskas vyks taip, kaip 
numatyta, gegužės mėnesį ,,Gamtos 
SPA“ atvers duris“, - ,,Anykštai“ 
sakė būsimojo SPA centro vadovė.

Paklausta, kaip kilo mintis Anykš-
čiuose įkurti SPA centrą, R. Špilevs-
kė sakė: ,,Man norėjosi rasti vietą, 
kurioje žmonės galėtų patirti gilų, 
sakralų poilsį, pasimėgauti vidine 
tyla ir ramybe. Atvykstantiems į 
,,Gamtos SPA“ pasiūlysime profe-
sionalias sveikatinimo procedūras 
su mūsų pačių gaminama natūralia 
rankų darbo kosmetika ,,Odorata““.

Būsimojo SPA centro vadovė tei-
gė, kad jame bus galima pasimėgauti 
įvairiais masažais su Anykščių pie-
vose surinktų žolynų aliejais, veiks 
pirtis. Bus siūlomos grožio paslau-
gos, kvapų, garsų, skonių terapija, 
į SPA centrą persikels natūralios 
kosmetikos gamybos dirbtuvės bei 
,,Odorata“ kosmetikos priemonių 
krautuvėlė. 

,,Gamtos SPA“, pasak R. Špilevs-
kės, bus galima švęsti ir įvairiausias 
šventes, rengti draugų, bendradarbių 

susibūrimus. 
R. Špilevskė į Anykščius iš Vil-

niaus persikėlė beveik prieš dešim-
tmetį ir po truputį pradėjo pažintį su 
Anykščių pievų žolynais. ,,Pakeitusi 
gyvenimo būdą ir vietą, viską, kas 
teikė malonumą mokantis, atrasda-
ma gamtos paslaptis, paverčiau šią 
naują patirtį savo darbu. Kosmetikos 
gamyba man yra savotiška meditaci-
ja. Atsipalaiduoju, giliau kvėpuoju, 
daugiau jaučiu: ateina netikėti su-
vokimai apie tai, koks išmintingas 
yra žmogaus kūnas ir kaip svarbu jį 
jausti, išgirsti jo poreikius. Maitinti 
jį tikrais, natūraliais dalykais - juk 
patys esame gamtos dalis.

Kai pradėjau studijuoti žolynų 
paslaptis, atsigavo ir  mano oda, 
nes iki tol buvau alergiška daugeliui 
kosmetikos priemonių. Pradėjau ga-
minti natūralią kosmetiką: Anykščių 
menų inkubatoriuje įrengiau gamy-
klėlę, kurioje gaminamos natūralios 
kosmetikos priemonės“, - pasakojo 
R. Špilevskė. Ji taip pat veda ir edu-
kacines programas, moko pasiga-
minti natūralius kvepalus. 

- ANYKŠTA
Natūralią kosmetiką gaminanti Renata Špilevskė (dešinėje) ge-
gužės mėnesį Anykščiuose ketina atidaryti ,,Gamtos SPA“. 

Keliai. Į ,,Anykštos“ redakci-
ją užsukęs vyras skundėsi, kad 
Anykščių seniūnijos specialistai 
tik žada, bet jau gerą mėnesį ne-
tvarko duobėto žvyrkelio, vedan-
čio nuo komunalinio ūkio į Gylių 
kaimą.Vyras pasakojo, kad proble-
ma dėl kelio tokia didelė, kad šiuo 
keliu kai kurie vairuotojai net at-
sisako važiuoti. ,,Taksi išsikvietus 
ir pasakius, kad norim važiuoti į 
Gylių kaimą, taksistai tokiu keliu 
žmones vežti atsisako“, - pasakojo 
šio kaimo gyventojas.

Muziejai. Buvo skelbta infor-
macija, kad Vasario 16 - ąją šalies 
muziejai nemokamai priims lan-
kytojus. Tačiau, kai kurie anykš-
tėnai skundėsi, kad Anykščiuose 
už apsilankymą muziejuose teko 
mokėti pilną kainą. Tautvydas 
Kontrimavičius, A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko muziejaus 
kuratorius informavo, kad nemo-
kamas lankymas buvo taikomas 
tuose muziejuose, kurie priklauso 
Kultūros ministerijai, o Anykščių 
muziejus priklauso savivaldybei. 
Todėl bilietų kainos buvo įprastos. 

Šventė. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius šį ketvirtadienį  
dalyvaus Japonijos imperatoriaus 
gimimo dienos minėjime. Minėji-
mas vyks Vilniuje, į jį S.Obelevičius 
vyks Japonijos ambasadoriaus 
kvietimu. Japonijos imperatoriaus 
gimtadienis yra nacionalinė šventė 
Japonijoje, o Lietuvoje į šios šven-
tės minėjimą kasmet sukviečiami 
politikos, kultūros, meno bei moks-
lo atstovai.

Grasinimas. Vasario 16 dieną, 
apie 18.00 val. Anykščių seniūnijo-
je, namuose, neblaivus (nustatytas 
2,24 prom. girtumas) vyras (g. 1962 
m.) konflikto metu grasino nužudy-
ti savo žmoną (g. 1964 m.). Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nuoma. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centras už penkių 
administracinės paskirties kamba-
rių su baldais nuomą Liudiškių ga-
tvėje šiais metais sumokės 7 tūkst. 
560 Eur. Į patalpų nuomos kainą 
įskaičiuota ir dviejų mikroautobu-
sų parkavimo vietos.

Raudondvario 
dvare siūloma 
įrengti nuolatinę 
Leono Striogos 
darbų 
ekspoziciją

Dalelę jūros 
į Anykščius 
atveža 
„Babytės žuvis“

Mokestis už 
užsiėmimus 
drausmina

Ar mes mokame deramai priimti 
dovanas Anykščiams?

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas:

„... Aišku, reikėjo labiau at-
sižvelgti į tokias visuomenines 
idėjas, kai žmonės nori paremti 
bendruomenę...“
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Iškilmingai paminėtas 102-asis Lietuvos gimtadienis
Vasario 16-osios vidurdienį, Lietuvai švenčiant 102-ąjį gimta-

dienį, Anykščiuose, Laisvės aikštėje, suplevėsavo Trispavė. Kiek 
vėliau ant senosios gaisrinės bokšto buvo pakelta dar viena vėlia-
va - ,,A. ir A.A. Avižienių fondo“ Anykščiams dovanota istorinė 
Lietuvos vėliava. 

Vasario 16-osios iškilmės vyko ir Anykščių rajono miesteliuose.

Po šv. Mišių Anykščių bažny-
čioje anykštėnai gausiai susirinko 
Laisvės aikštėje. Minėjimui ,,di-
rigavo“ Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jokubauskas. Ke-
lias dainas atliko Anykščių kultū-
ros centro populiariosios muzikos 
grupė ,,Užgaidos“ (vadovė Regi-
na Stumburienė) ir vargonininko 
Rimvydo Griauzdės vadovaujamas 
mišrus choras ,,Salve, Cantus“.

Giedant Valstybės himną, Tris-
palvę Laivės aikštėje pakėlė Anykš-
čių A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
dailininkė - restauratorė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Panevė-
žio bendrijos pirmininkė Skaidrė 
Račkaitytė. Jai ši garbė suteikta 
todėl, kad šie metai Lietuvoje pa-
skelbti Tautodailės metais. Beje, 
vasario 19 d. Anykščių koplyčioje 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre bus atidaryta Anykščių krašto 
tautodailės darbų paroda.

Po vėliavos pakėlimo su Vasario 
16-ąja anykštėnus sveikino Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obele-
vičius. ,,Mes, anykštėnai, galime 
didžiuotis, kad tarp Nepriklauso-
mybės Akto signatarų turbūt vienu 

svarbiausių smuikų griežė anykš-
tėnas, kurklietis Steponas Kairys. 
(...) Buvo gražus Lietuvos statybos 
laikotarpis, buvo karo ir pokario 
baisumai, kurie vis dėlto atvedė iki 
Kovo 11-osios. Ir štai jau trisde-
šimt metų, kaip mes esame laisvi. 
Tačiau visą tą laiką Lietuvai tenka 
statyti ne tik savo ekonomiką, bet 
visada reikia grumtis už Tėvynę. 
Dabar nebereikia mums kariauti 
su ginklu rankoje, tačiau Lietuvai 
nuolat kyla įvairiausios grėsmės. 
Trisdešimčiai metų praėjus po ne-
priklausomybės atgavimo, Lietu-
voje kuriasi naujas sąjūdis - sąjū-
dis prieš atominę Astravo grėsmę“, 
- kalbėjo meras S. Obelevičius. 

Vasario 16-osios iškilmėse daly-
vavo Seimo nariai Sergejus Jovaiša 
bei Antanas Baura, buvęs  Europos 
Sąjungos komisaras Vytenis Povi-
las Andriukaitis.

Besibaigiant minėjimui, jo ve-
dėjas perskaitė anykštėnams Kovo 
11-osios šventės programą ir pa-
kvietė visus prie senosios Anykščių 
gaisrinės, kurios bokšte turėjo būti 
pakelta istorinė Lietuvos vėliava. 
Šią gražią dovaną Anykščiams do-
vanojo ,,A. ir A.A. Avižienių fon-

das, kurio vykdomasis direktorius 
Albinas Šližys ir pakėlė vėliavą. 
Fondas dovanojo ne tik didesnę nei 
įprasta - 1,5 m ir 2,5 m - vėliavą, 
bet ir 5 m stiebą bei prožektorių jai 
apšviesti.

Apie šios vėliavos kėlimą anykš-
tėnai prieš Vasario 16-ąją niekaip 
nebuvo informuoti. Raštas, kurį 
siuntė ,,A. ir A.A. Avižienių fon-
das“, pasiklydo savivaldybės kabi-
netuose. 

Tiesa, Laisvės aikštėje prane-
šus apie istorinės vėliavos kėlimą, 
iki gaisrinės bokšto nuėjo tik R. 
Griauzdės vadovaujamas cho-
ras, kuris čia sugiedojo himną, 
ir Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedė-
ja Audronė Pajarskienė - rajono 
vadovai, svečiai ,,A. ir A. A. Avi-
žienių fondo“ dovanotos Lietuvos 
istorinės vėliavos pakėlimą stebėjo 
iš A. Baranausko skvero.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną kavarskiečiai paminėjo net 
dviem koncertais – Kavarsko baž-
nyčioje giedojo Širvintų mišrus 
choras „Dermė“,o Anykščių kultū-
ros centro Kavarsko skyriuje lau-
kė kitas koncertas – čia pasirodė 
meno mėgėjų kolektyvai, be to, de-
biutavo atgimusi Kavarsko kaimo 
kapela „Šaltinis“ (vad. Stanislovas 
Svirskas). „Dermė“ choristai tęsė 
koncertą ir pasibaigus mišioms. 

Klebonas, kun. dr. Nerijus Vyš-
niauskas nuoširdžiai padėkojo 
choristams už koncertą. Giedant 
Lietuvos himną, aikštėje, šalia 
bažnyčios, iškilmingai iškelta Lie-
tuvos valstybės vėliava. 

Netrukus visi rinkosi į AKC Ka-
varsko skyrių. Šventiškai papuoš-
toje salėje prasidėjo koncertas. 
Skambėjo eilės, liaudies dainas 
atliko folklorinis ansamblis (vad. 
Leda Kazokienė), pasirodė AKC 
kaimo skyrių kultūros darbuoto-
jų ansamblio „Darila“ (vad. Irena 
Kuliavienė ir L. Kazokienė) daini-

ninkės, Kavarsko kaimo kapela. 
Levaniškiečiai valstybės dieną 

minėjo  Vasario 15 -ą. Bendruome-
nės pirmininkė Nerija Kairienė pa-
sveikino  su Vasario 16-ąja, kartu 
buvo sugiedotas himnas. Buvo pa-
sveikinti tie bendruomenės nariai, 
kurie šventė  savo gimtadienius.

Atvykę svečiai – Traupio mėgė-
jų teatro nariai – parodė spektaklį 
„Pelenė“ (rež. J. Savickienė), o 
šventę vainikavo Balelių moterų 
vokalinio ansamblio (vad. V. Ka-
ziūnienė) narės, kviesdamos dai-
nuoti kartu. 

Minėdamas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną, Anykščių rajono 
policijos komisariatas surengė tra-
dicines šaudymo varžybas.

Pareigūnai šventė kartu su Alan-
tos technologijos ir verslo moky-
klos Anykščių filialo bendruomene,  
krašto apsaugos savanoriais, polici-
jos rėmėjais,  šauliais. Susirinkusių-
jų į šaudyklą laukė šaudymas trimis 
mažo kalibro ginklais: pistoletu, 
šautuvu su atviru taikikliu ir šautu-
vu su optiniu taikikliu. Varžybose iš 
viso dalyvavo 15 komandų.

Pirmąją  vietą užėmė KASP 505-
osios kuopos 1-oji komanda,  antrą-
ją – KASP 505-osios  kuopos 2-oji 
komanda, trečiąją – Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus moterų komanda. Asme-
ninėje įskaitoje taikliausi  šaudant 
pistoletu – KASP 505-osios kuopos 
1-osios komandos  atstovas Remi-
gijus Mačionis, šaudant šautuvu 
su atviru taikikliu – Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus moterų komandos atstovė 
Daiva Čerškuvienė, šaudant šautu-
vu su optiniu taikikliu – Anykščių 
rajono policijos komisariato Vei-
klos skyriaus komandos atstovas 
Rimvydas Versinskas. 

Nugalėtojai buvo apdovanoti 
taurėmis, medaliais ir diplomais, o  
KASP 505-oji kuopa visus vaišino 
kareiviška koše.

- ANYKŠTA

Policininkai šiemet Vasario 16-ąją minėjo kartu su moksleiviais.

Laisvės aikš tėje Lietuvos valstybės vėliavą pakėlė tautodailinin-
kė, restauratorė, dizainerė Skaidrė Račkaitytė. 

Gastrolės. Dėl koronaviruso grės-
mės Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras (LNDT) atšaukia mėnesio 
trukmės gastroles Kinijoje. Kinijoje 
planuota rodyti spektaklį „Lokis“, jo 
gastrolės buvo derintos ilgiau nei me-
tus. „Buvo numatyta, kad spektaklis 
aplankys penkis Kinijos miestus ir 
bus parodytas iš viso aštuonis kartus. Į 
kai kuriuos rodymus bilietai jau buvo 
išpirkti. Sprendimas atšaukti gastroles 
buvo priimtas kartu su gastrolių orga-
nizatoriais Kinijoje“, – rašoma LNDT 
išplatintame pranešime. Išvykti į Ki-
niją Lietuvos nacionalinio dramos te-
atro komanda turėjo balandžio pabai-
goje ir grįžti gegužės pabaigoje. 

Sprendimas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda kol kas nepriėmė sprendi-
mo dėl premjero Sauliaus Skvernelio 
siūlymo skirti Lenkijos valdančiųjų 
lyderiui Jaroslawui Kaczynskiui vie-
ną aukščiausių Lietuvos valstybės 
apdovanojimų. Premjero iniciatyva 
Vyriausybė pernai spalį pasiūlė J. 
Kaczynskiui skirti Vytauto Didžio-
jo ordino Didįjį kryžių už ypatin-
gus nuopelnus plėtojant Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinius santykius. 
Tačiau jis nebuvo įtrauktas į apdova-
notųjų sąrašą Vasario 16-osios proga. 
Sprendimą dėl apdovanojimų priima 
prezidentas. Prezidento atstovas 
žiniasklaidai Antanas Bubnelis tei-
gė, kad sprendimo dėl J. Kaczyskio 
nepriėmė Valstybės apdovanojimų 
taryba, bet platesnių argumentų ne-
pateikė. Vyriausybė J. Kaczynskio 
kandidatūrą pateikė likus keturioms 
dienoms iki Lenkijos parlamento 
rinkimų. 

Skaitmeninis. „Facebook“ įkūrė-
jas ir generalinis direktorius Markas 
Zuckerbergas penktadienį išreiškė 
palaikymą Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) narių pastangoms refor-
muoti internetinių milžinių apmo-
kestinimo tvarką visame pasaulyje, 
net jei tai reiškia, kad jo paties įmo-
nei teks mokėti daugiau mokesčių 
nacionalinėms vyriausybėms. Skai-
tmeninis mokestis tapo pagrindine 
JAV ir Prancūzijos ginčo priežastimi 
po to, kai Paryžius praėjusiais metais 
įvedė skaitmeninį mokestį tokioms 
amerikiečių skaitmeninėms milži-
nėms kaip „Facebook“, „Google“, 
„Amazon“ ir „Apple“. Vašingtonas 
tokį žingsnį pavadino diskriminuo-
jančiu. Visgi praėjusį mėnesį JAV ir 
Prancūzija susitarė siekti visuotinės 
sistemos, remiamos Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos (EBPO), o Paryžius sustab-
dė mokesčio rinkimą iki 2020 metų 
gruodžio mėnesio.

Turistai. Venecijoje vasario vidu-
ryje tradiciškai vykstantis karnavalas 
šiemet  dėl potvynių ir koronaviruso 
sulaukė gerokai mažiau turistų, pra-
nešė portalas „The Local“. Didelį 
turistų skaičiaus sumažėjimą nulėmė 
daug žalos padarę praėjusių metų 
potvyniai ir koronaviruso epidemija, 
rašo portalas. Rekordiniai potvyniai 
Venecijoje vyko lapkritį, kai vanduo 
pakildavo iki 187 cm virš normalaus 
lygio. Buvo apgadinta daug garsių 
objektų; potvynio padaryta žala ver-
tinama mažiausiai milijardu eurų. 
Turistų srautas sumažėjo Venecijos 
valdžiai pradėjus kovoti su dideliu 
lankytojų srautu, kuris kėlė nepato-
gumų gyventojams. Tarp taikomų 
priemonių yra didesnis apgyvendi-
nimo viešbučiuose mokestis, naujas 
mokestis už įvažiavimą į miestą, 
baudos turistams už įvairius, net ne-
didelius taisyklių pažeidimus.

-BNS

Raudondvario dvare siūloma įrengti nuolatinę 
Leono Striogos darbų ekspoziciją
BNS praneša, kad Kauno rajono meras Valerijus Makūnas siū-

lo Raudondvario dvare įrengti nuolatinę skulptoriaus ir dailinin-
ko, nacionalinės premijos laureato, iš Anykščių rajono Medžiočių 
kaimo kilusio Leono Striogos darbų ekspoziciją.

Pasak BNS, šią idėją Kauno meras 
pristatė sveikindamas nacionalinės 
premijos laureatą 90-mečio proga.

V. Makūno teigimu, dalis skulp-
tūrų taip pat galėtų būti panaudotos 
puošiant Pakaunės miestelių viešą-
sias erdves.

„Jūsų kūriniams atviros visos 
gražiausios Kauno rajono vietos: 
Raudondvario dvaras, Kačerginė, 
Kulautuva. Esu įsitikinęs, kad nuo-
latinė jūsų unikalių darbų ekspozi-

cija turėtų didžiulę trauką“, – sa-
vivaldybės pranešime cituojamas 
meras.

Raudondvario dvaro parke jau 
daug metų stovi L. Striogos akme-
ninė skulptūra „Krivis“. Čia 2017 
metų vasarą veikė ir mažosios 
skulptūros ekspozicija po atviru 
dangumi „Geležies amžius“.

L. Strioga – monumentaliosios ir 
kamerinės skulptūros meistras. Jis 
kuria portretus, figūrines kamerinio 

pobūdžio kompozicijas, dekora-
tyvines skulptūras ir mažąją plas-
tiką interjerams bei eksterjerams, 
parko skulptūras, memorialinius 
paminklus. Jis sukūrė skulptūrų iš 
medžio, akmens, metalo, terakotos. 
Kurdamas medžio skulptūras, nau-
doja unikalią kapotinę techniką.

Menininko kūriniams būdingos 
apibendrintos plastinės formos, de-
koratyvumas, lyriškumas, dvasingu-
mas. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos, 
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
dailės muziejai ir privatūs asmenys 
JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Da-
nijoje ir kitur. Kūrėjo darbų turi ir 
Anykščių menų centras.

-ANYKŠTA

Leonas Strioga keletą kū-
rinių padovanojo Anykščių 
menų centrui.
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DIRBU SAU

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.)

Ar pakilo Anykščių kavinių lygis?
Anykščių mieste per keletą metų žymiai išaugo viešojo maitinimo įstaigų skaičius. Kaip manote, 

ar jų jau pakanka mieste? Ar pastebėjote, kad miesto kavinėse išaugo klientų aptarnavimo lygis? 
Kaip manote, ar konkurencija viešojo maitinimo srityje pakėlė jų lygį?

X - man: „Kavinių lygis nuo 
tai laiko, kai jos ėmė dygti kaip 
grybai po lietaus, tikrai pakilo. 
Nežinia, kiek sėdimų vietų tenka 
tūkstančiui statistinių anykštėnų, 
bet akivaizdu, kad jų jau yra per 
daug. Iš kitos pusės, šiltojo metų 
sezono laiku, jo metu vykstančių 
kultūrinių renginių, švenčių lai-
kotarpiu ne visada įmanoma rasti 
laisvos vietos, tiek vietiniams, tiek 
ir atvykusiems į mūsų kraštą, gar-
sėjantį turizmo objektais. Kavinių 
gausa Anykščiuose privertė jų sa-
vininkus savo užeigose sugalvoti 
kažką naujo, unikalaus, kad pri-
trauktų klientus. Tikrai jaučiasi 
maisto ir aptarnavimo kokybės 
pagerėjimas viešojo maitinimo 

įstaigose.“

Palma: „Po turgaus šeštadienį 
ir sekmadienį su draugais apsilan-
kom kavinėj ,,Kadaginė“  - inter-
jeras vidaus geras , kainos gal že-
mesnes nei kitose, atmosfera jauki 
, jautiesi kaip namuose, lankytojų 
nuo pat ryto nestinga.“

teko nugirsti Vilniuje: „kad jei 
nori skanios kavos pagerti, reikia 
nuvažiuoti į Anykščius.“

Nuomonė: „Yra kavinių, kurio-
se aptarnavimas kultūringas ir ma-
lonus. Tačiau esu labai nusivylusi 
Roko virtuvės kavinės aptarnavi-
mu. Maistas man labai patinka, 

tačiau aptarnavimas labai nekoks. 
Nesugeba barmenas {o gal jis ir 
administratorius) nei atsiprašyti, 
kai dėl jų kaltės kažkas netinka-
mo įvyksta, nei kultūringai ben-
drauti. O keisčiausia, kai tuščioje 
kavinėje, vidury savaitės, vakare 
neleidžia žmonėms sėstis prie pa-
sirinkto stalo, o primygtinai rei-
kalauja sėsti ten, kur jam atrodo, 
kad turėtų sėdėti. Yra ir daugiau 
niuansų, tačiau šį kartą užteks. 
Būtų puiki kavinė, jei aptarnautų 
apmokyti dirbti žmonės.“

Trinidada: „Prekės vertę api-
būdina kainos ir kokybės santy-
kis. Mes kalbam apie aptarnavimo 
lygį Anykščių kavinėse, pastebim, 

kad mažai ateina žmonių, tačiau 
pažiūrėkim, kokios patiekalų ka-
vinėse kainos, ir palyginkim jas 
su aplinkiniais miestais. Pamaty-
sim didelį, gal net dvigubą skir-
tumą. Miesto svečiams gerai, jie 
turi palikti pinigų, tačiau kodėl 
anykštėnai turi kentėti nuo to, kad 
čia lankosi turistai... Kodėl savi-
valdybė nenori įvesti Anykštėno 
kortelės?“

Nerijus: „Viskas gerai, kad ka-
vinių yra ...bet personalui reiktų 
pagarbos ..ir jie dėl klijientų ne-
kovoja...ateiname krepšinio pa-
žiūrėti, klausėm, tuščia kavinė, 
sako, mes nežiūrėsim, tai ekranas 

neveikia, tai dar kas“

LAIMUTĖ: „Anykščiuose gal 
iš visų kavinių išskirčiau dvi kavi-
nes, tai Paukštuko pūga, Daukanto 
gatvėje ir miesto centre esanti Cu-
kre kavinė. Puiki kava, aptarnavi-
mas malonus ir gera pasisėdėjimo 
vieta. Todėl ten ir netrūksta lanky-
tojų. Sėkmės Jums, merginos. Lai 
ir toliau šypsena nedingsta iš Jūsų 
veidų!!!“

Jo: „Kainos didelės, ar visi gali 
ten eiti. Būtų anykštėno kortelė, 
gal vietiniams kokias nuolaidas 
taikytų. Dabar kavinės dėl turis-
tų.“

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Dalelę jūros į Anykščius atveža 
„Babytės žuvis“ Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, šalia Vilniaus gatvėje esančio prekybos centro 
„Norfa“, neseniai renovuotame buvusios pieninės pastate, praė-
jusių metų pabaigoje duris atvėrė žuvies ir jūros gėrybių parduo-
tuvė „Babytės žuvis“.

Nuo šiol trenktis į pajūrį vien tam, kad galėtum pasimėgauti 
šviežiai rūkyta žuvimi ir kitais delikatesais, nebėra jokio reikalo 
– jūros gėrybėmis galima mėgautis ir ant Šventosios upės kranto.

Šios parduotuvės savininkė Gre-
ta Surdokaitė „Anykštai“ pasako-
jo, kad žuvies ir jūros gėrybių par-
duotuvę „Babytės žuvis“ atidarė 
per rekordiškai trumpą laiką – tam 
prireikė vos savaitės.

„Atidaryti šią parduotuvę buvo 
visiškai spontaniškas sprendimas. 
Mūsų šeima labai mėgsta žuvį, 
be to, turiu draugų, kurie jau ke-
tverius metus prekiauja žuvimi. 
Prieš atidarydama parduotuvę 
net nesidomėjau, ar Anykščiuose 
reikia dar vienos žuvimi prekiau-
jančios parduotuvės. Žinojau, kad 

viena mieste jau veikia, tačiau joje 
niekada nesu buvusi“, - pasakojo 
G.Surdokaitė.

Pirmoji mintis, anot G. Surdo-
kaitės, kilo atidaryti žuvies ir jūros 
gėrybių parduotuvę kioskelyje, ša-
lia Anykščių Šv.Mato bažnyčios, 
tačiau pasidomėjusi, kokie prekybi-
ninkams yra keliami reikalavimai, 
tokio sumanymo atsisakė ir pasirin-
ko buvusios pieninės patalpas.

Tai, kad nedidelė parduotuvėlė 
veikia didelio prekybos centro, į 
kurį žmonės suka gerokai dažniau, 
pašonėje, G.Surdokaitė minusų 

sakė nematanti.
„Aš jaučiu labai didelį anykštėnų 

palaikymą, jaučiu, kad jie mėgsta 
mažas parduotuvėles. Kai kurie at-
ėję apsipirkti net nežiūri į kainas. 
O kai žmogus antrąją Kalėdų dieną 
atėjo silkės, net pagalvojau „vau“ – 
daugelis jau po Kūčių į ją nebenori 
žiūrėti“, - pasakojo verslininkė.

Žuvies ir jūros gėrybių parduo-
tuvė veikia dar tik mėnesį, todėl 
G.Surdokaitė dar negalėjo atsaky-
ti, ar jos verslas  nešąs pelną.

„Aš dar net nežinau, ar dirbu į 
pliusą, ar į minusą. Aš tiesiog džiau-
giuosi, kad parduodu“, - šypsojosi 
pašnekovė.

Parduotuvės savininkė G. Surdo-
kaitė pasakojo, kad pirkėjams siūlo-
mą asortimentą stengiasi atnaujinti 
bent keletą kartų per savaitę, bei at-
skleidė keletą šio verslo subtilybių.

„Mūsų parduotuvėlė yra maža, 
mes esame jauni, todėl mus tiekė-
jai, „didieji vilkai“, skriaudžia ir 
visą geriausią produkciją pasiima 
sau. Todėl kartais tenka ilgai ir gra-
žiai prašyti, kad ir mūsų parduo-
tuvėlės klientai galėtų nusipirkti, 
pavyzdžiui, kalmarų čiuptuvėlių“, 
- sakė G.Surdokaitė.

Parduotuvėje „Babytės žuvis“ 
prekiaujama daugiausia rūkyta 
žuvimi, silke, prieš Kalėdas čia 
buvo galima nusipirkti ir šviežios 
žuvies. Paklausta apie išskirtinius 
pasiūlymus, G.Surdokaitė minėjo 
sauso trynimo silkę, šaldytus aš-
tuonkojus, midijas, stintas.

Pašnekovė akcentavo, kad žuvis 
į Anykščiuose veikiančią parduo-
tuvę atkeliauja tiesiai iš pajūrio.

„Palangoje, J.Basanavičiaus ga-
tvėje, prekiaujama lygiai ta pačia 
žuvimi. Galima sakyti, kad Palan-
ga atvažiuoja į Anykščius“, - sakė 
G.Surdokaitė.

Pasiteiravus, kas sunkiausia, no-
rint pradėti savo verslą, G. Surdo-
kaitė tikino, kad viską pradėti yra 
visiškai paprasta, žinoma, pradžiai 
reikia turėti šiek tiek pinigų.

„Aš netikėjau, kad viskas čia 
vyks taip sukalbamai. Mane nutei-
kinėjo, kad įvairūs tikrintojai yra 
labai blogi, bet jie yra geri. Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarny-
bos Utenos departamento Anykš-
čių skyriaus specialistai man labai 

padėjo, labai daug informacijos 
suteikė. Jie buvo patys suintere-
suoti, kad aš galėčiau kuo greičiau 
atidaryti parduotuvę“, - džiaugėsi 
G.Surdokaitė.

Beje, G.Surdokaitė prisipažino, 
kad, kurdama savo verslą, paramos 
į Anykščių rajono savivaldybę ne-
sikreipė.

„Aš net nežinočiau, kur ir į ką 
dėl paramos verslui kreiptis“, - pri-
sipažino verslininkė.

Dirbti, anot pašnekovės, tenka 
labai daug ir net aukojant savo po-
ilsio ir net miego valandas.

„Užvakar kėliausi pusę dviejų 
nakties: be dešimt dvi išvažiavau 
ir vakar vakare nuėjau miegoti de-
vintą valandą. Esu perfekcionistė, 
stengiuosi viską daryti gerai. Gal 
su laiku aš „perdegsiu“, tačiau da-
bar man ta veikla miela. Aš net ma-
tau, kaip gražiai silkes sudedu“,- 

juokėsi G.Surdokaitė, neslėpdama, 
kad pas tiekėjus į Kauną pati vyks-
ta du kartus per savaitę, ten tikrina, 
kad produkcija būtų šviežia, koky-
biška ir sudėta tokia, kokia buvo iš 
anksto užsakyta.

G.Surdokaitė pasakojo, kad augo 
pas močiutę Anykščiuose, nors 
pati yra alytiškė. Baigusi dabarti-
nę Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinę mokyklą, ji išvažiavo 
į Angliją ir ten praleido 10 metų: 
dirbo įvairiose maisto parduotu-
vėse, taip pat turėjo ir savo verslą 
– gėlėmis puošė įvairius ofisus. Į 
Anykščius ji grįžo maždaug prieš 
septynis mėnesius.

Pokalbio metu G.Surdokaitė 
prasitarė, kad dėl naujai pradėto 
verslo prie Anykščių ji prisirišti 
nežada ir žada sparnus kelti į gim-
tąjį Alytų. Parduotuvės reikalus 
žada perduoti mamai Ingridai.

Greta Surdokaitė tikina, kad pradėti verslą Anykščiuose nėra 
sudėtinga.

Parduotuvėje „Babytės žuvis“ Greta darbuojasi pasikeisdama 
su mama Ingrida.
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,,Gojus“ koncertavo egzotiškajame Katare 
Anykščių Kultūros centro šokių ansamblis ,,Gojus“ viešėjo Katare, kur dalyvavo Kataro vyriau-

sybės organizuotame tarptautiniame festivalyje.

Penkiolika ,,Gojaus“ kolektyvo 
šokėjų į Katarą išskrido vasario 
8-ąją. Šio šokių kolektyvo vado-
vė Jūratė Uselienė prieš kelionę 
džiaugėsi, kad tokią tolimą ir egzo-
tišką šalį aplankys ne tik kolektyvo 
senbuviai, bet ir kiek daugiau nei 
metus šokantis ansamblio jauni-
mas. ,,Kai kuriems tai bus iš viso 
pirma kelionė į užsienį“, - sakė 

,,Gojaus“ vadovė.
Į festivalį Katare ,,Gojus“ buvo 

pakviestas po to, kai pernai vasarą 
dalyvavo Juodkalnijoje vykusiame 
festivalyje. ,,Šiame festivalyje da-
lyvavo labai daug kolektyvų iš pa-
čių įvairiausių šalių. Jo rengėjams, 
matyt, patiko mūsų ansamblio 
pasirodymas ir ką gi - sulaukėme 
kvietimo į Katarą“, - savo kolek-

tyvu džiaugėsi vadovė. J. Uselienė 
sakė, kad ,,Gojus“ dažnai sulaukia 
dėmesio ne tik dėl profesionaliai 
atliekamų šokių, bet ir dėl unikalių 
kostiumų grožio. Istorinio šokio 
studija ,,Baltoji pavana“, kuriai 
taip pat vadovauja J. Uselienė bei 
kurioje šoka didžioji dalis ,,Go-
jaus“ narių, pasirodymuose šoka 
vilkėdami XV -XVI amžius me-

nančiais kostiumais.
Šių kostiumų grožį turėjo gali-

mybę pamatyti ir Kataro festivalio 
žiūrovai.

Šokių ansamblis ,,Gojus“ daug 
keliauja po svečias šalis. 2017-ujų 
metų kovo mėnesį ,,Gojus“ viešė-
jo Peru - dalyvavo festivalyje ,,Mi 
Peru“. Čia jie ne tik šventė Kovo 
11-ąją, bet ir buvo pakviesti susi-
tikti su aukščiausiais šalies politi-
kais bei kultūros ministru.

Kelionės į svečias šalis nėra pi-
gus malonumas, todėl kolektyvo 
vadovė J. Uselienė džiaugėsi, kad 
nuolat atsiranda rėmėjų, kurie pa-
deda šokėjams užsienyje garsinti 

Lietuvos vardą. ,,Noriu padėkoti 
tiek Anykščių Kultūros centrui, 
tiek rajono savivaldybei, tiek pri-
vatiems rėmėjams, kurie nuolat 
mums padeda. Vykstant į užsienį, 
dažniausiai mums tereikia nusi-
pirkti bilietą, tačiau mūsų jauni-
mui, kuris dar lanko mokyklą, nėra 
paprasta net ir bilietą nusipirkti, 
ypač skrendant į tolimas šalis. Tai-
gi, rėmėjų dėka mes galime keliau-
ti“, - sakė J. Uselienė.

Anykščių kultūros centro šo-
kių ansamblis ,,Gojus“ susikūrė 
1991m. Jam nuo pat įkūrimo pra-
džios vadovauja Jūratė Uselienė. 

- ANYKŠTA

Šokių ansamblio ,,Gojus“ kolektyvo nariai feisbuke dalijasi įspūdžiais iš festivalio Katare.

Knyga, kaip nesunykstantis paminklas
Vasario 15-ąją Anykščiuose buvo garsiai prabilta apie tai, kad pastatytas dar vienas paminklas 

anykštėnui rašytojui Antanui Vienuoliui.

Tautvydas KoNtrImAvIčIus

Taip Vilniaus universiteto pro-
fesorius, akademikas Domas 
Kaunas pavadino naujausią A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
bendradarbiavimo su Vilniaus 
universiteto biblioteka vaisių – 
knygą „Per Tamstos laišką į mane 
padvelkė tikras pavasaris“.

Pirmosios šios knygos sutiktu-
vės anykštėnams buvo surengtos 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje, o šį ketvirtadie-
nį 17 val. knyga bus pristatyta ir 
Vilniaus knygų mugėje.

Keletą metų rengta šaltinių pu-
blikacija pažinimui atveria Anta-
no Vienuolio bendravimą su savo 
kartos žmonėmis – politiniais 
kaliniais ir tremtiniais, jų arti-
maisiais. Knygotyros profesiona-
las D. Kaunas, pavadindamas šią 
knygą paminklu, akcentavo, kad 
ji garantuoja išlikimą – tiek pačių 
šaltinių, tiek ir rašytojo veiklos, 

kurios istorinę svarbą tokia knyga  
atskleidžia.

Apie tai, kokia reikšminga ir 
įvairiapusė buvo A. Vienuolio 
parama mažiausiai keturioms de-
šimtims sovietmečiu represuotų jo 
amžininkų šeimų, knygos sutiktu-
vėse kalbėjo leidinio rengėjai ir 
sudarytojai: Vilniaus universiteto 
bibliotekos Rankraščių skyriaus 
vadovė dr. Inga Liepaitė bei A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas.

Į Anykščius iš Kaišiadorių ra-
jono kartu su sūnumi ir anūke 
tądien atvykusi Audronė Neniš-
kienė – vieno iš A. Vienuolio pa-
ramos ir užtarimo sulaukusių po-
litinių kalinių Vlado Nasevičiaus 
(1909–1986) duktė. 

Moteris anykštėnams sakė, kad 
tokia knyga, kurioje surinkti au-
tentiški dokumentai – pagalbos 
prašymai, užtarimo laiškai – yra 

Epistolinio palikimo šaltinių publikaciją anykštėnams pristatė akademikas Domas Kaunas.

Knygos sudarytojai Antanas Verbickas, dr. Inga Liepaitė ir vieno 
iš artimiausių Antano Vienuolio bičiulių - teisininko Zigmo To-
liušio - anūkas Viktoras Uogintas.

ypač reikalinga būsimoms kar-
toms, kad jos ir ateityje galėtų 
sužinoti, kaipgi iš tiesų viskas tuo 
metu buvo.

Knygos sutiktuvėse dalyvavę 
anykštėnai tremtiniai lygino savo 
asmeninius išgyvenimus su A. 
Vienuolio amžininkų patirtimis. 

Renginio metu tremtinių dainas 
atliko mokytojos Vilės Mikučio-
nytės suburti Antano Vienuolio 
progimnazijos moksleiviai.

Tremtinių dainas atliko A. Vienuolio progimnazijos moksleiviai, suburti mokytojos Vilės Mikučio-
nytės, o anykštėnai jų klausėsi stovėdami.        Rasos BrAžĖNAItĖs nuotr.

Festivalyje Katare šoko ir ,,Gojaus“ vadovė Jūratė Uselienė.
skaistės usELYtĖs nuotr. 
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Mokestis už užsiėmimus drausmina Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone mažėja nemokamai teikiamų neformaliojo 
vaikų švietimo programų. Šių programų teikėjai teigia, kad sim-
bolinį mokestį taiko ir kaip prevencinę priemonę.

Viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ vadybininkas Rokas Bu-
žinskas „Anykštai“ pasakojo, kad 

mokestis už neformaliojo vaikų 
švietimo programų lankymą moks-
leiviams įvestas nuo šių metų. Kaip 

skelbiama įstaigos tinklapyje, visi 
norintieji lankyti baseiną Anykščių 
rajono moksleiviai moka 5 eurų 
mėnesio mokestį.

R.Bužinskas sakė, kad mokestis 
pradėtas taikyti ne tik dėl to, kad 
baseino paslaugos pabrango, o 
skiriamo neformaliojo vaikų švie-
timo krepšelio lėšų  paslaugos są-
naudoms padengti nepakanka.

„Neformaliojo vaikų švietimo 
programos baseine tapo mokamos 
ir dėl prevencinių dalykų. Daug 
moksleivių užsirašo lankyti basei-
ną, užsiima vietą, tačiau jo nelan-
ko“, - sakė R.Bužinskas.

Baseino vadybininkas R. Bu-
žinskas taip pat teigė, kad „Ban-
genis“ nesutalpina visų norin-
čiųjų lankyti įstaigos siūlomas 
neformaliojo švietimo programas. 
Moksleiviai baseine gali lankyti 
programą „Tobulėk fiziškai ir ge-
rink plaukimo įgūdžius“ (2 kartai 
per savaitę, užsiėmimo trukmė 1 
val.) ir „Mokinių sveikatinimas 
Anykščių baseine „Bangenis“ (2 
kartai per savaitę, užsiėmimo tru-
kmė 1 val.).

„Būna, kad daug moksleivių 

Viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ vadybininkas Rokas 
Bužinskas pasakojo, kad 
daug moksleivių užsirašo 
lankyti baseiną, tačiau jo re-
aliai nelanko.

Karatė klubo „Takas“ pre-
zidentas Egidijus Šilaika 
mano, kad ne visiems pro-
gramų teikėjams pavyktų 
pritraukti moksleivius, jei 
užsiėmimai būtų mokami.

laukia, kada bus pakviesti daly-
vauti baseino neformaliojo švie-
timo programose, pyksta, kad tris 
mėnesius neatsiranda vietos“, - 
pasakojo R.Bužinskas.

Užsirašiusiems į baseino nefor-
maliojo vaikų švietimo programas 
taikomi tam tikri įsipareigojimai. 
Praleidus 75% ar daugiau numa-
tytų užsiėmimų (be pateisinamos 
priežasties), mokinys išbraukia-
mas iš grupės ir jo vietą užima 
kitas eilėje esantis moksleivis. 
Jeigu moksleivis nebenori lankyti 
užsiėmimų, į savo vietą turi pa-
siūlyti kitą moksleivį, atitinkantį 
kriterijus.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Nila Mė-
lynienė „Anykštai“ sakė, kad ne-
formaliojo vaikų švietimo progra-
moms finansuoti Anykščių rajone 
iš Europos Sąjungos fondų vasa-
rio mėn. skirta 7 tūkst.789 Eur. 
Šias programas šiuo metu lanko 
558 moksleiviai. Vieno mokslei-
vio neformaliojo vaikų švietimo 
krepšelis siekia 13,07 Eur. Jo dy-
dis, pasak N.Mėlynienės, kas mė-

nesį kinta.
Neformaliojo vaikų švietimo 

programas šiemet siūlo 16 paslau-
gų teikėjų. Moksleiviams siūloma 
sportuoti, muzikuoti, tobulinti 
savo meninius ir kitus gebėjimus.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausiosios 
specialistės N.Mėlynienės žinio-
mis, 5 Eur mėnesinį mokestį už 
neformaliojo vaikų švietimo pro-
gramos lankymą taip pat taiko 
karatė klubas „Takas“. Šio klu-
bo prezidentas Egidijus Šilaika 
„Anykštai“ sakė, kad norinčiųjų 
lankyti karatė treniruotes netrūks-
ta, tačiau klubas per neformaliojo 
vaikų švietimo programą gali pri-
imti tik 75 moksleivius - karatė 
mokosi keturios moksleivių gru-
pės.

„Galbūt kiti neformaliojo vai-
kų švietimo programų teikėjai 
nesurinktų norimo moksleivių 
skaičiaus, jei taikytų mokestį“, - 
svarstė E.Šilaika.

Moksleiviai gali lankyti neribo-
tą būrelių skaičių, tačiau tik vieną, 
finansuojamą tikslinėmis nefor-
maliojo vaikų švietimo lėšomis.

Ar mes mokame deramai priimti dovanas Anykščiams?
Sekmadienį, Vasario 16-ąją, Anykščiuose, senosios miesto gais-

rinės bokšte, suplevėsavo istorinė Lietuvos vėliava. Vėliavą, stie-
bą ir prožektorių jai apšviesti Anykščiams dovanojo ,,A. ir A.A. 
Avižienių fondas“. 

Apie išskirtinę dovaną Anykščiams visuomenei pranešta tik mi-
nėjime, nors Anykščių rajono savivaldybė turėjo visas priemones 
ir galimybes pakviesti visuomenę į vėliavos pakėlimo ceremoniją 
pačiais įvairiausiais kanalais - išplatindama informacinius prane-
šimus, iškabindama mieste skelbimus.

,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi - ar mes mokame deramai, su 
dėkingumu priimti dovanas Anykščių miestui, bei klausė, ar šiuo 
atveju pateisinama prasta Anykščių rajono savivaldybės komu-
nikacija, kurią organizuoja Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyrius?

Labai negera 
kalbėti šia tema

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko 
memorialinio muziejaus direk-
torius:

- Apie Anykščiams padovanotą 
Lietuvos istorinę vėliavą galiu pa-
sakyti tik tiek: ,,Valio!”. Manau, 
kad geografiškai Vasario 16-osios 
minėjimo seka net galėjo būti ki-
tokia - po mišių Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje žmonės pirmiausia ga-
lėjo eiti prie senosios gaisrinės ir 
stebėti Lietuvos istorinės vėliavos 
pakėlimą, po po keliauti į miesto 
centrą. Bet čia turbūt ne esminis 
dalykas.

Mačiau, kad apie dovanotą Lie-
tuvos istorinę vėliavą ,,Anykšto-
je“ yra didelė studija, bet nesu jos 
labai gerai išstudijavęs.

Apie dovanojamą Lietuvos is-
torinę vėliavą išplatinti pranešimo 
gal nebuvo to laiko?

Mėnesio pradžioje Anykščių ra-
jono savivaldybėje vyksta įstaigų 
vadovų bendri susitikimai.Tada 
apie Vasario 16-ąją buvo kalba, 
bet apie dovanojamą istorinę Lie-
tuvos vėliavą - nė puse žodžio 
neužsiminta. Gal kažkas savival-
dybėje žinojo tą dalyką, gal kas 
nežinojo, bet Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė tikrai apie 
tai būtų kalbėjusi. Manau, kad 
apie tai dar nežinojo. 

Man tikrai labai negera kalbėti 
šia tema, kai nieko apie tai neži-
nau.

Apie dovaną 
sužinojome 
vėlokai

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-

čių kultūros centro režisierius:

-Man visos iniciatyvos yra ge-
ros.Labai blogai, kai nieko ne-
vyksta, ir yra labai gerai, kai kaž-
kas vyksta.

Viskas priklauso ne tik nuo 
mūsų, bet paties dovanotojo - prieš 
kiek laiko jis tą dovaną dovanoja, 
prieš kiek laiko apie ją sužino ren-
ginio organizatorius.

Anykščių kultūros centras, sa-
kyčiau, apie dovanojamą Lietuvos 
istorinę vėliavą sužinojo vėlokai. 
Tas vėlokai reiškia tai, kad jau trū-
ko laiko normaliai apie tai pavie-
šinti informaciją. Aišku, kad žinią 
apie dovaną tada būtumę įtraukę į 
bendrą afišą.

Mes vėliavos dovanojimą priė-
mėme kaip spontanišką iniciaty-
vą, o ne suplanuotą dovanojimą.

Kada mes gauname informaci-
ją, tada ją ir pranešame. Čia taip 
pat, kaip jūsų laikraštis ar porta-
las. Pavyzdžiui, jeigu laikraštis 
jau yra paruoštas ar išsiųstas į 
spaustuvę, tai naujos informacijos 
nepatalpinsi. Čia lygiai tokia pat 
buvo situacija.

Kadangi traukinys jau buvo įsi-
bėgėjęs, minėjime prie paminklo 
Laisvei, kadangi čia buvo susi-
rinkęs masiškiausias žmonių skai-
čius, informacija apie Lietuvos 
istorinės vėliavos pakėlimą buvo 
tikslingiausia.

Nepagarba 
žmogui

Alfrydas SAVICKAS, anykš-
tėnas, buvęs Anykščių rajono 
tarybos narys:

- Mane nustebino, kad prie se-
nosios gaisrinės pastato, kuomet 
buvo keliama istorinė Lietuvos 
vėliava, nebuvo nė vieno savi-
valdybės atstovo. Tik choras at-
ėjo, sugiedojo Tautinę giesmę, ir 
viskas pasibaigė.

Tai nepagarba žmogui, kuris 
Anykščiams dovanojo dovaną. 
Gal savivaldybės vadovai sku-
bėjo į kitus renginius.

Apie Anykščiams dovanojamą 
Lietuvos istorinę vėliavą buvo 
labai prasta komunikacija - apie 
tai niekur nebuvo skelbta. Labai 
neatsakingai viskas vyko, prieš 
mėnesį prasidėjo savivaldybėje 
derinimai dėl vėliavos iškėlimo, 
tačiau ji niekam nereikalinga. 
Gal kai kam nepatiko ta dova-
na?

Per minėjimą prie paminklo 
Laisvei buvo žmonėms pasakyta, 
kad bus keliama istorinė Lietu-
vos vėliava ir jie buvo  kviečiami 
rinktis skvere - ne prie senosios 
gaisrinės, o skvere. Pagalvojau, 
kad žmonės net nelabai suprato, 
kur yra kviečiami.

Man atrodo, kad kažkam ne-
patiko, kad istorinę vėliavą no-
rima kelti ant senosios gaisrinės 
pastato, kurioje dabar ūkininkas  
Algis Bukauskas prekiauja mė-
sos gaminiais. Galvoju, kad tai 
susiję net su visa buvusio mero 
Kęstučio Tubio istorija. Tas 
žmogus kažkiek rėmė K.Tubį.

Man nepatiko tai, kad Lietu-
vos istorinės vėliavos pakėlimui 
nebuvo pasiruošta. Gal reikėjo 
atitverti aikštelę žmonėms, nes 
ten stovėjo automobiliai. Nebu-
vo pasiruošta ceremonijai visiš-
kai ir tai niekam nerūpėjo.

Viskas įvyko 
paskubomis

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas:

- Mes labai palankiai sutikome 
žinią apie miestui dovanojamą 
Lietuvos istorinę vėliavą, nes Pa-

saulio anykštėnų bendrija ir ,,A. ir 
A.A. Avižienių fondas“ vieni ki-
tus remiame.

Tai dovana iš privataus fondo 
visam miestui. Ta idėja nebuvo 
ištransliuota. Ta vėliava buvo 
dovanojama anykštėnų vienybei, 
ji suplazdėjo Anykščių istorinėje 
dalyje - Jurzdike, ant aukščiausio 
pastato.

Girdėjau, kad žmonės klausi-
nėjo, kodėl vėliava keliama ant 
,,dešrinės“? O todėl, kad ten yra 
Jurzdikas, ten Pasaulio anykštėnų 
bendrija ir Avižienių gimtinė, se-
nosios kapinės greta.

Galėjo dovanos priėmimas vyk-
ti sklandžiau, bet aš nenorėčiau 
drumsti šventinės nuotaikos ir 
dovanos prasmingumo, kadangi iš 
esmės tikslas įvykdytas - pakelta 
vėliava ten, kur norėta.

Viskas įvyko paskubomis, ta-
čiau džiaukimės tuo, ką turime. 
Aišku, reikėjo labiau atsižvelgti 
į tokias visuomenines idėjas, kai 
žmonės nori paremti bendruome-
nę.

Galiu dar pridurti, kad panašiai 
nutinka ir su Anykščiuose rengia-
mais renginiais. Nepakankamai 
ištransliuojami, išreklamuojami 
geri renginiai. Kartais būna ap-
maudu, kai atvažiuoja geri akto-
riai, vyksta koncertai, o kažkam 
atrodo, kad pakanka įmesti žinutę 
į kokią svetainę ar feisbuką. Aš 
pats turiu feisbuko paskyrą, bet 
mažai ja naudojuosi - neturiu lai-
ko žaidimams.

-ANYKŠTA
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horoskopai
AVINAS. Darbai, kurių imsitės 

savaitės pradžioje, bus perspekty-
vūs ir pelningi. Netikėkite paža-
dais, kuriuos išgirsite ketvirtadienį 
ir penktadienį - tai tik tuščios kal-
bos. Konfliktų šią savaitę veikiau-
siai nepavyks išvengti nei darbe, 
nei namuose.

JAUTIS. Šią savaitę savo dar-
bus verčiau dirbkite pats, nesi-
dairydamas pagalbos iš šalies. 
Atidžiai susiskaičiuokite pajamas 
ir išlaidas. Apskritai ši savaitė tin-
kama dideliems pirkiniams, gal tik 
išskyrus penktadienį ir šeštadienį - 
būsite itin išlaidus ir nekritiškas.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
užmegsite labai naudingus daly-
kinius santykius. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį būsite linkęs flirtuoti, 

o gal net užmegzti naują meilės ro-
maną. Savaitgalį visą savo dėmesį 
ir jėgas skirkite namų ūkiui. Lau-
kia generalinė ruoša.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis kruopščiau skirkite asme-
ninius ir dalykinius reikalus. Sa-
vaitės viduryje būdamas didelėje 
kompanijoje galite patirti roman-
tiškų nuotykių. Savaitgalį verčiau 
praleiskite vienas svajodamas ir 
planuodamas. Sekmadienį galite 
susipykti su artimu bičiuliu.

LIŪTAS. Šią savaitę susipažin-
site su įdomiais žmonėmis ir gau-
site iš jų labai vertingos informa-
cijos. Tik turėtumėte pats būti kiek 
aktyvesnis - kepti karveliai į burną 
neskris. Savaitgalis veikiausiai bus 
gana audringas. Laukia susitikimai 
su seniai nematytais draugais ir 
šiaip įvairios linksmybės.

MERGELĖ. Šią savaitę ati-
džiai kontroliuokite savo išlaidas, 
antraip susipyksite su sutuoktiniu 
ar tėvais. Pirmomis savaitės dieno-
mis pasistenkite užbaigti darbus, 
kurių nespėjote atlikti praėjusią 
savaitę. Verčiau neatidėliokite iki 
paskutinės minutės. Apskritai bū-
site gan dalykiškas, energingas ir 
kūrybiškas, ypač pirmoje savaitės 
pusėje.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje stenkitės mažiau kalbėti ir 
daugiau klausytis. Artimas drau-
gas ar bendradarbis duos jums la-
bai gerą patarimą, tik mokėkite jį 
išgirsti ir suprasti. Kelionė antroje 
savaitės pusėje, ypač pažintinė, 
bus labai maloni ir sėkminga.

SKORPIONAS. Labai geros 
dienos naujoms pažintims megzti. 

Pirmomis savaitės dienomis sten-
kitės kuo daugiau laiko praleisti 
tarp žmonių, ypač dar nepažįsta-
mų. Būkite aktyvus, bet ne įkyrus. 
Reikalingi žmonės jus susiras pa-
tys, turite tik nežiopsoti ir nepra-
leisti pasitaikiusios progos.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
kažkas iš bendradarbių gali pamė-
ginti pasinaudoti jūsų darbo vai-
siais. Nenuolaidžiaukite ir neleis-
kite lipti sau ant sprando. Jei turite 
progą išvažiuoti į seminarą ar ko-
kius nors mokymo kursus, būtinai 
ja pasinaudokite. Visą savaitę teks 
skaičiuoti pinigus, nes išlaidos bus 
nemažos.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je jus kamuojančios problemos ne-
išspręsite, jei skirsite jai tik pusę 
savo laiko ir jėgų. Savaitės vidu-
ryje palypėsite karjeros laiptais ar 

šiaip sulauksite profesinės sėkmės. 
Nebijokite investuoti remdamasis 
patyrusio ir patikimo žmogaus pa-
tarimu.

VANDENIS. Prašomas galite 
duoti patarimą, bet niekaip kitaip 
šią savaitę į kitų žmonių reikalus 
stenkitės nesikišti, antraip ilgam 
prisidarysite rūpesčių. Savaitės 
viduryje nevenkite varžybų ar ko 
nors panašaus, bet atminkite, kad 
pergalė - ne visada pats svarbiau-
sias dalykas.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus nu-
versite, jei dirbdamas rečiau dirs-
čiosite į laikrodį. Nieko nedarykite 
tik todėl, kad visi taip daro. Klau-
sykite savo širdies ir būsite pirmas. 
Asmeninis gyvenimas, deja, bus 
ganėtinai komplikuotas ir nervin-
gas. Visus svarbius sprendimus pa-
sistenkite atidėti kitai savaitei.

Dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Rūtai POCIŪNIENEI už gerą gy-
dymą, nuoširdumą, švelnų žodį. Linkime Jums sveikatos ir 
ištvermės kilniame darbe. 

P. ir A. GAINAI, Staškūniškis

Imtynės I. Vasario 8 d. jaunieji 
Anykščių KKSC imtynininkai skri-
do į Ukrainą ir dalyvavo tarptauti-
niame turnyre Kijeve. Tarp gausy-
bės sportininkų (600) savo atstovus 
delegavo Moldovos, Armėnijos, 
Azerbaidžano, Italijos, Ukrainos, 
Baltarusijos šalys. Geriausiai tarp 
anykštėnų  pasirodė Mangirdas 
Braždžiūnas, kuris tarp 39 savo 
kategorijos dalyvių užėmė 5 vietą. 
Kipras Puikis tarp 26 dalyvių liko 
15-as, Kasparas Juodelis tarp 24 
sportininkų – 14-as.

Imtynės II. Savaitgalį Pane-
vėžyje vyko tradicinis Raimundo 
Sargūno sporto gimnazijos graikų-
romėnų imtynių taurės turnyras. 
Varžybose dalyvavo daugiau nei 
100 sportininkų iš įvairių Lietu-
vos miestų. Savo meistriškumą 

demonstravo ir Norvegijos Kol-
botn miesto komanda. Anykštėnai 
pasirodė puikiai. Savo svorio ka-
tegorijose pirmąsias vietas užėmė 
Nojus Pupkis (treneris A.Pupkis) 
ir Kipras Puikis (R.Puikis), an-
trąsias vietas iškovojo Mangirdas 
Braždžiūnas (R.Puikis), Andrius 
Patalauskas (A.Pupkis), Augus-
tas Vaitiekūnas (R.Puikis), Kipras 
Gvozdas (R.Puikis), bronzos me-
daliais džiaugėsi Kasparas Juode-
lis (R.Puikis) ir Naglis Repečka 
(R.Puikis).

Krepšinis I. Vasario 12 d. jau-
nieji Anykščių KKSC krepšininkai 
namuose žaidė MKL U-13 čempio-
nato rungtynes su Kupiškio KKSC 
ekipa. Ramūno Šližio auklėtiniai iš-
kovojo užtikrintą pergalę 62:43. Re-
zultatyviausiai šeimininkų gretose 
žaidė M.Čerškus, įmetęs 15 taškų. 
M.Judickas pelnė 13, K.Volkovas ir 

E.Sriubas – po 8 taškus. MKL po-
grupyje anykštėnai savo sąskaitoje 
turi 6 pergales bei 7 pralaimėjimus.

Krepšinis II. Vasario 13 d. už-
tikrintą pergalę Aukštaitijos regio-
no vaikų krepšinio lygoje pasiekė 
jaunieji (2008-2010 m.) Anykščių 
krepšininkai. Jungtinė (berniukų ir 
mergaičių) komanda 70:27 išvykoje 
sutriuškino Pabradės ekipą. Rezul-
tatyviausiai Pauliaus Leonavičiaus 
auklėtinių gretose žaidė J. Zlatkus, 
pelnęs 18 taškų. A.Vogulis įmetė 
12, D. Ulys – 10, V. Sriubas – 8 taš-
kus.

Krepšinis III. Vasario 16 d. 
„Nykščio namų“ arenoje buvo su-
žaistas šeštasis Anykščių rajono 
krepšinio lygos turas. Čempionų 
titulą ginantys „Cosmos“ žaidėjai 
itin prastai pataikė tritaškius (13 
proc.) ir rezultatu 69:73 neatsilai-

kė prieš T.Jodelio (29 tšk.) vedamą 
„Taifūną“. Pirmąją istorinę perga-
lę pasiekė „SystemAir“ komanda, 
kuri 82:43 sutriuškino AKKSC. 
Savo sirgalius nudžiugino čempi-
onate pirmaujančios „Teradentos“ 
bei „Draugų“ ekipos, kurios parodė 
charakterį ir atkakliose rungtynėse 
nugalėjo „Traupį“ bei „Svėdasus“.

Medalis. Europos pirmenybėse 
Romoje (Italija) bronzą iškovojo 
anykštėnė Danutė Domikaitytė. Tai 
yra pirmasis Lietuvos moterų ap-
dovanojimas Europos čempionatų 
istorijoje. Moterų imtynių svorio 
kategorijos iki 68 kg mažajame fi-
nale lietuvė 9:0 nepaliko didesnių 
vilčių Europos vicečempionei vo-
kietei Annai Carmen Schell. Pir-
moje dalyje lietuvė pirmavo 1:0. 
Antroje dvikovos pusėje D. Domi-
kaitytė atliko sėkmingus veiksmus 
ir pelnė dar aštuonis taškus, varžo-

vei nepalikdama net mažiausių vil-
čių. Pirmajame rate D. Domikaitytė 
6:4 nugalėjo turkę Kadriyą Aksoy, 
bet antrajame 0:2 pralaimėjo italei 
DAlmai Canevai. 

Futbolas. Vasario 15 d. 
A.Baranausko mokyklos salėje pa-
aiškėjo stipriausia Anykščių rajono 
salės futbolo komanda. Lemiamose 
rungtynėse susikovė „Spartako“ ir 
„Dolco“ ekipos. „Geltonieji“ pui-
kiai pradėjo susitikimą ir išsiveržė į 
priekį 3:1. Vis dėlto „spartakiečiai“ 
įrodė savo meistriškumą – iš pradžių 
išlygino rezultatą (3:3), o netrukus 
pasinaudojo kiekybine persvara, 
„Dolcui“ netekus vieno žaidėjo, bei 
šventė pergalę 6:3. „Paguodos“ tau-
rė atiteko „Strėlių“ ekipai, kuri 9:3 
nukovė „Veteranus“, tačiau mačas 
dėl trečiosios vietos neįvyko  Pane-
vėžio „Stop“ komandai neatvykus į 
rungtynes.

Populiariausių medikų rinkimuose 
pirmauja Dalia Kazlauskienė

Balandžio 27-ąją, Medicinos 
darbuotojų dieną, bus pagerbti 
medikai. „Anykštos“ redakcija 
kviečia skaitytojus dalyvauti 
populiariausių Anykščių medi-
kų rinkimuose. Nugalėtoją pa-
skelbsime balandžio 25 dieną.

Į priekį išsiveržė 4 pacientų padė-
kas gavusi Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) šeimos 
gydytoja D. Kazlauskienė.

3 padėkų sulaukė slaugytoja R. Po-
ciūnienė. Po 1 padėką gavo šeimos 

gydytojai: V. Macijauskas, N. Kišo-
naitė, R. Jurkėnas, R. Juodiškienė 
bei R. Bukelis. 1 padėkos - Anykščių 
ligoninės direktoriaus pavaduotoja 
medicinai V. Pažėrienė. Po 1 padėką 
gavo ir PSPC slaugytojos: L Slap-
šinskienė, S. Strazdienė, A. Valaitie-
nė, R. Strazdienė, A. Bartulienė, R. 
Burneikienė.

Padėti  populiariausiems medikams 
balsus rinkti galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdindami 
padėkas (1 padėkos kaina 10 eurų), 
rašydami laiškus apie tai, kaip Jumis 
medikai pasirūpino, bei balsuodami 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys pa-
dėkos ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. 
– balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime ba-
landžio mėnesį, o padėkų ir laiškų jau 
laukiame. Padėkas galima užsakyti 
elektroniniu paštu reklama@anyksta.
lt, arba redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ organi-
zuoja kartu su Anykščių PSPC. Po-
puliariausiems medikams bus įteikti 
sertifikatai ir dovanos.

- ANYKŠTA

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) 
šeimos gydytoja Dalia Kaz-
lauskienė jau yra gavusi 4 
pacientų padėkas. 

Maskvoje pyragaičių valgymo 
varžybų laimėtoja mirė

Rusijos sostinės teisėsauga tiria 
pyragaičių valgymo varžybas lai-
mėjusios merginos mirties aplinky-
bes ir priežastis.

„Pagal 23-ejų metų merginos 
mirties viename barų Maskvos cen-
trinėje dalyje faktą atliekamas pro-
cesinis tyrimas. Bandoma išsiaiš-
kinti tikrąsias šio įvykio priežastis 
ir aplinkybes“, – pranešė Maskvos 
policijos atstovė Julija Ivanova.

Naktį į sekmadienį „Killfish“ 
bare, esančiame Maskvos centrinė-
je dalyje, buvo surengtas pyragėlių 
valgymo konkursas. Pasak įvykio 
liudytojų, jo laimėtoja paskelbta 
mergina netrukus užspringo ir už-
duso.

Tuo tarpu Maskvos policijos 
atstovė pareiškė, jog uždusimas 
kaip mirties priežastis nepatvirtin-
ta – „merginai veikiausiai sustojo 
širdis“.

Prancūzijos kino akademija po 
ginčo dėl R. Polanskio žada refor-
mų   

Prancūzijos kino meno akademi-
ją, skiriančią prancūziškais “Oska-
rais” vadinamus „Cezario“ apdova-
nojimus, penktadienį  ištiko krizė: 
po virtinės skandalų, papiktinusių 
tiek feministes, tiek kino industri-
jos atstovus, atsistatydino visa jos 
valdyba. 

Tai įvyko likus dviem savaitėms 

iki iškilmingų apdovanojimų cere-
monijos ir praėjus kelioms dienoms 
po to, kai daugiau nei 200 garsiau-
sių kino aktorių, prodiuserių ir reži-
sierių pareikalavo „iš esmės refor-
muoti“ kino industriją.  

„Norėdama pagerbti tuos vyrus 
ir moteris, kurie 2019 metais kūrė 
kiną, rasti ramybę ir užtikrinti, kad 
kino festivalis ir toliau išliks tiesiog 
kino festivalis, valdyba ... vienbal-
siai nusprendė atsistatydinti“, – pa-
reiškė akademija. 

„Šis kolektyvinis sprendimas leis 
visiškai atnaujinti valdybą“, – sako-
ma pranešime.

Feminisčių organizacijos pasvei-
kino tokį valdybos sprendimą, pri-
imtą po ne vieną savaitę trukusių 
ginčų dėl akademijos akademijos 
požiūrio į moteris ir skaidrumo sto-
kos.

Sausio viduryje kilo pasipiktini-
mas, nes akademija neleido dviem 
jaunoms aktorėms pasikviesti gar-
sių feminisčių režisierių Virginie 
Despentes (Viržini Depant) ir Claire 
Denis (Kler Deni) į perspektyviems 
aktoriams surengtą vakarienę. 

Akademija vėl susilaukė griežtos 
kritikos sausio pabaigoje, kai Ro-
mano Polanski (Romano Polans-
kio) naujasis filmas „Pareigūnas 
ir šnipas“ (An Officer and A Spy) 
buvo nominuotas daugiausia „Ce-
zarių“.

Prieštaringai vertinamas lenkų 
kilmės režisierius nuo 1978 metų 
yra ieškomas JAV dėl lytinių santy-
kių su trylikamete ir laikomas per-

sona non grata Holivude. 
Šių metų „Cezariai“ turėtų būti 

išdalyti vasario 28 dieną.

Kinija dėl epidemijos dezinfe-
kuoja ir izoliuoja naudotus ban-
knotus

Kinija, bandydama stabdyti dau-
giau kaip 1,5 tūkst. gyvybių nusine-
šusio viruso plitimą, dezinfekuoja 
ir izoliuoja naudotus banknotus, 
šeštadienį pranešė pareigūnai.

Kinijos centrinis bankas spaudos 
konferencijoje paskelbė, kad bankai 
ultravioletine šviesa ar aukšta tem-
peratūra dezinfekuoja juanių ban-
knotus, kuriuos tada užantspauduo-
ja ir laiko 7–14 dienų, priklausomai 
nuo protrūkio masto konkrečiame 
regione. Tuomet banknotai vėl pa-
leidžiami į apyvartą.

Dėl viruso, kuriuo Kinijoje jau 
užsikrėtė daugiau kaip 66 tūkst. 
žmonių ir kuris išplito į daugiau 
kaip 20 valstybių, dezinfekuojamos 
viešos vietos, ribojami kontaktai 
tarp žmonių.

Vaistinėse dezinfekavimo prie-
monių ir chirurginių kauklių neliko 
per kelias dienas, kai sausio pabai-
goje buvo uždarytas Uhano miestas, 
kuriame, kaip manoma, atsirado 
naujasis koronavirusas COVID-19.

Biurai liftuose laiko servetėlių, 
kuriomis raginama naudotis spau-
džiant mygtukus, o pavėžėjimo 
kompanija „Didi“ ragina vairuoto-
jus kasdien dezinfekuoti savo auto-
mobilius.

Kinijos centrinio banko vadovo 
pavaduotojas Fan Yifei šeštadienį 
sakė, kad bankai raginami kai tik 
įmanoma teikti klientams naujus 
banknotus.

-BNS
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Nacionalinis diktantas: VASARIO 28 d.
Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto  partneriai jau tryliktą kartą kviečia visus lietuvių 

kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias. 

Tradiciškai diktantą bus galima rašyti Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių bibliotekoje ir jos filialuose, mokyklose, Anykščių rajono savivaldybės administracijos salėje ( III 
aukštas, 304 kabinetas). Nacionalinio diktanto I etapo tekstas vasario 28 d. 11 val. bus transliuojamas 
per LRT radiją ir internetu. 

II etapas – diktanto finalas – vyks Vilniuje balandžio 4 d. 11 val. Į diktanto finalą kviečiami geriau-
siai diktantą parašę asmenys. Finalo dalyviai varžosi raštingiausio moksleivio, raštingiausio suaugu-
siojo bei raštingiausio užsienio lietuvio kategorijoje. Nacionalinio diktanto konkurse negali dalyvauti 
lituanistai.

Kviečiame š. m. vasario 28 d. ATEITI – RAŠYTI – IŠSAUGOTI. Rašysiantys Anykščių rajono 
savivaldybės salėje gali  registruotis iš anksto telefonu 8 610 47 276 arba diktanto rašymo dieną 
10.30–10.55.

Visiems dalyviams nuoširdžiai linkime sėkmės!
užsak. Nr. 162

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.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų 

didinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, 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

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Tvirtina įvairias plokštes, glais-
to, dažo. Kala dailylentes, šiltina. 
Tapetuoja, kloja laminatą, linoleu-
mą. 

Tel. (8-680) 07023. 

siūlo darbą

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

Tel. (8-611) 77722.

Nekilnojamasis turtas

Nuolat brangiai įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-620) 66662.

viŠtOs viŠtAitĖs.
vAsAriO 20 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 pa-
laukti. 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

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

Malkas, medienos atraižas pa-
kais ir supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

Kita

Sėjamąją POLONEZ (2014 m. 3 
m. pločio), vartomą plūgą (3 kor-
pusų), pakabinamą 2 metrų smul-
kintuvą žolei. 

Tel. (8-620) 15072.

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

Tel. (8-611) 47343.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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.  

Matininkė Raimonda Kukienė Anykščių r. sav. atliko kadastrinius mata-
vimus šiems sklypams: 2019-12-18 sklypui Nr. 3420/0001:125, esančiam 
Sirvydų k. Kavarsko sen.; 2020-01-21 sklypui projekto Nr. 1854-2, esančiam 
Gojaus k.,  Anykščių sen.; 2020-02-11 sklypui Nr. 3475/0001:571, Pumpučių 
k., Kavarsko sen. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų 
Nr.3420/0001:74, Nr.3426/0001:203, Nr. 3426/0001:625, Nr. 3475/0001:674 ir 
Nr. 3475/0001:675 savininkus, jų įgaliotus asmenis ar turto paveldėtojus, dėl 
ribų suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, 
tel. (8-615) 52936, el. paštas. matininke.raimonda@gmail.com

Siūlo nuolatinį darbą
su nauju traktoriumi 

žemės ūkyje ir biokuro 
ruošoje. Atlyginimas 

800-1400 Eur į rankas.
Tel. (8-652) 55898.
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anekdotas

vasario 18 - 21 d. - delčia.

mėnulis

šiandien

vasario 20 d.

vasario 21 d.

vasario 19 d.

vardadieniai

Bernadeta, Simeonas, 
Lengvenis, Gendrė, Simas.

Konradas, Šarūnas, Nida, 
Zuzana.

Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas.

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas.

+2

Odontologas:
-Na, štai ir viskas. Imkite, tai 

jūsų išrautas dantis.
-Ir jūs imkite, tai jūsų kėdės iš-

rauta rankena.

***
Teisėjas kaltinamajam:
– Jūs teisiamas už tai, kad kaž-

kokį skystį pardavinėjat kaip gy-
vybės eliksyrą. Ar anksčiau už tai 
buvote baustas?

– Taip, 1745 ir 1899 metais.

***
Šiandien buvo naujametinis su-

sirinkimas. Bosas sukvietė visus, 
skambino kiekvienam į mobilų 
ir klausėsi, kokia, jam paskam-
binus, melodija groja. Premijų 
nebus.

***
Jei manote, kad rūkymas ne-

keičia moterų balso, pabandykite 
nukratyti pelenus ant kilimo!

***
Studento logika:
Kam man daug žinoti?
Jei daugiau žinau, tai daugiau 

ir užmirštu.
Vadinasi, jei daugiau užmirštu, 

tai mažiau žinau.
O jei mažiau žinau, tai mažiau 

užmirštu.
O jei mažiau užmirštu, vadina-

si, daugiau žinau.
Vadinasi, kuo mažiau žinau, 

tuo daugiau žinau.

***
Ateina ežiukas pas pelėdą ir 

klausia:
– O ką reiškia, jei kairę leteną 

niežti?
– Hmmm, gausi krūvą pinigų.
– O, geras! Bet man ir dešinę 

niežti.
– Tai reiškia - greit tuos pinigus 

ir prarasi.
– O jei kaktą? O kairę ausį? O 

dešinę?
– Klausyk, ežy, eik ir nusi-

prausk!

Dalia ir Petras Žemaičiai: 
„Kol sveikata leidžia, nesinori sėdėt“

(Atkelta iš 1 psl.)

Kai naikino cechą, pasiūlė persi-
kelti į Klaipėdą ar Kauną, bet mes 
jau draugavom su Petru, tad išva-
žiuoti nebenorėjau - taigi, teko keis-
ti profesiją, – šypsojosi pašnekovė. 
– Dvidešimt metų dirbau autokom-
presorių gamykloje“. 

Trejus metus draugavusi, pora 
turėjo kuriam laikui išsiskirti – Pe-
tras išvyko tarnauti į tarybinę armi-
ją prie Maskvos, o kai grįžo, 1974 
metais atšoko vestuves. 

Dvidešimt santuokos metų pora 
gyveno Panevėžyje, statėsi namą. 
Petras turėjo pagalbinių verslų ce-
chą, gamino įvairius plastmasinius 
gaminius. Poros gyvenime, pasak 
Dalios, vis būta „statybinių“ per-
mainų: „Kol pasistatėme šį savo 
namą Kavarske, teko pagyventi 
bent keliose vietose“, – pasakojo 
D. Žemaitienė. 

Petras patikslino, kad po tėvo 
mirties savo mamą buvo nusive-
žęs gyventi į Panevėžį, nupirkęs 
atskirą vieno kambario butą, bet 
kaimo žmogui labai trūko įprastos 
erdvės, tad ji labai norėjusi grįž-
ti į savąjį kraštą. Sakydavo man: 
„Vaikeli, kaip nors įsikurkim Ka-
varske“. Viena čia gyventi ji neno-
rėjusi, o gal kiek ir bijojusi“, – pri-
siminimais dalijosi Petras. 

  
Atsiėmus tėvų žemę Kavarske 

– į sodininkystę 

Daliai labai patinka gamta. Vai-
kystėje ji daug laiko praleisdavo 
kaime, pas senelius, tad grynas 
oras, švari erdvė viliote viliojo. 
„Ko gero, aš buvau ta iniciatorė, 
vyrui pasiūliusi palikti Panevėžį ir 
apsigyventi Kavarske. Mes čia nuo 
1996 metų, kai atsiėmėm žemes. 
Nuo tada ir pradėjom užsiimti so-
dininkyste“, – apie apsisprendimą 
gyventi buvusiame Kavarsko vien-
sėdyje pasakojo Dalia.  

Pasiteiravus, kieno buvo idėja 
sodinti sodą, Dalia prisipažino: 
„Idėja buvo mano, nes iš viso čia 
turim 7 hektarus žemės, iš jų ne-
mažą dalį sudaro nedirbama žemė 
ir pušynai. Augalininkyste, pavyz-
džiui, javų auginimu, juk neužsi-
imsi, be to, ir įgūdžių neturėjom, 
nemokėjom, tad pasodinom 2000 
vienetų obelaičių. Pačios pir-
mosios buvo pusiau žemaūgės, 
pirktos iš Anykščių medelyno, 

susodintos mūsų pačių rankomis. 
Tiesa, turėjom ir talkininkų. Dabar 
visas sodas užima 2 hektarus“. 

„Trijų pakopų“ sodą stengiasi 
auginti ekologiškai

Pasak Dalios, jų sodas yra tarsi 
„trijų pakopų“, turint galvoje sodi-
nimo laiką: pats seniausias sodin-
tas maždaug prieš 20 metų, vėliau 
– kiek jaunesnis, o vėliausiai so-
dintas, vadinamasis trečios pako-
pos sodas, yra apsodintas vien tik 
žemaūgėmis obelaitėmis. 

„Stengiamės auginti ekologiškai, 
tręšiame tik ekologiškomis trąšo-
mis. Po rudeninio skynimo gra-
žiuosius obuolius pasiliekame sau 
- mūsų šeimos nariams, giminėms 
ir draugams, o iš likusių spaudžiam 
sultis, kažkiek priduodam į supir-
kimo punktą. Visi mūsų giminė-
je labai mėgsta obuolius – tai tik 
duok. Labiausiai vertinam kelias 
veisles: rudeninę „Auksis“, žiemi-
nę „Lodel“. Obelų augintojai ver-
tina derėjimą, vaisių skonį, dydį, 
ištvermingumą žiemą ir atsparumą 
ligoms bei lepumą oro sąlygoms“, 
– pasakojo 67-erių Petras.  

Obuoliams laikyti Petras yra pa-
statęs rūsį iš akmenų – viduje būna 
maždaug 2–3 laipsniai šilumos žie-
mą, o vasarą ten puikiausia vieta 
vaisiams ir daržovėms laikyti.

Pasiteiravus, ar yra ketinimų 
ateityje plėstis, Petras teigė nema-
nąs: „Jau nebe tie metai. Žmona 
vis pamąsto apie tai, ką čia toliau 

daryti. Galima būtų obuolių sūrių 
prispausti, džemus gaminti, galima 
tą ar aną, bet kažkokio naujo cecho 
juk taip lengvai nepastatysi, higie-
nos normų, visokių reikalų, forma-
lumų taip paprastai neįteisinsi – iš 
karto atsirastų daugybė reikalavi-
mų. Kažkokio patikimo pagalbi-
ninko ir partnerio, kuris jau dabar 
aktyviai įsitrauktų ir pagelbėtų, kol 
kas neturim, tad greičiausiai viskas 
liks, kaip buvę. Juo labiau kad abu 
su žmona mes – jau pensinio am-
žiaus“, – mintimis apie ateities pla-
nus dalijosi P. Žemaitis. 

Šilauogės, valgomasis sausme-
dis, abrikosai, slyvos, trešnės – 
visko galima rasti Žemaičių sode. 
Šilta šių metų žiema sodininkus 
verčia nerimauti: „Labai blogai, 
kad tokie nežiemiški orai. Obelų 
pumpurai jau išbrinkę, pasiruošę 
sprogti, bet su gamta nepakovosi. 
Vis pamąstau, kad jei klimatas ir 
toliau šils, tai reikės pasisodinti 
persikų, abrikosų, vynuogių“, – 
kalbėjo sodininkystės mėgėja. „O 
gal ir mandarinus jau bus galima 
pradėti auginti“, – kiek netikėtai 
pajuokavo Dalios vyras, pristab-
dydamas žmonos planus.  

Pasiteiravus, ar pavasarį nebūna 
norinčių nusifotografuoti žydin-
čiame sode, Dalia atsakė, kad kol 
kas nebuvo. „Anūkai darė čia fo-
tosesijas. Nėra didelis tas mūsų so-
das, niekur nesireklamuojam. Štai, 
kai parašysit, žiūrėk, ir atvažiuos 
kokie vestuvininkai. Bet kiekgi čia 
Kavarske tų vestuvių būna, o dargi 
pataikyk, žmogau, kad pats žydė-
jimas būtų“, – kalbėjo Dalia, o iš 
šypsenos galima suprasti, kad ti-
krai mielai priimtų norinčius nusi-
fotografuoti žieduotų obelų fone.  

Visi į rudeninę obuolių 
skynimo talką 

Kiekvieną rudenį Žemaičių so-
dyboje organizuojama rudeninė 
obuolių skynimo talka.

„Suvažiuoja vaikai su šeimo-
mis, su draugais, mano sesuo 
su vaikais ir anūkais iš Vilniaus 
atvyksta. Būna, kad net iki 20 
žmonių į sodą sueina. Vaikai čia 
rungtynes daro, kas greičiau ir 
daugiau priskins. Po to tinklinio 
varžybas organizuoja, vakare 
šašlykus kepa, aš – obuolių pyra-
gus. Žodžiu, tai jau tapo kasmete 
rudenine švente. Šiemet nebuvo 
obuolių, tai visi labai nusiminę“, 

– atviravo Dalia.   

Ūkininkavimo gyslelę 
paveldėjo anūkė 

Abi Žemaičių dukros – versli-
ninkės. Viena savo darbą susie-
jo su interjero dizainu, kita – su 
konditerija, tad, pasak Dalios, kol 
kas nepanašu, kad kažkuri norėtų 
imtis sodininkystės.

 „Tačiau mūsų vyriausia anū-
kė, kuriai  21-eri, mielai užsiima 
sodinimais. Yra užsiminusi: „Jei 
aš čia gyvenčiau, tai alpakų arba 
lamų laikyčiau". Kandidatė čia 
viena – Paulina“, – teigė moteris.  

 
Buvo verslininkai, dabar – 

sodininkai, turintys ir kitų 
pomėgių 

D. ir P. Žemaičiai anksčiau 
yra turėję nedidelį savo verslą 
Kavarske. Pačiam miesto centre 
maždaug 1997–2006 metais buvo 
atidarę barą ir biliardinę. „Par-
duotuvėje buvo visko po truputį, 
daugiausia to, ko visiems reikia. 
Jaunimas buvo pamėgęs biliardą 
bare lošti.“, – pasakojo energijos 
nestokojanti Dalia. 

Žemaičiams veiklos netrūksta. 
Prieš keletą metų Kavarsko mote-
rų klubas miesto bibliotekoje or-
ganizavo rankdarbių parodą, joje 
keletą savo piešinių eksponavo 
ir Dalia. „Mėgdavau piešti, pa-
tikdavo tapyti aliejiniais dažnais. 
Lyg ir baigiam su statybom, tai 
kai daugiau to laiko bus, reikės 
vėl prisiminti šį truputį pamirštą 
savo pomėgį“, – pasakojo Dalia. 
Jau maždaug dvidešimt metų ji 
dainuoja AKC Kavarsko skyriaus 
kolektyve.  

Vyras Petras šaltuoju metų se-
zonu darbuojasi prie nuosavo 
namo statybų, be to, taiso sodo 
tvorą, eina genėti vaismedžių. 
Vasaros sezonu jis taip pat dar 
darbuojasi Kavarsko girininkijo-
je. Nuosavoje kūdroje P. Žemaitis 
augina įvairių žuvų. Pasak žmo-
nos Dalios, jam patinka stebėti, 
kaip jos auga, todėl negaili joms 
įvairių „vaišių“, bet valgyti savo 
žuvų niekam neduoda, net jei kas 
ir sužvejoja kokį nemažą lyną ar 
karosą. Laisvalaikiu abu mėgs-
ta skaityti literatūrą apie sodus, 
augalų auginimą. „Ir būtinai abu 
kartu pažiūrime laidą „Svajonių 
sodai““, – teigė Dalia. 

Petras Žemaitis darbuojasi prie medelių. 

Dalia (priekyje) ir Petras (kairėje) Žemaičiai su talkininkais 2016 m., kai buvo gausus obuolių 
derlius.            Nuotr. iš asmeninio albumo. 


