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Svėdasuose atsiras paminklinė lenta 
žuvusiems partizanam įamžinti
Spalio-lapkričio mėnesiais Svėdasų miestelio centre esančioje B. Buivydaitės aikštėje turėtų iškilti 

mažosios architektūros elementas – akmeninė juosta, kurioje būtų iškalti Svėdasų krašte žuvusių 
partizanų vardai, pavardės, gimimo ir žūties datos.

Tamsesnė ruda spalva žymi pastatytos paminklinės lentos, kurioje bus iškalti partizanų vardai, pa-
vardės, gimimo ir žūties metai, vietą.

Vienas pagrindinių šio projek-
to iniciatorių – visuomenininkas 
Vladas Pajarskas, kuris kasmet 
savo brolio, laisvės gynėjo Albino 
Pajarsko, žuvusio 1949 m. lap-
kričio 1 d. Algimanto apygardos 
štabo bunkeryje, įrengtame Šimo-
nių girioje, netoli Priegodo ežero, 
atminimui organizuoja pagarbos 
bėgimus „Algimanto apygardos 
partizanų kovų takais“.

Kaip „Anykštai“ sakė istorikas – 
Lietuvos partizaninių kovų tyrinė-
tojas Gintaras Vaičiūnas, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras ypač palaiko inicia-
tyvas įamžinti laisvės gynėjų atmi-
nimą Svėdasuose, atlieka tyrimus, 
prisideda prie veiklų.

„Svėdasų krašte daug partizanų 
padėjo galvas už Lietuvos laisvę, 
todėl ir jų įamžinimas, pagerbimas 
vyksta keliais etapais.

Naujovės. Sėkmingai galima 
dirbti ir nuotoliniu būdu. Tai jau ne 
kartą įrodė Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius. Anykščių 
rajono savivaldybė skelbia, kad 
trečiadienį savivaldybės vadovas 
dalyvaus Utenos regiono plėtros 
tarybos posėdžio balsavime, kuris 
vyks nuotoliniu būdu. Neseniai 
S.Obelevičius lankėsi Belgijoje. 
Tuomet atostogavo ir jo pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis. Savival-
dybė tuomet išaiškino, kad meras 
rajonui vadovavo nuotoliniu būdu.

Užgavėnės. Šiandien, antradie-
nį, 17 val. Anykščiuose vyks Ga-
vėno deginimo apeigos. Paprastai 
Gavėnas Anykščiuose būdavo 
deginamas ne Užgavėnių dieną, 
o pasibaigus respublikinei kapelų 
šventei ,,Gaida“, vykstančiai kul-
tūros centre. Tądien nedeginti Ga-
vėno nuspręsta dėl atšiauraus oro.

Gaisras. Vasario 23 dieną, se-
kmadienį, Kavarsko seniūnijos 
Zaviesiškio kaime, Upės g., degė 
ūkinis pastatas. Per gaisrą sudegė 
karkasinė pastato dalis ir viduje 
stovėjęs automobilis ,,Audi 80“. 
Ugniagesiams pavyko apsaugoti 
namą ir ūkinį pastatą, stovėjusį nuo 
degančio pastato 10 m atstumu. 

Diktantas. Penktadienį, vasario 
28 dieną, 11 val.  Lietuvoje jau 13-
ąjį kartą bus rašomas Nacionalinis 
diktantas. Anykščiuose tradiciškai 
diktantą bus galima rašyti Anykš-
čių rajono savivaldybės salėje, 
Anykščių bibliotekoje bei jos fili-
aluose, mokyklose.

Pokalbiai. Praėjusį pirmadienį 
Anykščių Rotary klubo nariai su-
sitiko su Anykščių rajono savival-
dybės vadovais. Susitikimas, truko 
apie valandą, vyko SPA Vilnius 
Anykščiai komplekse. Anykščių 
Rotary klubo prezidentas Kęstutis 
Jacunskas sakė, kad į susitikimą 
atvyko visi  Anykščių rajono savi-
valdybės vadovai. ,,Kai Anykščių 
rajono meru buvo Kęstutis Tubis, 
jo požiūris buvo kitoks, tai mes su 
juo nebendravome. O dabar tiesiog 
aptarėme 2020 metų Anykščių ra-
jono savivaldybės biudžetą, naujo-
ves“, - sakė K.Jacunskas. Anykščių 
Rotary klubas vienija 26 narius.

Kęstutis Tubis kandidatuos į Seimą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Vakar, pirmadienį, vasario 24-ąją, Anykščiuose lankėsi naujos partijos kūrimo iniciatoriai Artū-

ras Zuokas, Artūras Paulauskas ir Remigijus Žemaitaitis. 
Į ,,Anykštos“ redakciją svečius atlydėjo buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis - jis būsima-

sis kuriamos partijos kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje (buvusi Anykščių - Pane-
vėžio apygarda).

,,Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė kalbėjo, jog prieš rinkimus politikai de-
monstruoja pasitikėjimą žiniasklaida, tačiau atėję į valdžią jaučiasi nepelnytai kritikuojami, reke-
tuojami ir visais kitais įmanomai būdais skriaudžiami.  

A.Zuokas vadovauja Lietuvos 
laisvės sąjungai (liberalai) (LLS), 
R.Žemaitaitis - partijai ,,Tvarka ir 
teisingumas“, o A.Paulauskas vi-
suomeniniam rinkimų komitetui. 
Šie trys politiniai dariniai jungia-
si į naują partiją. Ir  LLS , ir ,,TT“ 
Anykščių rajone turi skyrius, tačiau 
jų veikla greičiau yra formali - 2019-
ųjų savivaldos rinkimuose nei LLS, 
nei ,,TT“ savo kandidatų sąrašų į 
Anykščių rajono tarybą nesudari-
nėjo. LLS Anykščių skyriaus koor-
dinatorius yra Anykščių eksmeras, 
buvęs UAB,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervinskas, o 
,,TT“ skyrių ,,prižiūri“ vilnietis Ro-
mualdas Gėgžnas.    

Naujosios partijos steigiamąjį 
kongresą planuojama surengti gegu-
žės mėnesį. 

2012-ųjų Seimo rinkimuose 
K.Tubis Anykščių - Panevėžio 
apygardoje varžėsi kaip Lietuvos 
liberalų sąjūdžio kandidatas, o 2015-
aisiais eidamas kartu su liberalais 
jis laimėjo pirmuosius tiesoginius 
Anykščių rajono 
mero rinkimus..

Viešintiškius 
aplankė 
kryždirbystės 
tyrinėtoja

Mokytoja 
kuria 
papuošalus

Anykščių kryptis viena - UNESCO Populiariausių 
medikų rinkimuo-
se antrąją vietą 
dalijasi Neringa 
Kišonaitė ir Virgi-
nija Pažėrienė

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausioji specialistė, laikinai 
einanti Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėjos 
pareigas: „...Čia nėra klaidų, tai 
yra kelias, kuriuo tu eini...“
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Žmonės gali sužinoti, kiek kainavo jų gydymas
Valstybinė ligonių kasa (VLK) gyventojams siūlo pasitikrinti, 

kiek kainavo jų gydymas – tai padaryti siūlantys laiškai per „So-
dros“ asmenines paskyras išsiųsti maždaug milijonui gyventojų.

Pasak VLK direktoriaus Gintaro 
Kacevičiaus, tai padės pacientams 
tvirčiau jaustis ir geriau suprasti 
sveikatos apsaugos sistemą.

„Norime sustiprinti paciento statu-
są, ir žinojimas tam turėtų padėti. Tai 
atskaitomybė privalomojo sveikatos 
draudimo mokesčių mokėtojams“, – 
sakė G. Kacevičius.

Pasak VLK vadovo, kiekvienas 
žmogus taip pat galės pasitikrinti, 
kiek valstybė prisidėjo prie kom-
pensuojamųjų vaistų ir kiek už šiuos 
vaistus teko sumokėti pačiam žmo-

gui.
Kaip teigia G. Kacevičius, pasiti-

krinti bus galima ne tik praėjusių, bet 
ir ankstesnių metų duomenis. Anot 
jo, tai turėtų paskatinti ir skaidrumą 
gydymo įstaigose.

„Žinodamas, kokios sumos sumo-
kamos už jį, jis bus linkęs mažiau 
mokėti neoficialiai“, – sakė VLK 
direktorius.

„Sodros“ duomenimis, iš visų 
konsultacinių skambučių, kuriais 
siekta sužinoti apie žmonių įmokas, 
didžioji dalis – maždaug 67 proc. – 

sudarė klausimai apie privalomąjį 
sveikatos draudimą.

„Pernai 168 tūkst. tokių skam-
bučių buvo. Na, aišku, yra asmenų, 
kurie skambina ir ne po vieną kartą. 
Jei žiūrėtume elektroninius paklausi-
mus, tai tokių buvo apie 17 tūkst.“, 
– komentavo „Sodros“ vadovė Julita 
Varanauskienė.

Pasak VLK vadovo, galimybė su-
žinoti, kiek valstybei kainavo žmonių 
gydymas, nėra nauja. Tai anksčiau 
buvo galima padaryti pateikus prašy-
mą teritorinei ligonių kasai ar savival-
dybei, taip pat kreipusis tiesiai į VLK 
per elektroninius valdžios vartus.

Anot G. Kacevičiaus, pernai vienas 
žmogus poliklinikoje vidutiniškai ap-
silankė 11 kartų, o kas ketvirtas gulė-

jo ligoninėje.
2019 metų Privalomojo socialinio 

draudimo fondo biudžetą, VLK duo-
menimis, sudarė apie 2 mlrd. eurų, 
išlaidos siekė taip pat apie 2 mlrd. 
eurų.

Pernai vidutinė vieno dirbančiojo 
metinė įmoka į PSDF sudarė 998 eu-
rus, savarankiškai įmokas mokančio 
žmogaus – 432 eurai, o už pensinin-
kus, vaikus ir kitus valstybės drau-
džiamuosius – 321 euras.

Šiemet PSDF biudžetas sudaro 
2,3 mlrd. eurų, jame numatomos 2,1 
mlrd. eurų išlaidos. Sveikatos prie-
žiūros paslaugoms apmokėti skirta 
1,5 mlrd., vaistams – apie 360 mln. 
eurų.

-BNS

Viešintiškius aplankė kryždirbystės tyrinėtoja Tautvilis Uža

Mažame Viešintų miestelyje gyventojų susitikimai su garsiais 
žmonėmis - ne toks jau dažnas įvykis. Tad kiekvienas renginys čia 
laukiamas ir maloniai sutinkamas.

2020 m. vasario 21 dieną Vie-
šintų pagrindinėje mokykloje 
- daugiafunkciame centre įvyko 
humanitarinių mokslų menotyros 
daktarės, Vilniaus dailės akademi-
jos Kauno fakulteto dėstytojos Jo-
lantos Zabulytės knygos „Anykš-
čių krašto kryždirbystė. Mediniai 
paminklai“ pristatymas.

Į renginį susirinko aktyviau-
si viešintiškiai ir žymesni krašto 
žmonės.

Viešnia, miestelio bilioteki-
ninkės Jolantos Mameniškienės 
pristatyta Viešintų visuomenei, 
pasidžiaugė, kad Viešintose ji lan-
kosi nebe pirmą kartą ir kaskart 
čia jaučiasi laukiama ir sava. Ši 
J. Zabulytės mintis nudžiugino ir 
maloniai nuteikė visus, susirinku-
sius į viešnios naujosios knygos 
pristatymą. Knygos autorė Jolan-
ta Zabulytė įdomiai, nepaprastai 
pagaviai pasakojo apie visų de-
šimties Anykščių seniūnijų įvairių 
tipų medinių paminklų bruožus 
nuo XIX a. iki pat šių dienų. Kny-
goje išsamiai skaitytojams pri-
statomas įvairių Anykščių krašto 
vietų kryždirbystės tradicijų savi-

tumas ir kaita. 
Paminklai knygoje aptariami lai-

kotarpio ir konstrukcijų aspektais: 
tradiciniai stogastulpiai, koplyts-
tulpiai, koplytėlės ant žemės ir me-
džiuose bei kryžiai. Dalis knygoje 
pateiktos medžiagos surinkta iš 
įvairių leidinių, publikacijų, mu-
ziejaus fondų, pateikiama medžia-
ga iliustruojama pačios autorės 
bei kitų fotografų nuotraukomis. 
Džiugu, kad garsioji kryždirbystės 
tyrinėtoja J.Zabulytė ir Viešintose 
gyvenančio bei besidarbuojančio 
kraštotyrininko Tautvilio Užos 
knygose rado savo knygai tinka-
mos medžiagos – viešnia džiau-
gėsi galimybe bendrauti su vietos 
kraštotyros entuziastu ir apsikei-
tė su juo knygomis. J.Zabulytės 
pristatyta knyga bus įdomi ne tik 
besidomintiems tautodaile ar ma-
žosios liaudies architektūros tyri-
nėtojams bei entuziastams - ja ga-
lės pasinaudoti ir tie, kurie ruošiasi 
gaminti kryžius. 

Beveik visi viešintiškiai, daly-
vavę renginyje, džiaugėsi galė-
dami įsigyti tokią įdomią knygą. 
Autorė J. Zabulytė kiekvienam 

įsigijusiam knygą užrašė šiltų žo-
džių ir, žinoma, paliko autografą.

Viešnia neskubėjo į namus, tad 
viešintiškiai prie kavos puodelio 

dar ilgokai su ja bendravo ir dis-
kutavo. Tai buvo malonus, įsimin-
tinas susitikimas, atnešęs į širdis 
šventinę nuotaiką. 

Humanitarinių mokslų menotyros daktarė, Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakulteto dėstytoja Jolanta Zabulytė vie-
šintiškiams pasakojo apie Anykščių krašto vietų kryždirbystės 
tradicijų savitumą ir kaitą.             Autoriaus nuotr.

Grasinimas. Vasario 22 dieną  
Viešintų seniūnijoje  neblaivus 

vyras (g. 1981 m.), (nustatytas 
2,68 prom. girtumas) grasino 
peiliu nužudyti ir sukėlė fizinį 
skausmą pažįstamam (g. 1951 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Smurtas. Vasario 23 dieną,  
apie 00.02 val.,  Troškūnų se-

niūnijoje  moteriai (g. 1970 m.), 
(nustatytas 1,77 prom. girtumas) 
sutuoktinis (g. 1967 m.) sukėlė 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Apie savižudybių problemą pasakos filmas Robertas aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, vasario 27 dieną, Anykščių kultūros centre vyks 
trečiasis JAV kino diplomatijos programos „American Film 
Showcase“ kino seansas, kurio metu žiūrovai išvys amerikiečių 
režisierės Lisos Klein dokumentinę juostą „Žodis iš S raidės“. Šis 
filmas kvies kitomis akimis pasižiūrėti į savižudybių problemą.

Vienas iš šios kino seanso peržiū-
ros organizatorių Gintaras Kamsiu-
kas ,,Anykštai“ pasakojo, kad filmo 
peržiūra rengiama pagal JAV Vals-
tybės departamento remiamą kino 
diplomatijos programą „American 
Film Showcase“.

,,Savižudybių tema yra labai 
jautri ir aktuali tiek Jungtinėse 
Valstijose, tiek ir Lietuvoje. Ame-
rikoje yra padaryta didelė pažanga 
sprendžiant savižudybės proble-
mas, didelis dėmesys skiriamas 
savižudybių prevencijai. Todėl JAV 
ambasada dalijasi su Lietuvos vi-
suomene savo ilgamete patirtimi ir 
padeda spręsti šią problemą“, - sakė 
G.Kamsiukas.

Dokumentinėje juostoje „Žodis 
iš S raidės“ kalba tie žmonės, kurie 
patys bandė nusižudyti, jie dalijasi 
savo išgyvenimais ir patirtimis to, 
kaip jie savo valios pastangomis ir 
specialistų padedami grižo į norma-
lų gyvenimą, ir skatina savyje mei-
lę ir norą gyventi. Filmas nesiekia 
šokiruoti ar bauginti. „Žodis iš S 
raidės“ koncentruojasi ne į statisti-
ką, atvirkščiai - kviečia ne tik susi-
mąstyti, kalbėti apie sudėtingas si-
tuacijas, bet ir viltingai nusišypsoti. 
Jauna fotografė, dviejų vaikų tėtis, 
žmogaus teisių aktyvistė - tai žmo-
nės, kurie gyvena įprastą gyvenimą. 
Kino juostoje fiksuojami netikėti 
asmeniniai atradimai, jautrūs išgy-

venimai ir komiškos situacijos.
,,Lietuvoje tuo pačiu metu sa-

vižudybių tema yra nepageidauja-
ma, žmonės vengia apie tai garsiai 
kalbėti, trūksta pačios visuomenės 
dėmesio ir palaikymo. Šis filmas 
būtent ir parodo, kad apie tai reikia 
kalbėtis atvirai, ištiesti pagalbos 
ranką, žmonės, kurie bandė nusi-
žudyti, yra tokie pat visuomenės 
nariai kaip ir visi kiti, tik gal jau-
tresni, galbūt jiems pritrūko arti-
mųjų meilės ir palaikymo. Atviru-
mas, bendravimas ir profesionali 
specialistų pagalba padeda mažinti 
savižudybių skaičių“, - kalbėjo 
G.Kamsiukas.

Pasak kino filmo peržiūros or-
ganizatorių, JAV ambasados noras 
parodyti šį filmą Anykščiuose nėra 
atsitiktinis. 

,,Dalyje Lietuvos miestų jau yra 
įdiegtas ir veikia savižudybių pre-
vencijos modelis. Toks modelis yra 
įdiegtas ir gerai veikia Anykščiuo-

se, todėl labai svarbu įgyvendinus 
tokį svarbų dalyką ir užtikrinti il-
galaikį jo tęstinumą. JAV ambasa-
da šio filmo pristatymu kaip tik ir 
prisideda prie tęstinumo ir savižu-
dybių prevencijos stiprinimo. Šis 
jautrus ir aktualus visai LIetuvai 
filmas skatina atvirumą, pagalbą, 
palaikymą žmonėms, kurie yra ban-
dę nusižudyti arba pagalvoja apie 
tai. Žmonės gali įveikti depresiją, 
psichologinius sunkumus ir gyven-
ti toliau, tik jiems reikia mūsų visų 
palaikymo“, - sakė G.Kamsiukas.

Po filmo peržiūros žiūrovai ir sve-
čiai bus kviečiami  dalyvauti filmo 
aptarime su JAV ambasados Lie-
tuvoje, Lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų bei Anykščių kultūros, 
švietimo atstovais. Diskusijos vieš-
nia – Lietuvos psichologų sąjungos 
prezidentė Valija Šap.

Filmo „Žodis iš S raidės“ per-
žiūra nemokama, jos pradžia -  18 
valandą.

Mugė. Vilniaus knygų mugė 
šiemet pritraukė 72,9 tūkst. lanky-
tojų, pirmadienį pranešė parodų ir 
kongresų centras „Litexpo“. „Vylė-
mės, kad pasieksime 70 tūkstančių 
ribą, bet kad ją perkopsime – tikrai 
nesitikėjome“, – pranešime cituo-
jama „Litexpo“ parodų skyriaus 
vadovė Milda Gembickienė. Pasak 
jos, lankytojų gausą galėjo lemti 
Jaunųjų skaitytojų salės progra-
ma, nauja Kultūros centrų salė bei 
didesnė programa. Mugėje vyko 
daugiau kaip 600 renginių ir per 
400 susitikimų, joje dalyvavo da-
lyvavo 380 leidyklų. Pasak orga-
nizatorių, 21-osios Vilniaus knygų 
mugės rekordininkėmis tapo ka-
denciją baigusi prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ir rašytoja Kristina 
Sabaliauskaitė: į susitikimus su 
jomis netilpo visi norintieji. Po 
susitikimo su lankytojais D. Gry-
bauskaitė skaitytojams autografus 
dalijo pusantros valandos. Sausa-
kimšos salės buvo ir susitikimuo-
se su prezidentu Gitanu Nausėda, 
rašytoja Undine Radzevičiūte, ki-
tais Lietuvos autoriais, svečiais iš 
užsienio. Šiemet Vilniaus knygų 
mugėje dalyvavo 64 svečiai iš už-
sienio, tarp jų buvo ir kitose šalyse 
gyvenantys lietuvių autoriai.

Rekomenduoja. Užsienio rei-
kalų ministerija vykstantiesiems į 
Italiją rekomenduoja imtis atsar-
gos priemonių, nepataria vykti į 
12 savivaldybių šiaurės Italijoje. 
Pirmadienį atnaujintoje konsuli-
nėje informacijoje nurodoma, kad 
rekomenduojama nevykti į šalies 
šiaurėje esančias kai kurias Lom-
bardijos bei Veneto regionų savi-
valdybes. Lombardijoje patariama 
nevykti į Codogno, Castiglione 
d'Adda, Casalpusterlengo, Fom-
bio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelge-
rundo, San Fiorano savivaldybes, 
Veneto regione – į Vo’ Euganeo, 
Mira. Diplomatai primena, kad 
Italijos valdžia uždraudė vykti į 
šias savivaldybes ir iš jų išvykti. 
Koronaviruso protrūkio vietose 
stabdomi vieši renginiai, taip pat 
neveikia muziejai ir mokyklos. 
Užsienio reikalų ministerija skel-
bia, kad šiuo metu judėjimas Šen-
geno erdve nėra ribojamas, tačiau 
šiuo metu esantiesiems Italijoje 
rekomenduojama stebėti situaciją. 
Rekomenduojama dažnai plauti 
rankas, vengti neplautomis ranko-
mis liesti akis, nosį, burną, taip pat 
palaikyti bent vieno metro atstumą 
nuo kitų asmenų, ypač turinčių 
kvėpavimo takų infekcijų.

Raketos. Gazos Ruožo pales-
tiniečių kovotojų grupuotė „Isla-
mo džihadas“ pirmadienį paleido 
daugiau raketų ir minosvaidžio 
sviedinių į Izraelį. Ši ataka lydė-
jo ankstesnius abipusius smūgius,  
dėl kurių Izraelio pietinėje dalyje 
buvo uždaryta mokyklų, kelių ir 
geležinkelio linijų. Izraelio ka-
riuomenės pranešime sakoma, kad 
pirmadienį iš palestiniečių ankla-
vo buvo paleista 20 „sviedinių“, 
iš kurių 18 numušė žydų valsty-
bės oro erdvės gynybos sistemos. 
Izraelio policijos paskelbtose 
nuotraukose matyti, kad mažiau-
siai vienas šių sviedinių ar rake-
tų nukrito tuščioje vaikų žaidimo 
aikštelėje. Sekmadienį „Islamo 
džihadas“, atsakydamas į inciden-
tą prieš sienos su Izraeliu, per kurį 
izraeliečių pajėgos nukovė vieną 
kovotoją, paleido iš Gazos Ruožo 
daugiau kaip 20 raketų.
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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.)

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.

Mokytoja kuria papuošalus Robertas aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose prieš 13 metų mintis atidaryti rankdarbių saloną „Idėja“ kilo technologijų mokyto-
jai Gretai Radzevičienei. 

,,Idėja“ - vienintelė vieta visame Anykščių mieste, kurioje prekiaujama įvairiems rankdarbiams 
skirtomis priemonėmis: dažais, popieriumi, siūlais, dekoratyviniais akmenėliais, mezginiais ir savi-
ninkės kurtais papuošalais.

,,Mintis atidaryti rankdarbių sa-
loną kilo dėl to, kad Anykščiuose 
labai trūko rankdarbiams reikalin-
gų priemonių ir aš jų neturėjau kur 
nusipirkti. Mano idėja buvo moky-
tojams, mokykloms tiekti techno-
logijos pamokų metu reikalingas 
priemones“, - pasakojo 29-erius 
metus Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje technologijų mo-
kytoja dirbusi G.Radzevičienė.

G.Radzevičienė pasakojo, kad 
ryžosi imti paskolą, nusipirko er-
dvų butą ir jame atidarė rankdar-
bių saloną.

,,Pradžia, be abejo, buvo sunki: 
artimieji nelabai pritarė mano idė-
jai, sakė, kad mažas miestelis, kad 
neišsilaikysiu. Tačiau kai suprato, 
kad šios minties neatsisakysiu, 

padėjo - tėtis parėmė finansiškai, 
vyras padėjo įrengti ir paruošti 
patalpas prekybai. Mama atskuba 
į pagalbą kiekvieną dieną“, - sakė 
G.Radzevičienė.

Rankdarbių salono savininkė 
pasakojo, kad pradėjusi savo vers-
lą paramos jam kreipėsi į Anykščių 
rajono savivaldybę. Pateikusi pa-
raišką kaip smulkaus ir vidutinio 
verslo atstovė, G.Radzevičienė iš 
savivaldybės gavo kuklią finansi-
nę paramą, už kurią nusipirko dar-
bui reikalingą kompiuterį.

,,Žinoma, tai nėra didelė pa-
rama, bet kadangi nesukūriau nė 
vienos darbo vietos, todėl nema-
nau, kad būtų buvę mandagu dar 
ko nors prašyti“, - kuklinosi pa-
šnekovė.

G.Radzevičienė pasakojo, kad 
rankdarbių salono apyvarta nėra 
didelė, nes  anykštėnai pinigus 
leidžia taupiai.

,,Bet pas mus apsilanko pirkėjų 
ir iš aplinkinių miestelių: Rokiš-
kio, Utenos, Kupiškio, Panevėžio. 
Dažnai tenka išgirsti: „Pas mus irgi 
buvo panaši parduotuvė, bet užsi-
darė“. Daugiau perkantiems daro-
me nuolaidas. Turime nuolatinių 
klientų ratą, tačiau mus atranda ir 
nauji pirkėjai. Štai viena moteris 
neseniai stebėjosi: ,,Gyvenu visai 
šalia rankdarbių salono, tačiau tik 
dabar apie jį sužinojau!“, - sakė 
G.Radzevičienė.

Pokalbio su rankdarbių salono 
,,Idėja“ savininke metu natūraliai 
kilo klausimas - ar įmanoma iš to-

kio pobūdžio verslo Anykščiuose 
pragyventi?

,,Daug  metų verslą derinau su 
darbu mokykloje. Darbą moky-
kloje dėl per mažo pamokų krūvio 
palikau pernai spalį. Dar tik kele-
tas mėnesių praėjo, kai visą savo 
laiką  galiu skirti savo mėgstamai 
veiklai: kuriu papuošalus, vedu 
edukacines programas, tad kiek 
kitokius veiklos rezultatus galėsiu 
įvertinti jau netolimoje ateityje“, - 
pastebėjo G.Radzevičienė.

Rankdarbių salonas ,,Idėja“ tokį 
ilgą laiką gyvuoja ne tik dėl to, 
kad yra toks vienintelis visame 
Anykščių mieste. Verslo sėkmės 
paslaptis - ir pati jos savininkė.

,,Džiaugiuosi, kad dirbdama 
rankdarbių salone galiu save re-
alizuoti. Rytą, vos pramerkusi 
akis, galvoju: ,,Greičiau į darbą!” 
- džiaugėsi moteris.

Rankdarbių salono ,,Idėja“ sa-
vininkė G.Radzevičienė buvo pa-
slaptinga, kuomet pasiteiravome 
apie ateities planus, salono poky-
čius: ,,Ateities planų kol kas neat-
skleisiu, yra visokių minčių. Nori-
si išbandyti kai ką nauja.  Laikas 
parodys.“

Sėkmingai gyvuojančio rank-
darbių salono savininkė patarė ne-
bijoti savo verslą pradėti jauniems 
anykštėnams.

,,Jei kyla tokia mintis - būtina 
ją realizuoti. Aišku, tokiame ne-
dideliame miestelyje, kaip mūsų 
Anykščiai, svarbu  atrasti savo 
nišą ir gyventojams pasiūlyti tai, 
ko dar pas mus nėra. Tada sėkmė 
garantuota. Aš irgi džiaugiuosi, 
kad realizavau savo idėją, nes jei 
ji būtų likusi tik svajonėse, būčiau 
gailėjusis, kad to nepadariau“, - 
sakė G.Radzevičienė.

Buvusi mokytoja Greta Radzevičienė pasakojo, kad dirbdama salone gali realizuoti savo kūrybinius 
sumanymus.

Rankdarbių salonas ,,Idėja“ įsikūręs viename Anykščių daugia-
butyje.

Ar dar kartą literatūriniams Anykščiams pavyks 
nustebinti pasaulį?

Beveik prieš trejus metus Prancūzijos sostinėje Paryžiuje vykusioje UNESCO Generalinėje konfe-
rencijoje buvo paskelbti pasaulio miestai, kurie tapo naujaisiais šios organizacijos kūrybinių miestų 
tinklo nariais. Paraišką prisijungti prie kūrybinių miestų tinklo buvo pateikusi ir Anykščių rajono 
savivaldybė. Buvo siekiama prisijungti prie UNESCO pasaulinio literatūros miestų tinklo, tačiau 
kvietimo Anykščiai negavo. Prie pasaulinio literatūros miestų tinklo prisijungti pakviesti šie mies-
tai: Bučonas (Korėja), Durbanas (Pietų Afrika), Lilehameris (Norvegija), Mančesteris (Anglija), 
Milanas (Italija), Kvebekas (Kanada), Sietlas (JAV), Utrechtas (Nyderlandai).

Šis ekperimentas Anykščių savivaldybei kainavo 3000 eurų.
Pristatant 2020-ųjų metų Anykščių rajono savivaldybės biudžeto projektą paskelbta, kad Anykš-

čiai šiemet toliau sieks tapti  UNESCO literatūros miestų tinklo nare - kiek tokie siekiai kainuos 
rajono biudžetui, konkrečiai neįvardyta. 

Kaip manote, ar pasaulis jau pasiruošęs suvokti Anykščių, kaip literatūros miesto, svarbą? Kiek 
dar ilgai UNESCO organizacijai verta įrodinėti Anykščių literatūrinę vertę? Ar pritariate tokiems 
Anykščių rajono savivaldybės siekiams? Kiek, jūsų manymu, tokiems siekiams galima išleisti pinigų?

Amigo: „Anykščiai pats kultūri-
nigiausias miestas pasaulyje - net 
benamiai čia patys kultūringiausi ir 
pats gražiausias miškas, ir skaniau-
sia valgyt  ir kultūros skyrius pats 
kultūringiausias iš skyrių“.

Palyginkit:„Anykščius ir tuos 
miestus, kurie buvo pakviesti - ne 
tik pinigų gaila. Atrodom kaip juok-
dariai ir ne pirmą kartą. Įsidėmės 

mus: vėl tie kaimiečiai lenda.“

O aš: „Labai pritariu šiai idėjai. 
Bandyti reikia. Labai gerai, kad 
bandoma. Bet, mere, supraskite, 
kad ties tuo turi dirbti labai rimti 
specai. Tik neleiskite to daryti kai-
mo kultūrininkei. Keiskite požiūrį į 
tikrai labai rimtus dalykus. Kelkite 
rajono lygį iš širdies ir su meile. 
Džiaugsimės rezultatais visi.“

Siūlymas: „Anykščių Elmį į 
NBA!!! Kapelą Grieža į Eurovizi-
ją!!!“

Gyventojas: „Siekti tikslo yra 
geras pavyzdys, tačiau to tikslo sie-
kimo sąnaudos turėtų būti skaidriai 
įvertintos ir pasvertos.“

Kaimo Jurgis: „Mano nuomo-

ne, tai už tuos pinigus, kurie bus 
išleisti, reikia nusamdyti ar įdar-
binti muzikalų žmogų, kuris galėtų 
dirbti akompaniatoriumi. Skaičiau 
Anykštoje, kad ,,Dainų dainelėje“ 
anykštėnams akompanuoti nebu-
vo akompaniatoriaus. Gėda, kai 
turime tiek muzikjos mokytojų, 
kultūros ir švietimo įstaigų, kul-
tūros namų , a groti nėra kam. Tai 
nusamdykime. O kas bus mums iš 
to, kad tapsime UNESCO literatū-
ros tinklo nariais? Kokia nauda? 
Būtų tiktai garbė ir didžiuliai mo-
kesčiai.“

Taigi :„O kokia nauda savival-
dybei ir jos gyventojams iš tokių 
prisijungimų: narystė tikriausiai 
yra mokama ir už kiekvienus me-
tus reikės mokėti. Gal gana visokių 
Vasiukų kūrimui švaistyti savival-
dybių, valstybės biudžetų pinigus, 
jau mažai ką tuo nustebinsi, dau-

guma žino, kas tai iš tiesų yra.“

Kėkštas: „... sakiau ir sakysiu, 
kad tokie projektai turi būti per-
duoti nevyriausybinėms organiza-
cijoms arba verslui, kurios (- ie) 
pagal veiklos sritis turi tam patir-
ties ir daugiau įžvalgų. Savivaldy-
bė galėtų nusimatyti biudžete lėšas 
tokio projekto daliniam finansavi-
mui pagal dotaciją ar rėmimo pro-
gramą, kurios kompensuojamos 
projekto vykdytojui atsižvelgiant į 
pasiektus rodiklius. Tai nėra naujas 
dalykas, tik tai priklauso nuo viešo 
valdymo institucijos veikos princi-
po normų ir nusistatytų tvarkų val-
dyti finansinius išteklius.

Na bet čia jau lai patarėjai teikia 
pasiūlymus, kaip taškyti biudžeto 
lėšas, kad patenkinti savų suintere-
suotų asmenų poreikius :)

Pagarbiai
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komentarai Anykščių kryptis viena - UNESCO
Per Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto 

pristatymą savivaldybės paskleista žinia, kad Anykščiai dar kartą 
sieks prisijungti prie UNESCO pasaulinio literatūros miestų tinklo.

Kartą tapti šio tinklo nare Anykščių rajono savivaldybei nepavy-
ko, tad ,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar tikrai dar kartą būtina 
,,bristi į tą pačią upę“, bei domėjosi, ką UNESCO pasaulinio literatū-
ros miestų tinklas atneštų eiliniam Anykščių rajono gyventojui.

Užpildyti 
paraišką, 
išversti į anglų 
kalbą – 
nemenkas 
darbas

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausioji specialistė, laikinai 
einanti Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėjos 
pareigas:

- Nemanyčiau, kad tai būtų te-
lefoninio pokalbio komentaras. 
Mums dar kartą reikia sugrįžti prie 
esminio principo - tai yra procesas. 
Tai - ne ,,barankos“ nusipirkimas. 

Visą laiką tai, ką mes darome, vi-
sas veiklas, kurias įgyvendiname, 
kryptis būtent ir yra siekis tapti 
UNESCO pasaulinio literatūros 
miestų tinklo nariais. Aš nesutik-
čiau trumpai komentuoti tokio es-
minio ir mūsų Anykščiams tokio 
svarbaus, principinio pasirinkimo, 
kokiu keliu mes einame.

Kovo 11-ąją oragnizuojame tarp-
tautinį forumą ,,Jungtys“, į kurį at-
važiuoja mūsų partneriai iš Latvi-
jos, Estijos. Kviečiamės ekspertus, 
kurie kalbėtų, kam reikalingi tokie 
pasirinkimai. Tai yra išskirtinumas 
ir tikrai aš šito telefonu nekomen-
tuosiu, nes tai daug svarbesnis ir 
reikšmingesnis dalykas nei trum-
pas atsakymas.

Aš matau, kad yra principinis ne-
susiklabėjimas dėl to, kad jungtis į 
UNESCO pasaulinio literatūros 
miestų tinklą. Mes bendradarbiau-
jame su Tartu, Praha, Vroclavu, 
Krokuva. Mes kartu diskutuojame, 
juos įtraukiame į savo partnerystės 
ryšius. Čia nėra klaidų, tai yra ke-
lias, kuriuo tu eini. Iš lėto viskas 
jungiasi ir dėliojasi į tokį konteks-
tą.

Oficialaus kvietimo tapti UNES-
CO pasaulinio literatūros miestų 
tinklo nariais kol kas dar nėra. Mes 
žinome kryptį ir ta kryptimi dirba-
me. Užpildyti paraišką, išversti ją 

į anglų kalbą, aišku, nemažas dar-
bas, bet darbas visą laiką vyksta. 
Čia nėra taip, kad parašei projektą, 
gavai pinigų. Čia kiti dalykai, tai 
nematuojama pinigais.

Paraišką teiks 
antrą kartą

Gabrielė GRIAUZDAITĖ - 
PATUMSIENĖ, Anykščių rajono 
mero patarėja, Kultūros tarybos 
pirmininkė:

 - Iš tikrųjų iššūkis tapti UNES-
CO pasaulinio literatūros miestų 
tinklo nariais yra didžiulis, bet, ma-
nau, svajonės siekti reikėtų. Teikė-
me paraišką vieną kartą, dabar jau 
žinome, kaip viską patobulinti, ieš-
kome ryšių, partnerių. Manyčiau, 
kad būtų įvykis, kad jei toks mažas 
miestelis būtų įtrauktas į  UNES-
CO pasaulinio literatūros miestų 
tinklą. Optimistiškai žiūrime.

Žinoma, tai kainuoja pinigus, 
bet nauda mums būtų didesnė - tas 
žinomumas. Šiemet siekiams tapti 
UNESCO pasaulinio literatūros 
miestų tinklo nariais biudžete nu-
matyti 5 tūkst. eurų. Sakyčiau, tai 
nėra dideli pinigai, siekiant tokio 

kilnaus tikslo.
Savivaldybės siekiai tapti 

UNESCO pasaulinio literatūros 
miestų tinklo nariais susilaukia ir 
teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. 
Galbūt žmonės prisimena prieš 
trejus metus rašytą paraišką, kuri 
neatnešė Anykščiams sėkmės? 

Galbūt žmonės pilnai ir neįsi-
gilinę į tą dalyką, ką tas naujas 
statusas duotų. Materialinį dalyką 
sunku būtų įvertinti, bet galbūt 
tai pritrauktų didesnius žmonių 
srautus į Anykščius. Tai pasijaus-
tų turizmo verslu užsiimantiems 
verslininkams. Man tai padidintų 
pasidžiavimą savo miestu, kad jis 
yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje bei pasaulyje.

Dabar 
blaškomės tarp 
trinkelių ir 
bokštų

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas:

- Yra toks literatūrinis Lietu-
vos žemėlapis, tačiau kad toks 

kiekis būtų rašytojų ir poetų iš 
vieno krašto ir tokio kalibro - tai 
yra unikalu, matuojant Lietuvos 
mastu. O ar mes nustebintume 
pasaulį? Pažvelkime į Vilniaus 
senamiestį. Kiekvienas Europos 
didmiesčių senamiestis yra šiek 
tiek kitoks, bet tų gražių sena-
miesčių yra labai daug. Bet Vil-
nių pavyko įtraukti į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą ir Vil-
niaus vardas skamba.

Mes dabar daug dėmesio ski-
riame modernioms investicijoms 
- takams, bokštams, tačiau unika-
liausias mūsų krašto laimėjimas 
yra literatūrinis paveldas. Ką mes 
galime pristatyti iš savo krašto, tai 
ši vieta yra stipriausia.

Kai aš matau, kiek kas kainuoja 
ir veltui išmetama - kiek yra ne-
reikalingų ar perteklinių projektų. 
Pastato už 10 tūkst. eurų stiklinę 
būdelę ir niekas į ją neina.

Pamenu, kai nugriuvo prieš ke-
letą metų dalis kairiojo Šventosios 
upės šlaito ties Gaisrininkų sala, 
tada atvažiavo televizija. Aš tada 
kalbėjau apie tai, kiek perniek nuė-
jo pinigų dėl gerai neparuošto pro-
jekto.Tada savivaldybės atstovas 
pasakė, kad tai smulkmena - čia tik 
12 tūkst. Eur ir viskas bus sutvar-
kyta.

Kai lygini tokius dalykus, tada 
man atrodo, kad 5 tūkst. Eur sie-
kiams tapti UNESCO pasaulinio 
literatūros miestų tinklo nariais 
yra nedideli pinigai. Mes, tapę šio 
tinklo nariais, galutinai atsistotume 
ant kojų, nes dabar blaškomės tarp 
trinkelių ir bokštų.

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

2019-ųjų sausio 28-ąją K.Tubis 
buvo sulaikytas Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų. Jam pareikš-
ti  kaltinimai dėl prekybos povei-
kiu, vėliau iškelta baudžiamoji 
byla. Tikėtina, kad iki 2020-ųjų 
rudenį vyksiančių Seimo rinkimų 
K.Tubio baudžiamąją bylą na-
grinėjantis pirmosios instancijos 
teismas - Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmai -  paskelbs nutartį. 
Tačiau neabejojama, kad procesas 
Molėtų teismu nesibaigs. Ar viena, 
ar kita pusė skųs pirmosios instan-
cijos teismo sprendimą, taigi per 
2020 -ųjų Seimo rinkimus K.Tubis 

greičiausiai turės tą patį, kaip ir da-
bar - kaltinamojo - statusą. 

,,Žmonės sveikinasi. Gerbia, 
myli“, - kokius įspūdžius susidarė 
apie K.Tubį vaikščiodamas Anykš-
čių gatvėmis ,,Anykštai“ persakė 
R.Žemaitaitis. 

,,Galvoju, kad tai žmogus, kuris 
turi patirtį. Vienas iš lyderių, pel-
nęs žmonių pasitikėjimą“, -  apie 
K.Tubį kalbėjo R.Žemaitaitis. Pa-
sak jo, jei K.Tubis į antrąjį Anykš-
čių rajono mero rinkimų turą pa-
teko per patį 2019-ųjų skandalo 
įkarštį, tuomet, kai buvo nušalintas 
nuo mero pareigų, tai yra geriau-
sias jo aukštos kotiruotės  mūsų 
rajone įrodymas.  Beje,  pasak 

R.Žemaitaičio, jam ir jo bendra-
žygiams su filosofu, vienu iš Sąjū-
džio kūrėjų Arvydu Juozaičiu esą 
ne pakeliui todėl, kad šis ,,žmogus, 
perkopęs šešiasdešimt metų, gy-
vena tarnybiniame būste“, neturi 
politinės patirties ir nieko ypatin-
ga politikoje nėra nuveikęs. O su 
K.Tubiu pakeliui, todėl, jog mano-
ma, kad buvusio Anykščių mero 
reitingai yra aukšti, jis turi patirties 
politikoje, yra buvęs Lietuvos poli-
cijos generaliniu komisaru. 

Ir R.Žemaitaitis, ir A.Zuokas 
buvo linkę abejoti K.Tubiui pateik-
tų kaltinimų pagrįstumu. Tačiau 
buvęs Lietuvos generalinis proku-
roras ir buvęs Seimo pirmininkas 

Kęstutis Tubis kandidatuos į Seimą
A.Paulauskas, pakalbėjęs, kad da-
bartiniai teisiniai procesai trunka 
labai ilgai ir jau vien dėl to kelia 
abejonių,  pridūrė: ,,Jis sako, kad 
yra nekaltas, mes tikime tuo, ką jis 
mums sako.“ 

Svečiai atkreipė dėmesį, kad 
politikai, prieš kuriuos pradeda-
mi teisinio persekiojimo procesai, 
rinkėjų palankumo dažniausiai ne-
praranda - tiesioginius mero rinki-
mus 2019-aisiais laimėjo korupcija 
kaltinti Panevėžio miesto meras 
Rytis Račkauskas, Utenos rajono 
meras Alvydas Katinas,  2015-ai-
siais pergalę Visagine šventė Dalia 
Štraupaitė. ,,Galia naudojamasi ne-
atsakingai“, - apie tai, kad įtarimai 
ir kaltinimai dažnai pareiškiami 
politikams, kurie taip ir nebūna nu-
teisiami, sakė A.Zuokas.

Pats K.Tubis sakė, kad jo ko-
mandoje bus ir jo visuomeninio 
komiteto žmonių. Tiesa, konkrečių 
pavardžių, net ir A.Zuoko ragina-
mas, būsimas kandidatas į Seimą 
neatskleidė.     

Svečiai nemažai kalbėjo ir apie 
politikų santykį su žiniasklaida. 
,,Politikas ant žurnalisto gali pyk-
ti dvi valandas, bet ne ilgiau“, 
- juokėsi buvęs Vilniaus meras, 
pagal išsilavinimą - žurnalistas 
A.Zuokas. Perdėtas regionų politi-
kų įžeidumas yra tik jų provincia-
lumo parodymas. 

A.Zuokas domėjosi, kaip sekasi 
redakcijai, stebėjosi, kad ,,Anykš-
tos“ redakcijoje dirba tiek daug 
darbuotojų. 

Iš Šilutės kilęs R.Žemaitaitis 
atskleidė, jog pamaryje taikoma 
praktika skelbiant informacijos  

pirkimo viešuosius konkursus es-
miniu kriterijumi laikyti  laikraščių 
prenumeratorių skaičių - tik tokiu 
būdu pasiekiama, kad nupirkta re-
klama pasieks adresatą. 

A.Zuokas augo Anykščių ra-
jone, sakėsi Troškūnuose turįs 
tolimų giminių. Anykščiuose gy-
vena R.Žemaitaičio pusbrolis, o 
A.Paulausko senelis, partizanas, 
palaidotas Andrioniškio kapinėse.

A.Paulauskas 1997-aisiais tik per 
plauką pralaimėjo Prezidento rin-
kimus Valdui Adamkui. Vėliau jis 
sukūrė Naujosios sąjungos (social-
liberalai) partiją. Politikas kalbėjo, 
kad Anykščiuose jis pasiieškosiąs 
buvusių socialliberalų ir pakviesiąs 
juos jungtis prie naujos partijos. 

Iš svečių akivazdžiai dominavo 
jauniausias iš trejeto, 37-erių metų 
R.Žemaitaitis. Apie tai, kas bus 
kuriamos partijos lyderis politikai 
sakė, jog sprendimo dar nėra, pa-
sak svečių, partijos pirmininku gali 
tapti ir ,,žmogus iš šalies“.      

Svečiai pirmadienį lankėsi Au-
driaus Juškos ūkyje, susitiko ir su 
A.Gervinsku. ,,Aptarėme situa-
ciją. Jie norėtų, kad per rinkimus 
būtume kartu. Savo sprendimo 
nepasakiau“, - ,,Anykštai“ po po-
kalbio su A.Zuoku, R.Žemaitaičiu, 
A.Paulausku ir K.Tubiu sakė 
A.Gervinskas, per savivaldos rin-
kimus vadovavęs K.Tubio visuo-
meniniam rinkimų komitetui.          

K.Tubis jau penktasis žinomas 
kandidatas 2020-ųjų Seimo rinki-
muose Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje. Socialdemokratai kandidatu 
kels gydytoją Kęstutį Jacunską, 
liberalai - verslininką Mindaugą 
Sargūną, ,,valstiečiai“ - Seimo narį 
Tomą Tomiliną, konservatoriai - 
Anykščių rajono mero patarėją Ga-
brielę Griauzdaitę-Patumsienę. 

Kęstutį Tubį (kairėje) Seimo rinkimuose Deltuvos šiaurinėje apygardoje kandidatu kels Artūro 
Paulausko (centre), Artūro Zuoko (dešinėje) ir Remigijaus Žemaitaičio kuriama partija. K.Tubis 
redakcijai  dovanojo savo bičių sunešto medaus, o redakcija - „Anykštos“ laikraščių ir žurnalo 
„Aukštaitiškas  formatas“ numerių.
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spektras

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už gerą 
gydymą, dėmesį sergančiajam, už nuoširdumą. 

Linkiu Jums geros sveikatos ir ištvermės kilniame darbe.
 

Jonas BAURA

Už nuoširdų ir rūpestingą gydymą dėkojame gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI.

R., S., D. VIDZIKAUSKAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai R. STRAZDIENEI už nuoširdų dėmesį, už jautrų 
paguodžantį žodį. 

Sveikatos ir stiprybės Jums.
B. ir V. MEDŽIUOLIAI

Dėkojame Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už gerą 
gydymą, nuoširdumą.

Linkime geros sveikatos ir ištvermės kilniame darbe.

L. ir V., L. ir St. STATAUSKAI, Staškūniškis

Dėkojame Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už gerą 
gydymą, nuoširdumą, švelnų žodį.

Linkime sveikatos, geros nuotaikos, ištvermės kilniame 
darbe.

I. ir M. KEBLAI, Staškūniškis

Dėkojame Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir seselei Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už  
nuoširdumą, kompetenciją, pagarbą, be galo malonų ben-
dravimą ir rūpestį. Linkime, kad ir toliau liktumėte neabejingi 
savo pacientams.

Pagarbiai, S. M. CEMNICKAI

Populiariausių medikų rinkimuose antrąją vietą dalijasi 
Neringa Kišonaitė ir Virginija Pažėrienė
Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti 

medikai. „Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti po-
puliariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsi-
me balandžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rinki-
muose pirmauja 12 pacientų pa-
dėkas gavusi Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
šeimos gydytoja D. Kazlauskienė.

3 padėkas gavo gydytoja N. 
Kišonaitė. Po 2 padėkas – gydy-
tojai D. Iricijan, G. Šinkūnaitė, 
R. Juodiškienė, R. Bukelis ir V. 
Macijauskas. 1 padėką gavo R. 
Jurkėnas.

3 padėkos - Anykščių ligoninės 
direktoriaus pavaduotoja medi-
cinai V. Pažėrienei bei 1 padėka 
Anykščių psichikos sveikatos cen-
tro direktoriui A. Gustui.

9 padėkų sulaukė slaugytoja 
R. Pociūnienė. 3 padėkas gavo 
slaugytojos S. Strazdienė ir R. 
Strazdienė. Po 2 padėkas gavo K. 
Liutkienė, R. Burneikienė, A. Bar-
tulienė, R. Viršylienė. Po 1 kartą 
padėkota. L Slapšienei, A. Valai-
tienei ir J. Abraškevičienei.

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

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir laiš-
kų jau laukiame. Padėkas galima 
užsakyti elektroniniu paštu rekla-
ma@anyksta.lt arba redakcijoje 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). Tele-
fonai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

- ANYKŠTA

Antrąją vietą populiariausių medikų rinkimuose dalijasi Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Neringa Ki-
šonaitė ir Anykščių rajono ligoninės direktoriaus pavaduotoja 
medicinai Virginija Pažėrienė, gavusios po 3 padėkas. 

iš arti Svėdasuose atsiras paminklinė lenta žuvusiems 
partizanam įamžinti

(Atkelta iš 1 psl.)

 Pirmiausia iš Butėnų kaimo 
kilusio Zenono Prūso iniciatyva 
2009 m. Svėdasuose, B. Buivy-
daitės aikštėje, buvo atidengtas 
skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas 
paminklas Svėdasų krašto kovoto-
jams už Lietuvos laisvę“, – pasa-
kojo G. Vaičiūnas.

„Po to ėjo kitas žingsnis... 2014 
m. lapkričio 6 d. Šimonių girioje, 
priklausančioje Svėdasų seniūnijai, 
buvo atidarytas unikalus, pirmasis 
toks Lietuvoje pažintinis maršru-
tas „Algimanto apygardos parti-
zanų kovų takais”. Tokio maršruto 
idėja gimė 2012 lapkričio mėnesį, 
kai Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras patei-
kė sumanymą sujungti pavienius 
pastatytus paminklus ir atminimo 
ženklus į vieną sistemą ir pradėjo 
ieškoti galimybių, kaip tai padary-
ti. Bendru Anykščių rajono savi-

valdybės, Anykščių miškų urėdijos 
ir Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro darbu 
ir finansavimu šis projektas buvo 
įgyvendintas“, – kalbėjo G. Vai-
čiūnas. 

Pasak pašnekovo, dabar buvo 
nutarta žengti dar vieną žingsnį ir 
akmenyje iškalti beveik 200 lais-
vės gynėjų vardų, pavardžių, gimi-
mo ir žūties datų. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė sakė, kad jau dabar B. 
Buivydaitės aikštė yra susikaupi-
mo, prisiminimų erdvė,  ženklinanti 
kančios vietą – juk būtent čia, mies-
telio aikštėje, buvo sumetami išnie-
kintų partizanų kūnai. 

Paklausta, kaip ketinama įamžinti 
žuvusių partizanų atminimą, D. Ga-
siūnienė kalbėjo: „Pradžioje buvo 
sumanyta statyti keturias akmeni-
nes lentas ir kiekvienoje jų iškalti 

po 50 partizanų vardų, pavardžių, jų 
gimimo ir žūties datų. Bet Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro vyriausiasis architek-
tas, žinomas urbanistas Algis Vyš-
niūnas parengė kiek kitokį projektą. 
Ir, mano manymu, jis labai tinka-
mas, minimalistinis, derąs prie aikš-
tėje esančių architektūros elementų. 
Eskizas būtų toks: labai daug nie-
kas nesikeičia – aikštės viduryje 
stovi paminklas, aplink jį - trinkelių 
„ratas“, supamas aplinkui stovinčių 
suoliukų, o toje aikštės vietoje, kur 
suoliukų nėra, ir būtų ant neaukšto 
pamato juosta einantis akmeninis 
mažosios architektūros paminklas, 
kuriame ir būtų įamžintos partiza-
nų asmenybės. Į iškaltas pavardes 
tiesiog būtų žiūrima stovint, nu-
leidus galvą. Beje, noriu pabrėžti, 
kad numatyto memorialinio statinio 
vietoje auga medis, tai visuomenė 
tikrai neturėtų baimintis, kad jis bus 
nukirstas. Medis stovės kaip stovė-

jęs, o akmeninė sienelė apsups jį iš 
abiejų pusių“, – kalbėjo vyriausioji 
rajono architektė D. Gasiūnienė. 

Beje, prieš gerą dešimtmetį D. 
Gasiūnienės iniciatyva Svėdasų 
B. Buivydaitės aikštėje atsirado 
dar vienas mažosios architektūros 
elementas, skirtas žuvusiems par-
tizanams atminti. „Aikštės kam-
pe yra nedideli kauburėliai, kurie 
simbolizuoja suvirpėjusią žemę, 

kada jos prieglobstin buvo atiduoti 
žuvusiųjų partizanų kūnai“, – kal-
bėjo D. Gasiūnienė.

Kiek kainuos memorialinės len-
tos įrengimas, kol kas nėra aišku 
- dėliojama sąmata ir.t.t., tačiau, pa-
sak D. Gasiūnienės, prie šio projek-
to kažkokiu būdu prisidės ir Anykš-
čių rajono savivaldybė.

-ANYKŠTA

Remia. Europos Komisija remia 
Lietuvos siūlymus sukurti bendrą 
teisinį mechanizmą, kuriuo Europos 
Sąjungos piliečiai būtų apsaugoti 
nuo trečiųjų šalių persekiojimo. Sie-
kiama kad būtų sukurtas mechaniz-
mas, jog ES pilietis gautų tokią pat 
apsaugą visoje Europos Sąjungoje, 
kokią turi savo valstybėje. Pagal 
dabartinę praktiką, kai vienos ES 
valstybės pilietis sulaikomas kitoje 
ES valstybėje trečiosios šalies pra-
šymu, ši išsiunčia užklausą, ar prieš 
tą asmenį gimtinėje nėra vykdomas 
baudžiamasis persekiojimas. Gavus 
neigiamą atsakymą, asmuo išduo-
damas trečiajai šaliai. 

Apklausa. Lapkritį Europos Ko-
misijos vykdytoje apklausoje inf-
liaciją, kaip didžiausią problemą, 
nurodė 52 proc. šalies gyventojų, 
mokesčius – 25 proc. gyventojų. 
Lietuviai šias problemas nurodė 
gerokai dažniau nei dauguma ES 
piliečių. Bendrijos vidurkis infliaciją 
ir mokesčius (su Jungtine Karalyste) 
vadinant problema atitinkamai siekė 
18 ir 8 procentai. Vidutinė metinė 
infliacija pernai Lietuvoje, apskai-
čiuota pagal su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis suderintą vartotojų 
kainų indeksą, pernai buvo 2,2 proc. 
ir viršijo ES vidurkį – 1,6 procento. 
Sveikatos ir socialinę apsaugą tarp 
didžiausių problemų nurodė 23 proc. 
respondentų Lietuvoje, tai atitiko ES 
vidurkį. Tarp kitų didžiųjų problemų 
minėtos pensijos (19 proc., ES – 15 
proc.) ir nedarbas (17 proc., ES – 15) 
– nuotaikos šiais klausimais beveik 
atitiko ES vidurkį. Kiek pozityviau 
gyventojai, nei ES mastu, žiūri į 
nedarbą – kaip didelę problemą ne-
darbą nurodė 17 proc. respondentų 
(ES – 23 proc.). Lietuvos gyventojai 
truputį optimistiškiau nei vidutiniš-
kai ES vertina ir ateitį. Tai, kad, jų 
manymu, artimiausi 12 mėnesių bus 
geresni tiek šeimos finansiniu požiū-
riu, tiek apskritai, nurodė 30 proc. 
gyventojų (dviem procentiniais 
punktais daugiau nei pernai). Ap-
klausos duomenys taip pat rodo, kad 
76 proc. Lietuvos piliečių patenkinti 
savo gyvenimu, tačiau šalis pagal šį 
rodiklį dar atsilieka nuo artimiausių 
kaimynių. Lenkijoje ir Estijoje tokių 
piliečių yra 85 proc., Latvijoje – 77 
procentai. ES pasitenkinimo gyveni-
mu vidurkis siekia 84 procentus.

-BNS

Partizaninių kovų tyrinėtojas 
Gintaras Vaičiūnas sako, kad 
Svėdasų krašte buvo nužudy-
ta itin daug partizanų. 1949 
m. lapkričio 1-2 dienomis 
žuvo net 34 laisvės gynėjai.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
teigia, kad paminklinė lenta 
reikalinga tam, kad žuvusių-
jų pavardės nenugarmėtų į 
užmaršties liūną. 
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MOZAIKA

sprintas

horoskopai
AVINAS. Pirmomis savaitės 

dienomis saugokitės aukoti kokybę 
dėl kiekybės ar spartos. Bet koks 
nerūpestingumas turės itin nema-
lonių padarinių. Stenkitės niekur 
nevėluoti, laikytis visų tvarkaraščių 
ir susitarimų. Savijauta turėtų toly-
džio gerėti, ir savaitgalį pasitiksite 
puikiai nusiteikęs. Rezultatų dar ne-
matyti, bet pamatai padėti tvirti.

JAUTIS. Nuo pat pirmadienio 
suksite galvą, kaip išsipainioti iš 
tos nepatogios situacijos, kurioje 
ne savo valia atsidūrėte. Tik neikite 
lengviausiu - kaltinimų keliu. Vei-
kite ryžtingai, nors ir nepasitikite 
savimi taip, kaip norėtųsi. Kažkas 
jums išsakys gal ir nemalonius gir-
dėti, bet teisingus dalykus. Būtinai 
išklausykite ir išgirskite. Antroje 
savaitės pusėje jokiu būdu nepasi-
duokite bendrai skubotumo nuotai-
kai. Savo darbams skirkite tiek lai-
ko, kiek iš tiesų reikia - ne mažiau.

DVYNIAI. Šią savaitę dažnas 
Dvynys turės pasislėpęs rankovė-

je stiprų kozirį. Tiesa, ne visiems 
prireiks ištraukti jį dienos švieson, 
bet pasitikėjimo savo jėgomis jis 
įkvėps kiekvienam. Stenkitės dirbti 
tik tuos darbus, kuriuos iš tiesų gerai 
išmanote. Specifinėms užduotims 
verčiau samdykitės specialistą - ne-
rizikuokite eksperimentuoti pats.

VĖŽYS. Ne kartą teks nuspręsti, 
kur yra naudinga investicija, o kur 
- tik laiko ir pinigų švaistymas. Vė-
žiui ši savaitė - sprendimų metas. 
Net nepataisomi optimistai ir vėja-
vaikiai susimąstę raukys antakius. 
Kita vertus, tai nereiškia, kad jūsų 
tyko kokie ypatingi pavojai. Grei-
čiau atvirkščiai - beveik į kiekvie-
no Vėžio duris šią savaitę pasibels 
sėkmė. Bet bels tyliai ir tik vieną 
kartą, tad nepražiopsokite...

LIŪTAS. Pasistenkite bent kiek 
atsipūsti nuo finansinių ar verslo rū-
pesčių. Jei negalite leisti sau trum-
pų atostogų, tai bent jau nedirbkite 
viršvalandžių. Ir be jūsų nuolatinės 
priežiūros šią savaitę reikalai tu-
rėtų klostytis visai neblogai, o jei 
kur ir įstrigs, tai žinosite silpnąją 

vietą. Daugiau dėmesio skirkite ar-
timiesiems, namiškiams ir apskritai 
namų reikalams, ypač savaitgalį.

MERGELĖ. Labai netinkamas 
metas vėl grįžti prie senų įpročių, juk 
dar taip neseniai ir taip sunkiai jų at-
sikratėte! Raskite savyje jėgų žengti 
pirmyn, o ne smukti vėl atgal į tą patį 
užburtą ratą. Tai, kas jau žinoma ir 
pažįstama, atrodo sava ir miela, bet 
veda aklavietėn. Venkite netikrų 
draugų, traukiančių jus duobėn.

SVARSTYKLĖS. Nesistenkite 
taip labai. Kažko be galo geisda-
mas, tik atitolinate tą kažką nuo 
savęs. Šią savaitę turėtumėte būti 
santūresnis ir pasyvesnis. Tikriau-
siai neįvertinate to, ką jau turite 
- pagalvokite apie tai. Ramiai dirb-
kite kasdienius darbus, o iš tiesų 
jums svarbiems dalykams leiskite 
rutuliotis sava vaga.

SKORPIONAS. Dar vakar 
manėte, kad viską kontroliuojate, 
bet jau nuo pirmadienio jaučiate, 
kaip viskas, kas jums svarbu, slys-
te slysta iš rankų. Šią savaitę ypač 

venkite situacijų, kurios paprastai 
vadinamos „interesų konfliktu“. 
Būkite visada pasiruošęs deryboms 
ir kompromisui, net jei nejaučiate 
jokio poreikio žengti pirmą žings-
nį. Jei norite ko nors pasiekti, turite 
kiek sutramdyti savąjį „aš“. Tai ne 
tokia jau didelė kaina, kaip jums 
gali pasirodyti.

ŠAULYS. Jei niekas jūsų ne-
spaus ir neragins, pirmomis savaitės 
dienomis turėtumėte nuveikti tikrai 
daug. Tiesiog eikite ten, kur linksta 
jūsų širdis. Antroje savaitės pusėje 
savo pasieksite, bendraudamas su 
žmonėmis neformaliai, neoficialio-
je aplinkoje. Net ir su pareigūnais 
stenkitės bendrauti taip, kad jūsų 
neskirtų koks formalus barjeras.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje 
būsite linkęs gyventi prisiminimais, 
bet tai nėra blogai. Gal remdamasis 
praeities precedentais geriau suvok-
site, kaip turite pasielgti šiandien. 
Ypač vaisinga savaitė bus meno 
žmonėms. Netikėtos kliūtys savai-
tės viduryje turėtų tik sustiprinti 
jų kūrybines galias. Tikėtinos pro-

blemos valdiškoje tarnyboje, užtat 
šeimos supratimas ir parama - ga-
rantuota.

VANDENIS. Laimi greičiausias 
ir stipriausias. Taisyklė nenauja, bet 
šią savaitę ji ypač galioja jums. Jei 
neturite pakankamai jėgų, nė nesi-
tikėkite, kad fortūna jums padės. 
Savaitės viduryje gali nutikti daly-
kų, priversiančių jus gan radikaliai 
pakeisti savo požiūrį į kai kuriuos 
dalykus. Apskritai šią savaitę Van-
deniams būdingi gana intensyvūs 
pokyčiai, nuotaikų, nuomonių ir 
požiūrių kaita. Tad neširskite, kad 
jūsų kartais nesupras net seni drau-
gai. Jie tiesiog nespės paskui."

ŽUVYS. Laikas pasirūpinti sa-
vimi ir savo siela. Nepersidirbkite, 
ypač pirmoje savaitės pusėje. Galite 
būti labiau nei paprastai išsiblaškęs, 
svajingas. Nesudarinėkite atsakingų 
sutarčių, atidėkite svarbius sprendi-
mus. Dideli pirkiniai irgi gali pa-
laukti kitos savaitės. Kita vertus, 
turėtų sektis generuoti idėjas (jų 
įgyvendinimą paliekant kitiems), 
kurti verslo ar kūrybos planus.

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: internetas namams tik nuo 1,99 Eur/mėn.
Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ savo klientams paruošė išskirtinius 

interneto namams pasiūlymus. Klientai, savo vardu operatoriaus tinkle 
turintys 1 ar daugiau numerių, jau dabar gali pasirinkti šeimos poreikius 
geriausiai atitinkantį „Tele2 Laisvo interneto“ planą nuo 1,99 Eur/mėn.

„Kuo daugiau šeimos numerių yra mūsų 
tinkle, tuo didesnė nuolaida šiuo metu yra tai-
koma namų internetui. Be to, siekiame, kad 
visi „Tele2“ klientai rastų būtent sau patrau-
kliausius namų interneto pasiūlymus, todėl 
parengėme įvairių paketų, kurie skiriasi giga-
baitų kiekiu“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

„Tele2“ klientai sau ir savo šeimai geriausią 
pasiūlymą išsirinkti ir juo pasinaudoti gali jau 
dabar. Tam tereikia užpildyti formą interneti-
nėje svetainėje www.tele2.lt arba užsukti į bet 
kurį „Tele2“ saloną. 

Kuo daugiau numerių – tuo didesnė 
nuolaida 

Dabar daugiau numerių „Tele2“ tinkle reiš-
kia ir didesnes nuolaidas namų internetui. 
Pavyzdžiui, klientai, operatoriaus tinkle savo 
vardu turintys 3 ir daugiau „Tele2“ numerių, 
namų internetą šiuo metu gali įsigyti tik nuo 

1,99 Eur/mėn., registravę 2 numerius – nuo 
2,99 Eur/mėn., o turintys 1 numerį – nuo 3,99 
Eur/mėn.

Būti „Tele2“ šeimos dalimi verta dar ir dėl to, 
jog nepaisant turimų numerių skaičiaus, ope-
ratoriaus klientai dabar gali rinktis iš 5 skirtin-
gų „Tele2 Laisvo interneto“ namams planų, o 
jiems dabar taikomos nuolaidos siekia net iki 
85 proc., lyginant su kainomis be sutarties.

Tiems, kurie ieško itin pigaus interneto na-
mams pasiūlymo, rekomenduojama rinktis 
planą su 25 GB duomenų. Akcijos metu šio 
plano kaina prasideda tik nuo 1,99 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties ne akcijos metu –  13 Eur/
mėn.). 

Šeimos, kurioms reikia daugiau interneto 
duomenų, gali rinktis planą su 50 GB. Dabar 
jį įsigyti galima vos nuo 3,99 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties ne akcijos metu – 15 Eur/mėn.). 

Ne tik naršantiems internete, bet ir jame 
žiūrintiems filmus ar besiklausantiems muzi-

kos, patariama rinktis interneto namams pla-
ną su 100 GB duomenų. Šiuo metu jo kaina 
prasideda vos nuo 5,99 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties ne akcijos metu – 19 Eur/mėn.).

Tuo tarpu dažnai žaidžiantiems kompiute-
rinius žaidimus ar žiūrintiems vaizdo translia-
cijas realiu laiku  patariama rinktis interneto 
namams planą su 200 GB duomenų. Dabar 
šį planą įsigyti galima tik nuo 12,99 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties ne akcijos metu – 22 Eur/
mėn.). 

Aktyviausiems internautams rekomen-
duojamas neribotas namų internetas. Visą 
akcijos laikotarpį jo kaina prasideda vos nuo 
14,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties ne akcijos 
metu – 24 Eur/mėn.). 

„Tele2 Laisvo interneto“ pasiūlymas geres-
nėmis sąlygomis galioja „Tele2“ klientams, 
turintiems 1 ir daugiau pokalbių planų vieno 
vartotojo vardu, o nuolaidos dydžiai priklauso 
nuo turimų numerių skaičiaus. Pasiūlymas 
galioja pasirašant 24 mėn. sutartį kartu su 
įranga (modemu, kompiuteriu, planšete).

„Tele2 Laisvo interneto“ sutarties metu 
nutraukus pokalbių planų sutartis, nuolaida 
internetui nustos galioti. Pasiūlymo laikas ri-
botas ir jis negalioja verslo klientams.

Dar nesate „Tele2“ klientas?
Jei nesate „Tele2“ klientas ir savo vardu 

neturite nė vieno pokalbių plano operatoriaus 
tinkle – namų internetą šiuo metu vis tiek 
galite įsigyti pigiau. Rinktis galima iš visų 5 
„Tele2 Laisvo interneto“ planų su skirtingais 
duomenų paketais, o jų kaina prasideda nuo 
4,90 Eur/mėn.

Pasiūlymas galioja pasirašant 12 arba 
24 mėn. sutartį kartu su įranga (modemu, 
kompiuteriu, planšete). Pasiūlymo laikas – 
ribotas.

Internetas ten, kur ir jūs
„Tele2 Laisvo internetas“ yra ypatingas tuo, 

kad juo naudotis yra itin paprasta, o tai daryti 
galima bet kurioje vietoje – jis nėra susietas 
su gyvenamosios vietos adresu. 

Naudojimui tereikia trijų dalykų: modemo, 
„Tele2 Laisvo interneto“ SIM kortelės ir roze-
tės. Modemu ir SIM kortele pasirūpins „Tele2“ 
darbuotojai, o viskas, ką reikia turėti namuo-
se, sodyboje ar kelionėje, tai – rozetė.

Užsak. nr. 191

Paryžiaus aukcione už 480 
tūkst. eurų parduota iš Rubiko 
kubų sukurta „Mona Liza“

Leonardo da Vinci paveikslo 
„Mona Lizos“ atvaizdas, vieno 
gatvės menininko sudėliotas iš 
beveik 300 Rubiko kubų, vėlai se-
kmadienį buvo parduotas Paryžiu-
je surengtame aukcione už beveik 
pusę milijono eurų.

Nors aukciono namai „Artcu-
rial“ preliminariai tikėjosi už šį 
prancūzų menininko Franko Sla-

mos darbą gauti 120–150 tūkst. 
eurų, jis buvo parduotas už 480 
tūkst. eurų – šiam kūrėjui tai yra 
rekordas.

Pseudonimą Invader naudojantis 
F. Slama išgarsėjo keraminių plyte-
lių mozaikomis, vaizduojančiomis 
video žaidimo „Space Invaders“ 
veikėjus. Savo naująjį kūrinį jis 
pavadino „Rubikine Mona Lisa“.

Tai pirmasis iš menininko seri-
jos darbų, kuriuose iš Rubiko kubų 
sudėlioti kai kurie garsiausi pasau-
lio meno šedevrai.

Kūrėjas tvirtina, jog jo darbai 
priklauso naujam meno judėjimui 
– „rubikubizmui“.

Jo sukurtų „Space Invaders“ 
mozaikų galima rasti ant pastatų 
sienų mažiausiai 33 pasaulio šaly-
se. Specialiai išmaniesiems telefo-
nams sukurta mobilioji programėlė 
padeda menininko gerbėjams ke-
liaujant lengviau jas surasti. 

„Rubikinė Mona Liza“ buvo su-
kurta 2005 metais. Vėliau F. Slama 
iš kubų sukūrė Edourado Manet 
impresionizmo šedevru laikomus 
„Pusryčius ant žolės“, o taip pat 
skandalingąją Gustavo Courbet  
„Pasaulio pradžią“.

9-e dešimtmetyje labai populia-
rią vaikišką dėlionę Rubiko kubą 
išrado vengrų skulptorius Emo Ru-

bikas. Jis norėjo sukurti mokymo 
priemonę, padedančią architektū-
ros studentams geriau suprasti tri-
mačius pavidalus.

Žemės apvalumu norėjęs įsi-
tikinti vyras žuvo Kalifornijoje 
sudužus savadarbei raketai

Vienas Kalifornijos gyventojas, 
sakęs, kad nori nuskristi iki kos-
moso pakraščio ir savomis akimis 
įsitikinti, ar Žemė iš tikrųjų yra 
apvali, žuvo sudužus jo savadarbei 
raketai.

Plokščios Žemės teorijos šali-
ninkas Mike'as Hughesas žuvo 
šeštadienio popietę, kai jo raketa 
nukrito viename privačiame skly-
pe netoli Barstou miesto Kalifor-

nijoje.
Televizijos „Science Channel“ 

tviterio paskyroje, kurioje buvo 
skelbiamos naujienos apie M. 
Hugheso sumanymą, rašoma, kad 
darbuotojų „mintys ir maldos šiuo 
sunkiu metu skiriamos jo šeimai ir 
draugams”.

„Jis visuomet svajojo surengti šį 
skrydį“, – sakoma „Twitter“ žinu-
tėje.

M. Hughesas taip pat buvo limu-
zino vairuotojas, pasiekęs Guin-
nesso pasaulio rekordą „ilgiausiu 
limuzino šuoliu nuo rampos“. 
2002 metais jis limuzinu „Lincoln 
Town Car“, įsibėgėjęs vienoje au-
tomagistralėje, nuskriejo 31 metrą.

-BNS

Krepšinis I. Anykščių KSKC-
,,Elmis“ RKL varžybose šeštadienį 
namuose 91-64 įveikė ,,Jurbarko“ 
komandą. Žygimantas Žiukas pel-
nė 18, Tautvydas Jodelis -16 taškų.  
Anykščių KSKC-,,Elmis“  RKL B 
diviziono B grupėje užima 5-ąją vie-
tą - 17 pergalių, 8 pralaimėjimai.   

Biatlonas. Praėjusį trečiadie-
nį pasaulio biatlono čempionato 
individualiose 20 km lenktynėse 
anykštėnas Vytautas Strolia fini-

šavo 55-as. Karolis Dambrovskis 
užėmė 30-ąją, Tomas Kaukėnas - 
74-ąją vietą. 

Plaukimas. Praėjusį savaitgalį 
Alytaus sporto ir rekreacijos cen-
tro baseine vyko tradicinės atvi-
ros Lietuvos plaukimo žiemos 
pirmenybės. 50 m laisvu stiliumi 
distancijoje Julius Bačkulis (tre-
neris R.Pivoriūnas) užėmė antrą 
vietą, anykštėnas laimėjo sidabro 
medalius 100 m laisvu stiliumi 
ir 50 m peteliške plaukimuose 
(foto). Andželika Zlatkutė (trene-

ris E.Apčinikovas) nusileido tik 
vienai varžovei ir 200 m laisvu 
stiliumi distancijoje užėmė antrą 
vietą (foto). Visuose plaukimuose 
krūtine pergales šventė Giedrius 
Titenis. Jis laimėjo ir 50, ir 100, 
ir 200 metrų plaukimų varžybas. 
G.Titenis 200 m. plaukime pasie-
kė absoliučiai geriausią varžybų 
rezultatą. 

Krepšinis II. Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybės artėja link 
reguliaraus sezono pabaigos. Se-
kmadienį buvo sužaistas septinta-

sis ARKL turas, kuriame pergales 
šventė lygos lyderiai. Rezultatai: 
AKKSC – „Draugai“ 49:87, „Tai-
fūnas“ – „Traupis“ 70:66, „Tauras“ 
– „Teradenta“ 75:79, „Svėdasai“ 
– „Cerrol“ 81:72, „SystemAir“ – 
„Cosmos“ 55:87. Turnyrinė lente-
lė: 1. „Draugai“ 6-1 +58; 2. „Te-
radenta“ 6-1 +53; 3. „Taifūnas“ 
5-2 +72; 4. „Cosmos“ 5-2 +67; 5. 
„Svėdasai“ 4-3 +42; 6. „Tauras“ 
4-3 +35; 7. „Cerrol“ 3-4 +20; 8. 
„Traupis“ 1-6 -6; 9. „Systemair“ 
1-6 -80; 10. AKKSC 0-7 -262.

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 

slidininkai dalyvavo Madono-
je surengtame Latvijos čempi-
onate. Sprinto rungtyje Paulius 
Januškevičius finišavo 6-tas, 
Edvinas Šimonutis – 14-tas, Eglė 
Savickaitė – 7-ta. 10 km distan-
cijoje E.Šimonutis užėmė 11 vie-
tą, P.Januškevičius liko 15-tas, 
E.Savickaitei iki apdovanojimų 
pakylos pritrūko vos žingsnio (4 
vieta). Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
sportininkų varžybose anykštėnas 
Jaunius Drūsys sprinto rungtyje 
iškovojo pirmą vietą, o 10 km dis-
tancijoje laimėjo bronzos medalį.
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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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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.

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

Tel. (8-641) 55554.

Bet kokios būklės mišką, gali būti 
malkinis. Atlieka sanitarinius valy-
mus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-646) 47841.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 27 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,  
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis 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

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.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

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.

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

Tekl. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-620) 66662.

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.

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

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

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

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

vasario 25 - 28 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

vasario 27 d.

vasario 28 d.

vasario 26 d.

vardadieniai

Viktoras, Margiris, Rasa, 
Regimantas.

Aleksandras, Jogintas, Aurimė, 
Izabelė, Sandra, Alius.

Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, 
Fortunatas, Livija, Mandravas, 
Mandravė.

Osvaldas, Romanas, Vilgardas, 
Žygimantė, Romas.
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Skambutis į vieną butą (atsilie-
pia autoatsakiklis, įrašytas gražus ir 
linksmas merginos balsas):

- Sveiki, šiandien tokia nuostabi 
diena, aš ne namuose, man linksma ir 
gera, tikiuosi - jums taip pat! Šiandien 
mano lozungas - „Pasidalink meile su 
aplinkiniais!“ Jei norite, palikite man 
žinutę po signalo.

Kitas balsas (skambinančiojo):
- Hmm... Kche... Čia jums skam-

bina iš venerologijos dispanserio. 
Žodžiu... Rezultatai - teigiami. Na ir, 
žodžiu... Gal geriau jūs baikite dalin-
tis ta savo meile...

Retrokelionė senu autobusu Raimondas GUOBIS

Praeitą savaitgalį po Anykščius važinėjo senovinis autobusas - juo į mūsų miestą senosios istorijos 
ieškoti atriedėjo grupė turistų iš Kauno. Vėlyvą sovietmetį menantis ilganosis autobusas KAVZ - 
3270 smagiai ir vikriai, net pasišokinėdamas, lakiojo. Tai viena iš Kaune įsikūrusio senų automobi-
lių klubo ,,Retromobile“ organizuotų kelionių su senoviniais automobiliais.

Pasak grupės vadovo Dai-
niaus Marozo, Anykščiai pasi-
rinkti neatsitiktinai, mat rugsėjo 
pradžioje, kartu su Anykščių 
A. Baranausko ir A. Žukausko 
- Vienuolio muziejumi vykdant 
bendrą projektą, Siauruko mu-
ziejaus patalpose atverta klubo 
,,Retromomobile“ įrengta senų 
automobilių ekspozicija. Įdomu, 
kad į kvietimą smagiai pasivaži-
nėti senoviniu autobusu atsiliepė 
ne tik kauniečiai, bet ir kelio-

nių mėgėjai iš Vilniaus. Kelionę 
pradėję iš aikštelės prie Kauno 
pilies, keliautojai stabtelėjo Jo-
navoje - nusifotografavo prie de-
talių automobiliams parduotuvės, 
o po to - jau Anykščiai. 

Ilgiausiai, žinoma, užtruko 
Siauruko muziejuje, kur susi-
pažino su mažojo geležinkelio 
istorija, šimtmečio įdomybėmis. 
Automobilių ekspozicijoje apie 
senus automobilius įdomiai pa-
sakojo klubo atstovas Vytautas 

Prekevičius. Didžiai susidomėję 
keliauninkai klausėsi apie pir-
mojo ,,Moskvičiaus“, iš tiesų 
- ,,Opelio“ - gamybos pradžią 
Rusijoje, apie prašmatnųjį ,,Ci-
troeną“, seną juodą ,,Mersedesą“ 
ir kitus, ne tik egzotiškos išvaiz-
dos, bet ir nutikusiomis istorijo-
mis įdomius automobilius. Po to 
fotografavimasis tautiniame pa-
triotiniame stoties viršininko ka-
binete, karšta arbata ir grįžimas į 
miestą. Besimerkianti niūki, dar-

ganota diena sutrukdė žygį į Ar-
klio muziejų. Prieš išvykdamas iš 
miesto, senasis autobusas įsuko 
į autobusų stotį, stabtelėjo prie 
Kauno krypties aikštelės,  čia į jį 
įsiprašė vienas keleivis. Sodietis 
buvo linksmas, norėjo pavaišinti 
ir dėkojo, laimingas išlipo prie 
keliuko, vedančio į jo sodybą 
prieš Kavarską. Autobusas dar 
stabtelėjo prie Šventosios užtvan-
kos Kavarske, prie ,,Sūrio kelio“ 
krautuvėlės Ukmergėje bei prie 
pačios paprasčiausios kaimo par-
duotuvės. Jei jau tokiu autobusu 
važiuoji, tai ir apsipirkti vertėtų 
smulkioje, pačioje mažiausioje 
parduotuvėje.

Rausvai baltas autobusas 
KAVZ 3270, pagamintas jau veik 
paskutiniais sovietinio režimo 
metais - 1989 - ais. Jo kėbulas 
su keleivių salonu, užkeltas ant 
populiaraus sunkvežimio GAZ - 
53 važiuoklės, talpina 21 keleivį. 
Atsisveikinant Anykščiuose pa-
malonino toks pažįstamas garsas 
- ,,pagazavimas“, šildant variklį 
prieš pradedant judėti po ilgo-
ko stovėjimo. Prisiminiau - toks 
autobusiukas važinėjo ir Svėda-
sų ,,kolchoze“: vis dar matau po 
miestelį vaikščiojantį jo vairuo-
toją Romą Liubartą. Vežiodavo 
darbininkus, mokinius, nuvežda-
vo ir į ekskursijas. 

Kelionė senu autobusu šių lai-
kų žmogui labai įdomi, saldžiai 
nostalgiška. Retromobile klubo 
,,Ikarusas“, praeitą rudenį vežio-
jęs anykštėnus Muziejų nakties 
šventėje, buvo neįtikėtinai popu-
liarus - net nepavyko pavėžinti 
visų norinčių. Tad senųjų auto-
mobilių mylėtojai atšilus orams 
žada ir daugiau tokių egzotiš-
kų pasivažinėjimų ,,Ikarusu“, 
,,Pazu“, ,,Kavzu“ ar net tikriausiu 
kelių ,,dinozauru“ - paprastuo-
liu ,,Lazu“ bei senų automobilių 
švenčių Anykščiuose.

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti 

tel. (8-700) 55400.

Prenumeratos kainos 2020 - iesiems metams

Ir štai atrieda senas autobusas... ,,Retromobile“ klubo autobusas KAVZ 3270 stabtelėjo aikštelėje 
šalia Siauruko muziejaus.                Autoriaus nuotr.


