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Lina DAPKIENĖ

Užpernai Budrių ežeras (Kavarsko sen.) nebuvo užšalęs, 
nė vienas žmogus ant jo nebuvo žiemą užlipęs. 

Užtai šią žiemą ant ežero žvejus pirmą kartą išvydau dar 
gruodžio 10 - tą dieną, kai ledo storis ant ežero buvo vos 
kokie 5 centimetrai.

Žvejai: „Moterų neturim, 
nebus, kam raudot“

Katinas Rainis man patarė toliau ledu neiti, tačiau ežero 
viduryje žvejojantiems vyrams, atrodo, nebuvo 
baisu.

Švara. Anykščių mieste tarny-
binį transportą Utenos apskrities 
policijos komisariatas plaus UAB 
„Baltic Petroleum“ automatinėje 
plovykloje. Iki 2023 metų pabai-
gos už šią paslaugą numatyta su-
mokėti 1 tūkst.375 Eur.

Automobilis. Anykščių so-
cialinės globos namai už 33 
tūkst.275 Eur įsigijo naują devy-
nių vietų mikroautobusą  „Ford“. 
Jis bus pritaikytas neįgaliesiems 
vežti.

Sutartis. Anykščių, Ignali-
nos, Molėtų, Utenos, Visagino ir 
Zarasų rajonų – merai pasirašė 
Utenos regiono plėtros tarybos 
steigimo sutartį. Veiklos tiks-
lai – planuoti, koordinuoti na-
cionalinės regioninės politikos 
įgyvendinimą Utenos regione, 
skatinti socialinę, ekonominę 
Utenos regiono plėtrą ir kt.

Elektrinė. Anykščių regioni-
nio parko direkcija už valstybės 
lėšas įsirengė 26,52 kW galios 
saulės elektrinę ant pagalbinio 
ūkio paskirties pastato stogo. 
Elektrinė įrengta direkcijos po-
reikiams.

Biatlonas. Vokietijoje vyks-
tančiame Pasaulio biatlono tau-
rės penktame etape10 km sprinto 
lenktynėse, šaudykloje suklydęs 
tik kartą, tarp 107 dalyvių anykš-
tėnas Vytautas Strolia finišavo 
20–tas ir pateko į persekiojimo 
lenktynes. Kitas anykštėnas Li-
nas Banys užėmė 103-ąją vietą. 
Sprinto rezultatas V.Stroliai su-
teikė teisę startuoti 12,5 km per-
sekiojimo lenktynėse, kuriose jis 
finišavo 46–tas. Po 11 įskaitinių 
Pasaulio taurės startų tarp 76 kla-
sifikuotų sportininkų V. Strolia 
įskaitoje yra 43–čias.
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„Užmirštas“ sklypas gali brangiai kainuoti Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją dėl apleistų žemės sklypų kreipė-
si Anykščių Vytauto gatvės gyventojai. Pasak anykštėnų, 
vieni iš žemės savininkų išsivalė sklypus, atverdami vaizdą 
į vadinamąjį „Kvarco“ tvenkinį, o kiti sklypai liko užžėlę 
krūmais. 

Gyventojai klausė, ar teisinėmis priemonėmis galima pri-
versti žemės savininkus susitvarkyti savo sklypus.

Anykščių rajono viceme-
ras Dainius Žiogelis, išgirdęs 
„Anykštos“ klausimą, aiškino, 
jog situacija yra paradoksali: 
jei apleisti sklypai yra privatūs, 
jų savininkai privalo savo žemę 
prižiūrėti, tačiau už valstybinę 
žemę  niekas neatsako. 

Nacionalinės žemės tarny-
bos Anykščių skyriaus vedėjas 
Dainius Petrauskas po „Anykš-
tos“ kreipimosi išsiaiškino, jog 
apleistas sklypas (ar sklypai) 
yra privatus. Valdininkas pati-
kino, kad reikalaus, jog žemės 
savininkas sutvarkytų apleistą  
„Kvarco“ tvenkinio pakrantę.

Pasak D.Petrausko, mini-
mas žemės sklypas „Kvarco“ 
kvartale nėra vienintelis, kuris  

apaugęs krūmais. „Per metus 
atliekame 200 planinių skly-
pų patikrinimų, taip tikriname 
sklypus ir pagal gautus skundus. 
Apie trečdalis tikrinamų sklypų 
būna apleisti“, - „Anykštai“ 
sakė D.Petrauskas. 

Jis dėstė, jog apleistų skly-
pų savininkai, jei pirmą kartą 
fiksuojamas pažeidimas, gali 
būti baudžiami minimalia 150 
eurų bauda arba tik įspėti. Jeigu 
sklypo savininkas sutinka bau-
dą susimokėti per dvi savaites, 
jam minimali bauda gali būti 
mažinama perpus. 

Administracinę baudą skiria 
arba Nacionalinė žemės tar-
nyba, arba savivaldybė. Pasak 
D.Petrausko, jo įstaiga baudžia 

už žemės naudmenų naudojimą 
ne pagal paskirtį, o savivaldy-
bė - už želdinių nepriežiūrą. 
Baudėjas nustatomas po to, kai 
išsiaiškinama, kokia apleisto 
žemės sklypo paskirtis. 

„Bet kuriuo atveju, asmuo, 
krūmais užleidęs savo žemę, ją 
turi susitvarkyti“, - tikino val-
dininkas.  

Per nustatytą terminą sklypo 
nesutvarkęs asmuo gali būti 
baudžiamas dar kartą ir jau di-
desne bauda.

D.Petrauskas dėl krūmais 
apaugusio „Kvarco“ tvenkinio 
ramino Vytauto gatvės gyven-
tojus ir tikino, kad imsis prie-
monių, jog žemės sklypas būtų 
sutvarkytas.

Vytauto gatvės gyventojai piktinasi dėl apleistos „Kvarco“ 
tvenkinio teritorijos.  

2021 m. sausio 12 d.

temidės svarstyklės

Paieška. Sausio 6 dieną iš 
namų išėjo moteris (g. 1955 
m.), gyvenanti Kavarsko se-
niūnijos Medžiočių kaime, ir 

iki šiol negrįžo, jos buvimo 
vieta nežinoma. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Pinigai.Anykščių rajono 
policijos komisariatas iš Lie-
tuvos banko gavo pranešimą 
dėl 2020 metais gruodžio 18 

dieną banko SWEDBANK 
bankomate, esančiame Anykš-
čiuose, Biliūno g., rastos ne-
tikros 20 eurų nominalo ku-
piūros. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Gaisras. Sausio 10 dieną 

Svėdasų seniūnijos Kušlių 
kaime degė pirtis. Gaisras kilo 
apie 22 val. Išgelbėti medinės 
pirties ugniagesiams nebe-
pavyko - gaisro metu sudegė 
visos degiosios konstrukcijos, 
sukrito pastato stogas. 

Užsikrėtusiųjų Covid -19 anykštėnų skaičius 
artėja prie tūkstančio

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sergančiųjų Covid -19 skaičius Anykščių rajone jau kurį 
laiką mažėja. Sausio 8-10 dienomis nustatyta 20 naujų susir-
gimų, 89 asmenys pasveiko, vienas žmogus, sirgęs korona-
virusu, mirė. Miręs žmogus priklausė 90-95 metų amžiaus 
grupei. Nurodoma, kad jis mirė „dėl kitų priežasčių“. 

Sausio 11-ąją, pirmadienį, Anykščių rajone Covid 19 sir-
go 262 asmenys. 530 jau persirgo, 29 žmonės mirė. Nuo epi-
demijos pradžios Covid-19 užsikrėtė 821 anykštėnas, arba 
3 procentai visų gyventojų.

Anykščių rajono ligoninės 
židinyje savaitgalį nustatyti 8 
nauji susirgimo Covid-19 atve-
jai. Susirgo 4 darbuotojai, 3 
pacientai ir vienas darbuotojo 
šeimos narys. 

Blėsta Aknystos socialinės 
globos namų židinys. Pirmadie-
nį Aknystose buvo 35 sergan-
tys, 118 pasveikusių, 4 mirė. 3 
iš jų mirė nuo „kitų priežasčių“, 
1- tiesiogiai nuo Covid-19.

Anykščių rajono ligoninės ži-
dinyje - 34 sergantys,  Anykščių 
rajono ligoninės Palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyriaus 
Troškūnų filiale - 20. Troškū-
nų filialo židinyje mirė 4 Covid 
-19 sirgę asmenys (1- tiesiogiai 
nuo Covid-19, 3 – „dėl kitų 
priežasčių“), Anykščių ligoni-
nės židinyje -2 (1 – „dėl kitų 

priežasčių“ ir 1 tiesiogiai nuo 
Covid- 19).  

Anykščių rajono ligoninės 
laikinasis direktorius Dalis Vai-
ginas „Anykštai“ teigė negalįs 
išskirti, kokia dalis Anykščių 
ligoninės bei Troškūnų filialo 
židiniuose sergančių asmenų 
yra medikai, o kokia - ligo-
niai ar medikų šeimų nariai. 
Pasak D.Vaigino, viešai skel-
biami duomenys nėra tikslūs. 
„Manau, kad apytikriai pusę 
iš sergančiųjų sudaro medikai 
- slaugytojos, slaugytojų padė-
jėjos, valytojos. Mūsų veiklos 
procesas nėra sutrikęs, beldžiu 
į medį...“ - kalbėjo D.Vaiginas.

Praėjusią savaitę Anykščių 
rajono ligoninė gavo 115 vak-
cinų nuo Covid -19, Anykščių 
pirminis sveikatos priežiūros 

centras 20. Prieš Naujuosius 
metus Anykščių ligoninę pasie-
kė pirmosios 10 vakcinų.

Tarp pasiskiepijusių yra ir 
D.Vaiginas. „Atėjo ir man eilė. 
Pagal amžių priklausau rizikos 
grupei, dirbu gydytoju trau-
matologu“, - kalbėjo ligoninės 
vadovas. Jis tvirtino, kad pasi-
skiepijusių ar persirgusių Covid 
-19 į svečius kviestis nereikėtų. 
„Jis nebeapsikrės, bet, mano 
galva - pernešti virusą gali. At-
sargumas turi likti“, - kalbėjo 
ligoninės vadovas.

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremalių situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis, „Anykštos“ 
paklaustas apie tai, kada sulauk-
sime naujos vakcinų siuntos, 
sakė, jog „viskas Dievo ranko-
se“, nes vakcinos skirstomos 
centralizuotai. Asmenys, kurie 
oficialiai persirgo koronavirusu 
arba jų kraujyje esantis antikū-
nų kiekis rodo, kad persirgo to 
nežinodami, nuo koronaviruso 
nėra skeipijami.   

Pastaruoju laiku, norintys 
priduoti mėginius mobiliajame 
koronaviruso Anykščių pati-
kros punkte, nebelaukia eilėse. 

Anykščių rajono viceme-
ras, Ekstremalių situacijų 
valdymo komisijos Ope-
racijų vadovas Dainius 
Žiogelis sakė, kad pasta-
ruoju laiku mobiliajame 
koronaviruso Anykščių 
patikros punkte nebeliko 
eilių.

Anykščių rajono Ekstremalių 
situacijų valdymo komisijos 
Operacijų vadovas D.Žiogelis 
pirmadienio rytą sakė, jog šeš-
tadienį buvo paimti tik 9 mėgi-
niai, pirmadieniui buvo užsire-
gistravę 22, o antradieniui - 3 
asmenys. Punktas per pamainą 
gali paiimti 48 mėginius.

Skiepai. Nesiskiepyti nuo 
COVID-19 svarsto apie penk-
tadalį globos įstaigų gyventojų 
ir maždaug dešimtadalis dar-
buotojų, sako socialinės apsau-
gos ir darbo viceministrė Vilma 
Augienė. „Šiandien atsisakiu-
siųjų skiepytis arba dar neapsi-
sprendusiųjų – geriau būtų taip 
sakyti, nes įstaigų vadovai ir 
specialistai nuolatos bendrauja 
ir tikslina šiuos duomenis, – yra 
apie 8 proc. darbuotojų ir iki 20 
proc. gyventojų“, – per spaudos 
konferenciją pirmadienį tei-
gė viceministrė. „Yra įvairios 
baimės ar įsivaizdavimai tam 
tikri, išankstinės nuostatos. Ne 
paslaptis, kad nemažai ir visoje 
internetinėje erdvėje yra infor-
macijos ir melagingų sąmokslo 
teorijų, kurios turėjo tam tikros 
įtakos“, – pridūrė ji. Antradienį 
Lietuvoje bus pradėti skiepyti 
slaugos ir globos įstaigų gy-
ventojai bei darbuotojai. Ša-
lies globos ir slaugos įstaigose, 
anot viceministrės, šiuo metu 
gyvena apie 13 tūkst., o dirba 
per 8 tūkst. žmonių. Maždaug 
40 proc. iš jų jau yra persirgę 
COVID-19, todėl skiepijami 
nebus.

Automobiliai. Kinijos au-
tomobilių gamintoja „Geely“ 
pranešė planuojanti kartu su 
kinų technologijų milžine „Bai-
du“ įkurti elektrinių automobi-
lių gamybos įmonę, kad galėtų 
pasidalyti didėjančiomis tech-
nologijų plėtros sąnaudomis. 
„Geely Holding Group“, kuri 
valdo atskirus elektromobilių 
prekių ženklus, pirmadienį pra-
nešė, jog bendra su „Baidu.com 
Inc.“ Įmonė sutelks dėmesį į 
pažangias ir prie interneto pri-
jungtas transporto priemones. 
Viso pasaulio ir Kinijos auto-
mobilių gamintojos kuria par-
tnerystes, siekdamos pasidalyti 
daugiamilijardines išlaidas, ku-
rių reikalauja elektrinių trans-
porto priemonių kūrimas Ki-
nijoje, vyriausybei spaudžiant 
įvykdyti pardavimo kvotas.

Atsisako. Už koronaviruso 
epidemiologinius tyrimus atsa-
kingo Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) vado-
vas Robertas Petraitis atsisako 
iš pareigų trauktis savo noru. 
„R. Petraitis nesutinka su minis-
tro pateiktu pasiūlymu“, – BNS 
pirmadienį patvirtino sveikatos 
apsaugos ministro atstovė Ais-
tė Šuksta. Su NVSC vadovu 
penktadienį susitikęs minis-
tras Arūnas Dulkys jį paragino 
trauktis iš pareigų, sprendimą 
jis turėjo pranešti iki pirmadie-
nio. A. Dulkys tuo metu teigė, 
kad jeigu R. Petraitis nesutiktų 
pasitraukti, jam tektų „ieškoti 
kito kelio“ ir imtis „labiau biu-
rokratinių veiksmų“.

-BNS



DIRBU SAU 2021 m. sausio 12 d.

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja 
Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslinin-
kus, norinčius papasakoti 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 smulkiuosius verslininkus re-
dakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Šalia Pagojės tvenkinio vyksta statybos Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Pernai iš Anykščių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo  skatinimo progra-
mos 10 tūkst. Eur parama skirta mažajai bendrijai „Traukos slėnis“.

Už šias lėšas paraiškos teikėjai planuoja atnaujinti prie Pagojės tvenkinio 
įkurtą`vandenlenčių parką, viešąsias jos erdves, įrengti apgyvendinimo bei maitinimo pas-
laugų kompleksą. 

Vienas iš įmonės vadovų 
Matas Jakovlevas „Anykštai“ 
sakė, kad paraiškas finansinei 
paramai gauti teikia gan retai, 
tačiau Anykščių rajono savival-
dybės kvietimas gauti papildo-
mų lėšų užkabino.

„Pamatėme, kad atitinkame 
keliamus reikalavimus ir pa-
raišką pateikėme. Parengėme ją 
patys, užpildyti ją visai nesudė-
tinga“, - sakė M.Jakovlevas.

Pašnekovas sakė, kad tai ne 
pirmoji Anykščių rajono sa-
vivaldybės finansinė parama. 
Prieš keletą metų MB „Traukos 
slėnis“ iš savivaldybės yra ga-
vęs kuklesnę, kelis tūkstančius 
eurų siekiančią paramą.

M.Jakovlevas sakė, kad apie  
verslo plėtrą jis kartu su kole-
ga Tomu Kairiu pradėjo galvoti 

prasidėjus koronaviruso pande-
mijai.

„Kadangi turime dar verslą ir 
Latvijoje bei Lenkijoje, o dabar 
viskas sustojo, pagalvojome, 
kad reikia imtis kažko naujo. 
Koronaviruso pandemijai nuo 
tokių minčių neatbaidė“, - sakė 
jis.

Šalia Pagojės tvenkinio vaiki-
nai ruošiasi pasiūlyti trumpalai-
kio apgyvendinimo paslaugas 
bei atidaryti restoraną.

„Kavinių Anykščiuose jau 
gal yra ir per daug, tačiau kai 
pas mus atvažiuoja žmonės, 
jie nenori kažkur važinėti po 
miestą ir pageidauja maitini-
mo paslaugų vietoje“, - dėstė 
M.Jakovlevas. Jis sakė, kad 
dėl restorano meniu kol kas dar 
nėra apsispręsta.

Planuojama, kad prie Pagojės 
tvenkinio įrengtuose trijuose 
namukuose galės apsigyventi 
iki 24 asmenų.

MB „Traukos slėnis“ taip 
pat lankytojams ruošiasi pa-
teikti daugiau aktyvių pramo-
gų - ne tik ant vandens, bet ir 
ant žemės. Pavyzdžiui, įrengs 
laipiojimo atrakcionus. Paste-
bėjus, kad galbūt tokiu būdu 
MB „Traukos slėnis“ meta iš-
šūkį Deivido Dilio sukurtam 
Labirintų parkui, M.Jakovlevas 
juokėsi: „Ne, iššūkio D.Diliui 
nemetame, tiesiog norime, kad 
ta vieta šalia Pagojės tvenkinio 
taptų traukos centru norintiems 
pailsėti prie tvenkinio, paside-
ginti“.

Pasiteiravus, iš kur MB 
„Traukos slėnis“ ima pini-

gų plėtrai, juk už 10 tūkst. 
Eur paramą mažai ką sukursi, 
M.Jakovlevas sakė, kad viskas 
daroma nuosavomis lėšomis.

„Užsidirbame kažkiek, už-
tenka šiam projektui, iš banko 
skolintis kol kas neprireikė“, - 
apie konkrečias pinigų sumas 
vengdamas kalbėti, dėstė pa-
šnekovas.

Pasiteiravus, kaip jų verslą 
palietė koronaviruso pande-
mija, M.Jakovlevas, vienas iš 
MB „Traukos slėnis“ vadovų, 
prisipažino, kad dirbti yra su-
dėtinga.

„Vasarą klientų sumažėjimo 
vandenlenčių parke prie Pa-
gojės tvenkinio nepajutome, 
tačiau visur kitur pasijautė ryš-
kiai - kalbu apie mūsų verslą 
užsienyje“, - sakė jis.

Vandenlenčių parkas, kurį ša-
lia Pagojės tvenkinio įkūrė MB 
„Traukos slėnis“, veikia jau tre-
jus metus.

„Iš pradžių buvo gausus lan-
kytojų srautas, po to klientų 
sumažėjo, nes vandenlenčių 
parką šiek tiek apleidome, užsi-
ėmę kitais reikalais. Dabar ban-
dysime viską sugrąžinti į senas 
vėžes“, - vylėsi M.Jakovlevas.

M.Jakovlevas sakė, kad į pra-
mogų verslą jie nerti nežadan-
tys.

 Beje, šalia Pagojės tvenkinio 
kartkartėmis buvo rengiami ir 
vakarėliai, bet jie „vyko tik to-
dėl kad būtų pritraukta daugiau 
lankytojų. Uždarbio iš jų nėra, 
tai daugiau marketinginis daly-
kas“, - sakė M.Jakovlevas.

Pasiteiravus, ar dar matan-
tis nišų, kur Anykščiuose būtų 
galima užsukti verslą, vienas iš  
MB „Traukos slėnis“ vadovų 
kalbėjo: „Manau, kad yra la-
bai daug nišų, galima nuveikti  
tikrai labai daug. Reikia geros 
idėjos ir nesustoti vidury ke-
lio“.

Mažosios bendrijos „Traukos slėnis“ įkūrėjai Tomas Kairys ir Matas Jakovlevas, prasidė-
jus koronaviruso pandemijai, šalia Pagojės tvenkinio veikiančiame vandenlenčių parke 
pradėjo plėtros darbus.

Jau greitai čia žadama klientams pasiūlyti apgyvendinimo 
bei maitinimo paslaugas.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
ilgametę direktoriaus pa-
vaduotoją, mokytoją  Ele-
ną SirGEdiENę mirus 
mylimam vyrui.

Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinės mo-
kyklos pedagogai

Policininkai prirašė protokolų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 8-10 dienomis Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisa-
riato pareigūnai į Anykščius neįleido 6 transporto prie-
monių.

Per šias dienas Anykščių rajono policijos komisariate 
pradėta 10 administracinių teisenų dėl karantino rei-
kalavimų pažeidimo: 7 protokolai surašyti už ribojimo 
judėti tarp savivaldybių nesilaikymą, 3 protokolai sura-
šyti asmenims, kurie transporto priemonėje vyko dau-
giau kaip 2 asmenys, priklausantys ne vienos šeimos ar 
vieno namų ūkio narių grupėmis.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Komuni-
kacijos poskyrio vedėja Asta 
Šuminienė „Anykštai“ sakė, 
jog važiuojančių  į svetimas 
savivaldybes srautas praėjusį 
savaitgalį buvęs gerokai ma-
žesnis nei šventiniu laikotar-

piu, o važiuojančiųjų apskritai 
buvę gerokai mažiau.

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Pa-
lionis „Anykštai“ sakė, jog 
pasikeitė policijos darbo takti-
ka - per šventes karantino rei-

kalavimus pažeidę vairuotojai 
buvo įpėjami ir apgręžiami, o 
dabar pažeidėjams vis dažniau 
rašomi protokolai. 

Pasak vieno iš Anykščių 
rajono policijos komisaria-
to vadovų, jeigu situacija yra 
dviprasmiška - sprendžia pa-
reigūnas. V.Palionis kalbėjo, 
kad asmenys, kurie aiškino, 
jog „važiuoja traktoriaus pirkti 
ar sodybos apžiūrėti“ buvo nu-
bausti. 

Minimali bauda už karantino 
reikalavimų pažeidimus - 500 
eurų. Pasak V.Palionio, jeigu 
pažeidėjas yra blaivus ir įkliu-
vo pirmą kartą, jam skiriama 
1/2 minimalios baudos - 250 
eurų. 

Savaitgalį Anykščių rajono 
policijos komisariatas gavo 

pranešimą, jog čiuožinėjan-
tys nuo Kalitos kalno galimai 
pažeidžia karantino reikalavi-
mus. 

Pareigūnams nuvykus ant 
Kalitos kalno - situacija ne-
pasirodė verta bausmės, keli 
žmonės pramogavo, tačiau 
kalnas nebuvo apgultas.   

Po karantino sąlygų sugriež-
tinimo Anykščių rajono poli-
cijos komisariato pareigūnai 
surašė keliasdešimt protokolų 
asmenims, kurie patys ar jų 
sugėrovai išsikvietė policiją. 
Karantino laikotarpiu polici-
ninkai, reaguodami į praneši-
mus apie buitines muštynes, 
atvykę pagal iškvietimą proto-
kolus rašo ir smurtautojams, ir 
nukentėjusiesiems, ir liudinin-
kams...  
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Baigiantis 2020-iesiems, „Anykšta” žinomų anykštėnų 

paprašė apžvelgti ir įvertinti, kokie jie buvo, įvardyti di-
džiausius džiaugsmus ir netektis.

Pavyko suvaldyti 
koronaviruso plitimą

Anykščių ligoninės laikina-
sis direktorius Dalis Vaiginas 
prisipažino, kad jam 2020-ieji 
metai atnešė daug netikėtumų, 
nes buvo nestandartiniai.

„Pirmiausia dėl koronaviru-
so pandemijos. Su šia infekcija 
tenka kiekvieną dieną susidur-
ti ir kaip ligoninės vadovui, ir  
kaip eiliniam piliečiui. Šiemet 
buvo dinamiška mano darbo 
veikla. Dirbau Anykščių rajo-
no mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėju, po to buvau paskirtas 
laikinuoju Anykščių ligoninės 
direktoriumi. Nors metai buvo 
ir su iššūkiais, bet įdomūs. Aš 
visą gyvenimą su jais susidu-
riu”, - kalbėjo D.Vaiginas.

Laikinasis Anykščių ligo-
ninės direktorius D.Vaiginas 
džiaugėsi, kad pernai ligoninėje 
pavyko suvaldyti koronaviruso 
infekcijos plitimą.

„Užkratas neplinta tarp dar-
buotojų, neina kaip ugnis per 
sausus šiaudus, užkardome 
koronaviruso plitimą tarp paci-
entų. Tai padeda suprasti, kad 
mūsų darbas nėra beprasmis”, 
- sakė jis.

Didžiausia metų netektimi 
D.Vaiginas įvardijo  dėl koro-
naviruso pandemijos sumenku-
sią socializaciją.

„Netekome galimybės gy-
venti atsipūtę”, - pastebėjo 
laikinasis Anykščių ligoninės 
vadovas.

Trūksta gyvo bendravimo

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pupkienė 
sakė, kad pernai ją, kaip gyve-
nančią „nuo renginio iki ren-
ginio”, labiausiai sukrėtė dėl 
koronaviruso pandemijos įvesti 
sugriežtinimai, kurie privertė 
stabtelėti.

„Teko kardinaliai pakeisti 
įpročius, darbo metodiką. Ta-
čiau tas „sustabdymas” atvėrė ir 
teigiamų dalykų: leido atsigręž-
ti į save, į žmones, davė laiko 
suvokti ir permąstyti gyvenimo 
vertybes ”, - sakė ji.

J.Pupkienė sakė, kad dėl pan-
demijos įvykęs stabtelėjimas 
jai pernai leido geriau pažinti 
kiekvieną žmogų.

„Supratau, kokie svarbūs 
žmonės, esantys šalia, kaip  
svarbu jais pasitikėti. Visi jie, 
patys geriausi, yra šalia tavęs –  
visi bendruomenės, seniūnijos 
žmonės”, - kalbėjo pašnekovė.

J.Pupkienė sakė, kad jai di-
džiausia praėjusių metų netek-
tis – nutrūkęs gyvas bendravi-
mas su teatro studijos „Mes” 
auklėtiniais.

„Joks virtualus bendravimas 
nepakeičia to, kurį patiri ben-
draudamas gyvai. Aš pati ne-
įsivaizduoju savo, kaip asme-
nybės, tobulėjimo ir augimo be  
auklėtinių. Jie stumia pirmyn.  
Be jų  net mažiau  šiuolaikinės 
muzikos klausausi, nes būtent 
jie man sunešdavo  naujausias 
žinias, tendencijas”, - kalbėjo 
Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė.

Anykščiai juda toliau

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovas Vygantas 
Šližys  pasakojo, kad pernai 
jam teko susidurti su iššūkiais.

„Iššūkiai, aišku, susiję su 
koronaviruso pandemija. Kita 
vertus, metai buvo ir geri - už-
sikrėčiau koronavirusu, tačiau 
persirgau gana lengvai, o mano 
amžius juk toks rizikingas”, - 
sakė jis.

Politikas taip pat išskyrė vie-
ną Anykščių rajono savivaldy-
bės įgyvendinamą projektą.

„Anykščiai, reikia  pasi-
džiaugti, juda toliau. Išskirčiau 
Tilto gatvės rekonstrukcijos 
projektą.Viskas eina į prie-
kį, norėtųsi, aišku, kad poky-
čiai vyktų greičiau”, - sakė 
V.Šližys.

Nors V.Šližys Anykščių ra-
jono taryboje yra „valstiečių” 
atstovas, o po rudenį vykusių 
Seimo rinkimų „valstiečiams” 
aukščiausius valdžios postus 
teko užleisti kitiems, V.Šližys 
sakė, kad jį rinkimų rezultatai 
pradžiugino.

„Seimo rinkimai šį rudenį 
visai gerai susidėliojo. Nesu 
tas tikrasis „valstietis“, toks 
pusiau, nes dirbu žemės ūky-
je. Iki tol politika buvo kiek 
brutaloka, gal šios kadencijos 
valdančiųjų ji bus kitokio ly-
gmens. Visi padaro ir klaidų, ir 
gerų sprendimų, todėl nereikia 
nei smerkti, nei girti”, - kalbėjo 
pašnekovas.

Anykščių rajono tarybos na-
rys V.Šližys prisipažino, kad 
jam įdomus ne tik vietos gyveni-
mas: „O kur dar Amerikos pre-
zidento rinkimai, „Brexit'as“...
Tik spėk stebėti įvykius.”

Paprašytas įvardyti didžiau-
sią metų džiaugsmą, V.Šližys 
kalbėjo apie savo anūkę.

„Man praeitų metų didžiau-
sias džiaugsmas buvo sūnaus 
Eimanto ir jo žmonos Miglės 
dukrelė, mano anūkė Dorotėja, 
džiaugiuosi ja iki šiol. Jai jau 
eina antri metukai. Dorotėja 
labai gabi, gudri, kaip ir visi 
vaikai šiais laikais”, - šypsojosi 
laimingas senelis.

Anykščių rajono tarybos nario 
V.Šližio gyvenime 2020-aisiais 
nepasieita be skaudžių netekčių.

„Mirė mano „švogeris“ Va-
clovas. Jis gyveno Joniškyje, 
buvo 62-ejų.  Labai geras žmo-
gus, bet jį pakirto vėžys”, - pa-
sakojo V.Šližys.

Kiekvieni metai 
gyvenimo netektis

 Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių 
skyriaus pirmininkė, Anykščių 
rajono Garbės pilietė Prima 

Petrylienė sakė, kad ją pernai 
nudžiugino Seimo rinkimų re-
zultatai.

„Apsidžiaugiau, kad Seimo 
rinkimus laimėjo konservato-
riai. Tikiuosi, kad sulauksime 
kažko geresnio, jei Dievas leis 
tą  koronaviruso pandemiją nu-
galėti”, - vylėsi ji.

Pašnekovė filosofiškai kalbė-
jo apie metų netektis: „Kiekvie-
ni prabėgę metai yra gyvenimo 
netektis. Praėjo metai -  ir jie 
jau nebegrįš”.

Su tokiais iššūkiais 
susidurti dar neteko

Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros stra-
tegijos administravimo vado-
vas Jurijus Nikitinas sakė, kad  
jo kartos žmonėms dar neteko 
susidurti su tokiais iššūkiais, 
kokius atnešė koronaviruso 
pandemija.

„Teko pakeisti gyvenimo 
būdą, priprasti prie nuotolinio 
darbo, nuotolinio vaikų moky-
mosi. Teko pamiršti atostogas 
- kiekvienais metais mėgdavau 
išvažiuoti į kalnus”, - pasikeiti-
mus vardijo jis. 

Nors didžioji gyvenimo da-
lis persikėlė į virtualią erdvę, 
J.Nikitinas rado ir kuo pasi-
džiaugti.

„Mano sūnus Ronaldas du 
kartus šiemet tapo Europos 
karatė čempionato prizinin-
ku. Varžybos vyko nuotoliniu 
būdu”, - gyrėsi pašnekovas.

Galvojau, kad nuo 
gripo miršta daugiau 
žmonių…

Anykščių rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininkas Žilvinas 

Augustinavičius prisipažino, 
kad 2020-ieji pakeitė jo požiūrį 
į kai kuriuos dalykus.

„Pavasarį dar galvojau, kad 
nuo gripo daugiau žmonių mirš-
ta, o dabar matome priešingą si-
tuaciją. Gaila tų žmonių, kurių 
dėl pandemijos netenkame”, - 
kalbėjo pašnekovas.

Ž.Augustinavičius pasakojo, 
kad koronaviruso pandemija 
pernai sugriovė planus kartu su 
kitais Lietuvos ūkininkais iš-
vykti į užsienio kelionę.

„Ankstyvą pavasarį su Lietu-
vos ūkininkų sąjunga planavo-
me aplankyti Izraelį, susipažinti 
su šios šalies žemės ūkiu, apžiū-
rėti lankytinas vietas. Deja, pra-
sidėjus judėjimo suvaržymams, 
kelionę teko atidėti geresniems 
laikams. Laimei, pavyko iš ke-
lionių agentūros susigrąžinti 
pinigus už jau įsigytą kelionę”, 
- džiaugėsi Ž.Augustinavičius.

dukra studijuos muzikos 
akademijoje

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė džiaugėsi pernykščiais 
savo dukros Mildos Daunorai-
tės pasiekimais.

„Milda, mano dukra, ne tik 
įstojo į Karališkosios Londono 
muzikos akademijos pianino 
specialybę, bet dar gavo ir ats-
kirą kvietimą mokytis nemoka-
mai, nepaisant to, kad pasirašy-
ta „Brexit'o“ sutartis“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Pastaruosius trejus metus 
pianistė M. Daunoraitė mo-
kėsi  Didžiosios Britanijos H. 
Purcell‘o muzikos mokykloje. 
Ji yra prestižinių tarptautinių 
konkursų laureatė. 2018 m. lap-
kričio 4 d. ji grojo su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru,  diriguojamu Martyno Sta-
kionio.

Meno kūriniai keliasi į 
virtualią erdvę

Anykščių menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis sakė, 
kad jam 2020-ieji darbe buvo 
„karšti”.

(Nukelta į 5 psl.)
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„Kilo iššūkis greitai pero-
rientuoti veiklas į virtualias 
erdves, nors neturėjome tokio 
biudžeto, kokius turi naciona-
liniai muziejai. Anykščių menų 
centras turės tris virtualias sa-
les, kuriose  išplėtotomis  vir-
tualios realybės priemonėmis 
bus galima susipažinti su meno 
kūriniais”, - apie  naujoves pa-
sakojo T.Tuskenis.

T.Tuskenis prisipažino, kad 
nemenku iššūkiu tapo darbas iš 
namų, nes šeimoje auga du ma-

žamečiai, dėmesio reikalaujan-
tys vaikai  Maja ir Vincas

„Įvairiems projektams rašyti 
teko ir ne vieną naktį paauko-
ti”, - sakė T.Tuskenis.

Gaila prarastų atostogų 
užsienyje

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė prisipažino, 
kad pernai daugiausia laiko ati-
duota darbui.

„Gruodžio 21 dieną savival-
dybėje per kalėdinį susitikimą 

su savivaldybei pavaldžių įstai-
gų vadovais sulaukiau prašymo, 
ar negalėčiau pasidalyti kažko-
kiomis asmeninėmis patirtimis, 
bet, žinokite, be darbo temos, 
nieko nesugalvojau”, - sakė ji.

L.Kuliešaitė sakė, kad 
džiaugsmo jai 2020-aisiais at-
nešė sėkmingai įgyvendinami 
Anykščių rajono savivaldybės 
projektai.

„Didžiuojuosi, kad pavyko 
pasirašyti Tilto gatvės rangos 
sutartį, taip pat džiaugiuosi  
surengtomis architektų kūry-
binėmis dirbtuvėmis, kurios 
duos didelį stimulą pokyčiams 
Anykščių mieste”, - vylėsi 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė.

Didžiausia metų netektimi 
L.Kuliešaitė įvardijo prarastas 
atostogas.

„Aš visą laiką stengiuosi ką 
nors nauja aplankyti: planavau 
keliauti į Prancūziją. Kelionės 
man padeda atsiriboti nuo ruti-
nos, darbų, aplinkos, teikia naujų 
idėjų - po jų į darbą grįžtu truputį 
kitaip nusiteikusi”, - sakė ji.

Per pandemiją kai kas 
„neteko proto”

Vilniaus universiteto studen-
tas, Gynybos paramos fondo 
savanoris Dominykas Puzinas 
pasakojo, kad jam 2020-ieji 
buvo įsimintini, nes jis ne tik 
pradėjo studijas, bet ir tapo sa-
vanoriu.

„Šiais metais baigiau mo-
kyklą, įstojau mokytis į uni-
versitetą, išvažiavau gyventi į 
didmiestį. Kovo mėnesį teko 
atsiriboti nuo mokslų, nes, 
prasidėjus koronaviruso pan-

demijai, įvedus pirmąjį ka-
rantiną, nusprendžiau padėti 
anykštėnams, kuriems reika-
linga pagalba. Tapau Gynybos 
paramos fondo aktyvistu, su 
savanorių komanda senoliams, 
izoliacijoje esantiems žmo-
nėms į namus vežėme maisto 
produktus ir kitus būtiniausius 
dalykus. Rudenį, prasidėjus 
antrajai pandemijos bangai, 
vėl pasinėriau į savanorystę. 
Radau laiko tarp studijų ne tik 
Gynybos paramos fondui, bet 
ir „Sidabrinei linijai“, taip pat 
ketinu prisijungti prie savano-
riško darbo Vilniaus ligoninė-
se, nes pandemijos metu medi-
kams trūksta pagalbos, jie yra 
pervargę”, - kalbėjo jis.

Kalbėdamas apie metų ne-
tektis, D.Puzinas nestokojo 
ironijos: „Labai liūdna dėl tos 
visuomenės dalies, kuri pan-
demijos metu „neteko proto“ 
- nesilaiko karantino taisyklių, 
bando jas laužyti ir taip platina 
virusą”.

-ANYKŠTA

savaitgalio diskusija

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Savaitgalio diskusija: Apie medžioklę…
Medžioklės tema „Anykštoje“ kiekvieną kartą susilaukia di-

džiulio skaitytojų dėmesio bei komentarų, tad šį savaitgalį dar 
kartą kviečiame padiskutuoti šia tema.

Kaip manote, kodėl atsiranda vis daugiau žmonių, kurie 
piktinasi medžiotojais? Juk niekas prie „kryžiaus“ nekala ūki-
ninkų, kurie prieš Kalėdas nukerta augintai vištai galvą...

Kodėl žmonės piktinasi nuotraukomis, kuriose medžiotojai 
pozuoja šalia trofėjų, tačiau niekam neužkliūva kepta kiaulės 
galva ant vestuvių stalo?

Kas  XXi amžiuje yra medžioklė - pramoga ar gyvūnų žudy-
mas? Ar be medžioklės galime apsieiti?

Jadze iš Svedasu: „Tegul na-
bagai medžioja, jeigu neturi iš ka 
nuspirkt krautuvej mesos. Žmo-
nes gamtoj pabuna, pabendrau-
ja, gal kokį butelioka išgeria. 
Prie ruso tai medžioklej valdžia 
visokias prablemas išspręsdava, 
sandėrius sudarinėdava. Ale gal 
ne visiem medžiotojam rajkia bi-
lietus duoti, mat kai kas gal me-
džioja išgėris arielkas ar silpnai 
primatantis. Skaitai spaudoj, tai 
net baisu daras- tai sava drau-
gu sužeidžia, tai šunį ar karvi 
nušauna. Je uteniškis vienas tai 
sumaiše stumbrų su šernu. Tai-
ke nedideliam šernan, a nušovė 
strumbrų, diduma kaip gryčia. 
Rajkia būt visai žabalam arba 
girtam iki žemes graibyma“.

davatka: „Mane piktina ku-
nigai medžiotojai. Jie net Mišias 
aukoja už medžiotojus, meldžia-
si už nušautus trofėjus. Dievas 
mokė ne žudyti, bet saugoti, glo-
boti kiekvieną gyvūnėlį. Gėda 

kunigams, kurie žudo, šaudo gy-
vūnus. Aš žadu nebevaikščioti į 
tokias bažnyčias, kur tarnauja 
.unigai –medžiokliai“.

Tata: „Nu, anykštėnai, jūs ti-
kri buduliai, nuo senų senovės 
lietuviai medžiojo ir nieko ne-
atsitiko o dabar tik raudos. Iš-
sigimė tauta, gaila nebėra tikrų 
vyrų, liko tik su pampersais“.

Taigi: „Šio pasaulio kūrėjo 
taip jau surėdyta, kad mėsė-
džiams reikia mėsos, be jos ne-
išgyventų arba turėtų sveikatos 
problemų. Žmogus medžioja 
tūkstančius metų, tai prigimtinis 
pomėgis. Medžioja ir dėl mėsos, 
ir dėl to, kad reikia reguliuoti 
gyvūnų populiaciją, ir dėl to, 
kad įdomu, patinka, pavyzdžiui, 
kaip žvejyba ar grybavimas. Ne 
tik žmogus gyvūnus medžioja 
ne dėl mėsos. Vilkai išpjauna 
pulką avių, bet mėsos neėda 
– taip vilkės moko vilkiukus 

medžioti ar dėl kitų žmonėms 
nežinomų priežasčių. Kai kurie 
žmonės, atitolę nuo kaimo, ne-
turintys supratimo kaip užaugi-
namas maistas, bando atsisakyti 
Kūrėjo suformuotos prigimties, 
nevalgo mėsos ir piktinasi, kad 
kiti nenori atsisakyti prigimtinio 
medžiotojo įpročio, mėsos val-
gymo. Jie nori pakeisti Kūrėjo 
sukurtą žmogų. To paties nori 
ir „Didžiojo perkrovimo“ ideo-
logai, kurie ant žmonių uždėjo 
kaukes ir paskelbę lokdaunus 
pastatė juos į žmogaus prigim-
čiai prieštaraujančias sąlygas. 
Jų planuose mėsos žmonės turi 
atsisakyti, ji taps deficitu. O kad 
žmogus nesusirgtų, duos kokį 
nors chemiškai padarytą mėsos 
pakaitalą - tabletę, galbūt skystą 
tirpalą, kurio dozę susileidai ir 
jautiesi, kad esi mėsos pavalgęs 
– ir žmogus patenkintas (po kaž-
kiek metų kita karta jau nežinos, 
kas yra tikra mėsa), ir pasaulį 
valdanti tokių mėsos pakaitalų 
korporacija uždirba pelną“.

Vardas (Privalomas): „Me-
džioja tie, kurie turi žudikišką 
prigimtį. Jiems malonumą kelia 
kito kančia ir mirtis.

Bet karma nesnaudžia.... Atsi-
suks dar prieš juos ir jų krauge-
rišką gyvenimo būdą“.

Etikmat: „Retas iš mūsų pa-
sakys, jog medžioklė nereika-
linga ar amorali. Ji reguliuoja 
laukinių gyvūnų populiaciją, 

apsaugo žmones nuo bėdų, tei-
kia ekonominę naudą. Tačiau 
medžioklė turi vykti tvarkingai 
ir pagal tam tikras etikos nor-
mas bei taisykles. Sovietmečiu 
buvo įprasta rodyti nuotraukas, 
kuriuose plačiai šypsosi įmitę ir 
paraudę partiniai šulai, stovin-
tys ratu aplink nušautą briedį ar 
negyvų šernų krūvą. Dabar kiti 
laikai, kita ir kultūra. Kaip gali 
reaguoti vaikas, pamatęs nušau-
tą vilkiuką ir šalia besišypsančią 
moterį... Etikos normų turime 
laikytis visur, medžioklėje tai-
pogi“.

Gamtos mylėtojas: „Neteko 
girdėti, skaityti spaudoje, kad 
medžiotojai organizavo šiukš-
lių rinkimo, nelegalių sąvarty-
nų miškuose tvarkymo talkas, 
kad sodino medelius, darė kitus 
gamtai reikalingus darbus. Dar 
nežinia, ar jie šeria žiemos metu 
gyvūnus, paukščiius, ar globoja. 
Vienintelis Anykščių medžioto-
jų pasigyrimas, kad ten ir ten, 
tas ir tas sumedžiojo vilkus. Ar 
be vilkų medžioklės medžioto-
jai dar kuo nors užsiima? Galėtų 
medžiotojai pabarti, sudraus-
minti ir palaidų šunų savininkus, 
kurių kaimuose pilna“.

Senis Šaltis: „Kai paskai-
tai spaudoje medžioklių vado 
Pečkaus pasakojimus, tai atro-
do, kad rajono medžiotojai tik 
vilkus ir temedžioja. Vis vilkai 
ir vilkai. Gal nebeliko daugiau 
gyvūnų, gal medžiotojų visa 
veikla tik vargšais vilkais ap-
siriboja? Gerai, kad dar meškų 
pas mus nėra, o tai visi tik ir 
girtųsi, kiek meškų ir kas su-
medžiojo“.

Atsakykite: „Kodėl kiaules, 
karves, avis galima pjauti,o 
šernų,stirnų,briedžių negalima 
medžioti. Vilkų irgi negalima 
medžioti,bet kad vilkai avis 
medžioja - tai normalu“.

Svėdasiškiai: „Nežinia, ko-
dėl taip puolami, užgauliojami 
medžiotojai. Pavyzdžiui, mes 
gerbiame Svėdasų medžiotojų 
klubo vadovus ir medžiotojus. 
Svėdasų medžiotojų klubas re-
mia Svėdasų krašto renginius, 
patys, kol nebuvo karantino, 
organizuodavo medžioklės se-
zono atidarymus kartu su vi-
suomene, vaišindavo koše su 
žvėriena, dalyvaudavo Šv. mi-
šiose Šv. Huberto garbei ir pan. 
Esame dėkingi ir džiaugiamės, 
kad Medžiotojų klubas Svėda-
suose veikia“.

(Atkelta iš 4 psl.)
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AViNAS. Savaitės pradžioje 
būkite ypač nuoširdus bendrau-
damas, antraip nieko neišsprę-
site. Visą savaitę turėsite puikią 
nuojautą pelningoms investici-
joms. Pasistenkite tuo pasinau-
doti. Trumpa išvyka su mylimu 
žmogumi bus labai maloni ir 
sutvirtins jūsų ryšius.

JAUTiS. Pirmomis savaitės 
dienomis galite turėti bėdos dėl 
apkalbų. Tramdykite savo emo-
cijas, ypač trečiadienį ir ketvirta-
dienį. Prieš imdamasis bet kokių 
veiksmų pasistenkite surinkti ir 
įvertinti visus įmanomus faktus. 
Savaitės pabaigoje jūsų dalyki-
niam sprendimui pernelyg dide-
lę įtaką turės asmeninės simpati-
jos ar antipatijos.

dVYNiAi. Jūsų idėjos labai 
įdomios ir neblogai pagrįstos, 
bet jau savaitės pradžioje būki-

te pasiruošęs jas aktyviai ginti. 
Oponentų turėsite daugiau nei 
pakankamai. Priešgyniaus ir 
šeimos nariai. Pasistenkite ne-
reaguoti pernelyg emocingai. 
Savaitgalis turėtų būti roman-
tiškas ir kur kas smagesnis nei 
visa likusi savaitė.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės 
pusėje ant jūsų pečių užgrius 
galybė rūpesčių. Gelbės tik kan-
trybė ir apsukrumas. Visiems 
ir visada tiesiai ir konkrečiai 
sakykite, ką galvojate. Vynioti 
žodžių į vatą jūs paprasčiausiai 
neturėsite laiko. Savaitgalį po 
draugo vizito šeimoje gali kilti 
barnis.

LiŪTAS. Būtų labai puiku, 
jei savaitės pradžioje išvyk-
tumėte į kokią kelionę. Įgytu-
mėte labai naudingų žinių ir 
patyrimo. Jei ketvirtadienį ir 
penktadienį mažiau kalbėsite, 
o daugiau klausysite, gal ir ne-

pakliūsite į kvailą ar nemalonią 
padėtį.

MErGELĖ. Savaitės pra-
džioje nė nesitikėkite, kad kaž-
kas kitas srėbs jūsų užvirtą košę 
ar mokės jūsų skolas. Kur kas 
daugiau pasiektumėte, jei būtu-
mėte sąžiningesnis ir atviresnis 
pats sau. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį galite sužinoti įdomių 
naujienų telefonu ar paštu.

SVArSTYKLĖS. Kuo dau-
giau poilsio ir pramogų šią 
savaitę! Atidėkite vėlesniam 
laikui visus darbus, kurie tik 
gali palaukti. Jums būtina kaip 
reikiant atsipūsti, ir vien tik 
savaitgalio tam nepakaks. Jei 
galite, išvykite kur nors. Ir kuo 
toliau, tuo geriau. Spręsdamas 
finansinius reikalus drąsiai va-
dovaukitės intuicija.

SKOrPiONAS. Visuome-
ninė veikla pirmomis savaitės 

dienomis bus ypač produkty-
vi. Susirasite naujų draugų ir 
bendraminčių. Tiesa, bendri 
projektai gali baigtis visai ne 
taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai 
dar nėra priežastis jų atsisakyti. 
Tiesiog būkite atsargesnis, jei 
manote, kad esate įtraukiamas į 
avantiūrą. Jei traukia kelionės, 
šią savaitę pasistenkite šį savo 
norą įgyvendinti.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės 
pusėje būsite linkęs daryti pats 
vienas ir savo rankomis. Tik 
nuo ketvirtadienio bendradar-
biavimas, ypač dalykinis, gali 
būti vaisingas. Neišlaidaukite, 
nes piniginė ištuštės bematant.

OŽiArAGiS. Saugokitės, 
šią savaitę galite patirti didelių 
nuostolių. Savaitės pradžio-
je jūsų planams gali būti labai 
nepritarta, bet neklausykite ne-
argumentuotos nuomonės. Tre-
čiadienį ar ketvirtadienį galima 

labai perspektyvi pažintis. Į 
savaitės pabaigą veikiausiai pa-
sijusite labai pavargęs. Neprie-
vartaukite savęs, raskite laiko 
poilsiui.

VANdENiS. Šią savaitę nie-
kam neleiskite stoti jums sker-
sai kelio. Klausykite savo šir-
dies ir intuicijos. Ketvirtadienį 
ar penktadienį galite turėti pro-
blemų dėl namiškių. Savaitgalį 
užsiimkite tik tokiais projektais, 
kurie pareikalaus iš jūsų darbo 
ir laiko, bet ne pinigų.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės 
pusėje neišlaidaukite pramo-
goms, vaikams ir dovanoms. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį tu-
rėtumėt nuveikti kažką namų 
ūkio labui, tik neskirkite tam 
viso savo laisvo laiko. Sutuok-
tiniai savaitgalį turės progų 
įsitikinti tiek gerosiomis, tiek 
blogosiomis bendro gyvenimo 
pusėmis.

Šį vitamino d produktą tyrėjai pasirinko naujam 
labai svarbiam tyrimui atlikti
Britų mokslininkai ruošiasi atlikti plataus masto itin ak-

tualų tyrimą su 6 000 tiriamųjų, siekdami įvertinti vitami-
no d poveikį jų imuninei sistemai. „Pharma Nord“ buvo 
paprašyta tiekti šiam tyrimui reikalingus papildus. Toliau 
skaitykite, kodėl taip nuspręsta.

Europiečiai paprastai gauna 
nepakankamai vitamino D. Tai 
yra problema, nes ši maistinė 
medžiaga padeda imuninei siste-
mai kontroliuojamai atlikti savo 
funkcijas ir „nepersistengti“.

Esmė ta, kad būtent vitami-
no D poveikį imuninei sistemai 
Karalienės Marijos universiteto 
(Londonas) mokslininkai ketina 
tyrinėti savo naujojo plataus mas-
to tyrimo metu. Šis tyrimas jau 

plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje 
ir buvo paminėtas BBC ir „Daily 
Mail“ naujienų skiltyse.

Pasirinktas dėl plataus 
dokumentavimo
Tyrimo pradžioje bus ištirti 

visi dalyviai; tinkamumo daly-
vauti tyrime sąlyga – mažesnis 
vitamino D kiekis kraujyje už 
rekomenduojamą normą.

Pusei dalyvių (kontrolinė 
grupės) reikės laikytis oficialių 

rekomendacijų – kasdien suvar-
toti po 10 mikrogramų vitamino 
D papildo. Jų atitiktis vertinama 
nebus. Kiti tyrimo dalyviai bus 
padalinti į dvi grupes: vieni 6 mė-
nesius kasdien turės vartoti 20 mi-
krogramų vitamino D kapsules, 
kiti – 80 mikrogramų vitamino D 
kapsules. Tyrimui pasibaigus, vėl 
bus tiriamas abiejų grupių tiria-
mųjų vitamino D kiekis kraujyje.

Mokslininkai pasirinko danų 
bendrovės vitamino D papildą, 
kadangi ankstesnių tyrimų metu 
paaiškėjo, kad šio prekės ženklo 
vitaminą organizmas lengvai įsi-
savina.

Norvegų tyrimai patvirtina
 gerą įsisavinamumą

Vieną iš tyrimų atlikę Oslo 
universiteto mokslininkai verti-
no vitamino D ryšį su raumenų 
jėga. Kitą tyrimą taip pat atliko 
norvegų mokslininkai, vertinę vi-
tamino D įtaką moksleivių gerai 
savijautai.

Abiejų tyrimų metu naudotas 
preparatas „D-Pearls“, abiejų re-
zultatai parodė, kad dėl šio pro-
dukto ženkliai padidėjo vitamino 
D kiekis kraujyje, vadinasi, papil-
das gerai įsisavinamas.

Kokybė lemia rezultatus
Viena iš farmacijos lyderių – 

bendrovė „Pharma Nord“ – gerai 
įsisavinamus moksliniams tyri-
mams skirtus papildus gamina 
jau daugiau negu 30 metų. Bet 

kurio tyrimo rezultatams užti-
krinti būtina, kad veiklusis jun-
ginys veiksmingai absorbuotųsi 
į kraują ir audinius.

Per minėtą laikotarpį „Phar-
ma Nord“ tiekė maisto papildus 
šimtams klinikinių tyrimų. Šių 
novatoriškų tyrimų projektų 
metu panaudoti du preparatai 
gerai žinomi mokslininkams dėl 
jų dokumentuoto įsisavinimo. 
Tyrimų rezultatai publikuoti di-
džiuosiuose medicinos žurna-
luose ir dažnai naudojami kaip 
argumentas profilaktiniam mais-
to papildų vartojimui palaikyti.

Olimpiadai pritariančių 
japonų skaičius – 
rekordiškai mažas

Japonijoje žmonių, pritarian-
čių dėl koronaviruso atidėtos 
Tokijo olimpiados surengimui 
šią vasarą, skaičius rekordiškai 
sumažėjo, rodo sekmadienį pa-
skelbti apklausos rezultatai.

Šaliai grumiantis su trečia 
COVID-19 banga, kiek dau-
giau nei 80 proc. naujienų 
agentūros „Kyodo“ apklaustų 
japonų sakė, kad olimpiada – 
didžiulis pasaulinis renginys 
– turėtų būti atšaukta arba dar 
kartą atidėta. Per gruodžio 6 
dienos „Kyodo“ apklausą tokią 
nuomonę pareiškė maždaug 60 
proc. respondentų.

Pasak „Kyodo“, naujoje ap-

klausoje dalyvavo 1 041 atsitik-
tinai atrinktas šalies gyventojas.

Atidėtos 2020 metų Tokijo 
olimpiados organizatoriai yra 
sakę, kad dar vienas atidėji-
mas nesvarstytinas, ir teigia, 
kad žaidynės bus surengtos 
nepaisant Tokijo regione šią 
savaitę paskelbtos ekstrema-
liosios padėties dėl smarkiai 
augančio COVID-19 atvejų 
skaičiaus.

Per nacionalinę sekmadie-
nio apklausą telefonu maždaug 
35 proc. respondentų „Kyo-
do“ sakė, kad pritaria visiš-
kam olimpiados atšaukimui, o 
maždaug 45 proc. nurodė, kad 
žaidynės turėtų būti antrą kartą 
atidėtos.

Mėnesį galiosianti ekstrema-
lioji padėtis sostinėje ir aplin-

kiniuose rajonuose yra ne tokia 
griežta kaip kitose pasaulio ša-
lyse taikomas karantinas ir pir-
miausia yra nukreipta į resto-
ranus ir barus, kurių paprašyta 
anksčiau baigti darbą.

Premjeras Yoshihide Suga šią 
savaitę sakė, kad Japonija yra 
įsipareigojusi surengti „saugią“ 
olimpiadą.

Tačiau Tarptautinio olimpi-
nio komiteto (TOK) aukšto ran-
go pareigūnas Dickas Poundas 
britų transliuotojui BBC sakė 
„negalintis būti tikras“, kad žai-
dynės įvyks.

Japonijos visuomenės nuo-
taikos dėl olimpiados jau kelis 
mėnesius nėra labai optimisti-
nės.

Liepą dvi apklausos parodė, 
jog dauguma japonų mano, kad 
žaidynes reiktų atidėti arba at-
šaukti, o gruodį nacionalinio 
transliuotojo NHK apklausa 
parodė, kad tik 27 proc. respon-
dentų pritarė olimpiados suren-
gimui 2021 metais.

Spauda: princas Harry 
ir Meghan Markle 
pasitraukė iš socialinės 
žiniasklaidos

Princas Harry ir Meghan 
Markle pasitraukė iš socialinės 
žiniasklaidos, nes nusivylė „ne-
apykanta“, kurią matė tokiuose 
tinkluose kaip „Facebook“ ir 
„Twitter“, sekmadienį pranešė 
britų laikraštis „The Sunday Ti-
mes“.

Į JAV persikėlusi pora socia-
line žiniasklaida nebesinaudos 
nei asmeniniais, nei profesiniais 
tikslais. Princui ir jo sutuokti-
nei artimas šaltinis laikraščiui 
sakė, kad jiedu „neturi planų“ 
naudotis socialine žiniasklaida 
jų naujam fondui „Archewell 
Foundation“. 

Be to, pasak šaltinio, „labai 
mažai tikėtina“, kad jie vėl pra-
dės naudotis socialinės žinias-
klaidos platformomis kaip pri-
vatūs asmenys.

Sasekso kunigaikštis ir kuni-

gaikštienė, kurie staiga atsisakę 
britų karališkųjų asmenų parei-
gų pernai persikėlė į Kaliforniją, 
anksčiau žadėjo aktyviai reikštis 
internete.

Jų paskyra „Sussex Royal“, 
kai jie dar ėjo britų karališkosios 
šeimos narių pareigas, insta-
grame surinko daugiau kaip 10 
mln. sekėjų.

Anksčiau pora skundėsi dėl to, 
kaip su jais elgiamasi socialinėje 
žiniasklaidoje ir britų spaudoje.

Pernai sutuoktiniai, pagal susi-
tarimą dėl atsitraukimo nuo svar-
bių karališkosios šeimos narių 
pareigų atsisakę ženklo „Sussex 
Royal“, įsteigė ne pelno orga-
nizaciją „Archewell“, didžiau-
sią dėmesį skirsiančią psichinei 
sveikatai, švietimui ir gerovei.

Princas Harry ir Meghan taip 
pat ėmėsi kitų darbų, pavyzdžiui, 
pasirašė kontraktą su „Spotify“ 
dėl tinklalaidžių, pasakojančių 
„dvasią pakeliančias ir pramogi-
nes istorijas“, kūrimo.

-BNS
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prizai Bilietas Prizas 031*254 500 Eurų 0274547 Auto-
mobilis Nissan Qashqai 017*571 Pakvietimas į TV studiją 
004*263 Pakvietimas į TV studiją 030*396 Pakvietimas į 
TV studiją

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. 

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
BuLius ir TeLyčiAs 

„KreKeNAVOs 
AGrOFirMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

įvairūs

ieškome STATYBiNiNKO-BriGAdiNiNKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452. 

ieškome dArBŲ VAdOVO (-ĖS)
Darbams iki 10 kV elektros tinkluose (atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas).
Tel. (8-675) 26514 , e-mail: ukmerge@elga.lt

ieškome ELEKTriKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452.

Paslaugos

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, 
(8-605) 59932.

Kuras

Akcijos įvairių rūšių malkoms 
3 m rąsteliais. Veža 15-30 
erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miskovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Šeima pirktų 3-4 kambarių 
butą Anykščiuose arba so-
dybą 10 km spinduliu aplink 
Niūronis.

Tel. (8-607) 91699. 

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 Eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 
Eur. Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

5 raktų ryšulį prie turgaus.
Tel. (8-615) 10938.

rado
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anekdotas

oras

-3

-2

mėnulis
sausio 12 d. - delčia,
sausio 13 - 15 d. - jaunatis.

Veronika, dargaudas, 
Gilvydė, iveta, raimonda, 
Vera, Hiliaras.

Arkadijus, Cezarija, 
Cezarijus, Vaigedas, 
Lingailė, Ernestas, Cezarė, 
Cezaris.

šiandien

sausio 13 d.

vardadieniai

sausio 14 d.
Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

sausio 15 d.
Paulius, Skirgaila, Snieguolė, 
Meda, Povilas.

Eina drakonas mišku ir sutinka 
mešką:

- Kas tu?
- Meška.
- Taip, užsirašom... Ateik pas 

mane iš ryto, būsi mano pusry-
čiai.

Eina toliau ir sutinka lapę:
- Kas tu?
- Lapė.
- Taip, užsirašom... Ateik pas 

mane per pietus, būsi mano pie-
tūs.

Eina toliau ir sutinka zuikį:
- Kas tu?
- Zuikis.
- Taip, užsirašom... Ateik pas 

mane vakare, būsi mano vaka-
rienė.

- O galiu neateiti?
- Gali. Taip , išbraukiam.

***
- Kai anksti ryte išgirstu ža-

dintuvą, man atrodo, kad į mane 
šaudo.

- Na, ir kaip, - šoki iš lovos?
- Ne, guliu tarsi užmuštas...

***
- Tu guli ant šilto smėlio... Tau 

patogu ir malonu. Tavo raume-
nys visiškai atsipalaidavę. Tave 
apima mieguistumas. Tavo vokai 
sunkėja...

- Kokius dar kliedesius čia šne-
kate?! Mokėkite už bilietą!

***
- Nuo kokio amžiaus berniukus 

galima atpratinti nuo krūties?
- Galima iš karto po vestuvių. 

Tik pamažu, kad netraumuotu-
mėte jo psichikos.

Žvejai: „Moterų neturim, 
nebus, kam raudot“

Vienas žvejų – anykštėnas 
Aurelijus, kitas – kavarskietis 
Dainius, abu man gerai pažįs-
tami, šnekūs vyrukai. Lengves-
nis,  mažesnio kūno svorio visą 
ežerą mikliai skersai-išilgai 
apkeliauja, ledo storį grąžtu iš-
matuoja – jau yra kokie 5 cm, 
todėl pavieniui galima vaikš-
čioti drąsiai. Dėl saugumo pats 
įsitikina, o po to ir mane padrą-
sina – „drąsiai eikš, ledas jau 
storas“. Ir dar patikslina, kur 
tikrai tvirtas ledas, o ten, link 
vidurio, pataria neiti, nes gal 
tik naktį ežeras užšalo, vakar 
dar bangelės tyvuliavo, tad dar 
nebūtų saugu. Statau koją ant 
ledo, kiek tvirčiau laikydama 
fotoaparatą, ir vaikams leidžiu 
arčiau pakrantės žiemos malo-
numais pasidžiaugti. Šąla – tai-
gi, kol kas saugu.

Tikslas – lydekos ir 
ešeriukai
 
Pasirodo, kai ant ledo yra 

sniego, turėtų neblogai kibti ly-
dekos ir ešeriukai. 

Gruodžio 15 dieną ledinis 
ežeras gražiai sniegeliu apsi-
dengęs. Tądien jau penki žvejai 
ant ledo: anykštėnas ir keturi 
nematyti vyrukai. Atsitiktinai 
nufotografavusi pakankamai 
toli nuo kranto esančius, matau, 
kad vienas iš jų jau laimikį – 
lydeką – atkabina. Ką gi, jei į 
atsitiktinį kadrą lydeka „paten-
ka“, spėju, kad gerai kimba.

Šnektelėjusi su anykštėnu, 
sužinau, kad žvejai stengiasi 
iki Naujųjų metų lydekas gau-
dyti, nes galima „ant gyvos“ 
pagauti su skrituliu, vėliavėle. 
„Po Naujųjų jau tik blizgutes 
bus galima naudoti, ir tai tik iki 
vasario 1 dienos, tad kibs pras-
čiau. Juk ne taip lengva lydeką 
šaltame vandenyje po ledu „su-
dominti“. Be to, kasmet būna 
žvejų mėgėjų taisyklių pakeiti-
mų, reikia stebėti. Nežinojimas 
nuo atsakomybės neatleidžia“, 
– atvirauja pašnekovas. 

Atodrėkis ir rizika 

Gruodžio 17- tą dieną laikėsi 
pliusinė temperatūra- prasidėjo 
atodrėkis. Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos 
puslapyje pateikta informacija, 
kad ledas laikomas tvirtu, jeigu 
jo storis yra daugiau kaip 7 cm. 
Toks ledas jau išlaiko žmogų. 
Tačiau kad jis išlaikytų grupę 
žmonių, jo storis turi būti ne 
mažesnis kaip 12 cm. 

Budrių ežeriukas aptrauktas 
to paties 5–6 cm storio ledu. 
Pavienius žmones jis vis dar 

laiko, tik kartkartėmis trakšte-
lėjęs priverčia krūptelti.

Nepaisydami viešai skelbia-
mos ir, neabejoju, jiems ge-
rai žinomos informacijos bei 
draudimų, kitoje ežero pusėje 
žvejoja net keturi žvejai. Tie-
sa, pakankamai saugiu atstumu 
vienas nuo kito, nesibūriuoja. 

Vis dėlto, galvoju, kai tokia 
įtempta padėtis, žvejai-opti-
mistai randa, kuo dar galima 
rizikuoti – ogi lipti ant plonyčio 
ledo! Apsiaunu savo šiltus žve-
jo batus (nors gyvenime nesu 
žvejojusi, tiesiog esu „šiluma-
mėgė“) ir keliauju. 

Žengusi kelis žingsnius ant 
ledo, toliau viena eiti visai ne-
noriu. Man kelio link žvejų 
toliau neberodo net ir mano ka-
tinas Rainis. Atsitūpė priekyje 
manęs, tarsi saugodamas. 

Pakilus oro temperatūrai, plo-
nas sniego sluoksnis per naktį 
visai ištirpo – ežeras padeng-
tas skaidriu ledu. Aidas gerai 
skamba per ežerą, tad pasilabi-
nu ir užduodu kelis klausimus 
drąsiems žvejams: iš kur atvy-
kę, kaip  besiseką ir ar nebijan-
tys įlūžti. 

Vos sekundei atsisukęs, bet 
neatsitraukdamas nuo žvejy-
bos, vienas vyrukas man atsako 
esąs iš Vilniaus rajono, kaip ir 
kiti du, o ketvirtasis – iš Ute-
nos. „Trimis mašinomis atva-
žiavom. Bet kad nieko gero ne-
pagaunam - tik keli ešeriukai! 
Aną kartą vieną lydeką paga-
vom. Nebeapsimokėjo šiandien 
važiuot“, – pasiguodžia. 

- Tai ar nebaisu įlūžti? – vėl 
užduodu klausimą. Išgirstu, 
kad jie moterų neturi, nebus 
kam raudot. Žvejai-optimistai, 
pasirodo, turi neblogą humoro 
jausmą... Gerokai popiet visi 
išskuba namo. 

Greit šie žvejai nesugrįš, nes 
neleis sugriežtinto karantino 
visoje Lietuvoje taisyklės, o jų 
jau tikrai turės visi laikytis. Be 
to, nežinia, kada vėl ežeras ap-
sitrauks ledu, ant kurio bus sau-
gu vaikščioti. Sprendžiant pa-
gal orų prognozes, šiais metais 
kažin ar taip begali benutikti.

Policija netikrina

Beje, taip besišnekučiuoda-
mi, tuo pat metu kitoje ežero 
pusėje pastebėjome keliuku 
lėtai važiuojantį patruliuojantį 
policijos automobilį. Nesusto-
jo. Nuvažiavo. Žvejai šyptelėjo: 
„Čia gal jūs ir iškvietėt? Bijo gi 
jie ant ledo eiti!“

Kodėl nežvejojo 
anykštėnas? 

Grįžusi į namus, paskambinu 

žvejui iš Anykščių ir pasiteirau-
ju, kodėl jis šiandien nebeatvy-
ko į poledinę žūklę. 

„Aš žvejoju jau beveik 40 
metų, taigi, galiu pasakyti, 
kada tinkama diena, o kada ne-
verta šalti visą dieną dėl kelių 
ešeriukų. Kai ant ledo sniego 
nėra ir pats ežeras yra negilus, 
žuvis neieško maisto. Ledas 
skaidrus, dugnas matosi, lyde-
kos būna baikščios. Gali visą 
dieną „prakabėti ant ledo“, ir 
jokio laimikio. Tada nėra šan-
sų pagauti žuvį. Ledas tirpti 
pradėjo, gal ir 5 centimetrų 
storio nesiekia, o kai kur gal 
tik kokie trys bus likę“, – teigė 
pašnekovas. 

Pasak Aurelijaus Kaštalja-
novo, ši diena paskutinė, kai iš 
viso dar galima ledu vaikščioti 
ir neįlūžti. „O eiti ant ledo rei-
kia tik pasiruošus – turėti va-
dinamuosius „nagus“, ir ne bet 
kur, ir ne bet kaip, o virvutė ant 
kaklo, o „nagai“ – išorės kiše-
nėlėje“, – pasakojo žūklės ir 
žuvies mėgėjas. 

Sužinojau, kad lydekas gali-
ma būtų gaudyti viliojant kuo-

jytėmis, mat jų yra Budrių eže-
re, bet kibtų ir „ant ešeriukų“: 

„Gerai yra turėti iš anksto 
žuvyčių. Šiuo atveju ir kuojy-
tės, ir ešeriukai tiktų. Mat jei 
atvažiuosi be nieko ir pirma 
bandysi pagauti mažų, gali jų 
užkibti, o gali ir neužkibti. Ge-
riausia važiuoti lydekauti tam 
jau iš anksto pasiruošus“, - pa-
sakoja A. Kaštaljanovas.  

Prisipažino esąs 
ekstremalas

Su vienu iš tąkart ant skai-
draus ledo žvejojusių – Rim-
vydu Geralavičiumi – susipa-
žinau per feisbuką, gavusi jo 
komentarą „Ačiū už reklamą“ 
po įkeltomis nuotraukomis iš 
jo žvejybos ant Budrių ežero. 

Pasirodo, Rimvydas yra eks-
tremalas nuo vaikystės, tačiau 
nepametantis sveiko proto. 
„Žvejyba yra mano hobis ir 
didžiausias malonumas“, – tei-
gė vyrukas, feisbuko viršely-
je besididžiuojantis laimikiu 
– didžiule, apie 10 kg svorio 
lydeka. 

Pirmas žvejys ant Budrių ežero, kurį pastebėjau gruodžio 
10 dieną, buvo Aurelijus Kaštaljanovas, kuris sako žvejo-
jantis ant ledo beveik 40 metų. 

(Atkelta iš 1 psl.)


