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„Direktorius man pasakė, kad visur 
būsiu galva aukščiau už kitus“

Traupyje gimusi Reda Jakubonienė pristato save kaip laisvąją menininkę: moteris tapo, siuva, yra juvelyrė, o į jos ran-
kas pakliuvusi odos skiautė virsta kūriniu. 

Jau nuo mokyklos suolo, R. Jakubonienė buvo meniškos sielos: mėgo dainuoti, groti, o paskutinėse klasėse išgirsti tuo-
metinio Traupio devynmetės mokyklos direktoriaus Sigučio Obelevičiaus žodžiai paskatino siekti savo tikslų.

Kai nekuria, R. Jakubonienė čiumpa į rankas meškerę ir 
keliauja žvejoti karpių. „Karpininkai – ypatingi žvejai, tu-
rintys savą filosofiją“, – teigia moteris. 

Odos skiautė, prisilietus Redos Jakubonienės rankoms, 
virsta nuostabiu meno kūriniu - papuošalu, 
rankine ar paveikslu.    

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Iš Anykščių kilusi menotyrininkė Dalia Tarandaitė pasa-
kojo apie Kazimiero Jogailaičio portretus. 

Kultūros 
premiją 
pasiūlyta skirti 
pedagogui

Norinčių 
vairuoti 
autobusus - 
vienetai

Komandiruotės į užsienį – ar yra ką 
slėpti?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys:

„...Jeigu tokia praktika yra 
savivaldybėje neviešinti į už-
sienio komandiruotes vykstan-
čių specialistų pavardžių – tai 
yra blogai.“

Anykščių karališkoji atmintis atvėrė 
vartus į miesto ateitį 
Kultūrologas, nacionalinių kultūros strategijų rengėjas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduo-

tojas, anksčiau dirbęs Anykščių muziejaus direktoriumi, Vytautas Balčiūnas anykštėnus lapkričio 7 dieną Anykščių menų 
centre vykusioje popietėje ,,Karaliaus Kazimiero Jogailaičio diena Anykščiuse” kvietė naujai pažvelgti į krašto praeitį. 

V. Balčiūnas kėlė klausimą, ar neatėjo laikas pastatyti paminklą Anykščių vardą pirmą kartą paminėjusiam karaliui 
Kazimierui Jogailaičiui bei įsteigti Anykščių globėjo Šv. Jono Nepomuko ordiną bei medalį, kasmet jį teikiant miestui 
nusipelniusiems asmenims.

Muziejininkas Vytautas Balčiūnas siūlė permąstyti Kazi-
miero Jogailaičio atminimą ir jo svarbą miesto tapatybei.

Aplinkotvarka. Anykščių 
regioninio parko direkcija pa-
sirašė sutartį su UAB „Kurklių 
karjeras“ dėl aplinkos tvarky-
mo darbų prie Medžių lajų tako 
komplekso ir Puntuko akmens. 
7 tūkst. vertės sutartyje numa-
tyta, kad bendrovė sutvarkys ta-
kus ir šlaitus, sudarydama sąly-
gas lankytojams susipažinti su 
Anykščių krašto saugomomis 
gamtos ir kultūros vertybėmis. 
Darbus numatoma užbaigti iki 
lapkričio 22 dienos.

Darbotvarkė. Anykščių ra-
jono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
ir jos pavaduotoja Veneta Ver-
šulytė šią savaitę sugrįžo į dar-
bą. Nuo spalio pabaigos abi jos 
buvo nedarbingos. Administra-
cijos vadovių nedarbingumas 
sutapo su Anykščių rajono sa-
vivaldybėje fiksuotu koronavi-
ruso protrūkiu. Šią savaitę atos-
togauja Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis.

Tyrimai. Artimiausius trejus 
metus už biokuro laboratori-
nius tyrimus UAB „Anykščių 
šiluma“ sumokės per 11 tūkst. 
Eur. Bendrovė dėl to pasirašė 
sutartį su UAB „Axioma servi-
sas“. Biokuro tyrimo atlikimas 
leidžia planuoti katilinės įran-
gos darbo našumą bei sužinoti 
tikslią tiriamos biomasės kainą 
ir energinę vertę.

Sprendimas. Praėjusią sa-
vaitę posėdžiavusi Anykščių 
rajono taryba nurašė  Anykščių 
rajono savivaldybei priklausan-
tį tualetą, kuris yra Anykščiuo-
se, Vilties gatvėje. „Statinys 
fiziškai ir technologiškai nusi-
dėvėjęs, neatitinkantis gamto-
sauginių reikalavimų, nepar-
duotinas“, – rašoma sprendimo 
projekte.
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Į kaimus švietimo pagalbos specialistai vyks 
naujutėlaičiu automobiliu

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba išsinuomojo 2021 
metų laidos lengvąjį automobilį „Toyota Corolla“.

Iki kitų metų gruodžio pabai-
gos už automobilio nuomą bus 
sumokėta beveik 6 tūkst. Eur. 
Transporto priemonę Anykščių 
švietimo pagalbos tarnyba nuo-
mojasi iš sostinėje veikiančios 
automobilių nuomos agentūros 

„Autolux“.
Anykščių švietimo pagal-

bos tarnybos direktorė Vita 
Abraškevičienė „Anykštą“ in-
formavo, kad naujutėlaičiu au-
tomobiliu naudojasi  įstaigos 
mobilioji komanda, komplek-

siškai teikianti koordinuotas 
mobiliąsias švietimo pagalbos, 
socialines ir sveikatos prie-
žiūros paslaugas mokiniams  
Anykščių rajono kaimo mo-
kyklose. Mobiliąją komandą 
sudaro specialusis pedagogas, 
logopedas, socialinis pedago-
gas, psichologas ir kiti speci-
alistai.

Už Anykščių švietimo pagal-
bos išsinuomotą automobilį bus 
sumokėta projektinėmis lėšo-
mis. Įstaiga dalyvauja projekte 
„Anykščių rajono savivaldybės 
mokyklų pažangos skatinimas 
diegiant vaiko emocinės gero-
vės aplinkos (VEGA) modelį“, 
kurį finansuoja Europos Sąjun-
gos fondai.

Norinčių vairuoti autobusus 
- vienetai

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Keleivių pervežimo paslaugas teikianti UAB „Transpor-
to centras“ Anykščių rajone ieško autobusų vairuotojų. 
Bendrovės transporto vadovas Anykščių rajone Virginijus 
Sereikis sakė, kad susidomėjimas tokiu darbu yra labai 
nedidelis.

Dviejų autobusų vairuotojų, 
pasak V.Sereikio, UAB „Trans-
porto centras“ prisireikė dėl to, 
kad vienas šiuo metu serga, be 
to, bendrovė užsakomuoju rei-
su  pradėjo vežioti anykštėnus, 
dirbančius  Ukmergėje veikian-
čioje gamykloje.

Anykščių padaliniui vado-
vaujantis V.Sereikis sakė, kad 
asmenys, kurie domisi autobu-
so vairuotojo darbu, domisi ne 
tik atlyginimo dydžiu, tačiau ir 
tuo, kokiais maršrutais teks va-
žiuoti.

Pašnekovas sakė, kad Užim-
tumo tarnybos tinklapyje pa-
skelbus skelbimą, kad ieškomi 
autobusų vairuotojai, per die-
ną sulaukė vos dviejų telefono 
skambučių.

„Nėra daug skambučių. Dirb-
ti autobuso vairuotoju reikia 
kategorijos, kodo. Manau, jei 
reikėtų daugiau surasti autobu-
sų vairuotojų, nebūtų lengva. 
Šiuo metu visi autobusų vairuo-
tojai, kurie pas mus dirba, yra 
senbuviai. Nėra pas mus dar-
buotojų kaitos, gal tik kokie du, 
pradėję pas mus dirbti, atkrito. 
Dažniausiai autobusus vairuoja 
pensininkai arba žmonės, ku-
riems iki pensijos nebedaug yra 
likę“, - kalbėjo V.Sereikis.

Pašnekovas abejojo, ar pa-
vyktų Anykščių rajone suras-
ti jaunų autobusų vairuotojų.  
„Jaunimui reikia didelių atlygi-
nimų. Be to, autobusų vairuoto-
jams reikia keltis ankstų  rytą“, 
- juokėsi V.Sereikis.

Vagystė. Lapkričio 5 dieną  
apie 7.00 val. Traupyje moteris 
(g. 1975 m.) pastebėjo, kad iš 
ūkinio pastato pavogti įvairūs 
darbo įrankiai, o iš kiemo pa-

vogtas plastikinis konteineris. 
Padaryta 3 475 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pagalba. Lapkričio 7 dieną  
į Debeikių seniūnijos  Leliūnų 
kaimo Sodų g. iškviesti ugnia-
gesiai rankiniu inventoriumi iš-

laužė gyvenamojo namo duris, 
įleido  medikus ir policijos pa-
reigūnus. Pilietis rastas sąmo-
ningas lovoje, medikų pagalbos 
neprireikė.

Kaminas. Pirmadienio naktį 
ugniagesiai iškviesti į Troškū-

nų seniūnijos Surdegio mieste-
lį. Sodų g. esančiame gyvena-
majame name gaisro nebuvo, 
tačiau buvo labai įkaitęs kami-
nas, o kamine buvo išdegę su-
odžiai. Pabudėta, kol kaminas 
atvėso.

Pajėgos. Dėl didelės migran-
tų kolonos judėjimo Baltaru-
sijoje link pasienio su Lenkija 
Lietuvoje perdislokuojamos 
pajėgos, pranešė Valstybės sie-
nos apsaugos tarnyba (VSAT). 
VSAT vado Rustamo Liuba-
jevo teigimu, įvairių šaltinių 
duomenimis, Baltarusijoje 
pasienyje su Lenkija gali būti 
nuo 1 tūkst. iki 5 tūkst. žmonių. 
Šiemet iš Baltarusijos į Lietuvą 
neteisėtai pateko per 4,2 tūkst. 
migrantų, tačiau rugpjūtį pasie-
niečiams pakeitus taktiką į šalį 
neįleisti dar beveik 6 tūkst. as-
menų.

Sutartis. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijoje (ŠMSM) 
pasirašyta švietimo ir mokslo 
šakos kolektyvinė sutartis: nu-
matytas per 12 proc. algų augi-
mas nuo sausio. Sutartyje nu-
matyta skirti papildomai 12,49 
proc. lėšų mokytojų, mokslo ir 
studijų institucijų mokslo dar-
buotojų, kitų tyrėjų ir dėstyto-
jų, taip pat mokslą ir studijas 
aptarnaujančių neakademinių 
darbuotojų darbo užmokesčiui 
padidinti nuo sausio 1 dienos. 
Kaip skelbia ŠMSM ikimoky-
klinio, priešmokyklinio, ben-
drojo ugdymo, profesinio mo-
kymo ir neformaliojo švietimo 
mokytojų pareiginės algos nuo 
kitų metų pradžios didės 10 
procentų, kita lėšų dalis – 2,49 
proc. – bus skirta apmokėjimui 
dėl padidinto darbo krūvio ar 
sudėtingumo. Iš viso nuo 2022 
metų sausio 1 dienos valstybės 
biudžeto projekte švietimo sek-
toriaus algų didinimui numaty-
ta 158,5 mln. eurų. 

Išmoka. Vyriausybė ragina 
senjorus suskubti pasiskiepyti 
pirmąją „Pfizer“ ir „BioNTech“ 
sukurtos „Comirnaty“ vakcinos 
doze – antradienis yra paskuti-
nė diena, kai galima tą pada-
ryti, siekiant gauti 100 eurų 
išmoką. „Comirnaty“ – vienin-
telė dviejų dozių vakcina, kuria 
šiuo metu galima pasiskiepyti, 
siekiant gauti išmoką. 100 eurų 
vienkartinė išmoka skiriama 
75-erių ir vyresniems senjo-
rams, nuo rugsėjo iki gruodžio 
pasiskiepijusiems dviem dozė-
mis, bei tiems, kurie iki kitų 
metų balandžio pasiskiepys su-
stiprinančia doze.

Apdovanojimas. Tarp-
tautiniame kino festivalyje 
„Filem‘On“ Belgijoje lietuvių 
režisierės Inesos Kurklietytės 
filmas „Drugelio širdis“ pelnė 
Europos vaikų filmų asocia-
cijos prizą. Jis pripažintas ge-
riausiu ilgametražiu vaidybiniu 
filmu, pranešė filmo atstovai. 
„Drugelio širdis“ – vaidybinis 
nuotykių filmas vaikams.

-BNS

Kultūros premiją pasiūlyta skirti pedagogui Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 8 dieną, pirmadienį, surengtame nuotoliniame 
Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos posėdyje iš 
dviejų kandidatų išrinktas Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatas.

Šiemet šiai premijai gauti 
Anykščių rajono tarybai siū-
lomas  pedagogas, kraštotyri-
ninkas Gintaras Ražanskas. Jo 
kandidatūrą premijai pasiūlė 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukaus-
ko memorialinis muziejus.

Už  G. Ražansko kandidatūrą 
balsavo 9 Kultūros tarybos na-
riai, 4 – susilaikė.

G. Ražanskas nuo 2012 metų 
yra Anykščių Teresės Mike-
liūnaitės kraštotyros draugijos 

valdybos narys. Jis parengė ir 
išleido kraštotyros apžvalgas 
„Anykščių Jono Biliūno gimna-
zija“, „Mickūnai“ ir „Leliūnai“, 
sudarė kraštotyros monografiją 
„Anykščių Jono Biliūno gim-
nazija : 1920–2020“.

Šiai premijai Anykščių jauni-
mo reikalų taryba  taip pat buvo 
pasiūliusi pianistę, muzikos pe-
dagogę Pauliną Dūmanaitę.

Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premijos laureatą Kultūros 
taryba bandė išrinkti dar praė-

jusį mėnesį, tačiau to padaryti 
nepavyko net du kartus. Vieną 
kartą  sušauktą  posėdį  teko at-
šaukti, nes didžioji dalis Kultū-
ros tarybos narių jame negalėjo 
dalyvauti dėl ligų ar asmeninių 
priežasčių. Premijos laureatą 
taip pat buvo bandoma išrinkti 
elektroniniu paštu, tačiau ir to 
padaryti nepavyko.

Beje, rajono Kultūros tarybą 
papildė trys nauji nariai - Anykš-
čių rajono mero patarėja Vaida 
Jucienė, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos veiklos koordinatorė 
Simona Ševčenkaitė ir kulūrolo-
gas, Lietuvos nacionalinio dai-
lės muziejaus direktoriaus pava-
duotojas Vytautas Balčiūnas.

Pedagogui, kraštotyrinin-
kui Gintarui Ražanskui 
Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premija turėtų 
būti įteikta iki šių metų 
pabaigos.
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komentarai Komandiruotės į užsienį – ar yra ką slėpti?
Anykščių rajono savivaldybės administracija slepia, kurie administracijos specialistai už 

mokesčių mokėtojų pinigus vyksta į užsienio komandiruotes. Specialistų pavardės žinias-
klaidai nenurodomos dangstantis asmens duomenų apsauga, nors kitose Lietuvos savival-
dybėse tokia informacija viešai prieinama.

 „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvų vadovė Ieva Dunčikaitė 
„Anykštai“ sakė, kad „nuolatinis atvirumas ir skaidrumas yra būtinos sąlygos savivaldy-
bėms siekiant didinti pasitikėjimą bei skatinti bendradarbiavimą su vietos gyventojais. No-
rėtųsi, kad savivaldybės skirtų dar daugiau dėmesio informacijos viešinimui bei gyventojų 
įtraukimui ypač, kai tai yra susiję su mūsų visų, mokesčių mokėtojų, pinigais.“

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina Anykščių rajono savivaldybės nenorą 
atskleisti, kas ir kokiems tikslams naudoja mokesčių mokėtojų pinigus.

Nežinau, ką 
savivaldybė turi 
slėpti

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras:

- Negaliu pasakyti, kad mano 
atsakymas bus 100 proc.teisin-
gas, bet manau, jei žiniasklai-
da aprašinėtų, ką savivaldybės 
specialistas užsienio komandi-
ruotės metu veikė lovoje, tada 
jau būtų asmeninė informacija. 
O įprastai savivaldybės speci-
alistai į užsienio komandiruo-
tes vyksta darbo reikalais, turi 
jiems paskirtas užduotis, vyks-
ta visos savivaldybės vardu. Tai 
yra vieša informacija.

Net Prezidentas,  kai vyksta 
į Briuselį ar kokią kaimyninę 
šalį, viskas yra skelbiama.

Anksčiau buvo galima pavie-
šinti bet kurio girtuoklio pavar-
dę, o dabar tik tada, kai jo ieško 
policija.

Nežinau, ką čia Anykščių ra-
jono savivaldybė turėtų slėpti? 
Dar vienas pavyzdys – susirgo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė, jos 
pavaduotoja. Taip išeina, kad 
čia asmeninė informacija, bet 
ją reikėtų skelbti. Kaipgi taip? 
Juk susirgo žmonės, bėda atsi-
tiko, neduok Dieve, nuo viruso 
jaunos merginos numirtų.

Viešumas tik į 
gera

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys 
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga):

- Manau, kad į užsienio 
komandiruotes vykstančių 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistų pavardės neturėtų 
nuo visuomenės būti slepia-
mos. Asmens duomenys čia juk 
nereikalingi – užtenka vardo ir 
pavardės.

Man pasakėte naujieną, kad 
Anykščių rajono savivaldybė-
je tokie dalykai vyksta. Sunku 
kažką ir pasakyti.

Į užsienio komandiruotes 
vykstantys specialistai galėtų 
pateikti bent trumpas ataskai-
tas, ką ten nuveikė. Kokios čia 
paslaptys? Viešumas tik į gera.

Netgi  Lietuvos mėsinių gal-
vijų augintojų ir gerintojų aso-
ciacijoje, jei kažkas vyksta į 
komandiruotes, vėliau pateikia 
ataskaitas apie tai, kokių naujie-
nų parsivežė, ką gero padarė.

Viešumas yra 
amžina 
problema

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys (Lietuvos Respublikos li-

beralų sąjūdis):
- Visada užduodate įdomius 

klausimus. O tai ką, dabar 
Anykščių rajono savivaldybė 
neatskleidžia į užsienio koman-
diruotes vykstančių specialistų 
pavardžių? Nežinau, man čia 
tai nieko baisaus. Turėtume ži-
noti, kas važiuoja ir ko važiuo-
ja. Nematau čia problemos. O 
kodėl čia slepiama?

Manau, kad savivaldybės 
specialistas yra viešas asmuo. 
Jeigu tokia praktika yra savi-
valdybėje neviešinti į užsie-
nio komandiruotes vykstančių 
specialistų pavardžių – tai yra 
blogai.

Juk savivaldybės specialis-
tai į užsienio komandiruotes 
nevyksta atostogauti ir saulėje 
degintis.

Viešumas yra amžina proble-
ma.

Savivaldybė 
nusibrėžusi per 
daug „raudonų 
linijų“

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Akivaizdu, jog rajono savi-
valdybė yra nubrėžusi per daug 
„raudonų linijų“, teisindama jas 

norminiais aktais ar tvarkomis. 
Nenorima informuoti gyven-
tojų, kas vyksta už mokesčių 
mokėtojų pinigus į užsienio ke-
liones, slepia asmenis, dalyvau-
jančius viešuose konkursuose, 
nepublikuoja vadovų kelionių 
tikslų ar siekiamos naudos... 
Tokia praktika politikams atsi-
suka bumerangu. Visados būna 
taip, kad kuo daugiau paslapčių, 
tuo daugiau įtarimų ir sąmokslo 
teorijų. Savivaldybė yra viešoji 
įstaiga, tad visa informacija turi 
būti vieša, o veikla skaidri. Po-
litikai, valstybės tarnautojai ir 
jiems prilyginti asmenys nega-
li dangstytis Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu ir 
likti vienoje ar kitoje situacijoje 
incognito. Man keistai atrodo, 
kad slepiamos pavardės kon-
kursuose dalyvaujančiųjų as-
menų. Jei koks nors įstatymas 
leidžia neviešinti jų pavardžių, 
tai kodėl organizatoriams nepa-
prašyti jų sutikimo. Juk pats da-
lyvavimas konkurse į, sakykim, 
prestižiškiausią rajone įstaigą, 
net jei nelaimėsi, yra asmens 
pripažinimas ir garbingas rei-
kalas. O  slėpimas, paieška ti-
krų ir netikrų priežasčių sudaro 
prielaidas neskaidrumui, o viso 
to rezultatas neprideda pasiti-
kėjimo pačia institucija.

-ANYKŠTA

„Direktorius man pasakė, kad visur 
būsiu galva aukščiau už kitus“

Redos Jakubonienės talentas pradėjo skleistis dar tuometinėje Traupio devynmetėje moky-
kloje: mergaitė mėgo dainuoti, groti. Nuotraukoje (ketvirta iš kairės) – su bendraklasiais 
ir auklėtoja Palmira Šapeliene.  

(Atkelta iš 1 psl.)
- Kokia Jūsų profesija? Kas 

lėmė pasirinkimą?
 - Žinių troškimas – mano gy-

venimo varikliukas. Todėl, turė-
dama keletą specialybių, tampu 
tikra aukščiausios kvalifikacijos 
namų šeimininkė: siuvėja, me-
ninės apdailos specialistė; virėja; 
juvelyrė. Nepatikėsite, bet man, 
kaip racionaliam žmogui, visos 
žinios yra puikiai pritaikomos 
praktikoje net ir kitose srityse. 
O svarbiausia - galiu visiškai iš-
laisvinti savo moteriškumą su tu-
rimomis žiniomis, nes moteris iš 
prigimties yra Kūrėja. Tad menas 
yra mano pagrindinė profesija. 
Kai man sako, kad aš esu „prie 
meno“, visada patikslinu - aš ne 
„prie meno“, aš esu visa jame. 
Meninių darbų kūrimas apima 
viską, kas yra susiję su Moters 
Pasauliu. Dvasiniu ir fiziniu.

- Kada susidomėjote me-
nais? Gal kažkas tam turėjo 
įtakos?

 - Esu pati jauniausia, vėly-
viausias vaikas šeimoje. Tėveliai, 
užauginę trejetą pametinukų, į 
valias turėjo laiko užsiimti mano 
auklėjimu kūrybiškai. Nuo pat 
kūdikystės mane supo senovinės 
pasakos, mamos pasakojimai apie 
gyvenimą senais laikais, apie to 
meto žmones, veiklas ir nūdieną. 
Dainuodavome, tėtis mokė groti 
armonika, nors mane labiau-
siai traukė pianinas. Kas vakarą 
mįslių minimai, kurias patys su-
galvodavome... Ir daug piešimo, 
rankdarbių. Kuomet mane, dar 
mažą, aplankė būsimoji mokyto-
ja, ji, pamačiusi mano piešinius, 
pasakė: užaugs tikra dailininkė, 
puoselėkite jos talentą. 

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)

 „Direktorius man pasakė, kad visur 
būsiu galva aukščiau už kitus“

(Atkelta iš 3 psl.)
Manau, kad menininkais 

gimstama, o ne tampama. Kū-
rybiškumas gaunamas gimstant, 
todėl lengva jį paversti tam ti-
kroje srityje talentu.

- Gaminate odinius rank-
darbius. Kodėl būtent oda? 
Ką dar esate išbandžiusi?

 - Natūralios odos dirbiniai 
„prilipo“ dėl medžiagos daugia-
funkcio panaudojimo galimy-
bių: plastiška, „gyva“, patvari. 
Juvelyrikos žinias galėjau pri-
taikyti visapusiškai dirbdama 
būtent su oda, kai gaminu pa-
puošalus. O kai šią medžiagą 
jungiu su lipdybos elementais, 
gimsta namų dekoro dirbiniai. 
Su metalu dirbti daug sunkiau 
nei su oda ar moliu, nes, norint 
gauti rezultatą, reikia daugiau 
laiko, kantrybės ir priemonių. 
Man patinka greitesnis minties, 
idėjos realizavimas.

- Rankdarbiai - tai hobis ar 
ir pragyvenimo šaltinis?

- Nemasinė papuošalų gamyba 
buvo tapusi pajamų šaltiniu kurį 
laiką. Bet menas turtų nesuneša, 
jei tai tikrai menas, o ne komerci-
ja. Man nepavyko sukurti verslo 
dėl vidinių principinių nuostatų.  
Tarp amatininkų  kalbama (ir tai 
tiesa) -  arba tu užsiimi kūryba, 
arba pardavimais, nes abu da-
lykai yra nesuderinami. Tai dvi 
skirtingos kūrybinės energijos 
jėgos. Menininkas nedirba kaip 
konvejeris, nes kuriama emoci-
jomis, nuotaikomis. Vienetiniai 
gaminiai turi gyvybę, „dūšią“, 
vertę, kuri ne pinigais matuo-
jama, o emocija, išgyvenimu. 
Masinėje gamyboje koncentruo-
jamasi į piniginę grąžą. Produk-
tas skirtas vartojimui ir kaitai, 
neišgyvenant dėl to, be sąžinės 

graužaties.

- Galbūt dalyvaujate par-
odose, gal – mugėse? Kokia 
Jūsų patirtis demonstruojant/
parduodant savo rankų darbo 
gaminius?

 - Kiekvienam kūrėjui yra la-
bai svarbus grįžtamasis ryšys su 
vartotoju. Emocinis ryšys. Man 
labai patinka „gyvi“ susitikimai, 
dirbinių parodos, kurios nėra 
komercinės paskirties. Kai lauki 
lankytojų ir tveri jiems šventinę 
nuotaiką, koncentruojies ne į 
pirkėjų potencialą, o į emocinį 
kontaktą. Masinėse pardavimo 
vietose sklando tokia „parduo-
siu/pirk“ atmosfera. 

Viskas čia gerai, tik principai 
kiti. Mano prioritetai ne tokie. 
Kamerinėje aplinkoje žiūrovas 
ir idėjų autorius gali sau leisti 
kalbėti iš širdies į širdį, pajausti 
vienas kito emocijas, ryšį, sąsa-
jas per gaminius, per žodinį, fi-
zinį kontaktą.

- Ar sunku išlaikyti unikalu-
mą, kai šiais vartojimo laikais 
visko tiek daug? Ar žmonės 
vertina rankų darbo gami-
nius? Gal turite ištikimų ger-
bėjų ratą?

- Kai vartojimo kultūra remiasi 
principu – pigiai ir daug – indivi-
dualistams išsilaikyti rinkoje su-
dėtinga. Menininkai tarpusavyje 
nekonkuruoja. Tai neįmanoma 
dėl savito braižo, dėl asmeniškai 
surastų technikų ir jų naudojimo 
darbuose - jos tave daro atpa-
žįstamą ir unikalų. Identifikuo-
ja autorių. Taip susikuria savas 
vartotojų/gerbėjų/sekėjų ratas, 
kuriam patinka stilistika, idėjos. 
Jis gana siauras, nes mano ide-
ologija riboja sklaidą. Nenoriu 
pritraukti daiktų „kolekcionie-
rių“, man svarbus tolesnis gami-

nio ir pirkėjo ryšys. Šiuo atveju, 
liniją skiriant moteriškiems ak-
sesuarams, mano tikslas suteikti 
per akcentus moterims daugiau 
pasitikėjimo savimi, išlaisvinant 
jų moteriškumo galią. Išduosiu 
darbinę paslaptį – papuošalų 
gamybai naudoju šiek tiek ma-
gijos, kuri nekenkia, o tikrai tei-
giamai veikia realybėje, siekiant 
galutinio ir ilgalaikio rezultato.

- Ar gaminate tik tai, ką su-
galvojate pati, ar gaunate ir 
konkrečių užsakymų? Iš kur 
semiatės idėjų?

- Sakoma, kad visus meno 
žmones veikia antgamtinės jė-
gos, kurios „reguliuoja“ produk-
tyvumą. Kūrybinė krizė – dažnas 
kūrėjų gyvenimo reiškinys Re-
gis, čia ir dabar esi neišsemiama 
minčių versmė, o kitą minutę – 
tuščias indas. Ką tuomet darau? 
Keičiu veiklos pobūdį. Išgyven-
ti etapą, leisti pabūti „tuščiai“, 
atostogauti be laiko limito, kol 
vėl aplankys Mūza. Jai sugrįžus, 
į pasaulį atkeliauja mintis, įga-
vusi formą. Kūrybos negali pla-
nuoti. Gali kopijuoti kitų autorių 
darbus, bet tada jau būsi ne tu. 
Meno žmonės yra principingi. 
Bet dviračio jau neišrandame ir 
vieni iš kitų darbų pagauname 
mielas detales, trūkstamas deta-
les minties materializacijai.

- Piešiate. Ar paveikslai skir-
ti Jūsų namų erdvėms, ar juos 
ir parduodate? Ką piešti pa-
tinka labiausiai?

- Mano Mūzos (dailės, litera-
tūros, muzikos) labai nenuspėja-
mos. Čia Jos žydi odinėse rožėse, 
čia jau bėgioja pianino klavišais, 
šokinėdamos garsais... Dar jos 
labai dažnai slepiasi akriliniuose 
dažuose. Piešimas (tapyba) – vie-
na iš vietų, kuriose galiu „išpilti“ 
savo emocinį turinį, „išsitašky-
ti“ potėpiuose. Tai kaip medi-
tacija. Jeigu rezultatas žavi ne 
tik mane, darbai greitai suranda 
namus. Ir iškeliauja ten, kur yra 
poreikis atitinkamos energijos, o 
ją kiekvienas kūrinys turi savitą, 
išplaukiančią iš savaip pasako-
jamos istorijos. Paskutiniu metu 
paveiksluose vaizduojama Mote-
ris ir akcentuojamos akys (sielos 
veidrodis), veidas... Kiekvienas 
dailininkas drobėje palieka savo 
kasdienybės ženklus. Žiūrovui 
lieka tik įdėmiau pažvelgti į kū-
rinį ir perskaitys visas emocijas, 
užkoduotas spalvose, taškeliuose 
ir potėpiuose.

- Organizuojate mokymus, 
vis grįžtate į gimtąjį Traupį, 
kur suburiate nemažą ratelį 
išmokti norinčių moterų. Kas 
skatina mokyti, dalytis patirti-

mi, grįžti į kaimą?
 - Kaip stovintis vanduo gliau-

mija, taip žinios ir patirtis, ku-
riomis nesidalijama, praranda 
vertę. Jei nori kažką gauti, turi 
duoti. Didžiausia grąža man už 
tai – žinojimas, kad kažką pra-
turtinai mažais dalykais, kurie 
gali turėti didelę reikšmę kas-
dieninėje praktikoje. Grupiniuo-
se užsiėmimuose sudėtingiau 
išlaisvinti besislepiantį kūrėją, 
todėl mieliau rengiu, pagal po-
reikį, individualius užsiėmimus, 
be laiko skaičiavimo, kai nėra 
jokios įtampos, žvilgčiojimo į 
laikrodį, skubėjimo. Atsipalai-
davęs žmogus yra produktyves-
nis kūrybiniame procese.

- Jūsų gimtoji sodyba kaime 
visuomet skendi gėlėse. Ar čia 
neapsieita be Jūsų rankų pri-
silietimo? Gal Jūsų šeimoje 
yra daugiau menininkų?

- Matyti širdimi – tai Aukštųjų 
jėgų duotybė žmogui. Ir tokia yra 
mano Mama, kuri visą širdį pa-
lieka sodybos gėlynuose, gyva-
me ir negyvame daikte. Manau, 
kad tokia savybė paveldima. Tai 
didžiausias turtas, kurį gavau iš 
Jos. Žaviuosi jos empatija ir ge-
bėjimu visame kame matyti grožį 
ir gėrį. Kai matau Mamos veide 
tą neišnykusį vaikišką džiugesį, 
atrandamą mažuose ir papras-
tuose dalykuose, norisi ir pačiai 
prisidėti: pavasarį visada suku 
galvą, kokių sėklų, svogūnėlių 
nupirkti, kokiais nematytais jai 
dar žiedais darželius puošti, kad 
Jos širdį tekančios saulės spindu-
liuose džiugintų. Kai laiminga Ji, 
laiminga ir aš, nors taip galiu at-
sidėkoti už tai, ką davė neįkaino-
jamo mano vaikystėje, amžiuje, 
kai formuojasi vaiko pasaulėžiū-
ra ir pasaulėjauta.

- Prisiminkime mokyklą: 
kokios pamokos labiausiai 
įstrigusios atmintyje? Ar bu-
vote aktyvi? Kokie mokytojai 
Jūsų gyvenimui darė įtaką?

- Kai grįžtu į mokyklos laikus 
prisiminimais, įsitikinu, kad vi-
sada priklausiau humanitarinių 
dalykų mylėtojams. Bet tai ne 
taisyklė, nes vėliau, besimokant 
kitur, keitėsi tie prioritetai. Tai 
sukūrė manyje prieštaringą reiš-
kinį – racionalų meno žmogų. 
Taip gyvenime labai retai pasi-
taiko, be kraštutinumų. Kaip ir 
mokslo pasiekimai, nes visokių 
vertinimų turėta: nuo paties že-
miausio iki aukščiausio; nuo ap-
silankymo direktoriaus kabinete 
ir stovėjimo kampe iki puikavi-
mosi garbės lentoje kelerius me-
tus iš eilės. 

Bet visada noriai dalyvavau 
visuomeninėje veikloje: šokau, 

dainavau, vaidinau... Visada 
patiko būti „mokytoja“, tad, bū-
dama gal 12-13 metų, kultūros 
namuose kankindavau piani-
ną (mokiausi groti iš klausos), 
kūriau dainas bei savo draugus 
mokiau dainuoti ir groti. Tikri 
koncertai būdavo... 

- Ar jau mokykloje mėgote 
piešti, kurti? Galbūt mokyklos 
sienos buvo nukabinėtos Jūsų 
darbais? Gal ne Jus, o Jūs pa-
mokydavote dailės mokytoją, 
bendraklasius?

 - Piešimas ir literatūra nebu-
vo prioritetas tuo metu. Many-
je skleidėsi muzikantės ir dai-
nininkės užuominos. Pamenu 
savo pirmą Rugsėjo 1-ąją, kai 
kultūros namų scenoje atlikau 
dainelę apie išsiblaškiusią dai-
lininkę, kuri nuolat pamiršdavo, 
ką turi. O turėjo visas priemo-
nes, kad galėtų piešti. Iki dabar 
pamenu tą dainelę/eilėraštuką. 
Ir tų simbolių, mokytojų paste-
bėjimų (nusistebėjimų) būdavo, 
kurie ateičiai suveikė kaip „pra-
keikimas“. Vienas iš ryškiausių 
atmintyje liko ir liks. Po lietuvių 
kalbos egzamino raštu devin-
toje klasėje tuometinis Traupio 
devynmetės mokyklos direk-
torius S. Obelevičius pasakė: 
„Tu visur būsi galva aukščiau 
už kitus“. Galėjau pradėti nuo to 
„žvaigždėti“, bet gyvenime man 
tai pasisuko kita puse... Dėl To 
tikrai džiaugiuosi... 

1985-1995 metai, laisvės/ne-
laisvės metai. Kai palyginu dabar 
kaimo vietovių moksleivių gali-
mybes anuomet ir dabar... Kon-
trastas. Meno mokyklos ir spe-
cialistai buvo tik miestuose arba 
rajonų centruose. Susisiekimas 
nebuvo palankus dėl užklasinių 
mokslų/užsiėmimų dėl įvairių 
aplinkybių iš Traupio į Anykščius 
vykti. Mokytojų, savo srities pa-
sišventėlių, suinteresuotų auginti 
vaikuose talentus, tuo laikmečiu 
nebuvo tiek, kiek jų yra dabar. 
Jei ir turėjai gabumų, tai jie liko 
vietinės reikšmės. 

Išėjus į miestų mokyklas buvo 
lengva pasitikrinti, kiek stiprūs 
norai ir drąsūs tikslai. Jei savo 
kaimo mokykloje galėjau būti 
„žvaigždutė“, nes visi pažino 
tave nuo mažų dienų, tai kitose 
mokslo įstaigose už savo „statu-
są“ teko kovoti, įrodyti, kad esi 
tas, kas esi. 

(Nukelta į 5 psl.)

Reda Jakubonienė sako, kad moteris iš prigimties yra Kū-
rėja, todėl jos pačios meninių darbų kūrimas ir apima vis-
ką, kas susiję su moters pasauliu.     

Redos Jakubonienės kurti 
auskarai. 

(Asmenio archyvo nuotr.)
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Pagalba prieinama – svarbu išdrįsti kreiptis 
Dėl pandemijos sukeltų 

išbandymų daugeliui dabar 
sunkiau nei įprastai, todėl 
svarbu žinoti, jog kreipi-
masis pagalbos į specialis-
tus – ne gėdingas, o pagir-
tinas žingsnis. 

Respublikinės Vilniaus 
psichiatrijos ligoninės spe-
cialistės – psichologė So-
nata Marčėnienė ir medi-
cinos psichologė Kristina 
Engesser – pažymi, kokias 
nemokamas psichologinės 
pagalbos ir emocinės para-
mos galimybes šalyje turi 
kiekvienas pilietis.

Pirmojo kreipimosi baimė – 
natūrali 
Anot S. Marčėnienės, nere-

tai vizitą pas bet kurį gydytoją, 
ypač pirmąjį, žmonės atidėlioja, 
tikisi, jog problema susitvarkys 
savaime, pirmiausia ieško in-
formacijos internete, pokalbių 
forumuose, „googlina“ simp-
tomus, tikėdamiesi kažkokių 
universalių, stebuklingų spren-
dimų. „Lygiai taip pat nutinka 
ir prieš kreipiantis į psichikos 
sveikatos specialistus. Galbūt 
netgi dar dažniau atidėliojame, 
jeigu tai yra pirmas kreipima-
sis ir jeigu anksčiau nesame to 
darę“, – teigia psichologė.

Pirmojo kreipimosi baimė 
– natūrali ir suprantama, nes 
kiekviena nauja situacija mums 
kelia tam tikrą nerimą, būgšta-
vimus, diskomfortą, įtampą. 

„Iš dalies tai susiję su vis 

specialistu pradėti būtent nuo to, 
kaip sunku ir neramu buvo užsi-
registruoti konsultacijai. „Nuos-
tata, kad atėjau tiesiog pasikalbėti 
apie savo sunkumus, kad galiu ne 
tik laukti klausimų, bet ir pats ar 
pati klausti, išsakyti savo būgšta-
vimus, gali padėti jaustis ramiau, 
labiau pasitikėti specialistu“, – 
pastebi pašnekovė. 

Nemokamos pagalbos 
galimybės – įvairios
Dažnai pokalbis su psichologi-

nės pagalbos ar emocinės para-
mos telefonu linijų konsultantais 
gali suteikti padrąsinimą ir padėti 
įveikti pirmojo kreipimosi baimę. 
Todėl, išgyvenant emocinius sun-
kumus, medicinos psichologė K. 
Engesser rekomenduoja kreiptis į 
pagalbos linijas, kurių visą sąrašą 
galima rasti nacionalinės platfor-
mos „Pagalba sau“ interneto sve-
tainėje www.pagalbasau.lt/pagal-
bos-linijos/. 

„Kai kurios pagalbos linijos yra 
bendrinės, skirtos visiems, kitos 
– orientuotos į skirtingas gyven-
tojų grupes, pavyzdžiui, moteris, 
vaikus, jaunimą, tėvus, vyresnio 
amžiaus ar savižudybės krizę pa-
tiriančius asmenis. Taip pat yra 
pagalbos linijos, kur pagalba tei-
kiama rusų kalba“, – pabrėžia K. 
Engesser, pridurdama, kad tokie 
pokalbiai yra anonimiški, o psi-
chologinę pagalbą ar emocinę pa-
ramą dažniausiai teikia apmokyti 
savanoriai, psichologai, psichote-
rapeutai, kiti psichikos sveikatos 
specialistai. 

Patyrus sunkius išgyvenimus 
– darbo netekimą, skyrybas – ar 
kitus netikėtus, psichologiškai 

sudėtingus pokyčius, kiekvienas 
gali gauti nemokamai iki penkių 
psichologo konsultacijų savi-
valdybių visuomenės sveikatos 
biuruose. Patiriant psichikos svei-
katos sunkumų nemokama psi-
chologinė pagalba teikiama psi-
chikos sveikatos centruose ir tam 
nereikia gydytojo siuntimo. Jeigu 
reikalinga pagalba dėl psichikos 
ir elgesio sutrikimų atpažinimo ar 
gydymo, galima kreiptis į psichia-
trą psichikos sveikatos centre.

Patiriantiems artimo žmogaus 
smurtą nemokamą ir konfidenci-
alią pagalbą siūlo specializuotos 
kompleksinės pagalbos centrai 
(SKPC) (www.specializuotospa-
galboscentras.lt/kontaktai/).

Išgyvenantiems krizę ar esant 
ūmiai būklei, kai gresia pavo-
jus sveikatai ar gyvybei, reikėtų 
skambinti 112. Tokiais atvejais 
būtinoji pagalba nedelsiant teikia-
ma priėmimo-skubios pagalbos ar 
krizių skyriuose.

Būtina paminėti, kad kiekvie-
nas gali geriau rūpintis savo psi-

chikos, kaip ir fizine, sveikata 
pasitelkdamas patikimus inter-
neto puslapius, tokius kaip www.
pagalbasau.lt, ar naudodamasis 
tokiomis internetinėmis progra-
mėlėmis kaip „Ramu“, „Pauzė“, 
„Mindletic“. Jos skirtos savipa-
galbos įgūdžiams, sąmoningu-
mui ugdyti, taip pat gali padėti 
panikos atakos metu. 

Kodėl nereikėtų atidėlioti 
ir delsti?
Perspėjama, kad kai kurios 

psichologinės būsenos be speci-
alistų pagalbos gali gilėti, įsise-
nėti, vis labiau trikdyti žmogaus 
adaptaciją, apimti vis platesnes 
žmogaus funkcionavimo sritis. 
Neretai galioja taisyklė: kuo il-
giau tęsiasi sutrikimas, kentėji-
mas, tuo ilgesnis gali būti atsista-
tymo, resursų atkūrimo procesas, 
gali prireikti netgi stacionarinės 
pagalbos ligoninėje.

Svarbu atminti, kad net ir vie-
nas pokalbis tinkamu laiku gali 
padėti pasijusti geriau, o suteikta 
patikima informacija, problemų 
ir jausmų įvardijimas gali suža-
dinti pasitikėjimą, viltį, paskatin-
ti spręsti problemas.

„Jau vien nusiteikimas, pasi-
ryžimas kreiptis pagalbos gali 
padėti jaustis drąsiau ir kitose 
gyvenimo  srityse, paskatinti 
jausmą „aš galiu“, išeičių ieško-
jimą“, – pažymi psichologė S. 
Marčėnienė.

(nuotr. iš asmeninio archyvo) 
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dar egzistuojančiais mitais, jog 
psichikos specialistai gelbsti tik 
akivaizdžių psichikos sutrikimų 
turintiems žmonėms, jog po krei-
pimosi būsi tarsi kažkokiu būdu 
„pažymėtas“ ar tai gali turėti kaž-
kokių neigiamų pasekmių ateity-
je. Matyt, šis požiūris ir šie mitai 
vis dar kaip raibuliai sklinda iš se-
nesnių laikų“, – visuomenėje vis 
dar egzistuojančią psichikos sutri-
kimų turinčių žmonių stigmatiza-
ciją pažymi S. Marčėnienė.

Po truputį mažėja 
stereotipų
Kita vertus, psichologė S. Mar-

čėnienė tvirtina, kad vyksta tam 
tikri teigiami poslinkiai, daugėja 
informacijos viešojoje erdvėje, 
kinta žmonių požiūris, ypač jau-
nesnių, kurių dauguma jau drąsiai 
kreipiasi į specialistus. Taip pat 
pastebima, kad drąsėja ir vyrai, 
kurie anksčiau to privengdavo. 
Visa tai leidžia manyti, kad visuo-
menėje mažėja stereotipų, susiju-
sių su psichikos sveikata. 

Taigi, jei turite abejonių dėl 
kreipimosi, patariama pokalbį su 

Anot psichologės Sona-
tos Marčėnienės, pirmojo 
kreipimosi baimė – natū-
rali ir suprantama.

Medicinos psichologė 
Kristina Engesser nuro-
do, kad visą pagalbos li-
nijų sąrašą galima rasti 
nacionalinėje platformoje 
„Pagalba sau“. 

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų pirkimą

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fon-
dą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Eu-
ropos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, bu-
veinės adresas J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto 
adresas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: vieno arba dviejų kambarių butai su 
patogumais Anykščių mieste ir Anykščių, Troškūnų, Kavarsko bei Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus rei-
kalinga pateikti iki 2021 m. lapkričio 22 d. 12.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu 
www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2021-11-04).
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(Atkelta iš 4 psl.)

Du nepamirštami atvejai ke-
liauja mano atmintyje, kurie 
susiję su lietuvių literatūra. Vie-
noje mokykloje, kurioje buvau 
naujokė, mokytoja sumažino 
vertinimo balą už nesavaran-
kišką darbą – neva pasaką ne 
sukūriau, o ją nusirašiau nuo 
knygos. Tai buvo netiesa. Kitas 
atvejis -  kitoje mokykloje (pro-
fesinėje): kai parašiau filosofinį 
rašinį, mokytoja įvertino pačiu 
žemiausiu balu. Paaiškinimas 
- tokioje mokymo įstaigoje 
vaikai negali taip rašyti... Tai 
manęs nenuliūdino. Anaiptol. 
Neįvertinimas tapo motyvacija, 
aiškumu, kad esu „galva aukš-
čiau“ ir mokytojams sunku tai 
priimti. To laikmečio pedago-
gai nebuvo išlepinti talentingų 
vaikų gausos. Normalu, kad 
tas stagnacinis požiūris sklido 
iš tos kartos. Dabar yra kitaip. 

Dabar būti „galva aukščiau“ 
-  reiškia būti vaiku, darančiu 
viską iš širdies ir tikinčiu, kad 
Gėris ir Grožis valdo Pasaulį.

- Ar turite pomėgių, nesusi-
jusių su menu, rankdarbiais?

- Be menų mano gyvenime 
yra dar du dalykai „arkliu-
kai“. Tai kulinarija (beprotiš-
kai patinka eksperimentuoti 
virtuvėje, sugalvojant naujus 
receptus) ir... karpinė žūklė! 
Žvejyba „užkrėtė“ brolis. Pir-
moji bambukinė meškerė...
pirmoji teleskopinė... O dabar 
turiu draugų, kurie įtraukė į 
nepažintą didelių žuvų pasaulį. 
Karpininkai – ypatingi žvejai,  
turintys savą filosofiją,  jau-
čiantys didelę meilę gražuo-
lėms žuvims. Man, gyvenusiai 
šalia Nevėžio upės, neįmano-
ma buvo netapti žveje! Kurį 
laiką tai buvo pamiršta, bet... 
Mylimos veiklos grįžta.

„Direktorius man pasakė, 
kad visur būsiu galva 
aukščiau už kitus“

mokytojai ir mokiniai
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COVID-19 kur kas pavojingesnė, jei jums trūksta tam 
tikrų mikroelementų

Gento universiteto (Bel-
gija) tyrimo duomenimis, 
septyniasdešimčiai procen-
tų nuo COVID-19 mirusių 
asmenų nustatytas didelis 
seleno ir cinko trūkumas. 
Kitose valstybėse atliktų 
tyrimų duomenys panašūs.

Belgų tyrimo išvada tokia: 
jūsų galimybės pasveikti nuo 
COVID-19 ligos ar bent jau 
nesunkiai ja persirgti smarkiai 
padidėja, jei jūsų kraujyje yra 
pakankamas seleno ir cinko kie-

kis.
Naujojo tyrimo, kurio metu 

buvo paimti 138 pernai dėl CO-
VID-19 ligos į dvi Belgijos ligo-
nines – UZ Gent ir AZ Jan Pal-
fijn – paguldytų pacientų kraujo 
mėginiai, nustatyti mikroele-
mentų kiekio kraujyje ir išgy-
venamumo santykio skirtumai 
pasirodė išties sukrečiantys.

Mažiau mikroelementų 
kraujyje = blogesnės 
pasekmės

Mikroelementų vartojimo 
specialistas profesorius Gijs Du 
Laing su kolegomis norėjo pati-
krinti, ar mikroelementų kiekis 
kraujyje turi įtakos COVID-19 
ligos pasekmėms.

Ankstesnių tyrimų metu buvo 
pastebėta, kad žmonės, kuriems 
mikroelementų trūko, persirgo 
sunkiau negu tie, kurių kraujy-
je mikroelementų kiekis buvo 

pakankamas, tad belgų moksli-
ninkai nusprendė atlikti savo ty-
rimą ir patikrinti, ar jo rezultatai 
bus panašūs į ankstesnių.

Beveik 70 % atvejų nustatytas 
mikroelementų trūkumas

Belgijos atveju Du Laing su 
kolegomis nustatė, kad 7 iš 10 
nuo COVID-19 ligos mirusių 
pacientų smarkiai trūko dviejų 
esminių imuninei apsaugai mi-
kroelementų – seleno ir cinko. 
Antra vertus, pacientų, kurių 
kraujyje minėtų mikroelementų 
kiekis buvo pakankamas arba jų 
trūko nežymiai, išgyvenamumas 
buvo geresnis ir jie pasveikdavo 
greičiau.

Net už lėtinę ligą 
svarbesnis rizikos veiksnys 

Tyrėjų nuomone, stebina tai, 
kad per mažas mikroelemen-
tų kiekis kraujyje pasirodė esąs 
svarbesnis rizikos veiksnys net 

už diabetą, vėžį, nutukimą ar šir-
dies ir kraujagyslių ligas, kurios 
paprastai siejamos su blogiausio-
mis COVID-19 ligos pasekmė-
mis.

Panašu, kad mikroelementų 
kiekius kraujyje vertėtų patyrinėti 
atidžiau. Anksčiau paskelbto vo-
kiečių tyrimo duomenimis, maži 
seleno ir cinko kiekiai kraujyje 
susiję su lėtesniu pasveikimu 
nuo COVID-19 ligos, o kinų ty-
rimo metu paaiškėjo, kad kur kas 
mažiau mirčių nuo COVID-19 
pasitaikė tuose regionuose, kurių 
dirvožemyje seleno kiekis pakan-
kamas.

Papildų vartojimas turi 
įtakos

Kad organizmui netrūktų sele-
no, cinko ir kitų imuninę sistemą 
reguliuojančių ir stimuliuojan-
čių gyvybiškai svarbių maisto 
medžiagų, neabejotinai būtina 
sveikai ir subalansuotai maitin-
tis. Vis dėlto daugeliui žmonių 
išties nelengva su maistu gauti 

pakankamai minėtų maistinių 
medžiagų.

Tokiu atveju padėti gali 
maisto papildai. Tyrimais įro-
dyta, kad mikroelementų papil-
dai iš tikrųjų padeda pagerinti 
sveikatą.

Puikus to pavyzdys – nova-
toriškas „KiSel-10“ tyrimas, 
kurio metu vyresniems Švedi-
jos gyventojams buvo paskirta 
vartoti medicininės klasės se-
leno mielių ir kofermento Q10 
papildų. Papildus vartojusių šio 
tyrimo dalyvių mirštamumas 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
sumažėjo 54 %, o gyvenimo 
kokybė reikšmingai pagerėjo.  
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Maisto papildas.

Kaip vertinate pirmuosius šios kadencijos Seimo darbo metus?
Praėjo metai, kaip dirba naujos kadencijos  Seimas. 

Anykščių kraštas savo atstovu į Seimą delegavo tuometinį 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narį Tomą Tomiliną.

Savaitgalį portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė padis-
kutuoti apie pirmuosius šios kadencijos Seimo darbo metus 
bei įvertinti Seimo nario T.Tomilino Anykščių kraštui nu-
veiktus darbus, išspręstas problemas.

Skiepas:„Šio Seimo, kaip ir 
ankstesnių, nariai krečia kvai-
lybes. Ne Seimas, o juokdarių 
komanda. riejasi, pykstasi, 
nesutaria. O keli juokdariai 
piktybiškai nesivakcinuoja, 
nesitestuoja, varo agitacijas 
prieš vakcinas ir niekas nie-
ko jiems nesako. Atrodo, kad 
Seime nėra vadovybės. Labai 
nuvylė mūsų kandidatas To-
milinas. Prieš rinkimus žadėjo 
net Anykščiuose apsigyventi, 
o dabar jo nematome. Į rengi-
nius negalima prisikviesti, at-
važiuoja tik jo padėjėjai. Taip 
ir norisi šūktelėti:  „Gerbiamas 
Tomilinai, aū, kur dingote?“

Svedasu Jadze:„Tikrai, je 

kur dinga Seima narys Ta-
mylinas? Visur matam Unta-
nu Bauru. Gal anas dabar vel 
tapa seimūnu? Baura but geras 
parlamentas, je kolgi rinkam 
kažkaki Tamilinu? Je mūsu 
Sejmas, tai kaip Svedasu vaiku 
darželis. Vaikai žaidžia, links-
minas, kai kadu paspyksta, vel 
sustaika. Rajkia filmuot ištisu 
paru iš Sejma ir par televizarių 
transliuot. Nerajket nei jumara 
laidu, nei siauba filmu, nei se-
rijalu.“

Jarunda:„Tikrai mūsų iš-
rinkto seimūno Tomilino ne-
matyti renginiuose kaimo vie-
tovėse, nors tie renginiai yra 
aukščiausio lygio, ne kokios 

Joninės ar Užgavėnės - pijokų 
šventės. Gerbiamas Antanas 
Baura vos spėja važinėti ir svei-
kinti sodiečius seimūno vardu. 
O kad komentatoriai rašo, kad 
jį matė Svėdasų parduotuvėje 
ar kur kitur, tai jarunda. Ži-
noma, kad ponas Tomilinas, 
kaip ir visi kiti žmonės, lan-
kosi parduotuvėse, nėra ko ir 
stebėtis. Bet norėtųsi matyti jį 
bendraujantį su rinkėjais ben-
druomenių renginių, kraštiečių 
švenčių metu, ką galėjai matyti 
prieš rinkimus.“

Kolonija:„Tokių politinių 
lavonų tauta turėjo prie Kubi-
liaus ir dabar“

Jonas:„Seimas sudėtas iš 
buvusių narkomanų, nebaigu-
sių mokslo ir nukrypėlių bei 
skardžiabalsių,  ardančių Lie-
tuvą“

Viola:„Nekelkite bangų. 
Susikaupkite vienybei. Skie-
pykitės, nerinkite parašų kaž-

kokiems referendumams. An-
tivakseriai iš tikrųjų jau bijo, 
bet baisu pasirodyt prieš savo 
draugus, kurie tikrai slapčia 
pasiskiepijo, juk aiškiai pasa-
kyta, kad skiepas neapsaugo 
100 procentų… Būkim pakan-
tūs, o ne ieškokime naujų mi-
nistrų, nes tokia vieta tikrai ne 
medum tepta.“

Juozas:„reikia atsimin-
ti rinkimų rezultatus mūsų 
apygardoje. Lyderiai surinko 
po 3300 – 3400, trečias liko 
K.Jacunskas su 2200, o toliau 
su 1800 pasiliko Mindaugas 
Sargūnas ir Kęstutis Tubis. 
Dar šiek tiek surinko Ričardas 
Sargūnas, o antivakserių poli-
tiką vedantis Baranauskas liko 
skylėje.

Tendencijos aiškios – Tubio ir 
Ričardo partijos eina dugnan.“

O aš:„Neberinksiu į valdžią 
niekados jaunų, nepatyrusių, 
įvairaus gyvenimo nemačiu-
sių kandidatų. Labai nusivylu-
si kai kuriais seimūnais, ypač 
jaunais ir išdidžiais. Manau, 
netgi turi būti kažkoks įstaty-
mas, neleidžiantis valdyti ša-
lies per jauniems ir be patirties 
kandidatams. O dabar turime, 
ką išrinkome – kažkokius ne-
susipratėlius.“

Geriau:„Ne toks skanda-
lingas nei buvęs. Nėra Kildi-
šienės, Karbauskio, Kirkilo 
ir Bernatonio bebrų. Per ilgai 
užsisėdėjo Gražulis. Kepenis 
nesąmones krečia ir jaunasis 
Ąžuolas sugeba posėdžiauti 
gulėdamas kurorte.“

Krepšinis I. Anykščių 
„KKSC–Elmio“ ekipa dviem 
pergalėmis pradėjo naują RKL 
B diviziono sezoną.  Anykš-
tėnai spalio 29-ąją namuose 
86:66 įveikė Ukmergės SC 
komandą. O praėjusį šeštadie-
nį 74:51 sutriuškino Švenčio-
nėlių „Ridos“ krepšininkus. 
„KKSC–Elmis“ statistika 
rungtynėse prieš Ukmergės 
SC : P. Martinonis (6/8 dvit., 
28 naud. b.) 19, T. Jodelis (9 
atk. kam.) - 14 , Ž. Žiukas (6 
rez. perd.) -13, S. Butkys - 11, 

D. Radžiūnas (3 blokai) - 9, 
A. Andriejauskas - 7, B. Ste-
ponėnas ir G. Žiukas - po 5, 
E. Sriubas - 2, B. Pociūnas - 
1. Statistika prieš „Ridą“: T. 
Jodelis - 22 (6/13 trit., 11 atk. 
kam.), G. Šniaukštas - (6/8 
dvit.) 12, D. Radžiūnas -10, 
Ž. Žiukas - (5 rez. perd.) ir S. 
Butkys - po 9, M. Judickas ir 
E. Sriubas - 4, P. Martinonis 
- 2, G. Žiukas ir B. Steponė-
nas - po 1, B. Pociūnas - 0. 
Artimiausias rungtynes rKL 
lygos rungtynes Anykščių ko-
manda žais lapkričio 13 die-
ną, šeštadienį, kai 13.45 val. 

namuose („Nykščio namų“ 
arenoje) susitiks su Vilniaus 
„VKM–Vilma“ ekipa. Įėjimas 
– nemokamas.

Krepšinis II. Anykščių 
KKSC vaikinų (2007–2008 
m. gim.) krepšinio komanda 
sužaidė dar vienerias MKL 
U-15 reguliaraus sezono 
rungtynes. Šįkart anykštėnai 
namuose priėmė varžovus iš 
Molėtų. Nuo pirmosios susi-
tikimo minutės mūsiškiai iš-
siveržė į priekį ir užtikrintai 
nugalėjo 99:50. Daugiausia 
taškų AKKSC komandai pel-

nė:  M. Judickas – 24, S. Juot-
ka –18, A. Vogulis – 15, Ž. K. 
Šapoka – 13, E. Sriubas – 12, 
M. Niaura – 10.

Žirginis sportas. Anykščių 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro žirginio sporto atstovai 
sėkmingai startavo uždarų 
patalpų konkūrų varžybose 
Audruvyje (Joniškio raj.) ir 
jau pirmajame etape Anykščių 
raiteliai parodė puikius rezul-
tatus. Pirmoji varžybų diena 
Ovidijaus Uogelos auklėti-
niams prasidėjo užtikrintai 
ir pirmame konkūre (80 cm) 

Adrija Braknytė su žirgu Reg-
biu iškovojo 2 vietą. 4 vietą 
laimėjo Amelija Dapkutė (žir-
gas Frederykas). Bronzinio 
turo rungtyje, kur aukštis kilo 
iki 100 cm, nugalėtoju tapo 
Paulius Uogela (Largo Mg). 
Antroji diena taip pat buvo sė-
kminga – pirmajame konkūre 
Adrijos Braknytės ir Regbio 
pasiekta antroji vieta. Trečia 
vieta džiaugėsi Žemyna Ažu-
balytė (Vikingas). Trečią var-
žybų dieną bronziniame ture 
A. Braknytė (Regbis) užėmė 
4 vietą, o vaikų įskaitoje – 2 
vietą.
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Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko 

nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
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įvairūs

AVINAS. Savaitės pradžio-
je pasistenkite būti kuklesnis ir 
nuolankesnis. Jei norite išsaugoti 
ramybę namuose, teks susitaikyti 
su neišvengiamomis piniginėmis 
išlaidomis. Savaitgalį laukite 
staigmenos. 

JAUTIS. Šią savaitę būsite 
apsėstas medžiotojo aistros. Pa-
bandykite ją sutvardyti ir neper-
sekiokite savo kolegų už kažkada 
patirtas nuoskaudas. Nuo savai-
tės vidurio turėtumėte būti kur 
kas geresnės nuotaikos. 

DVYNIAI. Ši savaitė žada 
jums būti turtinga įvairių įvykių, 
paįvairinančių kasdienybę. Vi-
siems kartais taip nutinka, kad 
viskas apsiverčia aukštyn kojo-
mis. Ir ne visuomet tam būna tin-
kamas laikas. 

VĖŽYS. Šią savaitę jūsų 
žvaigždės atneš ramybę jūsų sielai 
ir suteiks jėgų jūsų kūnui. Savaitės 
pabaigoje jūsų darbai bus įvertinti 
kaip novatoriški ir net genialūs. 
Santykiai su artimu žmogumi ra-
dikaliai pagerės, jei būsite iš tiesų 

nuoširdus ir atviras.
LIŪTAS. Šią savaitę išsiskirs 

jūsų ir svarbaus jums žmogaus 
nuomonės. Tad konflikto išveng-
ti tikrai nepavyks. Pabandykite į 
viską pažiūrėti filosofiškai ir rimtą 
ginčą kuo labiau sušvelninti. Gali-
te gauti kvietimą bendradarbiauti 
įgyvendinant kažkokius ypatin-
gus sumanymus. Nedvejokite.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje verčiau palaikykite lie-
žuvį už dantų, nes žodis, išlėkęs 
žvirbliu, sugriš jaučiu. O tuomet 
galite tikėtis visokiausių nesusi-
pratimų. Savaitės pabaigoje gali 
prasidėti nesėkmės...

SVARSTYKLĖS. Jūsų sa-
vijauta ims gerėti, o savaitgalį 
pasieks aukščiausią tašką. Visą 
savaitę būsite apsvaigęs iš meilės 
ir labai švelniai dairysitės į kitos 
lyties atstovus. Senam geram 
bičiuliui gali prireikti jūsų para-
mos, tikriausiai materialinės.

SKORPIONAS. Pirmomis 
savaitės dienomis galite išgirsti 
įtikimai skambantį, bet iš tiesų vi-
sai blogą patarimą. Neklausykite 
jo! Savaitės pradžioje jūs būsite 

piktas ir provokuosite kivirčus... 
Geriau pasijusite tik penktadienį, 
darbo dienai baigiantis.

ŠAULYS. Šios savaitės pra-
džioje jūsų elgesys svyruos tarp 
karštakošiškumo ir meilumo 
- pakankamai keistas derinys. 
Nuo pat savaitės pradžios vis at-
rodys, kad išlipote iš lovos ne ta 
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik 
penktadienį.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje jūs būsite geros formos ir 
galėsite dirbti produktyviai. Jūs 
labai lengvai užmegsite naudin-
gus kontaktus, sugebėsite puikiai 
užjausti kolegas. Galite jausti ne-
suprantamą įtampą.

VANDENIS. Šią savaitę paju-
site Amūro laidomas strėles. Sa-
vaitės pabaigoje labai sustiprės 
jūsų ryšys su partneriu. Jei įma-
noma, svarbių verslą ar pinigus 
liečiančių sprendimų šią savaitę 
verčiau nedarykite.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
jausitės lyg su sparnais. Būsite 
linkęs viską pervertinti ir išpūsti. 
Savaitgalį pasiduosite valgymo 
malonumams.

Teleloto. Žaidimas nr. 1335 
Žaidimo data: 2021-11-07 
Skaičiai: 48 07 73 75 17 74 
13 25 55 04 37 70 56 58 12 60 
46 28 10 68 01 59 08 50 44 39 
47 33 41 38 67 49 52 34 54 53 
51 30 11 57 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 02 36 66 
27 06 21 16 69 23 15 45 (visa 
lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 21535.00€ 1 
Užbraukus įstrižaines 68.00€ 
125 Užbraukus eilutę 5.00€ 
5136 Užbraukus keturis 
kampus 4.00€ 7460 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 0375222 
Automobilis NISSAN LEAF 
0023409 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0023413 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0023417 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0023422 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0023426 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0036991 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0041438 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0041481 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0044166 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0044172 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0044174 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 0045155 
Laiminga vieta prizas 385 
Eur 0045157 Laiminga vieta 
prizas 385 Eur 030*595 Pak-
vietimas į TV studiją 000*903 
Pakvietimas į TV studiją 
002*638 Pakvietimas į TV 
studiją.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

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

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Superkame kArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„krekeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerkA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

AuTOMOBiliŲ 
suPirkiMAs.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Nekilnojamais turtas 

3,8 ha žemės Kalnuočių k., 
Troškūnų sen.

Tel. (8-617) 04156.

Anykščių m., SB „Šilelis“, 
Alyvų g. 6, 4 a žemės sklypą su  
nameliu. Yra šulinys, elektra. 

Tel. (8-648) 00636.

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių, beržo briketus 
ir medžio granules (6 mm). 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

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

DĖl ANykščiŲ kulTŪrOs CeNTrO 
PATAlPŲ NuOMOs kONkursO

Anykščių kultūros centras skelbia negyvenamų patalpų 672,43 
kv. m. nuomos konkursą kultūrinei arba galimoms veiklos rūšims 
Anykščių g. 1-1, Kurklių mstl., Anykščių r. sav. Pradinė 1kv. m. 
nuomos kaina 5 Eur. Paraiškų laukiame iki 2021-11-15 10 val. 
118 kab. Komisijos posėdis vyks 2021-11-16 10 val. 118 kab. 
Sutarties trukmė 5 metai. Informacija tel. (8-606) 01392.

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 24531. 

kaminų įdėklai, 
pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio. Kaminų remon-
tas, angų didinimas, 
galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių 
statyba. 
Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

kita

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.
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anekdotas

oras
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mėnulis
lapkričio 9-10 d.d. - jaunatis, 
lapkričio 11-12 d.d. - priešpilnis.

Andriejus, Leonas, Andrius, 
Vaišviltas, Gelvydė, Evelina.

Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela.

šiandien

lapkričio 10 d.

vardadieniai

lapkričio 11 d.
Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

lapkričio 12 d.
Juozapotas, Teodoras, Alvilė, 
Ašmantas, Kristina, Renata, 
Kristinas.

Ryte prie kompiuterio sėdi 
ypač liūdnas programuotojas. 
Jo klausia, ko toks liūdnas? 
Tas:

- Vakar alų gėrėm, pramoga-
vom - slaptažodžius kaitalio-
jom...

***
Tėvas atėjo pasiimti vaiko iš 

darželio. Darželio auklėtoja jo 
klausia:

- Kuris jūsų vaikas?
- Nesvarbu, vis tiek rytoj at-

vesiu...

***
Moteris stovi prieš veidrodį ir 

skundžiasi vyrui:
- Atrodau baisiai. Bent tu man 

kokį komplimentą pasakyk!
- Tavo regėjimas puikus!

***
- Ar jūs nusikaltimą įvykdėte 

taip, kaip aš ką tik nupasako-
jau? - klausia teisėjas kaltina-
mojo.

- Ne, bet jūsų idėja irgi neblo-
ga.

***
Du darbininkai kalbasi. Vie-

nas sako:
- Turiu gerą ir blogą naujieną. 

Nuo kurios nori pradėti?
- Nuo blogos.
- Aš buvau pas direktorių ir 

jis mane atleido iš darbo.
- O kokia gera?
- Gera naujiena, kad tave taip 

pat...

 (Atkelta iš 1 psl.)

Sekmadienio popietę, lygiai 
po 579 metų, kai karalaitis, Lie-
tuvos Didysis kunigaikštis Ka-
zimieras Jogailaitis 1442 lap-
kričio 7 d. lankėsi savo dvare 
Anykščiuose, Sakralinio meno 
centre surengtame projekto 
„Anykščių karališkasis kalen-
dorius” baigiamajame rengi-
nyje buvo ne tik aptartas šio 
Lietuvos ir Lenkijos valdovo, 
pirmąkart užrašiusio Anykš-
čių miesto vardą, fundavusio 
Anykščių bažnyčią ir plėtojusio 
Lietuvos Didžiųjų kunigaikš-
čių dvarą prie Anykštos, svar-
ba Anykščiams ir jo ypatinga 
vieta Europos istorijoje, ne tik 
pristatyta valdovo ikonografi-
ja – jo istoriniai portretai, bet 
išsakytos ir pirminės idėjos, ką 
ir kaip būtina daryti, kad ši at-
mintis taptų gyva, kad ji įsilietų 
į dabar vykdomus kultūros ir 
gamtos paveldo aktualizavimo 
darbus ir įgytų kurortinei vieto-
vei svarbų tapatybės matmenį.

 Šventadienio popietę Anykš-
čių meno centre, monsinjoro Al-
berto Talačkos miestui dovano-
tos meno kolekcijos artumoje, 
istorikas Simonas Matulevičius 
išsamiai ir vaizdžiai aptarė ka-
raliaus Kazimiero Jogailaičio 
vietą miesto ir mūsų valstybės 
istorijoje (pranešimas „Lietuvos 
Didysis kunigaikštis, Lenkijos 
karalius Kazimieras Jogailaitis 
ir Anykščiai: valdovo 1442 lap-
kričio 7 dienos vizitas, istoriniai 
sprendimai, jų vertė ir svarba 
kurortinio miesto dabarčiai ir 
ateičiai“), meno istorikė Dalia 
Tarandaitė parodė kelias dešim-
tis valdovų portretų – nuo valdo-
vo amžininkų sukurtų pirminių 
Kazimiero Jogailaičio portreti-
nių vizijų iki po kelių šimtmečių 
nutapytų portretų, kurie nieko 
bendra nebeturi su valdovo isto-
riniais bruožais ir yra menininkų 
fantazijos rezultatas. 

Renginyje grojo arfininkė Vik-
torija Smailytė iš Kauno simfo-
ninio orkestro, sukūrusi šventa-
dienišką, pakilią nuotaiką, ypač 
tikusią karališkajai tematikai. 

renginyje pristatytas ir XiX 
a. dailininko nutapytas portre-
tas „Karalius Kazimieras Jo-
gailaitis“, kurį Anykščių menų 
centrui deponavo Lietuvos na-
cionalinis dailės muziejus. 

Renginio vedėjas, kultūrolo-
gas, įvairių nacionalinių kultū-
ros strategijų rengėjas Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas Vy-
tautas Balčiūnas iškėlė keletą 
netikėtų, bet perspektyvių idė-
jų, kaip anykštėnai galėtų aktu-
alinti ir įprasminti savo miesto 
pradžią. 

Taip pat kalbėta apie idėjas 
ir darbus, natūraliai išplau-
kiančius iš keturiais kultūros 
renginiais pristatytos karalių 
Stepono Batoro, Žygimanto 
Augusto, Zigmanto Vazos ir 
Kazimiero Jogailaičio apsilan-
kymų Anykščiuose, Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvare 
prie Anykštos, tematikos.

V. Balčiūnas pristatė galimą 
Anykščių karališkosios istori-
jos  aktualinimo darbotvarkės 
viziją 2022 – 2024 metams, 
kuri galėtų būti susieta su stra-
teginės veiklos planu ir leistų 
nuosekliai bei  visavertiškai 
karališkosios istorijos pėdsakus 
įprasminti dabartyje.

Pirmiausia renginio vedėjas 
V. Balčiūnas išsakė siekį bu-
vusioje dvarvietėje kitų metų 
vasarą, liepos 22 dieną, kai 
prasidės jubiliejinio Pasaulio 
anykštėnų bendrijos dešimto-
jo suvažiavimo renginiai, kai 
bus švenčiamas šios bendrijos, 
jungiančios visame pasaulyje 
esančius anykštėnus, įkūrimo 
trisdešimtmetis, atidaryti dvar-
vietės vejoje, prie rūmų alė-
jos, stendinę parodą „Dingusio 
Anykščių karališkojo dvaro 
atmintis“, kuri vaizdžiai prista-
tytų ne tik dvare apsilankiusius 
valdovus, parodytų jų istorinius 
portretus, bet atskleistų ir duo-
menis apie dvaro kūrėjus, puo-
selėjus, karališkajame dvare 
priimtus sprendimus. 

2021 metų liepos 22 dieną - 
pirmojo Anykščių istorinio pa-
minėjimo dieną (tada Lietuvos 
Didysis kunigaikštis pirmąkart 
ištarė Anykščių miestelio var-
dą, o po dviejų metų, apsilan-
kymo Anykščiuose metu, jį 
pakartojo) ketinama programą 
pradėti būtent šios parodos ati-
darymu, atskleidžiant miestelio 
istorinę pradžią, susijusią su 
Lietuvos Didžiųjų kunigaikš-
čių dvaru, kuris išliko iki pat 
valstybės žlugimo 1795 metais. 
Šiam bendrijos suvažiavimui, 
kalbėjo V. Balčiūnas,  tikima-
si parengti informatyvų albu-
mą „Karaliai Anykščiuose“, 
pasvarstyta, ar negalėtų kitų 
metų kalendorių reprezentuoti 
keturių karalių, apsilankiusių 
savo dvare Anykščiuose, por-
tretai, pagalvota, jog jų por-
tretai turėtų puošti Anykščių 
kūrėjų ir puoselėtojų portretų 
galeriją, kuri galėtų būti ekspo-
nuojama Anykščių rotušėje, jei 
Okuličiūtės dvarelyje ar kita-
me istoriniame pastate Vakarų 
ir Vidurio Europos miestelių 
municipalitetų pavyzdžiu būtų 
sukurta istorinę atmintį atsklei-
džianti reprezentacinė savival-
dybės erdvė.

   V. Balčiūnas kvietė mąstyti 

ir apie paminklo, bareljefo ar 
kito atminimo ženklo sukūri-
mą Anykščių įkūrėjui karaliui 
Kazimierui Jogailaičiui, ku-
rio sprendimuose ne tik pirmą 
kartą paminėti Anykščiai, bet 
šio valdovo valia funduota ir 
Anykščių parapija. 

Taip pat buvo kalbama ne tik 
apie kitus konkrečius darbus – 
senosios karališkosios Anykš-
čių istorijos tyrimus, konferen-
cijų rengimą, atminimo lentų 
bei vardinio rožių skvero prie 
Anykščių koplyčios sukūrimą, 
bet ir pagalvota apie dalyvavi-
mą europiniuose kultūros kelių 
ar kurortų sąjungų tinkluose – 
VIA REGIA (Europos karalių 
kelias, kuriame dalyvauja Pran-
cūzijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Baltarusijos ir Ukrainos valsty-
bės ir jų miestai bei miesteliai, 
kurie įsikūrė prie karališkųjų 
traktų ir kuriuose stovėjo vado-
vams priklausę rūmai) ir kara-
liškųjų kurortų bendruomenėje, 
kuri aktualina savo miestuose 
buvusią karališkąją praeitį. 

Reginyje kalbėjęs Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius sakė tikintis, kad šioje sri-
tyje bus daroma daug svarbių 
ir kūrybiškų projektų, permąs-
tytas ir ypač miestui svarbaus 
valdovo Kazimiero Jogailaičio 
atminimas, atskleidžiama jo 
svarba miesto dabarčiai ir atei-
čiai. 

Muziejininkas V. Balčiūnas 
kvietė nepamiršti ir Anykščių 
dangiškojo globėjo – Šv. Jono 
Nepomuko simbolio, kuris iš 
Anykščių herbo žvelgia į anykš-
tėnus  kiekviename Anykščių 
savivaldybės dokumente.

 Šis šventasis buvo ypač po-
puliarus Anykščiuose:  jo figū-
ra stovėjusi ant miesto arkinio 
tilto, pavaizduoto senajame 
miesto herbe, o jo medinės 
skulptūrėlės puošė ir, atkurtos 
atgimimo metais, vėl puošia 
Anykštos, Piestupio, Elmos, 
Variaus ir bevardžio upeliuko, 
almančio prie J. Biliūno tėviš-
kės, pakeles.

V. Balčiūnas  kvietė pagalvoti 
ne tik apie Šv. Jono Nepomuko 
paskelbimą Anykščių dangiš-
kuoju globėju, bet pasiūlė ir  
permąstyti, ar nevertėtų kitų 
Europos miestų ir miesteliu 
pavyzdžiu įsteigti Anykščių 
globėjo Šv. Jono Nepomuko 
ordino ir medalio, kokius įspū-
dingai ir prasmingai  jau yra 
įsteigęs Marijampolės miestas, 
teikiantis kasmet Marijampolės 
globėjo Šv. Jurgio ordiną ir me-
dalį labiausiai miestui konkre-
čiais darbais nusipelniusiems 
asmenims. 

Projektą „Anykščių karališ-
kasis kalendorius“ (jo kuratorė 
Rita Babelienė) rėmė Lietuvos 
kultūros taryba, informacinis 
rėmėjas – „Anykšta“.

Anykščių karališkoji atmintis atvėrė 
vartus į miesto ateitį 

Ketvirtasis programos „Anykščių karališkasis kalendorius“ 
renginys pasiūlė permąstyti Anykščių tapatybę ir paieškoti 
naujų ženklų jai įprasminti.     jono jUNEVIČIAUS nuotr.

Renginyje arfa grojo Kauno simfoninio orkestro arfininkė 
Viktorija Smailytė.


