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Visų šeimos medžiotojų 
sąskaitoje yra vilkų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį  Puntuko medžiotojų būrelio narys Mantas Pe-
traitis varyminėje medžioklėje nušovė vilką. 

Vyras medžioja penkiolika metų, tačiau tik dabar pasitai-
kė proga iššauti į vilką ir tas pirmasis šūvis buvo taiklus.

Pirmasis gyvenime į vilką paleistas Manto Petraičio šūvis 
buvo taiklus.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus yra įsitikinęs, kad 
vilkų populiacija Lietuvoje nemažėja.

Tomas Tomilinas - vienas iš naujosios partijos lyderių
Steigiamajame partijos Demokratų  sąjunga „Vardant 

Lietuvos“  suvažiavime,  šeštadienį vykusiame Palangoje, 
partijos pirmininku išrinktas Saulius Skvernelis, o vienu 
iš pirmininko pavaduotojų tapo Deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje išrinktas Seimo narys Tomas Tomilinas. 

Partijos steigiamajame suvažiavime dalyvavo 11 anykš-
tėnų, o iš viso Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ 
steigėjais tapo 43 Anykščių rajono gyventojai. 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko pa-
vaduotojai Seimo nariai Tomas Tomilinas ir Linas Kuku-
raitis, po Palangoje vykusio partijos steigiamojo suvažia-
vimo, rado laiko „patikrinti“ ir Baltijos jūrą.

Trijų kadencijų Seimo na-
rys, anykštėnas Antanas Baura 
„Anykštai“ sakė, jog  Demo-
kratų  sąjungos „Vardant Lie-
tuvos“ Anykščių skyriaus stei-
giamasis suvažiavimas vyks po 
dviejų savaičių. O tarp partijos 
steigėjų yra ir buvusių „valstie-
čių“, ir asmenų, kurie anksčiau 
nepriklausė jokiai partijai. Visi 

keturi pagal Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos sąrašą į 
Anykščių rajono tarybą išrinkti 
asmenys - Dominykas Tutkus, 
Regina Patalauskienė, Raimon-
das Balsys ir Vygantas Šližys 
tapo naujos partijos „Vardan 
Lietuvos“ steigėjais.

Pareigos. Anykščių rajono 
taryba nusprendė į Kultūros 
ministerijos formuojamą Regi-
oninę kultūros tarybą deleguoti 
Anykščių menų centro direkto-
rių Tomą Tuskenį. Jis pakeitė 
šioje Taryboje dirbusią buvusią  
savivaldybės darbuotoją Au-
dronę Pajarskienę.

Susitikimas. Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė šį an-
tradienį dalyvaus nuotoliniame 
susitikime dėl gyvūnų globos 
namų ir kapinių steigimo.

Koronavirusas. Sausio 21 
– sausio 27 dienomis rajone 
fiksuoti 233 nauji susirgimo 
koronavirusu atvejai. Anykščių 
mieste susirgo 129, Anykščių 
seniūnijoje – 43, Andrioniškio 
seniūnijoje – 4, Debeikių seniū-
nijoje – 3, Kavarsko seniūnijo-
je – 26, Kurklių seniūnijoje – 4, 
Skiemonių seniūnijoje – 3, Svė-
dasų seniūnijoje – 6, Traupio 
seniūnijoje – 2, Troškūnų seniū-
nijoje – 7, Viešintų seniūnijoje  
– 6 asmenys. Koronaviruso pro-
trūkiai užfiksuoti A.Vienuolio 
progimnazijoje, Kavarsko pa-
grindinėje mokykloje - daugia-
funkciame centre, Anykščių 
lopšelyje - darželyje „Eglutė“ ir 
kavinėje „Euro Pub Seklyčia“.

Turtas. Anykščių menų in-
kubatorius – menų studija nu-
sprendė atsisakyti kilnojamojo 
namelio. „Turtas nenaudoja-
mas, įstaigai nereikalingas, jo 
nenumatoma naudoti bei nėra 
kur jo laikyti“, – rašoma rajono 
tarybai pateiktame sprendimo 
projekte. Namelį numatyta par-
duoti viešojo aukciono būdu. 
Šį namelį inkubatorius  įsigijo 
2019 metais už kiek daugiau 
nei 2 tūkst. Eur.

Ar galimybių pasas pasiekė 
galimybių galą?

Gyventojai 
mano, kad 
rajoną garsina 
gamta, o ne 
kultūriniai 
renginiai

Imti, negalima 
palikti ar 
Imti negalima, 
palikti?

Rita KRIPAITIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, konservatorė: „Sausį 
mūsų parduotuvėse apsilan-
kė ženkliai mažiau pirkėjų. 
Taip nutiko ir dėl galimybių 
paso, nes pirkėjus tekdavo 
ir apgręžti“. 
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Vagystė. Sausio 24 dieną  
Anykščiuose, J. Biliūno g., įsi-
brauta į kirpyklos pagalbines 
patalpas ir pavogta 2 800 eurų. 
Padaryta 2 800 eurų žala. Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas.
Nesantaika. Sausio 28 die-

ną  apie 15.00 val. Anykščių 
seniūnijos  Liudiškių kaime, 
vyras (g. 1965 m.) smurtavo 
prieš moterį (g. 1971 m.). Vy-
ras sulaikytas ir patalpintas į 

areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Sausio 30 dieną 
apie 20.00 val., Anykščiuose, 
Ramybės g., vyras (g. 1985 
m.) (nustatytas 2,37 prom. gir-
tumas) naudojo fizinį smurtą 

prieš moterį (g. 1979 m.) (nu-
statytas 1,26 prom. girtumas), 
taip sukeldamas jai fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras (g. 1985 
m.) sulaikytas ir patalpintas į 
areštinę.

Antanas Drilinga kviečia drauge 
sutikti „Saulės palydas“ Ona JAKIMAVIČIENĖ

Praėjusių metų pabaigoje, gruodžio saulei vis labiau tolstant ir nyrant į tamsos gelmę, 
kad iš jos išnirusi užlietų ir panardintų mus vėl prisikėlusios šviesos gražybėje, leidykla 
„Žuvėdra“ išleido Antano Drilingos, įvairiapusio talento kūrėjo, Anykščių garbės piliečio, 
gyvenančio Andrioniškio seniūnijoje, naujausią poezijos knygą „Saulės palydos“. 

Simboliškas, daugiaprasmis ir 
knygos išleidimo laikas, ir poe-
to pasirinktas jos pavadinimas. 
Juo nubrėžiama universali žmo-
gaus egzistencijos samprata, 
išreiškianti kiekvieno iš mūsų 
būties trapumo, nuolatinio ne-

rimo dėl laikinumo, stovėjimo 
ant atsisveikinimo slenksčio 
jausena. Ją  pratęsia ir papildo 
dabarties akimirkos skaidrume 
netikėtai atsiveriantis pasaulis 
– jo grožis ir bjaurumas, krin-
tantis į sielą, sukrečiantis, ragi-

nantis pažvelgti į savo širdies 
slėpinius, klausiant: dėl ko aš 
esu, dėl ko miškai, saulė, upė 
ir paukščiai, kas yra meilė, ne-
apykanta, šviesa, kerštas, viltis, 
nuodėmė – mūsų saulėtekiai ir 
saulėlydžiai. Poetas, nors jau 

įpusėjęs devintą dešimtį, vis 
toks pat  - kupinas jėgų, vilčių 
ir tikėjimo žmogaus gyvenimo 
prasmingumu. Poezijos knygos 
„Saulės palydos“ eilėraščiai 
suvienija  kiekvieno ir visų iš-
gyvenamą laiko tėkmę ir teigia, 
kad metams bėgant, nepaliau-
jamai galynėjantis šviesai ir 
tamsai,  nesikeičia tik žmogaus 
širdis, joje slypintis jausmas, 
kuris veržiasi būti išsakytas. 
Palydėdamas savo naujausią 
poezijos rinkinį pas skaityto-
jus, A.Drilinga, pirmiausia pa-
galvojęs apie gimtojo Anykš-
čių krašto žmones,  prasitarė: 
„Džiaugčiaus, jei „Anykštoje“ 
pasirodytų informacija apie šią 
visai naują (ir man netikėtą) 
knygą, tai anykštėnams primin-
tų, kad dar esu gyvas. Lauksiu 
pavasario – gal susitiksim.“ 
„Saulės palydos“ dovanoja 
puikią progą susitikti su poetu 
A. Drilinga jau dabar, net ne-
laukiant pavasario, atvertus  į  
knygą sudėtus eilėraščius.

Rašytojas Antanas Drilinga yra parašęs apie keturiasdešimt knygų. Naujausia rašytojo 
knyga - eilėraščių rinkinys „Saulės palydos“.

Mokytoją pagerbs atsiminimų knyga
Šiemet mokytojai, politikei, visuomenės veikėjai Aldonai DAUGILYTEI būtų sukakę 

80 metų. 
Ta proga Rašytojų memorialinio muziejaus vedėjos Almos Ambraškaitės iniciatyva yra 

renkami atsiminimai apie mokytoją ir ketinama išleisti knygą. 
„Šiais metais, rugpjūčio 

1-ąją, anykštėnei Mokytojai 
Aldonai Daugilytei būtų 80! 
Jos bičiuliai ėmėmės iniciaty-
vos ir pradėjome ruošti Aldutei 
kuklų paminklą – atsiminimų 
knygą apie ją! Norime išleisti 
gražią knygą, visapusiškai api-
būdinančią ją kaip žmogų, jos 
visas veiklas. Kviečiame jung-
tis prie mūsų ir parašyti savo 
nepakartojamą susitikimą su 
šia Mokytoja, kuri, pasak jos 
mėgto autoriaus Brunno Ferre-
ro, „statė Katedrą“. Atsimini-
mus renkame iki kovo 1-os die-
nos. Šia gražia žinia prašome 
pasidalykite su pažinojusiais 
Aldutę!“ – savo „Facebook“ 
paskyroje prie iniciatyvos pri-
sijungti kviečia A. Ambraškaitė 
ir nurodo savo elektroninį paštą 
(alma.ambra@gmail.com), kad 
visi, kurie nori pasidalyti prisi-
minimais apie mokytoją, galėtų 
tą padaryti. 

Rajono meras Sigutis Obe-
levičius sakė apie knygą gir-
dėjęs ir jau gavęs „užduotį“ 
parašyti atsiminimų apie A. 

Daugilytę. Paprašytas prisimin-
ti bendrapartietę, ją minėjo tik 
geriausiais žodžiais: „Tai buvo 
viena iš Sąjūdžio aktyvisčių ir 
ji Anykščių istorijoje paliko ne-
mažą pėdsaką. Ji buvo vienin-
telė ir nepakartojama, įkūrusi 
katalikiškas klases. Ji buvo de-
beikiečių bendrijos pirmininkė. 
Šio žmogaus tikrai buvo visur 
pilna. A. Daugilytė buvo viena 
aktyviausių ir pilietiškiausių 
žmonių Anykščiuose. Pame-
nu, kai ji, drauge su šviesios 
atminties Ledina Kaladiene ir 
dar keliais aktyvistais, Dariaus 
ir Girėno naktiniame renginy-
je kiekvienais metais vainikus 
pindavo – stengdavosi kaip 
įmanydamos renginį papuošti...  
Ji išėjo tikrai per anksti“. 

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius sakė, 
kad A. Daugilytės jų kraštui ir 
dabar labai trūksta: „Teko su ja 
bendrauti pakankamai ilgai, nes 
ji buvo bendrijos pirmininkė. 
Atsiminimai tik patys geriausi. 
Ji visus stebino savo energija, 
meile savo kraštui, užkrėsda-

vo visus savo energija. Aldona 
padarė daug ir gražių projektų, 
vienas tokių, turinčių didesnę 
išliekamąją vertę – Lipšio pa-
plūdimys. Kiekvienais metais 
jos iniciatyva būdavo organi-
zuojamos kraštiečių sueigos, 
kuomet suvažiuodavo daug 
debeikiečių. Dar būdavo or-
ganizuojama penkių seniūnijų 
dainų šventė „Sveiki, kaimy-
nėliai“ – tai irgi jos iniciatyva, 
iš jos būdavo didelė pagalba 
rašant projektus. A. Daugilytė 
lankydavo vienišus senelius. 
Jos bendruomenei labai trūksta. 
Yra posakis, kad nepakeičiamų 
nėra, bet šiuo atveju jis netinka. 
Manau, kad ji savo energija, at-
sidavimu savo kraštui yra nepa-
keičiama. Knyga – labai puiki 
idėja, nes apie tokį žmogų rei-
kia parašyti, bus visiems įdomu 
paskaityti ir prisiminti.“ – kal-
bėjo A. Simonavičius.

Aldona Daugilytė užgeso 
prieš penkerius metus. Iki tol ji 
aktyviai dalyvavo politinėje vei-
kloje – buvo TSLKD narė, rajo-
no tarybos narė, taip pat buvo 

aktyvi visuomenės veikėja, yra 
leidusi neperiodinį leidinį „Ži-
burys“. Tačiau bene labiausiai 
A. Daugilytė buvo gerbiama 
kaip mokytoja: ji mokė pradi-
nukus, taip pat dėstė tikybą. 
Pedagoge dirbti A. Daugilytė 
pradėjo Debeikių vidurinėje 
mokykloje, kurią ir pati baigė. 
Taip pat ji buvo Anykščių Jono 
Biliūno vidurinės mokyklos 
pradinių klasių mokytoja, dirbo 
Anykščių Antano Vienuolio vi-
durinės mokyklos katalikiškos 
pradinės klasės mokytoja, mo-
kytojavo ir kitose mokyklose.

Sprogo. Šiaurės rytų Kenijoje 
esančiame greitkelyje pirmadie-
nio rytą automobiliui užvažia-
vus ant sprogstamojo įtaiso žuvo 
mažiausiai 10 žmonių, pranešė 
vienas vietos pareigūnas. Šiaurės 
Rytų regiono vadas George'as 
Seda nurodė, kad sprogimas įvy-
ko už Manderos miesto. Kiek 
žmonių buvo automobilyje, kol 
kas nežinoma. Pasak liudininkų, 
žuvusiųjų skaičius gali augti, nes 
kai kurių per sprogimą sužeis-
tų asmenų būklė sunki. Policija 
įtaria, kad sprogstamąjį užtaisą 
paliko šiame rajone veikiantys 
džihadistų grupuotės „al Sha-
bab“ ekstremistai, patenkantys į 
jį iš šalia esančio Somalio.  Eks-
tremistai dažnai yra kaltinami dėl 
panašių išpuolių pasienio regio-
ne, kurių taikiniais tampa saugu-
mo pajėgų nariai ir civiliai.

Virusas. Mokyklose ir darže-
liuose užfiksuoti 1534 COVID-
19 protrūkiai – beveik triskart 
daugiau, nei prieš savaitę, pir-
madienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras 
(NVSC). Didžioji dalis protrūkių 
užfiksuota pradinio, pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo įstaigose. 
Bendrai protrūkiai mokyklose 
sudaro 88 proc. visų, užfiksuotų 
šalyje, darželiuose – dar 11 pro-
centų. Centras primena, kad pro-
trūkis – tai staigus užkrečiamųjų 
ligų išplitimas, apėmęs riboto 
skaičiaus žmonių grupę ar ribotą 
teritoriją, kai nustatomi bent du 
susiję ligos atvejai.

Pažeidė. Viena didžiausių 
technikos ir elektronikos pre-
kybos įmonių „Topo grupė“, 
valdanti prekybos tinklą „Topo 
centras“, parduodama prekes iš-
simokėtinai pažeidė Vartojimo 
kredito įstatymą, tačiau įmonė 
nebus baudžiama, pranešė Lie-
tuvos bankas. Lietuvos bankui 
atlikus „Topo grupės“ veiklos 
tyrimą nustatyta, kad iki 2021 
metų gegužės 1 dienos bendrovė, 
sudarydama buitinės technikos 
išperkamosios nuomos sutartis, 
iš esmės teikė vartojimo kredito 
paslaugas neturėdama tam tei-
sės. 

Atsisako. Valstybės operacijų 
centro vadovui patikslinus ren-
ginių organizavimo sąlygas, at-
sisakoma reikalavimo registruoti 
renginio dalyvius. Kartu netenka 
galios reikalavimas gavus infor-
maciją apie dalyviui ar žiūrovui 
nustatytą COVID-19 ligą (koro-
naviruso infekciją), apie tai infor-
muoti Nacionalinį visuomenės 
sveikatos centrą prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (NVSC) ir 
bendradarbiauti su NVSC nusta-
tant sąlytį turėjusius asmenis ir 
jiems taikant izoliaciją.

-BNS ir „ANYKŠTA“ infor-
macija

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Bendraminčiai ėmėsi ini-
ciatyvos išleisti knygą apie 
visuomenininkę, mokytoją 
Aldoną Daugilytę.
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komentarai Ar galimybių pasas pasiekė galimybių galą?
Lietuvoje raginama nedelsiant atšaukti galimybių pasą. Šį mėnesį galimybių paso klau-

simą turėtų svarstyti Konstitucinis teismas, tačiau Vyriausybė sprendimą dėl galimybių 
paso sustabdymo žada priimti šį trečiadienį. 

Protesto akcijos prieš COVID-19 ribojimus vyksta daugelyje šalių. Kanandoje į „Lais-
vės koloną“ susibūrę sunkvežimių vairuotojai protestuoja prieš privalomus vakcinacijos 
pažymėjimus. Šis dokumentas būtinas tam, kad vežėjai galėtų kirsti JAV ir Kanados 
sieną. Protestuotojai reikalauja atsisakyti visų tokių dokumentų. Visą savaitę, per šalį, 
sostinės link keliavo milžiniška sunkvežimių kolona. Protesto akcija peraugo į tūkstan-
tinius Kanandos gyventojų protestus prieš COVID-19 ribojimus. Otavoje susirinkus 
protestuotojams, Kanados premjeras Justinas Trudeau su šeima dėl to buvo perkeltas į 
įslaptintą vietą. 

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina galimybių pasą, domėjosi, ar, jų many-
mu, šio dokumento jau reikia atsisakyti, taip pat klausė, kaip reaguoja į žmonių protes-
tus dėl COVID-19 ribojimų pasaulyje.

Galimybių pasas 
– žaidimas ir tiek

Juozas JUKNIUS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, so-
cialdemokratas:

-Manau, kad galimybių pa-
sas nelabai pasiteisino. Jis 
toks „pridėtinis“ daiktas, kuris 
nelabai apsprendžia žmogaus 
sveikatos būklę. Juk vieną die-
ną esi sveikas, o kitą dieną jau 
gali būti koronavirusu užsikrė-
tęs. Tai ką tas, galimybių pasas, 
duoda? Jis nieko neduoda.

Manau, kad, pavyzdžiui, lan-
kantis renginiuose, prieš kie-
kvieną renginį žmones reikėtų 
ištirti. Gal tai duotų rezultatų. O 
tas galimybių pasas – žaidimas 
šiek tiek.

Pritariu, kad galimybių paso 
reikia atsisakyti. Dėl jo tik gai-
šinami žmonės, kenčia versli-

ninkai. Daug „nervotriobkės“ 
žmonėms.

Mes esame kantrūs, piketų 
neruošiame, laukiame vis kaž-
ko geresnio. 

Į protestus 
žiūriu neigiamai

Rita KRIPAITIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, konservatorė:

-Žvelgiant iš verslo pu-
sės, buvo kažkiek sudėtinga 
Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo nemaisto prekių 
parduotuvėse tikrinti galimy-
bių pasą. Sausį mūsų parduo-
tuvėse apsilankė ženkliai ma-
žiau pirkėjų. Taip nutiko ir dėl 
galimybių paso, nes pirkėjus 
tekdavo ir apgręžti, jų nepriim-
ti. Žmonių tikrai parduotuvėse 
buvo mažiau.

Galimybių pasas savo jau 
atgyveno, matomai, dėl to jį ir 
numatoma naikinti. Tai buvo 
papildoma priemonė skiepiji-
mosi skatinimui ir tiktai tiek.

Pati asmeniškai dėl galimy-
bių paso problemos nemačiau. 
Yra reikalas, tai yra reikalas.

Protestai dažnai yra iššaukia-
mi tam tikrų žmonių, tam tikrų 
jėgų, galbūt su kažkokiais būsi-
mais norais ar puoselėjamomis 
viltimis. Aš neigiamai žiūriu į 
visus tuos protestus.

Kad kažką reikia daryti, tai 
reikia, o ar visada daroma pro-
tingai – reikia pasižiūrėti į save, 
ką mes sugebėtume tokioje si-
tuacijoje daryti. Bet kokiu klau-
simu turi žmonės savo nuomo-
nę. Demokratija, tačiau labai 
dažnai pamirštamos pareigos ir 
iškeliamos teisės.

Yra žmogaus 
teisė ir pareiga

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys (De-
mokartų frakcija „Vardan 
Lietuvos“):

-Man galimybių pasas ne-
trukdė. Jeigu jis būtų panai-
kintas – nieko blogo nematau, 

jei liktų – irgi nieko blogo 
nematau. Žvelgiant iš verslo 
pusės, pas mus visi žmonės 
pasiskiepiję, protingi, proble-
mų Sausio 13-tą prie Seimo 
nevažiuoja kelt.

Girdėjau apie Kanadoje 
vykstančius protestus dėl CO-
VID-19 ribojimų. Ten turbūt 
viskas vyksta daugiau dėl 
amerikiečių, nes Kanados ve-
žėjai kerta sieną ir susiduria su 
labai griežtais amerikiečių rei-
kalavimais. Kaip supratau, tas 
visas reikalas dėl to daugiau 
vyksta, nes Kanados vežėjai 
labai rimtai dirba Amerikos 
rinkoje. Ten reikia pasigilinti 
– vienaip rodo per televizorių, 
o yra kiti reikalavimai.

Kiekvienas žmogus turi 
savo supratimą ir mąstymą. 
Vienam atrodo pasaulio pa-
baiga, jeigu įvedė galimybių 
pasą, o kitam – normalus da-
lykas gyvenime. Penkis myg-
tukus paspaudei, atsisiuntei ir 
nekeli niekam problemų. O 
pasiskiepyti – jau kitas klau-
simas. Yra šalių, kur skiepytis 
nuo koronaviruso privaloma. 
Ir tai yra senos kultūros šaly-
se, kur atrodo, kad demokrati-
ja įsišaknijusi iki gelmių. Yra 
teisė žmogaus ir pareiga. Tie 
du dalykai visada greta eina.

Jei žmonės 
kvaili, Vyriau-
sybė turi priimti 
sprendimus

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

-Man galimybių pasas ne-
patogumų nesukėlė. Nematau 
dėl galimybių paso problemos 
(juokiasi). Dabar, pagal visą si-
tuaciją, manau, kad galimybių 
pasas jau padarė savo gerą dar-
bą ir galbūt jį galėtų atšaukti.

Aš esu už skiepus nuo ko-
ronaviruso. Gal dėl privalomų 
skiepų kiek „perlenkė lazdą“. 
O jei žmonės kvaili ir nesiskie-
pija, Vyriausybė turi priimti 
kažkokius sprendimus, kad iš-
gelbėti visą sveikatos sistemą.

O dėl Kanadoje vykstančių 
protestų...Pažiūrėkite, kiek ten 
milijonų gyventojų gyvena. 
Pas mus tokių „klounų“ irgi 
yra.

Dabar lengva kaltinti, kas 
būtų, jeigu nebūtų to galimybių 
paso. Čia juk yra valdžių „ba-
jeriai“. Visą laiką valdžia buvo 
bloga. Dabar ateis kita valdžia 
ir šauks, kokie jie geri. O ką jie 
būtų darę? Visas pasaulis darė 
taip – ne iš dyko buvimo skie-
pijo nuo koronaviruso.

Yra didesnių blogybių, nei 
kažkoks „kovidas“ ar skiepai. 
Pats pasiskiepijau nuo korona-
viruso ir viskas gerai. Pažįstu 
ne vieną „antivakserį“, kur 
kiekvieną rytą šoka į šaltą van-
denį ir susirgo koronavirusu 
smarkiai.

Viskas čia gerai, galiu pasa-
kyti – puiki valdžia.

-ANYKŠTA-

Visų šeimos medžiotojų sąskaitoje yra vilkų 

Vilkas sumedžiotas Ramulda-
vos girioje, Inkūnų apylinkėse. 
ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ 
valdančioje Petraičių šeimoje - 
keturi vyrai: tėtis Juozas ir trys jo 
sūnūs Mantas, Donatas ir Justas. 

Pasak Manto, tėtis yra sume-
džiojęs du vilkus, o užpernai tai-
klų šūvį į vilką paleido ir Donatas. 
Jauniausias Petraitis - Justas - nėra 
medžiotojas, tad iš medžiotojų 
Petraičių be didžiausio Lietuvos 
medžiotojų trofėjaus iki savaitga-
lio buvo likęs tik Mantas.

M.Petraitis „Anykštai“ sakė,  jį 
ir brolius į medžiokles, varovais, 
tėtis vesdavosi nuo vaikystės, gal 

net nuo pradinių klasių. O per 
savo medžiotojo karjerą jis dabar 
jau yra sumedžiojęs visus Lietu-
voje medžiojamus gyvūnus. Pa-
klaustas, kodėl vilkas laikomas 
vertingiausiu medžioklės trofė-
jumi, M.Petraitis kalbėjo, jog šių 
plėšrūnų, lyginant su kitais žvėri-
mis, Lietuvoje nėra daug, o be to 
jie ir ypatingai gudrūs.

Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Riman-
tas Pečkus „Anykštai“ sakė, jog 
M.Petraitis sumedžiojo vieną 
paskutinių vilkų Lietuvoje šiame 
medžioklės sezone. Šio sezono 
vilkų sumedžiojimo kvota - 190, 
o M.Petraičio nukautas vilkas 

buvo 186-asis. 
Anykščių rajone per medžio-

klės sezoną sumedžiota jau 11 
vilkų. Tiesa 2 iš jų nukovė Ku-
piškio medžiotojai, o vieną ... 
automobilio vairuotojas.  Vilkas 
po automobilio ratais pakliuvo 
pernai lapkričio mėnesį, netoli 
Ažuožerių.

5 iš 11 Anykščių rajone sume-
džiotų vilkų buvo nukauti Troš-
kūnų apylinkėse. 

R.Pečkus kalbėjo, kad pagal 
teorinius skaičiavimus Lietuvoje 
yra apie 30 vilkų šeimynų. Jose 
gyvena dvi vilkiukų kartos. Teo-
riškai, per metus medžiojant 190 
vilkų, jų populiacija Lietuvoje 
turėtų mažėti, bet, pasak medžio-

klės žinovo skaičius nemažėja. 
„Dar prieš dešimt metų vilkas 
patekęs po automobilio ratais 
būtų didžiulė sensacija. O dabar 
tai nebestebina.“ - sakė R.Pečkus. 
Jis  sakė, jog galbūt vilkų pateki-
mą po ratais lemia ir jų įpročių 
keitimasis, tačiau labiau tikėtina 
priežastis - plėšrūnų populiacijos 
augimas. Medžioklės specialistas 
kalbėjo, jog jeigu vilkų skaičius 
mažėtų, būtų sunku išnaudoti jų 
sumedžiojimo kvotas, bet taip 
nevyksta - ne pirmi metai me-
džioklės limitas išnaudojamas 
gerokai anksčiau nei baigiasi vil-
kų medžioklės sezonas.

Medžiojant vilkus jie nediskri-
minuojami dėl amžiaus ir lyties 

- nėra draudžiama šauti į jauniklį 
ar patelę. 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas priminė, kad 
tarybiniais metais vilkų medžio-
klė apskritai nebuvo reglamen-
tuota - plėšrūnai buvo medžio-
jami kiaurus metus ir be jokių 
apribojimų.

Aplinkos ministerija informuo-
ja, kad 2021-2022 m. medžioklės 
sezonui nustatytas 190 vilkų su-
medžiojimo limitas baigiamas 
išnaudoti. Medžiotojų pateiktais 
duomenimis iki 2022 m. sausio 
28 dienos jau sumedžioti 184 vil-
kai. Anykščių rajone per šį laiko-
tarpį sumedžiota 11 vilkų.
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Gyventojai mano, kad rajoną garsina 
gamta, o ne kultūriniai renginiai

Kultūra – antroje vietoje 
po turizmo

Vertinant simbolinį Anykš-
čių rajono kultūros sektoriaus 
konkurencingumą su kitais 
sektoriais, pavyzdžiui, vers-
lu, turizmu, švietimu ar žemės 
ūkiu, anykštėnų požiūriu, kul-
tūrai tenka išskirtinis vaidmuo, 
išsiaiškino sociologas. Kultūra 
tarp kitų sektorių, užtikrinančių 
Anykščių rajono gyvybingumą, 
užima antrą vietą. Jos svarbą 
apklausos metu pabrėžė apie 
pusė visų dalyvavusių apklau-
soje (apie 52 proc.). Kultūros 
sektorius nusileidžia tik turiz-
mui, kurį reikšmingu laiko apie 
61 proc. visų respondentų. Tre-
čioje vietoje lygiuojasi pramo-
gų sektorius (18,4 proc.) ir kiti 
verslai (18,2 proc.).

Esamą kultūrinių veiklų ir 
paslaugų pasiūlą anykštėnai 
vertina labai palankiai. Beveik 
pusė apklaustųjų (46,2 proc.) 
teigia, kad dabar egzistuojanti 
kultūrinių paslaugų ir veiklų 
pasiūla jų poreikius visiškai pa-
tenkina, o 35,5 proc. – kad pa-
tenkina iš dalies. Apie 10 proc. 
mano, kad siūlomos paslaugos 
ar veiklos neatspindi jų porei-
kių. Palankiausiai kultūrinių 
veiklų pasiūlą vertina Skiemo-
nių seniūnijos gyventojai, o 
kritiškai nusiteikusių dažniau 
pasitaiko Troškūnų ir Anykščių 
seniūnijose.

Labiausiai pasigendama 
koncertų

Apie ketvirtadalis (24,5 

proc.) respondentų  tyrimo 
metu išsakė poziciją, kad jie 
asmeniškai pasigenda vieno ar 
kito pobūdžio renginių ar užsi-
ėmimų Anykščių rajone. Daž-
niausiai pasigendama koncertų 
(10 proc.), teatro spektaklių 
(2,8 proc.) ir renginių jaunimui 
(2,8 proc.). 

Vertinant kultūrinio gyveni-
mo dinamiką Anykščių krašte, 
2015-2019 m. visuomenė ste-
bėjo pozityvias, nors ir nežy-
mias permainas. Pesimistiškai 
vertinusių šio laikotarpio pro-
cesus buvo 21,7 proc.. Anot jų, 
2019 m. situacija kultūros sek-
toriuje buvo blogesnė nei anks-
čiau. Jokių esminių pokyčių 
nepastebėjo 30,5 proc., o 36,1 
proc. dažniau sutiko, jog esama 
teigiamų slinkčių.

Anykštėnų požiūris į kultūros 
sektoriaus ateitį, anot socio-
logo,  yra labai optimistiškas. 
Daugumos respondentų nuo-
mone (52,7 proc.), 2025 m. kul-
tūrinis gyvenimas ir veiklų pa-
siūla turėtų būti žymiai geresni 
nei dabar ar bet kada anksčiau. 
Manančių, kad 2025 m. kultū-
rinis gyvenimas nebus niekur 
pasistūmėjęs ir viskas bus kaip 
ir dabar, yra apie 28 proc.. Pesi-
mistinės nuostatos, kad ateityje 
kultūros situacija bus blogesnė 
nei dabartinė būklė, būdingos 
tik 7,1 proc. gyventojų.

Didžiausia trauka – į 
Arklio muziejų, 
svarbiausias – kultūros 
centras

Sociologas išsiaiškino, kad 

per pastaruosius trejus metus 
bent viename Anykščių rajone 
esančiame muziejuje apsilankė 
97,8 proc. visų, dalyvavusių 
apklausoje, anykštėnų. Di-
džiausia trauka pasižymėjo Ar-
klio muziejus. Jame apsilankė 
apie 80 proc. visų, dalyvavusių 
apklausoje, žmonių. Antroje 
vietoje yra Siauruko muziejus 
(jame apsilankė apie 60 proc.), 
o trečioje – Šeimyniškėlių pi-
liakalnio istorinis kompleksas 
(čia lankėsi apie 47 proc.), nuo 
kurio nedaug atsiliko Ange-
lų muziejus - Sakralinio meno 
centras (jame apsilankė apie 
46,6 proc.)

Tyrimo metu paaiškėjo, 
kad svarbiausia kultūros er-
dvė visame Anykščių rajone 
yra Anykščių kultūros centras 
(AKC). Per paskutinius trejus 
metus AKC pabuvojo 83 proc. 
visų, dalyvavusiųjų apklauso-
je. AKC geriausiai pažįstamas 
Skiemonių ir Traupio seniūnijų 
gyventojams. AKC bent kartą 
apsilankė daugiau nei 90 proc. 
respondentų, gyvenančių  šio-
se seniūnijose. Retesni AKC 
lankytojai, gyvenantys Andrio-
niškio ir Troškūnų seniūnijose 
(daugiau nei trečdalis šių seniū-
nijų gyventojų nerado progos 
bent vieną kartą užsukti į AKC 
per paskutinius 3 metus).

Pasigedo ir platesnės 
informacijos apie renginius

Anykštėnai mano, kad dides-
nį jų įsitraukimą į kultūros vei-
klas ar dalyvavimą renginiuose 
paskatintų renginių pasiūlos 

plėtra (tai nurodė 52,2 proc. 
respondentų), platesnė infor-
macija apie įstaigų veiklą ir 
jose organizuojamus renginius 
(35,1 proc.) ir mažesnės kainos 
(31,6 proc.).

Per paskutinius 2 metus be-
veik 70 proc. visų respondentų 
specialiai vyko į įvairius kul-
tūros renginius ir lankytinus 
objektus kituose Lietuvos mies-
tuose ar vietovėse. Tai rodo gy-
ventojų pasiryžimą skirti nema-
žus laiko ir finansinius resursus 
kultūros vartojimui. Dažniausiai 
anykštėnus domino teatro spek-
takliai. Juose apsilankė apie 57 
proc. visų anykštėnų. Taip pat 
patrauklūs buvo ir kitų miestų 
muziejai, kuriuos aplankė apie 
pusė visų respondentų. Mažiau 
patrauklūs buvo liaudies ir etni-
nės muzikos koncertai, vakaro-
nės bei tradicinių amatų dienos, 
kur per 2019-2021 m. laikotarpį 
visgi sugebėjo apsilankyti be-
veik kas penktas respondentas.

Pandemija pakeitė įpročius

Beveik 2 trečdaliai visų, da-
lyvavusių apklausoje (64,3 
proc.), nurodė, kad ribojimai, 
įvesti suvaldyti COVID-19 
pandemiją, labai pakeitė jų kul-
tūros vartojimo įpročius. Tai 
labiausiai pajuto gyvenantys 
Skiemonių ir Troškūnų seniū-
nijose bei Anykščių mieste.

Įvesti aktualūs ribojimai kul-
tūros renginiams ar ekspozicijų 
erdvėms, diskusijos apie ribo-
jimų reikalingumą ir savotišką 
gyvenimo galimybių suvaržy-
mą sukūrė savotišką kultūros 
deficito efektą. Kultūros rengi-
niai ar apsilankymas muziejuo-
se pradėti suvokti kaip žymiai 
vertingesnės patirtys nei anks-
čiau. 50,3 proc. apklaustųjų 
teigia, kad pasibaigus COVID-
19 pandemijai jų dalyvavimas 
Anykščių kultūros gyvenime 
bus didesnis nei anksčiau. 29,2 
mano, kad jų gyvenimo būdas 
nepakis, o 12,4 proc. – kad da-
lyvavimas sumažės.

Mieliau renkasi buvimą 
gamtoje nei renginius

Anykštėnai dažniausiai savo 
laisvalaikį skiria gamtai. 42 
proc. apklaustųjų  paminėjo, 
kad buvimas gamtoje yra vie-
nas iš dažniausių laisvalaikio 
praleidimo būdų. Antroje vieto-
je tarp įvairių laisvalaikio pra-
leidimo būdų – bendravimas su 
šeimos nariais ir vaikais (30,4 
proc.), trečioje – knygų skaity-
mas (27 proc.).

Kultūros renginių lankymas 
yra 4 vietoje tarp kitų laisva-

laikio praleidimo formų (26,4 
proc.).

Dažniausiai renginių lanky-
mas konkuruoja su (arba yra 
kompensuojamas) buvimu 
gamtoje, buvimu su šeima, 
bendravimu su draugais ir pa-
syvesne veikla, pvz., kaip kny-
gų skaitymu. Apie 13,1 proc. 
respondentų nurodė, kad lais-
valaikį jie dažniausiai skiria už-
siėmimams meno kolektyvuose 
ar saviraiškos būreliuose, pvz.,  
šokių kolektyvuose, choruose, 
mėgėjiško teatro studijose.

Per metus perskaito apie 
7 knygas

Per paskutinius 12 mėn. į 
rankas knygas paėmė apie 80,7 
proc. visų respondentų. Vidu-
tiniškai per metus anykštėnai 
perskaito 7 knygas, o apie 10 
proc. įveikia daugiau nei 30 
knygų. Mažiausiai knygas skai-
tančių yra Andrioniškio ir De-
beikių seniūnijose, daugiausia 
– Skiemonių, Svėdasų ir Trau-
pio seniūnijose.

Apie du trečdaliai anykštėnų 
skiria dalį savo biudžeto kny-
goms įsigyti. Per metus ketvir-
tadalis (24.3 proc.) anykštėnų 
knygoms išleidžia iki 20 eurų, 
o 18,1 proc. – daugiau nei 50 
eurų. Apie 27,5 proc. respon-
dentų iš viso neperka knygų.

Lankymasis bibliotekose 
ženklus

72 proc. respondentų per 
paskutinius metus bent vieną 
kartą lankėsi bibliotekoje. Lan-
kymasis bibliotekose ir naudo-
jimasis jų paslaugomis Anykš-
čių rajone yra santykinai labai 
geras bendresniame Lietuvos 
kontekste, nes 2020 m. Lietu-
voje vietos bibliotekose lankėsi 
tik 35 proc. gyventojų.

85,1 proc. bibliotekų lanky-
tojų ėmė knygas (Lietuvoje šis 
rodiklis 2020 m. buvo 28 proc.); 
44,4 proc. naudojosi skaityklos 
paslaugomis ir sklaidė periodinę 
spaudą (Lietuvoje – 13 proc.); 
37,3 proc. pasinaudojo internetu 
(Lietuvoje – 10 proc.).

Apie 75 proc. į bibliotekas 
atėjo dėl čia vykstančių rengi-
nių. Tai rodo savotišką bibliote-
kų konkurencingumą ir svarbą 
kultūros renginių organizavimo 
lauke. Šis rodiklis Anykščių ra-
jone yra labai aukštas, palygin-
ti su kitais Lietuvos regionais. 
2020 m. Lietuvos bibliotekose 
vykusiuose renginiuose ar su-
rengtose parodose apsilankė 
apie 30 proc. gyventojų.

Anykščių rajono tarybai praėjusių metų pabaigoje pristatyti kompleksinio Anykščių ra-
jono kultūros sektoriaus tyrimo rezultatai. 

Tyrimą Anykščių rajono savivaldybės užsakymu atliko Klaipėdos universiteto socialinių 
pokyčių studijų centro direktorius Liutauras Kraniauskas. 

Sociologas aiškinosi, kaip Anykščių rajono kultūrinį gyvenimą vertina patys gyventojai. 

Anykščių rajono kultūros sektoriaus tyrimo rezultatai atskleidė, kad anykštėnams geriau-
siai pažįstamas teatro režisierius, humoro grupės „Ambrozija“ įkūrėjas ir aktorius Jonas 
Buziliauskas. (Scena iš spektaklio „Mažvydas“).

Robertas AlEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt



KOMENTARAI 2022 m. vasario 1 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

(Atkelta iš 4 psl.)

Gyventojai mano, kad rajoną garsina 
gamta, o ne kultūriniai renginiai

Trys ketvirtadaliai anykštėnų 
artimiausiai esančio bibliotekos 
skyriaus paslaugų kokybę ver-
tina labai gerai arba gerai. Tik 
5,6 proc. mano, kad arčiausiai 
esančių bibliotekų paslaugų ko-
kybė yra bloga.

Geriausiai artimiausios bi-
bliotekos paslaugos įvertintos 
Skiemonių, Troškūnų ir Ka-
varsko seniūnijose. Šiek tiek 
didesnių priekaištų vietos bibli-
otekoms turi Viešintų ir Andrio-
niškio seniūnijų gyventojai.

Rajoną labiausiai 
garsina gamta

Anykštėnams užduotas atvi-
ras klausimas, kas labiausiai 
garsina Anykščius ir jų rajo-
ną? Respondentų nuomone, 
labiausiai Anykščių kraštą 
garsina gamta ir kraštovaiz-
dis. Taip teigia 45,2 proc. visų 
apklaustųjų. Antroje vietoje, 
jų nuomone, yra įvairūs kul-
tūros renginiai, šventės ir fes-
tivaliai (31,6 proc.). Trečioji 
vieta tenka muziejams (27,5 
proc.), ketvirtoji – kitoms lan-
kytinoms vietoms ir turizmo 
paslaugoms (23,7 proc.), o 
penktoji – įvairiems meninin-
kams, meno kolektyvams ir 
kultūrą kuriantiems žmonėms 
(15,1 proc.).

Apibendrinus įvairiausius 
respondentų atsakymus į atvirą 
klausimą, kas garsina Anykš-
čius, galima įvertinti ir kultū-
ros vaidmenį Anykščių krašto 
tapatybėje. Kultūrinis dėmuo, 
apimantis įvairius kultūrinius 
elementus – kultūros objektus, 
praeitį, mitologiją, kuriančius 
žmones, jų organizacijas, mu-
ziejus, renginius, edukacijas 

Šalia Lietuvos nacionaline  kultūros ir meno premiją įvertinto rašytojo Valdo Papievio (kairėje), Lietuvos rašytojų ir žur-
nalistų sąjungų Juozo Tumo – Vaižganto premiją pelniusio rašytojo Rimanto Vanago (centre) kaip žinomas literatas ap-
klausos rezultatuose pristatomas net ir kuklesniais literatūrinės kūrybos titulais negalintis pasigirti eilių kūrėjas Žilvinas 
Pranas Smalskas (dešinėje).

ir bendrą kultūrinio gyvenimo 
pjūtį, – čia akivaizdžiai už-
gožia kitus dėmenis. Kultūra 
užima apie 48,6 proc. bendros 
anykštėnų vaizduotės, kodėl jų 
kraštas yra išskirtinis. Gamta ir 
jos objektai šioje simbolinėje 
vaizduotėje, kas yra Anykščiai 
ir kur slypi šio krašto unikalu-
mas, sudaro apie 23,4 proc., o 
turizmo ir pramogų sektorius - 
apie 20,6 proc..

Labiausiai pažįstamas  
humoristinius 
vaidmenis kuriantis 
režisierius

Respondentams taip pat 
užduoti atviri klausimai, ko-
kius 5 šiuolaikinius Anykščių 
kultūros atstovus, kūrėjus jie 
galėtų išvardyti. Iš viso buvo 
paminėti 164 žmonės, kurie 
priklauso kūrėjams, kultūrai, 
politikai, akademinei ben-
druomenei.

Labiausiai žinomi yra įvairūs 
rašytojai, teatralai ir kultūrinių 
veiklų organizatoriai. Geriau-
siai anykštėnams pažįstamas te-
atro režisierius Jonas Buziliaus-
kas. Jį paminėjo 29,5 proc. visų 
respondentų (priminsime, kad 
režisierius J.Buziliauskas taip 
pat yra humoro grupės „Am-
brozija“ įkūrėjas ir aktorius, 
jis kūrė vaidmenis televizijos 
seriale „Miesčionys“, humoro 
laidoje „Nosis“).

Kiti bendruomenei gerai ži-
nomi kultūros žmonės yra li-
teratas Žilvinas Smalskas (26 
proc.), rašytojas Rimantas 
Vanagas (25 proc.) ir kultūros 
organizatorė Jolanta Pupkienė 
(17,9 proc.).

Žinomos net literatų 
pavardės

Mentalinėje anykštėnų vaiz-
duotėje, kas kuria dabartinę 
kultūrą, akivaizdžiausiai do-
minuoja literatūrinis sektorius, 
apimantis prozos, poezijos 
kūrimą, literatūros kritiką ir 
vertimus. Anykštėnai įvardijo 
21 rašytoją, poetą ar kitaip su 
literatūra susijusį asmenį, o tai 
sudaro 31,4 proc. visų kultūros 
sektoriaus žmonių paminėji-
mų. Populiariausi rašytojai, 
kuriuos žino anykštėnai, yra 
Žilvinas Smalskas, Rimantas 
Vanagas ir Valdas Papievis. 
Toks literatūrinio segmen-
to dominavimas, absoliučiai 
nustelbiantis kitas meno ir 
kultūrinės veiklos sritis, yra 
išskirtinis bendresniame Lie-
tuvos kontekste, teigia tyrimo 
autorius. Pvz., Klaipėdoje ir 
Šiauliuose kultūros kūrėjų se-
gmentas, kuris visuomenėje 
suvokiamas kaip reprezentuo-
jantis šių miestų kultūrinį ir 
kūrybinį potencialą, dažniau-
siai priklauso pop muzikai ir 
scenos menams, o literatūrą 
šiuose miestuose kuriantys 
žmonės labai retai žinomi arba 
iš viso net nežinomi.

Apklausta pusė 
tūkstančio respondentų

Ši apklausa vyko šių metų ge-
gužės 24 – liepos 12 dienomis. 
Iš viso apklausti 535 Anykščių 
rajono gyventojai nuo 14 iki 90 
m. amžiaus. 

Respondentai turėjo gali-
mybę savo nuomonę pareikšti 
internetu arba užpildydami po-
pierinį klausimyną. Interneti-
nėje apklausoje dalyvavo 191 
respondentas, popierinius klau-
simus užpildė 344 gyventojai. 
Klausimyną sudarė 42 klausi-
mai. 

Pateikė rekomendacijas

Sociologinį tyrimą atlikęs 
Klaipėdos universiteto sociali-
nių pokyčių studijų centro di-
rektorius L. Kraniauskas taip 
pat Anykščių rajono savivaldy-
bei pateikė  nemažai rekomen-
dacijų.

„Siekiant stiprinti kultūros 
sektorių, būtina jo žmogiškuo-
sius ir organizacinius resursus 
telkti profesionalios kultūros 
vystymui. Ypač aktualiu klau-
simu tampa naujų žmonių pri-
traukimas ir jaunimo įtraukimas 
į kultūros politikos formavimą.

Turėtų būti stiprinamas ne-
biudžetinis kultūros sektorius, 
aktyviau įtraukiant jį į kultūros 
politikos formavimą, vykdymą 
ir vertinimą. Taip būtų tinkamai 
panaudoti vadybiniai ir organi-
zaciniai resursai. 

Bendruomenių telkimo pro-

jektai turėtų artėti prie aukštes-
nių profesionalumo standartų, 
ugdyti kultūros vartotojų skonį, 
daugiau imtis kultūrinių eduka-
cinių projektų.  

Kultūros politikos formuoto-
jai ir vykdytojai turėtų plėtoti 
atviresnį kontaktą su kuriančia 
kultūros ir meno bendruomene, 
siekiant tarpusavio supratimo, 
kad būtų aiškesnis kultūros 
sektoriaus, jame vykstančių 
procesų ir problemų supratimas 
abiem pusėms. Tam galėtų pa-
sitarnauti reguliarūs kultūros 
forumai, kuriuose būtų viešai 
aptariami bendrai rūpimi klau-
simai, būtų plėtojama tinklavei-
ka.

Tikslinga stiprinti konsoli-
duotas miesto kultūros sklai-
dos priemones, kuriose dirbtų 
profesionalai, galintys teikti 
komunikacijos paslaugas tiems 
kūrėjams ar institucijoms, ku-
rios neturi pakankamai orga-
nizacinių ar vadybinių resursų 
viešinimui ar sklaidai. 

Siūlytina dažniau organi-
zuoti skirtingų kultūros lauko 
segmentų susitikimus kartu su 
savivaldybės administracija, 
kalbėtis ir analizuoti, kas pasi-
keitė kultūros kontekste, verti-
nimo kriterijuose, kultūros po-
litikos gairėse ir panašiai.

Formuojant ir vykdant kultū-
ros politiką ar restruktūrizuo-
jant sektorių, būtina į procesą 
įtraukti įvairesnes interesų gru-
pes, daugiau atitinkančias vie-
tos bendruomenių interesus.

Būtina stiprinti kultūros sek-
toriuje dirbančių žmonių sim-
bolinį prestižą ir pripažinimą, 
nes jis veiktų kaip motyvacinė 
priemonė kurti, dirbti ir gyventi 
Anykščių krašte“, - rašoma re-
komendacijose.

Populiariausiu Anykščių rajono muziejumi pripažintas 
Arklio muziejus. Jame apsilankė apie 80 proc. visų, daly-
vavusių apklausoje.
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„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

AVINAS. Pažintis savaitės 
pradžioje ilgainiui gali pasi-
rodyti esanti ne visai tokia, 
kokią įsivaizdavote. Susiža-
vėjimas, deja, bus vienpusis. 
Darbe sėkmė lydės tik tada, 
kai dirbsite su žmonėmis, ku-
riuos iš tiesų gerbiate. 

JAUTIS. Nesivaržykite pra-
šyti pagalbos. Ketvirtadienį ar 
penktadienį sužinosite tokių 
dalykų, kurie labai daug ką pa-
aiškins. Į jūsų paties žodžius 
gali būti labai įvairiai surea-
guota. Viskas priklausys nuo 
to, kada ir kaip tai pasakysite.

DVYNIAI. Ieškosite tam 
tikro emocinio poilsio. Pasi-
stenkite nesivelti į diskusijas 

ar konfliktus. Savaitės vidu-
ryje labai sveikintina aktyvi 
fizinė veikla. Savaitgalį nesi-
blaškykite tarp dviejų galimy-
bių: neapsisprendimas ir blaš-
kymasis netgi blogiau nei ne 
pats geriausias pasirinkimas.

VĖŽYS. Nedvejodamas 
pasinerkite į darbus - jūsų pa-
stangos bus tinkamai atlygin-
tos. Gali tekti kur kas daugiau 
laiko nei tikėjotės skirti šei-
mos reikalams. Nesinervin-
kite dėl staiga pasikeitusių 
planų - savaitgalį dar galėsite 
bent kiek laiko skirti ir sau. 

LIŪTAS. Gink Dieve nesi-
kiškite į svetimus, ypač susiju-
sius su pinigais ar asmeniniais 
santykiais reikalus. Paskutinę 
savaitės darbo dieną neužsi-

kraukite pernelyg daug darbo 
- turėkite laisvą vakarą. Kaip 
kartais nutinka Liūtams, sa-
vaitgalį tikriausiai ir pats ne-
būsite tikras, ko iš tiesų norite.

MERGELĖ. Savaitės pra-
džioje tikriausiai turėsite gerą 
progą pakeisti aplinką ir tokiu 
būdu, suderinęs reikalus su 
pramoga, kiek pailsėti emo-
ciškai. Daugiau žiūrėkite savo 
reikalų. Kitiems jūsų dėmesio 
išties prireiks tik į savaitės pa-
baigą. 

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje pasistenkite nesigin-
čyti su viršininku. Nesileiskite 
išmušamas iš vėžių dėl smul-
kių kliuvinių ar nemalonumų. 
Kruopščiai planuodamas dar-
bus nepamirškite, kad pla-

navimas toli gražu neatstoja 
konkretaus veiksmo.

SKORPIONAS. Būkite 
atidus, atsargus ir kantrus. 
Turėkite omeny, kad vos ištar-
tus jūsų žodžius tuoj pat bus 
bandoma iškraipyti, tad kuo 
aiškiau dėstykite savo mintis 
ir ketinimus. 

ŠAULYS. Nepasiduokite 
gundymams leisti pinigus. In-
vesticijos, deja, neatsipirks. 
Gali tekti gerokai paplušėti, 
tad trumpomis poilsio valan-
dėlėmis iš anksto planuokite, 
kaip ilsėsitės savaitgalį. Labai 
tiktų kokia nors aktyvi fizi-
nė veikla su linksma draugų 
kompanija.

OŽIARAGIS. Turėsite gerą 
progą aplankyti egzotiškus 

kraštus ar bent neakivaizdžiai 
iš arčiau susipažinti su sveti-
ma kultūra. Neleiskite, kad 
savaitės viduryje jūsų pavy-
das virstų pykčiu - tai nieko 
neišspręs. 

VANDENIS. Į galimus 
nesusipratimus pasistenkite 
reaguoti adekvačiai, t.y., ne-
darykite didelės tragedijos iš 
menko nesklandumo. Savait-
galį jūsų galva tikriausiai bus 
užimta planais, kaip uždirbti 
daugiau pinigų.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
pasistenkite baigti pradėtus 
darbus, bet venkite imtis nau-
jų. Jei parodysite pakankamai 
iniciatyvos, savaitgalį galite 
tikėtis senos svajonės išsipil-
dymo.

Ką optimizuosime šiais metais?
Anykščių rajono savivaldybėje jau beveik sudėliotas  2022 metų Anykščių rajono savival-

dybės  biudžetas, kitą mėnesį jį tvirtins Anykščių rajono taryba.
Kaip manote, kurioms sritims Anykščių rajono valdžia šiais metais turėtų skirti didesnį 

finansavimą?  Kuriose srityse, Jūsų manymu, būtų galima biudžeto pinigus pataupyti? 
Galbūt kažką reikėtų optimizuoti?

Bėris: „Reikia atsisakyti kai 
kurių švenčių. Siūlau nebereng-
ti „Bėk, bėk žirgeli“ šventės, 
nes ji jau visiems pabodo, iš-
sisėmė, o kainuoja milžiniškus 
pinigus.“

Vietinis: „Reiktu pabaigti 
BIRŽINES kelio atkarpą pa-
baigti būtinai. Kiek dar tranky-
simės šiuo baisiu keliu. Mere 
Auuuuuuu ar pajudinsit savo 
užpakalį kada dėl šio kelio? 
Turbūt ne, nes jums neįdo-
mus, nes ne jums juo važuoti 
reikia. Sakėt, kad Valstiečiu 
partija neskire lesu, juk dabar 
jusu Konservatoriu valdzia 
tai ko tylit? Reikalaukit, trep-
sėkit, bambėkit, kad išgirstų. 

Jus pavažinėkit ypač dabar, 
na baisu net prasilenkti su kita 
mašina,vien duobes nu baisu. 
Spausdinti nereikia mano ko-
mentaro. Ačiū.“

Skiepas: „Optimizuoti - ne-
susiję su žodžiu optimistas. Tai-
gi, optimizavimas reiškia naiki-
nimą, uždarymą. Kaimuose dar 
liko kai kur kultūros namai, bi-
bliotekos, miesteliuose dar vei-
kia mokyklos. Tai šias įstaigas 
valdžia ir stengsis optimizuoti. 
Nieko nuostabaus, kad gero-
vės valstybėje taip ir daroma. 
Pastatyti per tris dešimtmečius 
nepriklausomybės metų beveik 
nieko nesugebėjom, o panai-
kinti, uždaryti - visi gudrūs.“

Vakcyna: „Reikia atsisaky-
ti visų pompastiškų švenčių 
Anykščiuose: Miesto šventės, 
žirgelio šventės ir Obuolinių. 
Nuobodu, tas pats per tą patį, 
nieko įdomesnio nesugalvo-
jam. Arba reikia organizuoti tas 
šventes su bilietais, kad atvy-
kusieji papildytų savivaldybės 
biudžetą, o anykštėnams su 
lengvatine kortele tie renginiai 
galėt būt už dyką.“

Anykštėnas skaitytojas: 
„Siūlyčiau optimizuoti - reor-
ganizuoti visas bibliotekas ir 
paleisti po kaimus bibliobusą, 
kaip buvo prie amžinatelsio 
Žviko. Dabar kai kurios biblio-
tekos tik bibliotekom vadinasi - 

nevyksta jokie renginiai, neben-
draujama su skaitytojais, kada 
nori, tada darbuotojos ateina į 
darbą, niekas jų nekontroliuoja. 
O gerbiamą Centrinės bibliote-
kos administraciją irgi reikėtų 
optimizuoti, direktoriui laikas į 
užtarnautą poilsį, kitiems reiktų 
pasitempti, pakelti savo kvalifi-
kaciją, pasitobulinti.“

Jokimas: „Aš mysliju, kad 
reikia pirmiausia optimizuoti 
rajono savivaldos organizacijas 
- savivaldybę ir seniūnijas. Gy-
ventojų smarkiai sumažėjo, o 
valdininkų aparatas per didelis, 
per daug etatų. Kai kurias seniū-
nijas, tokias kaip Andrioniškio, 
Traupio, Debeikių reikia stam-

binti, apjungti. Anksčiau taip 
būdavo - stambinami smulkūs 
kolūkiai, jungiamos nedidelės 
gamyklos.“

Optimistas: „Optimizuoti 
visas rajono kultūros įstaigas, 
kurių aiškiai perdaug. Muzie-
jai, Menų centras, Kultūros 
centras, Menų inkubatorius, 
Viešoji biblioteka ir kt. O kur 
dar jų padaliniai, skyriai. Būti-
na peržiūrėti etatus, sumažinti 
bereikalingus, o su veteranais, 
ilgasėdžiais vadovais reikėtų 
atsisveikinti. Tegul jaunimas 
vadovauja ir kultūra rūpinasi.“

Bliamba!: „Siūlau išopti-
mizuoti – liustruoti – iš rajono 
valdžios visus buvusius komu-
nistus. Ačiū ir sudie…“

Tomas Tomilinas - vienas iš naujosios partijos lyderių

Prieš kurį laiką jie Anykš-
čių rajono taryboje registravo 
„Vardan Lietuvos“ frakciją. 
D.Tutkus, R.Patalauskienė ir 
R.Balsys yra buvę Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
nariais, o V.Šližys nebuvo parti-
nis. Naujos partijos steigėja tapo 
ir iki tol partijoms nepriklausiu-
si Svėdasų seniūnijos seniūnaitė 
Virginija Valikonytė.

Pagal „valstiečių“ sąrašą į 
Anykščių rajono tarybą išrinkti, 
vėliau mandatų atsisakę - Dalis 
Vaiginas, Renata Gudonienė ir 
Kazys Šapoka nebuvo LVŽS 
partijos nariais.  Nei vieno iš šių 
politikų nėra ir tarp Demokratų  
sąjungos „Vardant Lietuvos“ 
steigėjų. 

T.Tomilinas greičiausiai taps 
Demokratų  sąjunga „Vardant 
Lietuvos“ Anykščių skyriaus na-
riu. Iš partiečių anykštėnų dau-

giau niekas, išskyrus T.Tomiliną 
į centrinius partijos organus 
nepretendavo.  Priminime, kad 
S.Skvernelio pavaduotojais iš 
viso išrinkti aštuoni politikai.

A.Baura „Anykštai“ sakė, kad 
suvažiavime jį džiugino, jog ne-
buvo aršios kritikos  LVŽS ir jos 
pirmininkui Ramūnui Karbaus-
kiui, o europarlamentaras Vir-
ginijus Sinkevičius sveikinimo 
kalboje du kartus citavo mūsų 
kraštietį Juozą Tumą-Vaižgantą.  

Demokratų  sąjungos „Var-
dan Lietuvos“ įkūrimas sukėlė 
didelį LVŽS nukraujavimą -  į 
S.Skvernelio partiją perėjo iš-
tisi LVŽS skyriai. Laikinasis 
šios partijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Algirdas Anan-
ka „Anykštai“ sakė, jog narius 
„inventorizuos“ po to, kai bus 
įsteigtas „Vardan Lietuvos“ 
Anykščių skyrius.  „Matysi-
me kas lieka, kas nelieka.  Jau 
atsirado žmonių, kurie parašė 

pareiškimus išeiti iš partijos, bet 
paskui persigalvojo. Sako: „Pa-
sikarščiavome, ar priimsit atgal? 
„Jiems sakau: „Visada priim-
sim“, –  prieš kurį laiką  kalbėjo 
A.Ananka. O vakar jis „Anykš-
tai“ sakė, kad pastarosiomis die-
nomis partiniame fronte nieko 
naujo neįvyko - nei kas nors dar 
iš partijos pasitraukė, nei naujų 
narių atėjo.  

-ANYKŠTA

Olimpiada. Rytoj į Pekiną 
išskris Lietuvos olimpinė sli-
dinėjimo rinktinė, kurioje yra 
ir anykštėnė Eglė Savickaitė. 
Į Pekiną vyksta ir Lietuvos 
moterų slidinėjimo rinktinės 
vyriausiasis treneris Algis 
Drūsys. Pekino olimpinėse 
žaidynėse dalyvaus net ketu-
ri anykštėnai sportininkai. Be 

minėtos E.Savickaitės startuos 
ir biatloninkai Vytautas Stro-
lia ir Linas Banys bei kalnų 
slidininkė Gabija Šinkūnaitė. 
Į Pekiną lietuviai susirinks 
skirtingais keliais. Slidininkai 
ir treneris A.Drūsys dalyvaus 
olimpiados atidarymo cere-
monijoje. 

Krepšinis I. Anykščių 
„KKSC–Elmio“ komanda 
(9/4) penktadienį B divizio-

no B grupėje 69:50 išvykoje 
nugalėjo Ukmergės SC ekipą 
(1/11).  Iškovojusi 9-tąją per-
galę RKL čempionate, Anykš-
čių komanda pakilo į trečiąją 
B grupės vietą. Kitas rungty-
nes „KKSC–Elmis“ žais vasa-
rio 4 dieną, kai namuose 19.15 
val. susikaus su Švenčionėlių 
„Ridos“ komanda.

Biatlonas. Praėjusį savait-
galį Estijoje vykusiose Balti-

jos biatlono taurės varžybo-
se, 6 km sprinto lenktynėse, 
anykštėnė Viktorija Kapanco-
va užėmė 3 vietą.

Krepšinis II. Anykščių 
KKSC krepšininkai sublizgėjo 
Aukštaitijos regionų lygoje.

Pauliaus Leonavičiaus tre-
niruojami jaunieji Anykščių 
KSKC krepšininkai Aukštai-
tijos regionų lygoje pasiekė 
dvi pergales iš eilės. Anykš-

tėnai Ukmergėje užtikrintai 
-  82:59 nugalėjo „Ukmergės 
II“ komandą. Rezultatyviau-
siai KKSC ekipoje žaidė: T. 
Klastauskas – 25, M. Judickas 
– 21, D. Dailydė – 13, L.Plėta 
– 8, N.Padkočiūnas – 7 tšk. O 
Molėtuose po atkaklios kovos 
62:55 įveikė vietos komandą. 
Anykštėnų ekipai T. Klastaus-
kas pelnė 20, M. Judickas – 
18, K. Girnius – 10 taškų.
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Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
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parduoda

siūlo darbą

Lietuvos – Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ darbui gamykloje, 
esančioje DUBINGIŲ mst., Molėtų raj., skubiai ieško:

GAMYBOS OPERATORIAUS (-ės)
Darbo aprašymas:
Sausųjų statybinių mišinių gamyba;
Pagamintos produkcijos sandėliavimas;
Kitų darbo funkcijų vykdymas.
Reikalavimai kandidatui:
Sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas;
Mokėjimas dirbti autokrautuvu ir/arba traktoriumi - didelis privalumas.
Bendrovė siūlo:
Visas socialines garantijas, stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 650 

Eur iki 1000 Eur į rankas), priedus už gerus darbo rezultatus, visas būtinas 
darbo priemones.
Atvykstantiems iš kitų miestų kompensuoja atvykimą į darbą ir iš darbo.
Visus norinčius dirbti kviečiame skambinti telefonu +370 610 04741 arba 

atvykti į gamyklą Ateities g. 10, Ciūniškių km., Dubingių sen., Molėtų raj.

įvairūs Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

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.

Dirbanti, tvarkinga 

moteris su vaiku ir 

šunimi ieško gyvenamo 

ploto nuomai. Siūlyti 

įvairius variantus.

Tel. (8-646) 42701.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3422/0002:0159), esančio Savičiūnų k., 
Svėdasų sen., Anykščių r. sav., savininką K.M., kad  UAB „Anykščių matininkas“ mati-
ninkė Daiva Gokienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1762) vykdys 2022 m. vasa-
rio 08 d. 9.00 val.  žemės sklypo (projektinis Nr. 479), esančio Savičiūnų k., Svėdasų 
sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, pra-
šom kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai LT-29114, 
el. paštu: daiva.gokiene@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-687) 70154.

Informuojame sklypo (kadastro Nr. 3427/0001:0173) esančio Kališkų k., Kurklių sen., 
Anykščių raj.  savininkės A.L. paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis ir savininko E.A.  įga-
liotus asmenis kad MSK ,,Miško žemė“ matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-373)  šiuo metu atlieka žemės sklypo (kad. Nr. 3427/0001:0050), 
esančio Kališkų k. Kurklių sen., Anykščių raj. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės  informacijos, prašom kreiptis  MSK ,,Miško žemė“ adresu  J.Biliūno 22-3, 
Anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

Kuras

Beržo ir lapuočio briketus. 
Atveža.
Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-684) 81890.

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.

Nekilnojamasis turtas

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Kita

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviška, svilinta, kaina 
2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Turi veršienos, avie-
nos, ėrienos. Pateikia kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Nebrangiai beržines, 
alksnines malkas 

kaladėmis, trimetres, 
skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Teleloto. Žaidimas nr. 1347. Žaidimo data: 2022-01-30 Skaičiai: 20 50 1 2 13 37 61 
59 32 53 38 10 3 69 31 27 17 75 55 58 68 41 21 54 52 35 47 39 49 33 46 73 5 15 66 62 8 6 
24 44 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 40 65 34 7 51 11 30 64 48 25 (visa lentelė) Prizai 
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 29411.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 24.00€ 489 Užbraukus eilutę 4.00€ 10144 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 
18169 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0238029 Automobilis Škoda Fabia 0195087 Auto-
mobilis Toyota Corolla 0201653 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201662 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0201669 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201680 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0201687 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201697 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0201708 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201716 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201724 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0201733 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0212255 Laiminga 
vieta prizas 116 Eur 0215332 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0215862 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0216410 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0216411 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0218130 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0221045 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0226050 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226054 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226057 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226060 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226062 Laiminga 
vieta prizas 116 Eur 0226064 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226067 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0226071 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226077 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0226085 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0226962 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0229489 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0229971 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0229972 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0234009 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0236495 Laiminga 
vieta prizas 116 Eur 0241029 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0241031 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0241034 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0245774 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0247169 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0249552 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0249645 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0251245 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0252443 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0252447 Laiminga vieta prizas 116 Eur 014*886 Pakvieti-
mas į TV studiją 020*660 Pakvietimas į TV studiją 020*313 Pakvietimas į TV studiją

Superkame KARVES, 
BUlIUS IR TElYčIAS 

„krekeNaVos 
AGROFIRMOS“ 

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

oras

-5

-2

mėnulis
vasario 1-4 d.d. - jaunatis.

Rytys, Vandenė, Valdemaras, 
Kandidas, Rytis, Valdonė, 
Oreta,Valdas,Orintas, Orinta, 
Oretas.

Oskaras, Blažiejus, Radvilas, 
Radvilė, Blažys, Asta.

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

Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

šiandien

vasario 2 d.

vardadieniai

vasario 3 d. 

vasario 4 d. 

Imti, negalima palikti ar 
Imti negalima, palikti? lina DAPKIENĖ

Jei savo kelyje netikėtai sutiktumėte silpnutį, mažutį lau-
kinį padarėlį, kuriuo principu vadovautumėtės? Prieš šeše-
rius metus vilnietis Gintautas Misiukevičius Vingio parke 
rado mažytę, vos dar tik apsiplaukavusią, iškritusią iš lizdo 
voverytę ir parsinešė ją namo, prisijaukino. 

Gamtininkai tokiam žmonių elgesiui, t. y. kai laukiniai 
gyvūnai auginami namuose, norėtų paprieštarauti. 

Užauginti – nelengva 

G. Misiukevičius paėmė vo-
verytę , nes ši buvo nukritusi ant 
išasfaltuoto keliuko. 

„Palikti ją natūralios atrankos 
dėsnių malonei buvo lygu tam, 
kad voverytė garantuotai taps 
skaniu mažu kąsneliu kokiam 
senam katinui. Aišku, keistas at-
sitiktinumas parke lėmė dideles 
permainas mano kasdienybė-
je. O kad jūs įsivaizduotumėte, 
kiek tas mažas kamuoliukas 
man atnešė galvos skausmo ir 
rūpestėlių nuo to atėjimo į mano 
namus! Teko išmokti visą vove-
rių auginimo namuose pradžia-
mokslį“, - paskojo Gintautas. 

 „Maitinti reikėjo šešis kartus 
per dieną ir tik ožkos pienu, ki-
toks netiko. Be to, reikėjo masa-
žuoti pilvuką šiltame vandenyje 
suvilgytu kosmetiniu tamponu, 
kad voverikė atliktų gamtinius 
reikalus... Laukiau, kada gi 
prasikals pirmieji du dantukai, 
kad bent jau kokią moliūgo sė-
klytę galėtų sugraužti. O tada 

jau buvo šiek tiek lengviau, nes 
galima buvo pasiūlyti baravyką, 
žalią agurką, mandariną, obuolį, 
kriaušę, vynuogių, kankorėžių... 
Voverytė, vardu Liza, yra labai 
puiki riešutų atidarinėtoja,”- pa-
sakoja Gintautas.

Liza tarsi iš „Mažojo princo“

„Kartais ją pavadinu mažu 
peliuku, o neretai – namų vir-
šininke ar namų vedėja Liza. 
Apskritai, ji visur mane tikrina. 
Tiesa, jos nagučiai tai labai aš-
trūs – vienu metu man padaro ir 
akupunktūrą, ir masažą“, – šyp-
sojosi Gintautas. 

Pasak Gintauto, gal daug kam 
pasirodys keista, bet tai pakan-
kamai socialus gyvūnėlis: „Kai 
nemiega, nuo manęs praktiškai 
ji nesitraukia. Jei aš valgau, būti-
nai atsineša kažką graužti kartu. 
Jei gera nuotaika ir neturi rimtų 
užsiėmimų, pašaukta atbėga pas 
mane“. 

„Vasarą ji aktyvi būna nuo 
5-6 valandų ryto iki maždaug 11 

valandos, o vakare -  nuo 17-18 
valandos iki 19 valandos, tačiau 
žiemą - tik porą valandų iš ryto. 
Likusį laiką miega. Kai nemie-
ga, o  aš būnu namuose – ben-
draujame“, – šypsojosi Gintau-
tas ir pabrėžė, kad voverytė - ir 
namų džiaugsmas, ir rūpestėlis 
kartu, nes nepaliksi vienos – iš-
kart kažką iškrės.

Laisvėje vienerių metų sulau-
kia viena iš 10-ties voverių, o 
nelaisvėje gali išgyventi iki 15 
metų. 

Anykščių mero brolis 
fotografuoja voveres

Anykščių rajono mero Sigu-
čio Obelevičiaus brolis Kęstutis 
32 metus dirba Kauno botani-
kos sode. Vyras dažnai įkelia 
voveryčių nuotraukų į feisbuką, 
sulaukia nemažai komentarų iš 
gerbėjų ir sekėjų.

 Paklaustas apie tai, ką manąs 
apie voverytės auginimą na-
muose, gamtos mylėtojas pabrė-
žė, kad patys gražiausi laukiniai 
gyvūnai gyvena gamtoje. 

„Gintauto atvejis išskirtinis 
– žmogus žino voverės porei-
kius ir juos tenkina. Bet dažniau 
būna, kad žmogus bando augin-
ti pamestą, paklydusį gyvūnėlį, 
neturėdamas mažiausio suprati-
mo, kaip tai daryti... Pirmą dide-
lę klaidą padaro tada, kai paima 
gyvūnėlį iš natūralios aplinkos, 
po to dažniausiai daroma antra 
klaida – patarimų ieškojimas so-
cialiniuose tinkluose, kur neretai 
patarinėja tokie pat „žinovai“... 
Vaikystėje ir mes su broliu ban-
dėme gelbėti sužeistą voverę, 
bet, kol pagavom, brolio rankos 
buvo kruvinos iki alkūnių. Kol 
bent kiek aptvarstėm voverytės 

Šeštus metus kartu su Gintautu  Misiukevičiumi gyvenanti 
Liza – šeimininko rūpestėlis ir namų puošmena. 

žaizdą, patys likom žaizdoti, 
tarsi po kokių gladiatorių kau-
tynių... Patyrusi didžiulį stresą, 
voverė atsisakė bet kokio mais-
to, tad paleidom atgal į gamtą. 
O gamta, kad ir kaip žiauriai tai 
skambėtų, susitvarko su visais 
savo gyviais. Jei voverei pavyko 
užsigydyti žaizdas, galbūt išgy-
veno, jei ne – tapo kažkurio kito 
gyvio maistu“, – pasakojo K. 
Obelevičius.  

Tiek Gintautas, tiek Kęstutis 
draugų ir bičiulių neretai yra ra-
ginami išleisti knygutę ar sukurti 
atskirą voverių tinklalapį. „Taip, 
voverytės turi daug „sekėjų“, 
gauna daug patiktukų. Apskri-
tai mielų gyvūnėlių tema yra 
turbūt amžina, nes kiekvienam 
norisi švelnumo, o tie kailiukų 
kamuoliukai būtent taip atrodo. 
Matyt, kad tai žmogui įaugę į 
genus nuo tų laikų, kai buvo pri-
jaukinti, domestikuoti pirmieji 
gyvūnai. Ir kuo žmogus labiau 
tolsta nuo gamtos, tuo jam pa-
prasčiau viskas atrodo – mano, 
kad kiekvieną gyvūnėlį, paimtą 
iš gamtos, galima paversti savo 
augintiniu, o tai - nedovanotina 
klaida“ – teigė Kęstutis. 

Liza vis nusitaiko ką nors nuo stalo nugvelbti. Tai žuvies 
gabaliuką, tai sūrio nusineša. O iš grybų valgo tik baravy-
kus, „voveruškas“ ir rudmėses. 

Ateina į darbą susisukęs 
žmogelis ir skundžiasi savo ko-
legoms:

- Kaip kaklą skauda!
- O kas atsitiko?
- Vakar pradėjo labai nugarą 

skaudėti, tai žmona ištrynė spi-
ritu.

- Tai kuo čia dėtas kaklas? - 
nesupranta kolegos.

- O jūs kada nors bandėte nu-
silaižyti sau nugarą?

***
Vyrukas papuolė į kalėjimą. 

Apsidairė kameroj ir sako:
- Liūdna pas jus čia. Va mane 

į kalėjimą dvi mergos lydėjo. 
Pas vieną krūtinė - vo (parodė), 
pas kitą užpakalis - vo (paro-
dė).

Nuo viršutinės lovos balsas:
- Ant savęs nerodyk - blogas 

ženklas.

***
Praeivį užpuola chuliganai. 

Tas jiems sako:
- Atsargiai su manim. Aš 

moku kung fu, karate, dziudo, 
taiči...

Chuliganai išsigąsta ir pabė-
ga, o tas priduria jiems nubė-
gant:

- Ir dar kelis japoniškus žo-
džius...

Gamtininkas Kęstutis 
Obelevičius tvirtina, kad  
voveryčių nereikia bandy-
ti neštis namo.

Gamtininkas Kęstutis Obelevičius nuolat į savo feisbuko 
paskyrą įkelia voverių nuotraukų.    K.Obelevičiaus nuotr.


