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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Miglė Marija Galvonaitė

Lietuvį prie medžio 
traukia instinktai

Kaip Vilnius neatsiejamas nuo betono ir daugiaaukš-
čių ar Klaipėda nuo pajūrio, Anykščių simbolis – 
žaliuojantis Šilelis. Nenuostabu, jog daug laiko pra-
leidus gimtojo miesto gamtos, medžių apsuptyje, šie 
visada primena namus ir sukuria jaukumo, tvirtumo, 
tradicijos jausmą. Du anykštėnai Matas PAJARSKAS 
ir Beatričė PAŠKEVIČIŪTĖ – jaunieji verslininkai, 
siekiantys pripažinimo Lietuvoje ir užsienyje, tačiau 
savo kuriamais produktais nenutolstantys nuo namų 
jausmą menančio... medžio.

Esate kilę iš Anykščių. Kokius jausmus, prisiminimus Jums sukelia šis 
miestas dabar, kai žvelgiate į jį iš šalies?

Beatričė. Man mokantis 6-8 klasėje, tėvai nusipirko sodą šalia 
Anykščių, prie pat Šventosios. Tuo metu tai atrodė tarsi bausmė: 
savaitgalius tekdavo leisti už miesto be interneto, televizijos, draugų. 
Labai pykdavau, kai jie mane veždavo ten „pasimėgauti“ gamta. Ir, 
žinot, nors mėgstu sostinės triukšmą, esu veiklus žmogus, vos tik pra-
dėjusi studijuoti Vilniuje pajutau, kad kažko trūksta. Nuo tada lauk-
davau išvykų į Anykščius savaitgaliais, pasiilgdavau gamtos, ramybės.

Pernai Anykščiai sulaukė ypatingo dėmesio dėl atidaryto Lajų 
tako. Prieš kiekvieną vasaros savaitgalį man vis skambindavo pažįsta-
mi, prašydavo patarti, ką dar Anykščiuose galima pamatyti, kur verta 
pavalgyti. Jausmas, kad tavo miestas puošiasi, auga – velniškai geras! 

Ypač džiaugiuosi, jog daug jaunų žmonių grįžta į Anykščius: čia 
randa veiklos, sukuria sau darbo vietą, šeimą. Nuoširdžiai tarus, 
labai norėčiau, kad mano vaikai augtų Anykščiuose. Nemanau, 
jog ir pati tapčiau tokia, kokia esu, jeigu būčiau užaugusi Vilniuje.

Matas. Anykščiai – mano gimtinė. Čia augau, vėliau leisdavau 
vasaras. Nors nuo miesto atitolau, jis vis tiek išlieka artimas: visada 
įdomu aplankyti vietas, kur vaikystėje praleidau daug laiko, kelia 
tam tikrą nostalgiją.

Kaip ir įprasta jaunam žmogui, pasirinkote studijas ir tolimesnę kar-
jerą didmiestyje. Niekada nekilo minčių plaukti prieš srovę ir sustoti 
Šventosios krantuose?

Beatričė. Man reikia veiksmo, žmonių, turiu daug tikslų, kurių 
kol kas negalėčiau įgyvendinti Anykščiuose. Kadaise, būdama šeš-
tokė, daviau interviu miesto laikraščiui. Sakiau, kad užaugusi būsiu 
architektė ir Anykščiuose pastatysiu prekybos centrą su ledo arena. 

Deja, architekte netapau. Tačiau vis dar pasvajoju kuo nors pasi-
tarnauti savo miestui. Kelios mintys jau egzistuoja, bet, prieš jas 
įgyvendinant, man dar reikia pamatyti pasaulio. 

Matas. Kai buvau 6-erių, mama sugalvojo persikelti į Vilnių. 
Matyt, gyvenime norėjo daugiau iššūkių. Iki 13-14 metų vasaro-
mis grįždavau į Anykščius. Vis dėlto gimtajame mieste nelankiau 
mokyklos, neturėjau didesnio pažįstamų rato. Taigi galiausiai 
tapau labiau vilniečiu nei anykštėnu. Dabar Anykščiai asocijuojasi 
su tradicijomis, o Vilnius – su naujovėmis ir atviru pasauliu. 

Tačiau, kaip tyčia, mūsų šeimai vis kyla minčių grįžti. Anykš-
čiai – atsigaunantis miestas, kurortinė vietovė, žvelgianti į visuotinę 
plėtrą. Būdamas verslus, suvokiu, kad egzistuoja nemažai galimy-
bių gimtajame mieste įkurti verslą. Taip pat noriu po truputį dėlio-
tis savo tapatybę: vis dažniau susimąstau, jog esu Pajarskas, visa 
mano giminė kilusi iš Anykščių.

Po mokyklos baigimo pasirinkote ekonomikos srities studijas. Kodėl 
nusprendėte sukti šia kryptimi?

Beatričė. Kai rinkausi studijas, buvau tikrai naivi mergaitė. 
Maniau, jei man patinka matematikos pamoka mokykloje, patiks ir 
finansų ekonomika. Vis dėlto finansai, bankininkės karjera manęs 
nesužavėjo. Todėl, vos baigusi studijas, brolio pastūmėta, susira-
dau darbą komunikacijos agentūroje. Už šį postūmį jam visada 
būsiu dėkinga. 

Kartais sunku įvertinti save, nuspėti, kokias savybes galėtum 
paversti įrankiu karjerai pasiekti. Todėl patarčiau bent kartais 
paklausyti kritikos, šalia esančių žmonių patarimų.

Matas. Būdamas dešimtokas, siekiau tapti mokslininku: kažką 
atrasti, sukurti ir taip padėti žmonijai. Pasirinkus mokslo sričiai 
reikalingus dalykus, norai pasikeitė. Dvyliktoje klasėje viską per-
mąsčiau. Tuo metu labiausiai patiko istorija, matematika, domino 
politinis gyvenimas, norėjosi tarptautiškumo. 

Pastebėjau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomi-
kos ir politikos programą, kur viskas dėstoma anglų kalba, dėsty-
tojai – užsieniečiai, paskaitų metu analizuojama, kaip politiniai 
sprendimai daro įtaką ekonomikai. Man tai pasirodė artimiausia, 
nes noriu pasaulį pažinti praktiškai. 

Pirmo kurso metu kilo minčių sukti į politiką: turėjau galimybių 
atlikti praktiką Europos Parlamente, aktyviai dalyvavau visuomeninė-
je veikloje, įkūriau Europos jaunimo parlamentą Lietuvoje (EYP). Vis 
dėlto supratau, kad tai ne man – daug įdomiau organizuoti ir vykdyti.

Nukelta į 4 p.

B. Paškevičiūtė prisipažįsta mėgstanti įsivelti į įdomius dalykus...
Nuotr. iš B. Paškevičiūtės asm. archyvo
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Pavasaris mus džiugina ne tik begale žie-
dų, bet ir dovanoja pirmųjų vaisių, mūsų 
atveju – pažinimo vaisių. Gegužės 10 d. 
išleidome jau antrą Anykščių akademi-
jos absolventų, kuriuos sudarė mokytojos 
Dalios Andriuškevičienės suburti J. Biliūno 
gimnazijos gimnazistai, laidą. 

Pasak projekto vadovo rašytojo Rimanto 
Vanago, laikas prabėgo labai greitai. „Per 
tuos metelius kai kas senstelėjo, o akademi-
kai – pastebimai subrendo“, – kaip papras-
tai pusiau juokaudamas sakė rašytojas.

Šiais mokslo metais, siekdami giliau 
pažinti gimtąjį kraštą, susitikome su 9 gar-
biais anykštėnais, kurie savo ruožtu yra ir 
pripažinti savo sričių žinovai. Seimo narys 
ir garsiausias visų laikų Anykščių sporti-
ninkas Sergejus Jovaiša pasakojo apie savo 
sportinį kelią ir kitus sportininkus, garsinu-
sius gimtinę. Kartografas Artūras Paltarac-
kas padėjo pažvelgti į Anykščius ir supantį 
pasaulį geografo akimis, atkreipė dėmesį į 
interneto teikiamas galimybes. Pulkininkas 
Gintaras Bagdonas supažindino su Lie-
tuvos kariuomenės struktūra ir Anykščių 
savanoriais. Poligrafijos specialistė  Kamilė 
Kalibataitė rašytojų krašto vaikams atsklei-
dė knygos istorijos ir knygų leidybos subti-
lumus, pažėrė tikrai nepaprastų įdomybių. 
Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolan-
ta Zabarskaitė kartu su akademikais ieško-
jo greta slypinčių anykštėnų tarmės lobių. 
Dr. Audrius Čečys kalbėjo apie giliai po 
mumis vykstančius geologinius procesus, 
protu sunkiai suvokiamas laiko apimtis. 
Anykščių rajono savivaldybės vicemeras ir 
gamtos mokslininkas Sigutis Obelevičius 
savo paskaitoje supažindino su įdomiausia 
krašto augmenija. Dr. Gintautas Zabiela 
gvildeno tikrai vertingas archeologų rady-
bas Anykščių žemėje. Rašytojas Rimantas 
Vanagas pasidalino ir egzotiškomis, ir nau-
dingomis patirtimis bendraujant su anykš-
tėnais JAV, Kolumbijoje.

Paskaitose pateikta informacija buvo uni-
kali, gyva, gausiai iliustruota – tokios nerasi-

Šventiniai akordai

te jokiame mokykliniame vadovėlyje.
Pasveikinti absolventų atvyko Anykš-

čių rajono savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė. Betarpiškai 
bendraudama su auditorija, viešnia glaus-
tai apžvelgė mūsų miesto plėtros ir veiklos 
perspektyvas, provokavo klausimus ir išsa-
miai į juos atsakinėjo. V. Veršulytė prisipa-
žino pati esanti gyvas pavyzdys, jog jaunas 
ambicingas žmogus ir Anykščiuose gali 
puikiai atsiskleisti, sėkmingai siekti profesi-
nės karjeros.

Apie savo patirtis dalyvaujant Akademi-
jos programoje žodį tarė „jaunasis akade-
mikas“ Elidijus Mažvyla.

Po visų kalbų R. Vanagas kartu su V. 
Veršulyte įteikė dailius Anykščių akade-
mijos baigimo sertifikatus, kuriuos Pasau-
lio anykštėnų bendrijos prašymu sukūrė 
anykštėnė grafikė Loreta Uzdraitė. Kiekvie-
nas klausytojas buvo apdovanotas pačia 
naujausia Rimanto Vanago ir bendraau-
toriaus Nerijaus Vanago knyga „Anykščių 
fenomenas“. Tai ne tik dovana, bet ir puikus 

palydovas keliaujantiems po gimtąjį kraštą, 
atveriantis ir papildantis tai, ko paskaitose 
dar nebuvo pasakyta. 

Išleistuvėse dalyvavo A. ir A. A. Avižie-
nių labdaros ir paramos fondo vykdantysis 
direktorius Albinas Šližys. Fondui esame 
dėkingi už nuoseklią finansinę paramą. 
Šiais mokslo metais mus rėmė ir žemės 
ūkio bendrovė „Elma“, kurios vadovas 
Vytautas Sriubas tikino tiesiog negalėjęs 
neparemti tokio patriotinio projekto.

Į iškilmes atvyko ir pats pirmasis Anykš-
čių akademijos paskaitininkas, keliautojas 
Vladas Vitkauskas, dar prieš pusantrų metų 
skatinęs Anykščių gimnazistus siekti savųjų 
gyvenimo aukštumų. Įdomus sutapimas: V. 
Vitkauskas  į aukščiausią pasaulio viršukal-
nę Everestą įkopė būtent gegužės 10 dieną, 
tiesa, jau prieš 23-ejus metus...

Renginio pabaigoje absolventus nuotai-
kingai pasveikino ir savo kūrybos dainas 
atliko bardas Domantas Razauskas.

Judita Skačkauskienė

Pasaulio anykštėnų bendrijai rekomen-
davus, Anykščių rajono savivaldybės Tary-
bos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu 
Kijeve gyvenantis anykštėnas verslininkas, 
leidyklos „Baltija Druk“ vyr. redaktorius 
Virginijus Strolia patvirtintas Anykščių kraš-
to Garbės ambasadoriumi Ukrainoje, jam 
įteiktas specialus ženklelis ir pažymėjimas 
Nr. 1.

PA jau ne sykį pasakojo apie išskirtinę 
mūsų kraštiečio V. Strolios veiklą, spausdi-
no ir jo mintis apie galimus ambasadorystės 
savitumus bei perspektyvas. Priminsime, 
jog už Lietuvos ir Ukrainos istorinių ryšių 
puoselėjimą ir sklaidą V. Strolia 2012 m.  

Sveikiname pirmąjį ambasadorių!

buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos Garbės žen-
klu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Be 
solidžių, monumentalių leidinių ukrainie-

čių ir lietuvių kalbomis iš LDK istorijos, 
gimtinėje V. Strolios rūpesčiu įamžintos 
Pienagalio, Kiaušagalio, Karčių kaimų isto-
rinės vietos, vyskupo P. A. Baltakio gimtoji 
sodybvietė Latavėnuose. 

PA info.

Su Anykščių akademijos sertifikatais - 21 jaunasis „akademikas“ iš J. Biliūno gimnazijos.
Adelės Aglinskaitės nuotr.
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Pasaulio anykštėnų bendrijos sumanyta akcija „Profesionalaus 
meno kūriniai gimtinei“ (visų anykštėnų dovana visiems anykš-
tėnams, esamiems ir būsimiems – Anykščių šv. Mato bažnyčios 
meniškų fasadinių durų sukūrimas) po truputį skinasi kelią. Pareng-
ti akcijos vykdymo Nuostatai, dukart (Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje, taip pat rajono savivaldybėje) susitikta su 
Telšiuose gyvenančiu anykštėnu dailininku Romualdu Inčirausku, 
aptarti kandidatai akcijos organizaciniam komitetui. Elektroniniu 
būdu PAB valdybos nariai patvirtino preliminarų (atsižvelgiant į 
tai, kad liepą įvyksiančiame PAB VIII suvažiavime įmanomi įvairūs 
pokyčiai) akcijos įgyvendinimo organizacinį komitetą. Šiuo metu 
jo narių sąrašas toks:

Po žingsnelį būsimosios akcijos link

Šilta, akiratį plečianti paroda Gegužės 6 d. 12 val. Vilniaus įgulos Karininkų ramovės salėje 
buvo atidaryta Vilniaus anykštėnų sambūrio narės, buvusios ilga-
metės vadovės Ritos Virbalienės fotografijų paroda „Liuksembur-
gas...“. Parodoje buvo eksponuojama 50 nuostabių nuotraukų iš 
autorės gyvenimo. Tai lyg simbolinis skaičius, pažymintis ir Ritos 
jubiliejinį gimtadienį, ir tolimą bei artimą Liuksemburgą, jo archi-
tektūrą bei gamtos grožį įvairiais metų laikais.

Renginį vedė Vilniaus įgulos Karininkų ramovės l.e.p.viršininkas 
Gaudentas Aukštikalnis. Jubiliatę Ritą sveikino jos vyras Rytis, vai-
kai, mama, gausus draugų ir artimųjų būrys. Kaip paprastai šiltą ir 
pamokomą žodį tarė Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos pirmi-
ninkas Antanas Tyla, linkėdamas sambūriui tęsti pradėtus gražius 
darbus, prisimindamas intensyvią, kūrybišką Ritos veiklą Vilniaus 
anykštėnų labui. Parodos autorei dėkojo Vilniaus anykštėnų sam-
būrio pirmininkas Alfredas Puodžiūnas su gausia anykštėnų paly-
da, pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos 
generolas majoras Jonas Andriškevičius, Kauno anykštėnai, Prem-
jero patarėja Auksė Kontrimienė, Seimo nariai ir daugelis kt. 

Liuksemburgo, kuriame R. Virbalienė lankosi labai dažnai, 
fotoakimirkos buvo pateiktos labai išradingai ir įdomiai: ant sie-
nų, molbertų, rodomos ekrane. Toliau bendraudami prie arbatos 
ir vaišių stalo, aptarėme nuveiktus darbus ir ateities veiklas, kurios, 
tikimės, taip pat džiugins ir kels anykštėnų dvasią.  

Romas Pačinskas

NACIONALINĖS VERTĖS KNYGA

Ir vėl anykštėnai pirmieji Lietuvoje žengė 
naują žingsnį – ką tik išleistas reprezentaci-
nis leidinys „Anykščių menas“ nustebins 
daugelį stipriausių profesionalų ne tik pras-
mingais šio albumo skyrių ir dalių menoty-
riniais įvadais, kokybiškomis nuotraukomis 
ir geru dizainu (leidinį sukūrė žinomi Lie-
tuvoje meistrai). Knyga taria nauja žodį – ji 
pažvelgia į vieno Lietuvos rajono dailės ir 
architektūros objektų visumą kaip Anykšti-
jos meno lobyną, ir tai daro sumaniai, visa-
pusiškai ir objektyviai.

Pirmą kartą Anykščių istorijoje atliktas 
meno kūrinių tyrimas, rastas pilnaverčio 
dailės vertybių ir architektūros kūrinių pers-
kaitymo metodas. Dalia Tarandaitė su Rasa 
Bražėnaite permąstė atrankos variantus ir 
pasirinko optimalųjį: nuo šiol anykštėnai 
turi raktą į jų rajone esantį meną šventovėse, 
dvaruose, muziejuose, įvairiuose objektuo-
se. Pvz., rašytojo Jono Biliūno kapo pamin-
klinėje kriptoje esantys du nedideli vitražai, 
kurių paminkle ant Liudiškių kalvos neį-

Anykštėnų knygų derlius manoma gyvai pamatyti (kriptos metalinių 
juostų vartai visada užrakinti, juos praveria 
tik kapo prižiūrėtojai), dabar jie pirmąkart 
viešai matomi naujajame albume – imkime 
knygą ir gėrėkimės!

Neabejoju, kad anykštėnų sukurtą leidi-
nio struktūros modelį perims kitos savival-
dybės, nes poreikis suvokti ir išreikšti kon-
krečioje municipaliteto teritorijoje esantį 

1. Antanas TYLA, PAB valdybos atstovas. 
2. Tomas LADIGA, PAB ir KAD (Kauno anykštėnų draugijos) atsto-
vas.
3. Arvydas ŠALTENIS, PAB ir VAS (Vilniaus anykštėnų sambūrio) 
atstovas.
4. Algirdas Antanas AVIŽIENIS, PAB ir A. ir A.A. Avižienių para-
mos ir labdaros fondo atstovas.
5. Petras BANIULIS, Anykščių Šv. Mato parapijos atstovas.
6. Irena ANDRUKAITIENĖ, PAB atstovė.
7. Daiva GASIŪNIENĖ, PAB atstovė.
8. Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono savivaldybės atstovas.
9. Dalis VAIGINAS, Anykščių vadovų klubo atstovas.

PA info.

meną, atspindėti jo visumą yra senas dau-
gelio siekis, sunkiai bandomas įgyvendinti 
per istorijos prizmę. Džiugu, kad Anykščių 
muziejininkai sugebėjo sutelkti puikią pro-
fesionalių autorių komandą. Antanui Ver-
bickui, kurio darbuotojos Rasa Bražėnaitė 
ir Skaidrė Račkaitytė atliko milžinišką darbą 
organizuodamos ekspedicijas po objektus 
ir koordinuodamos leidinio parengimą, 
verta nuoširdžiai padėkoti, nes tik brandūs 
ir atsakingai dirbantys muziejai išleidžia 
tokias nacionalinės vertės knygas. 

Rasa Bražėnaitė nusipelnė išskirtinės 
padėkos ir pagarbos. Sunkiausiomis gyve-
nimo valandomis, gęstant mamos, garsios 
pedagogės, gyvybei, ji nepaliovė rūpintis 
knyga, kuri tapo dar viena tikra profesiona-
laus jos darbo viršūne. 

Laimingas miestas ir bendruomenė, kuri 
sugeba ir sau, ir visai Lietuvai vis naujai atver-
ti savo grožio lobyną. Anykščiai – įstabus 
fenomenas, išaugęs iš gilių kultūrinės tradici-
jos šaknų, bet kartu, kaip išmintingai eilėraš-
čių knygelės pavadinime užrašyta Rimanto 
Vanago, „yra ir iš dangaus“ – iš didžios švie-
sos, kuri į mus prabyla ne tik gamtos vaiz-
dais, bet ir meno sielovaizdžiais.

Vytautas Balčiūnas

Paroda džiaugėsi ir jos autorę R. Virbalienę su jubiliejum visų PAB 
narių vardu sveikino valdybos pirmininkas prof. A. Tyla.
Rasos Pajarskienės nuotr.
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Savas produktas – daugelio verslo studentų 
svajonė. Jūsų manymu, kodėl vieni pradeda 
veikti ir šį tikslą įgyvendina, o kiti taip nieka-
da ir neišdrįsta?

Beatričė. Daugelis svajoja, tačiau nežen-
gia žingsnio į priekį. Iš pradžių ir man buvo 
baisu, atrodė, kad nieko nežinau, nesupra-
tau, iš kur gauti pinigų pirmosioms investici-
joms. Buvo daugiau klausimų nei atsakymų. 

Nugalėjo jaunatviškas maksimalizmas 
– jei noriu, tai ir padarysiu. Žinoma, be 
kolegų pagalbos būtų buvę sunkiau. Todėl 
svarbu tinkamai pasirinkti, su kuo žengsi į 
priekį. Dirbdamas su komanda, turi nuolat 
ieškoti kompromisų, o tai asmenybę ugdo 
daug sparčiau, nei gali įsivaizduoti.

Matas. Turbūt tokie žmonės bijo vers-
le egzistuojančios nežinomybės. Aš pats 
nežinau, kaip mano verslas vystysis toliau: 
kasdien susidarau planą, kad būtų bent 
kiek daugiau aiškumo. 

Į tam tikras vėžes taip pat įstato aplinka, 
tėvai. Jaučiamas spaudimas: net ir nežino-
damas, ko nori, vis tiek turi kažką daryti, 
pavyzdžiui, studijuoti. Tačiau, susitikęs su 
kursiokais, kurie ieško užtikrintumo – dirba 
bankuose, studijuoja magistrantūroje – daž-
nai išgirstu, jog jie nepatenkinti tuo, ką daro.

Aš pats nuo pirmo kurso pradėjau ieškoti 
savęs praktikų metu. Aišku, tai galima pava-
dinti blaškymusi, bet, kol esi jaunas, turi tai 
daryti, kad save pažintum. Panaši situacija ir 
versle: reikia patirties, kad galėtum išspręsti 
problemas. Niekas kitas už tave to nepadarys. 

Tiek peteliškių, tiek dėklų verslas buvo 
sukurtas komandos, ne pavienių žmonių. 
Kaip bendraminčiai rado kits kitą? 

Beatričė. Mano kolega Kasparas, pamatęs 
medinių peteliškių idėją Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, sugalvojo, kad būtų įdomu šį 
aksesuarą pagaminti ir Lietuvoje. Ilgai gyve-
nęs šia idėja, vieną dieną nusprendė rasti 
bendraminčių: socialinio tinklo Facebook 
paskyroje paskelbė, jog ieško kūrybingo 
žmogaus, kuriam patinka dizainas. 

Aš mėgstu įsivelti į įdomius dalykus, 
todėl „užkibau“ už šio kabliuko ir nuspren-
džiau su juo susitikti. Juolab, kad su Kaspa-
ru gynėmės bakalaurą. Galvojau, jei idėja 
bus neįdomi, bent jau smagiai pasikalbėsi-
me apie studijų laikus. Susitikome – ir jau 
metus su puse dirbame kartu. Tiesa, prie 
mūsų komandos dar prisijungė Kasparo 
draugas, kuris buvo ką tik grįžęs iš Australi-
jos su naujomis idėjomis.

Matas. Oficialiai verslą įkūrėme su drau-
gu Karoliu. Su juo susipažinome Europos 
jaunimo parlamento (EYP) aplinkoje. Vys-
tant bendrą veiklą, išryškėjo panašūs tikslai. 
Man pasitraukus iš EYP, ši partnerystė išliko, 
todėl nusprendėme kažką kurti ir toliau. 
Vėliau prie mūsų prisijungė Karolio draugė, 
kuri dabar atsakinga už grafinį dizainą. 

Telefonų dėklai nėra naujas produktas. Kuo 
Jūsų medinių dėklų idėja gali papildyti daug 
mačiusio ir lytėjusio žmogaus gyvenimą?

Matas. Dažniausiai tavo sugalvota idėja 
jau yra kažkur įgyvendinama – mes pana-
šų sprendimą radome Lietuvoje. Lietuviai 
kurdavo medinius lipdukus, kuriuos kli-
juodavo ant plastmasinių dėklų. Šią idėją 
papildėme: sukūrėme tiesiai ant telefono 
klijuojamus medinius dėklus. 

Telefonams didėjant, siekiama minima-
lizmo: žmonės dažnai dėklų visai atsisa-
ko. Mūsų gaminiai – ploni kaip lipdukai. 
Nepaisant to, jie atlieka įprasto dėklo funk-
ciją – apsaugo telefoną nuo subraižymų. 

Kurdami produktą, taikomės tiek į audi-
toriją, kuri nenešioja dėklų, nes jie – nepa-
togūs, tiek į tuos, kurie mėgsta eleganciją, 
subtilumą, rinkdamiesi aksesuarus ar gyve-
nimo būdą. Kai kuriems nepatinka tai, kad 
dėklai užgožia telefono gamintojo kuriamą 
dizainą. Mes padedame tą dizainą išlaikyti 
– mediniai dėklai su juo eina išvien.

Mados pasižymi savybe keistis. Beatriče, 
kaip manote, kiek ilgaamžiškos yra Jūsų 
kuriamos peteliškės?

Beatričė. Mano nuomone, peteliškės 
niekada nepasens. Mados, medžiagos kei-
čiasi, kūrėjai randa vis naujų būdų peteliš-

kėms patobulinti, pateikti visuomenei. Vis 
dėlto klasika lieka klasika – juoda peteliškė, 
kaip buvo madinga prieš kelis dešimtme-
čius, taip ir dabar ar ateityje liks daugelio 
vyrų pagrindiniu aksesuaru.

Medinės peteliškės pasaulyje atsirado 
dar visai neseniai. Jei šio aksesuaro atei-
tis priklausytų nuo mūsų, jis niekuomet 
nedingtų iš vyrų spintų: norėtume, kad 
medinės peteliškės taptų ne mada, o kla-
sika.

Vystant tokius verslus, svarbu pažinti patį 
medį?

Beatričė. Medis yra GYVAS. Kad ir kaip 
banaliai tai skamba, kiekviena peteliškė yra 
unikali vien dėl medžio struktūros. Gali 
pasirinkti tą pačią medienos rūšį, pavyz-
džiui, ąžuolą, bet 100-as ąžuolinių peteliš-
kių nebus vienodos. Medis alsuoja gyvybe, 
kiekvienas centimetras, kiekvienas raštas – 
kitoks: kai kur tamsesnis, kai kur šviesesnis, 
kartais jis tęsiasi įstrižai, kartais – banguoja.

Matas. Mūsų idėja ir yra pažinti medį, 
faneruotę. Norime įvaldyti pramoninį gamy-
bos būdą, išmokti apdirbti medį taip, kad jį 
daug kur pritaikytume. Tokiu atveju į mus 
galėtų kreiptis ir didieji prekiniai ženklai. 

Žmogus nori natūralumo, net psicholo-
gai teigia, jog medis žmogui – daug šiltes-
nis nei urbanistinio stiliaus medžiagos. Mes 
sau keliame užduotį šią medžiagą įvaldyti. 
Vis dėlto viskas turi būti orientuota į galu-
tinį produktą, nes, nepaisant medžiagos 
pasirinkimo, galutinis rezultatas gali būti ir 
geras, ir blogas.  

Nuo vaikystės gyvenus Šilelio medžių apsup-
tyje, ši medžiaga turbūt asocijuojasi su jau-
kumu ir namais. Medinės peteliškės, tele-
fonų dėklai galėtų būti siejami su savotiška 
nostalgija Anykščiams? 

Beatričė. Geras klausimas! Niekada apie 
tai negalvojau, bet dabar privertėte susi-
mąstyti. Dalelė manęs nuo mažų dienų, 
kai dar karpiau mamos šalikus ir iš jų siu-
vau barbėms sukneles, norėjo tapti dizaine-
re. O gamta buvo ir yra mano viena geriau-
sių draugių. Todėl tikėtina, kad, Kasparui 
pasiūlius vystyti medinių peteliškių verslą, 
kažkas viduje jau jautė, jog šitas produktas 
yra „savas“.

Matas. Medis, natūralumas, eleganci-
ja man tikrai patinka. Nors su Anykščiais 
tai greičiausiai nesusiję. Tačiau medienos 
pasirinkimas turi ryšį su mano aplinka, 
draugais, pasaulėžiūra. 

Kai galvojau pavadinimą įmonei, daug 
skaičiau apie medį. Tas lietuvio prieraišu-
mas šiai medžiagai psichologiškai susijęs 
su mūsų prigimtimi – visi esame gam-
tos vaikai. O medis – pirminis produktas 
šilumai, ugniai sukurti. Jis buvo žmogaus 
aplinkoje nuo pat pradžios. Taigi, artimu-
mą medžiui skatina mūsų instinktai.

Lietuvį prie medžio traukia instinktai
Atkelta iš 1 p.
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