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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

KONCERTAS. Gruodžio 16 
d. (trečiadienį) 17.30 val. Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 11) 
koncertas “10 L. Van Beethoven 
sonatų smuikui ir fortepijonui”. 
Dalyvauja Dainius (smuikas) ir 
Aidas (fortepijonas) Puodžiukai.   
Renginys nemokamas.

Turtas. AB „Anykščių kvarcas“ 
ir vėl bando parduoti Vikonių (Svė-
dasų sen.) plytinės pastatus. Pernai 
buvo pradėtos plytinės pastatų par-
davimo procedūros, tačiau pirkėjai 
- verslininkai iš Vilniaus - sumokėję 
dalį sumos nusprendė atsisakyti pir-
kinio. Susidomėjusių Vikonių plyti-
ne yra, tačiau derybos iki sandorio 
taip ir neatveda. Tad pageidaujantys 
šios kelių hektarų ploto gamybi-
nės bazės gali kreiptis į „Anykščių 
kvarco“ administraciją.

Pertvarka. Nuo ateinančių metų 
kovo 1-osios planuojama likviduo-
ti biudžetinę įstaigą Anykščių rajo-
no savivaldybės archyvas. 

Animacija. Animatorius Anta-
nas Skučas pristatė animacinį filmą 
„Laimės žiburys“. Tai jau trečiasis 
animacinis filmas, skirtas Anykš-
čių kraštui. Žiūrovai jau galėjo 
susipažinti su animaciniais filmais 
“Puntuko akmuo” ir “Karalienės 
liūnas”.

Pinigai. Vyriausioji rinkimų ko-
misija skelbia, kiek politinės parti-
jos išleido lėšų reklamai per 2015 
savivaldos rinkimus. Anykščiuose 
įspūdingiausią sumą investavo Lie-
tuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
- 16 tūkst. 76 eurus (55,5 tūkst. 
litų). LSDP Anykščių skyrius poli-
tinei reklamai išleido 3 tūkst. 978 
eurus, Darbo partijos Anykščių 
skyrius - 2 tūkst. 758 eurus, Arūno 
Liogės nepartinių sąrašas - 524 eu-
rus.  Tėvynės sąjungos, „Tvarkos 
ir teisingumo“ bei „valstiečių“ rin-
kimų išlaidos rajone įkalkuliuotos 
į bendrą partijų biudžetą.

Pasiūlymas. Vos už 5 eurus tris 
dienas Jūsų asmeninį skelbimą su 
nuotrauka (arba be jos) skelbsime 
portalo anyksta.lt rubrikoje „Nau-
jienos“ šalia svarbiausių dienos 
pranešimų.

Advento popietėje snaudžiantys Niūronys Raimondas GUOBIS

Tas juodnugaris plentas, drėgmės jau žieminės paryškintas, smagūs kalneliai ir vingiai, svyrančios pakelių pušaitės, upelių kaspinai, miško 
balsai dieviškieji, stogastulpiais apkaišytos pakrantės - ir vis Jonui - Nepomukui, Krikštytojui ar dar kuriam - šiuo vardu pavadintais šventai-
siais šventraštis ypatingai turtingas. Kelias smagusis, atvedantis iš Anykščių, ne kur kitur, bet gal į patį žymiausią krašto kaimą - Niūronis. Dide-
lis buvęs - ilga ūlyčia, šimtametėmis liepomis apkaišyta su grytelninkų gatvele -  Klerkamiesčiu, su milžine pušimi Trajeckų sodyboje, pašvenčių 
vienkiemiais puikiaisiais. Prieš šimtmetį daugiau nei pusantro šimto sodiečių buvę, o dabar beveik septynios dešimtys gyvena.

Gardžiausi kūčiukai būtų iš rankinėmis girnomis sutrintų miltų 
- sutinka Regina Jurkštienė ir Austra Namiejūnienė.

Aukštaitiško sodžiaus atšvaitas žavingas - Jono Bi-
liūno memorialinė sodyba-muziejus Niūronyse.

Ties kempingu suformuotas 
20 arų, K.Būgos gatvėje -16 arų, 
J.Jablonskio gatvėje – 11,5 arų, 
Anykštos ir Šventosios santakoje – 
82, 62 ir 14 arų, už stadiono - 1,1 

Investuotojams paruošti sklypai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia Šventosios upės suprojektuoti devyni sklypai, kurie bus išnuomoti verslininkams. Nuomos 
konkurso procedūras tikimasi pradėti po Naujų metų.

ha, Sportininkų gatvėje – 19 ir 43 
arų sklypai. Su investuotojais bus 
sudarytos ilgalaikės nuomos su-
tartys - mažiausiai 50-čiai metų. 
Sklypus išsinuomoję asmenys 

juose galės statyti rekreacijos arba 
sporto verslui skirtus pastatus.

Prieš keletą metų minėti sklypai 
iš valstybės nuosavybės perimti 
savivaldybės žinion pagal pasitikė-

jimo teisę. Sklypų nuomos aukcio-
nai bus skelbiami per Turto fondą.   

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis „Anykštai“ aiškino, kad pra-
sidėjus nuomos konkursų procedū-
roms stengsis ypač daug dėmesio 
skirti viešinimui bei reklamai ir 
taip sulaukti pačių geriausių inves-
tuotojų. 

Visi sklypai yra prie kairiojo 
Šventosios kranto. Priminsiu, kad 
atlikus du europinius projektus nu-
tiestas dviračių-pėsčiųjų takas, ku-
riuo galima nuo Puntuko akmens ir 
Lajų tako pasiekti Niūronis. Šios 
trasos ilgis - 14,4 km, tiesa, 5 ki-
lometrai dviračio tako link Niūro-
nių buvo nutiesti anksčiau. Šalia 
Šventosios kairiojo kranto pirmo-
sios naujosios įmonės jau veikia – 
kempingo paslaugą teikia Mažoji 
bendrija „Pramogų ir paslaugų 
grupė“, o verslininkas Deividas 
Dilys šalia Dainuvos slėnio atidarė 
vasaros kavinę. Tiesa, abu pirmieji 
investuotojai atėjo ne į plyną lauką 
– jie išsinuomojo pastatus, skirtus 
konkrečiai veiklai, su jau įrengta 
infrastruktūra.     

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis tikisi, kad po Naujųjų metų bus pradėti skelbti sklypų nuo-
mos konkursai. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajone 
- 1300 kilometrų 
kelių

Jeigu kaina drastiškai didės, 
sąžiningumo mažės

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono 
tarybos narys: „Kauniečiai pastatė 
„auksinį“ tualetą, tai gal ir gamy-
kla Utenoje „auksinė“, o URATC-o 
direktorius užsiima gyventojų gąs-
dinimu.“ 

J a u n a s i s 
žurnalistas

Svėdasai: atverti 
bendruomenės 
namai

Šiandien 
„Anykštoje“  
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2015-12-10, apie 22 

val., namuose Svėdasų seniūni-
joje 24-erių sugyventinis vieną 
kartą delnu trenkė 25-erių sugy-

ventinei. Vyras iš namų pasišalino.
Vagystė. 2015-12-11, apie 9 val., 

pastebėta, kad iš sodybos Kavarsko 
seniūnijoje pavogtas dujų balionas, 
taip pat išdaužtas virtuvės langas ir 
iš vidaus pavogti maisto produktai. 

Nuostolis – 37 eurai.
Dingo. 2015-12-11, apie 16 val., 

iš namų Traupio seniūnijoje išėjo ir 
iki šiol negrįžta 17-metė dukra.

Grasino. 2015-12-13, apie 13 
val. 40 min., Anykščiuose, Vairuo-

tojų gatvėje, namo fojė, iš maty-
mo pažįstamas neblaivus (2,09 
prom.) 59-erių vyriškis grasino 
peiliu 36-erių vyriškiui. Grasi-
nęs vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

„Mūsų istorinės, aukščiausios 
Lietuvoje šv.Mato bažnyčios para-
dinės durys prašyte prašosi pakei-
čiamos naujomis. Mūsų nuomone, 
jos turėtų tapti ypatingomis, me-
niškai vertingomis, simbolizuoti 
anykštėnų kūrybos dvasią, žemiškų 
ir dangiškų lūkesčių jungtį, virstų 
monumentaliu meno kūriniu, kuris 
daugelį metų garsintų Anykščius. 
Tai būtų graži, kilni, nevienadienė 
dovana ne tik miestelėnams, mūsų 
krašto svečiams, bet ir mūsų ai-
niams“, - skelbia Pasaulio anykštė-
nų bendrija.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininko pavaduotojas, rašytojas 
Rimantas Vanagas „Anykštai“ sakė, 

Premija profesorei V.Daujotytei–
Pakerienei skirta už knygas „Gi-
venu vina. Gyvenu viena“ ir „Tata 
pariejau. Tai perėjau“ parašytas že-
maičių (varniškių) tarme ir bendri-
ne lietuvių kalba. 

Nors renginyje buvo pami-
nėta, kad teikiama ketvirtoji 

Laureatė su didžiu dėkingumu gręžėsi 
į Antaną Baranauską

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Gruodžio 11–osios vakarą koplyčioje Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis Antano Baranausko literatūrinę premiją įteikė 
profesorei, rašytojai Viktorijai Daujotytei-Pakerienei.

 Ši  premija kasmet skiriama už profesionalių kūrėjų grožinės 
literatūros knygas, skiepijančias meilę gamtai, A.Baranausko 
gimtinės aplinkai, atskleidžiančias žmogaus ir gamtos dvasi-
nį ryšį arba profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus 
A.Baranausko kūrybai.

A.Baranausko premija, iš tikrųjų 
šias premijas yra gavę literatūrolo-
gas, humanitarių mokslų daktaras 
Paulius Subačius, rašytojai Riman-
tas Vanagas ir Algimantas Zurba, 
poetas Gintautas Dabrišius. Ši 
svarbiausia rajono premija yra apie 
3000 eurų dydžio.

Teikdamas premiją Anykščių ra-
jono meras K.Tubis pastebėjo, kad 
labiausiai premijos skyrimo nuos-
tatą ir anykštėnišką dvasią atitinka 
V.Daujotytės–Pakerienės kūriniai. 
Dėl premijos skyrimo sutapo Lietu-
vos rašytojų sąjungos ir rajono savi-
valdybės komisijų nuomonės. 

Laureatę sveikino ir apie jos kū-
rybą kalbėjo humanitarinių mokslų 
daktarė Brigita Speičytė, Lietuvos ra-
šytojų sąjungos pirmininkas, poetas, 
vertėjas Antanas Jonynas, Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos mokytoja 
metodininkė Ona Jakimavičienė, ją 
sveikino koplyčioje buvę jos stu-
dentai, tarp kurių buvo ir Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
fondų saugotoja Vida Zasienė, pasa-
kiusi trumpiausią sveikinimo kalbą: 
„Mano sieloj šiandien šventė“. 

V.Daujotytė–Pakerienė dėkojo 
jai premiją skyrusioms komisi-
joms, kalbėjo, kad nuolat grįžta 
prie A.Baranausko „kūrybos ir jo 
žmogiškojo likimo. Prie „Anykščių 
šilelio“. „Su didžiu dėkingumu grę-
žiuosi į Antaną Baranauską: nuo-
lat grįžtu prie jo kūrybos ir prie jo 
žmogiškojo likimo. Prie „Anykščių 
šilelio”, - sakė laureatė. - Skaitome 
„Anykščių šilelį“ po daugelio metų 
ir jaučiame, kad esame jame įrašy-
ti, jo koduose, šifruose. Lietuvos 
erdvėlaikis, kuriame iškilo ir Eglės 
mitas, ypatingi akmenys, medžiai, 
tarpininkai tarp šiapusybės ir ana-
pusybės, šventumo pajautos gam-
tiškumo ir kūrybingumo ryšys“. 

Profesorė  Viktorija Daujotytė–Pakerienė kalbėjo: “Antano Ba-
ranausko „Anykščių šilelis“ tebeveikia mus kaip neprilygstamos 
galios kūrinys“.

Anykščių krašto dukra, tea-
tro ir kino aktorė Dalia Mi-
chelevičiūtė skaitė Česlovo 
Milošo, Vislavos Šimborskos 
ir kitų autorių eilėraščius.

Autoriaus nuotr.
Tikra žemaitė V.Daujotytė 

-Pakerienė apžvelgė svarbius  
A.Baranausko žingsnius Vainute, 
Skuode, Sedoje, kalbėjo apie lem-
tingąjį poeto ir būsimo vyskupo su-
sitikimą su Karolina Praniauskaite, 
prisiminė tragiško likimo mūsų 
kraštietį, kunigą Klemensą Kairį, 
kurio praradimas - neįkainojamas 
praradimas Lietuvos kultūrai ir dėl 
kurio A.Baranausko kūrybinis ke-
lias galbūt kitaip būtų plėtojęsis.

Skambėjo Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio muzika, pianinu 
skambino grafų Zubovų palikuo-
nis, M. K.Čiurlionio proanūkis Ro-
kas Zubovas, teatro ir kino aktorės  
Dalios Michelevičiūtės skaitomos 
eilės.

Eglutė. Vilniaus širdyje, Ka-
tedros aikštėje, įžiebta Kalėdų 
eglutė sužavėjo ne tik vilnie-
čius, kauniečius ir kitų mūsų 
šalies miestų gyventojus, bet ir 
visą pasaulį! Vilniaus eglė pa-
teko į gražiausių ir įdomiausių 
šių metų Kalėdų eglučių, kurias 
verta pamatyti savomis akimis, 
sąrašą. Sostinės Katedros aikš-
tėje stovinti, puošta žaliomis ir 
baltomis lemputėmis žaliaskarė 
išties išskirtinė - juk joje įkur-
tas namukas, kuriame skaito-
mos vaikiškos pasakos. Vilniaus 
eglės aukštis - 20 metrų, plotis 
- apie 10. Ant jos sužibo net 50 
tūkst. lempučių. 

Švęs. 51-ąjį gimtadienį švęs 
politikas ir diplomatas Vygau-
das Ušackas, užimantis vieną 
svarbiausių Europos Sąjungos 
diplomatijos postų - ES atstovy-
bės Rusijos Federacijoje vado-
vo. “Permainos Lietuvoje įvyko 
didžiulės. Ir ne visi suspėjo pri-
sitaikyti. Ypač vyresnioji karta. 
Mes turėsime aktyviau reikštis 
globaliame pasaulyje. Mes tu-
rėsime atsiverti, nes sumažėjo 
gyventojų skaičius. Kai buvau 
ambasadorius Londone, man ne 
tiek buvo sunku, kad žmonės va-
žiavo į Angliją mokytis ir dirbti, 
bet kad dalis Lietuvos pradė-
jo juos keikti ir juodinti. Taip 
buvo padaryta didžiulė klaida 
santykiuose tarp mūsų brolių ir 
seserų, kurie išvyko ne iš gero 
gyvenimo. Jie išvažiavo tam, 
kad užsidirbtų, ir tam, kad pasi-
dalintų su kitais savo šeimos na-
riais”, - interviu sakė V. Ušackas.  

Gynyba. Europarlamentaras 
Petras Auštrevičius sensacingai 
paskelbė, kad Lietuvos žmonės 
neturi paklusti diktatui. Jie turi 
ginti savo vertybes ir principus. 
Kas galėjo pamanyti, kad ponas 
Petras per savo kadenciją nu-
veiks kažką prasmingo? O visgi 
nuveikė! Juk visuomenė nenori 
atvykėlių bangos. Sekdama eu-
roparlamentaro žodžiais, ji turi 
nepaklusti Europos diktatui, ko-
voti už savo principus. 

Trasa. Jurbarko ir Šakių vado-
vai užsimojo per porą metų lynų 
keliu sujungti kairįjį ir dešinįjį 
Nemuno krantus ties Vytėnais 
bei Gelgaudiškiu. Tam, kad pro-
jektas būtų pradėtas įgyvendin-
ti, beliko su Kultūros paveldo 
departamentu suderinti, kurioje 
Gelgaudiškio dvaro apylinkių 
vietoje bus trasos pabaiga. Lynų 
kelias abu Nemuno krantus 
jungtų šalia valstybės saugomų 
kultūros paveldo objektų - Vytė-
nų pilies (dar vadinamos Pane-
munės bei Gelgaudų vardais) ir 
Gelgaudiškio dvaro. 

Vairuotojas. Penktadienį 39-
erių metų Pakruojo r. gyvento-
jas Gintaras Badauskas išgirdo 
Radviliškio rajono apylinkės 
teismo nuosprendį. Girtas vil-
kiką vairavęs ir mirtinai 20-me-
tę Radviliškio rajono policijos 
komisariato patrulę Ligitą Ba-
niulytę sužalojęs pakruojietis 
atvirojoje kolonijoje kalės pen-
kerius metus. Radviliškio rajono 
policijos patrulė 20-metė L. Ba-
niulytė žuvo tarnybos metu šių 
metų rugsėjo 4-osios naktį. G. 
Badausko vairuojamas vilkikas 
“Man” pareigūnę kliudė ir mir-
tinai sužalojo Radviliškyje, V. 
Landsbergio-Žemkalnio gatvėje. 

Keisime bažnyčios duris
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pasaulio anykštėnų bendrija užsimojo Anykščių šv.Mato baž-
nyčios paradines duris pakeisti naujomis. Tam, kad šį sumanymą 
būtų galima lengviau įgyvendinti, bus skelbiama patriotinė akcija 
„Anykščių istorijos vartai“.

kad idėja dėl naujų bažnyčios durų 
kilo ir dėl to, kad  anykštėnas, dali-
ninkas, metalo skulptorius Romual-
das Inčirauskas meniškas duris yra 
sukūręs Telšių katedrai.

„Ten visi važiuoja į Telšius 
katedros durų pasižiūrėti. Pasi-
kalbėjome su R.Inčirausku, du-
ris jis sutiktų sukurti ir Anykščių 
bažnyčiai“, - sakė R.Vanagas. 
Kitąmet per miesto šventę vyksian-
čio Pasaulio anykštėnų suvažiavimo 
metu žadama pasiūlyti įvairių būdų, 
kaip suteikti paramą šio sumanymo 
įgyvendinimui. Kiek naujos Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios paradinės 
durys galėtų kainuoti, kol kas neži-
noma.

Su žvyro danga yra 1 002 km 
vietinių kelių, asfaltbetoniu deng-
tų – 146 km, grunto danga – 153 
km, trinkelėmis – 746 m, o brukas 
išmatuotas centimetrų tikslumu – jo 

Anykščių rajone - 1300 kilometrų kelių
Anykščių rajono tarybai pateiktas Anykščių miesto ir rajono 

vietinių kelių ir gatvių sąrašas. Šių kelių bendras ilgis – 1303 kilo-
metrai arba tiek, kiek iš Anykščių iki Sankt Peterburgo ir atgal.

mūsų rajone yra 427 metrai ir 73 
centimetrai.

Ilgiausi keliai Anykščių seniūni-
joje – 320 kilometrų, o Andrioniš-
kio seniūnijoje vos 44 kilometrai 

vietinių kelių. Debeikių seniūni-
joje 81 km, Kavarsko – 145 km, 
Kurklių – 149 km, Skiemonių – 
104 km, Svėdasų – 121 km, Vie-
šintų – 105 km, Traupio – 64 km, 
Troškūnų – 122 km vietinės reikš-
mės kelių. 

Vietinius kelių priežiūra yra se-
niūnijų rūpestis, o magistralinius 

bei krašto kelius tvarko kelininkai. 
Didžioji dalis Anykščių miesto ga-
tvių, net 98, taip pat yra vietinės 
reikšmės ir jas tvarko savivaldybės 
samdytos įmonės. Tik kelios pa-
grindinės miesto gatvės yra vals-
tybinės reikšmės, todėl prižiūrimos 
kelininkų. 

-ANYKŠTA

Apie tai, kad reikėtų keisti paradines Anykščių šv.Mato bažny-
čios duris, anksčiau nėra prasitaręs nė vienas klebonas. Klebo-
nas Petras Baniulis su šiuo sumanymu supažindintas tik po to, 
kai ši idėja gimė Pasaulio anykštėnų bendrijos narių galvose.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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savaitgalio diskusija

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

spektras

@ Jons: „Koks miestas, tokia ir 
eglė.”

@ Svarbus asmuo: „Svarbiau-
sia, kad eglė gyva. Visokios eglių 
parodijos kaip Kaune ir Vilniuje 
kvepia Barbės nameliu, pagamintu 
Kinijoje.”

@ Ieva: „Aš linkusi pastebėti 
gera. Tačiau eglė vėl kreiva... kaip 
ir kiekvienais metais. Siūlau savi-
valdybei neužsiiminėti saviveikla, 
o pasisamdyti įmonę ir kartą per 
metus anykštėnams padovanoti 
malonų ir estetišką miesto centro 
vaizdą. Ne tiek pinigų tuščioms 
šventėms ištaškoma, kad eglutei 
reikėtų sutaupyti tūkstantį eurų. 
Kalėdinė, pakili nuotaika mus, 
anykštėnus, padarytų ir laiminges-
niais ir geresniais ir darbingesniais. 
Argi ne to siekiame?”

Miesto Kalėdų eglė – kiek kreiva, 
bet svarbiausia - gyva

Praėjusią savaitę Anykščiai įsitraukė į kalėdinių švenčių lauki-
mo šurmulį. Įžiebta Kalėdų eglė, papuoštas miestas.

Kaip vertinate šių metų miesto Kalėdų eglę bei jos įžiebimo 
ceremoniją? Ar gerai, kad miesto centre ant medžių nebeliko 
bendruomenių sukurtų papuošimų? Ko labiausiai trūksta kalėdi-
niams Anykščiams? O gal šiemet miestas spindi kaip niekada?

@ Man: „Buvo gražiau papuoš-
ta kai puošė Gasiūnienė. Atsimeni 
buvo labai įdomi metalinė eglė.”

@ To užmiršt negalima: „Atsi-
menu. Siaubų siaubas. Labai daug 
vaikų pamatę tą metalinį monstrą 
pradėjo verkti.“

@ man: „Tai labai patiktų,  kad 
medžių šakas apkabintų ančių  
kiaušiniais, o kamienus išteptų  
žąsų taukais.“

@ Astra: „Turistų šiais laikais 
jau nelabai kuo nustebinsit nei 
Anykščiuose, nei Vilniuje, nei Ry-
goj, nei Paryžiuj. Todėl kelti tokius 
tikslus yra kaip ir beprasmis reika-
las. Jei miestas švarus, tvarkingas, 
skoningos architektūros, turtingas 
kultūriniu/istoriniu paveldu, jei 
su išmanymu ir meile tvarkomas, 
tai ir yra tai, kuo domėsis/stebėsis 

svečias. Dar mandagiai žmonėmis, 
saugia aplinka. Proginiai/laikini/
reprezentatyvūs atributai tik pa-
galbinis būdas stebėtis. Ar ten šaka 
kokia kreivesnė, ar medžio asime-
trija, tai čia nei problema, nei yda. 
Medis gamtos kūrinys - ji žmogaus 
instrukcijų neskaito. Šiandien ma-
čiau V.Pupelio nuotrauką, kurioje 
vakar vakarą (turbūt) nufotogra-
fuota eglė, laisvės paminklas ir 
pirmas sniegas... šis žmogus suge-
bėjo grožį pamatyti ir užfiksuoti. 
Gražiai reikia žiūrėti, tai gražius 
dalykus ir matysim. Ne laikinose 
detalėse grožio ieškokim, o visu-
moje. Ir nuo savęs grožį matyti 
mokykimės.“

@ Gaila: „Man gaila, kad savi-
valdybė užgniaužė bendruomenių 
iniciatyvas. Gal Jolanta Zabulytė 
ir nelabai subtiliai buvo papuošu-
si medžius, tačiau tai darė, matyt, 
nuoširdžiai, iš idėjos, be pinigų. 

Miestas mūsų visų, todėl nereikėtų 
kaišioti savo neva profesionalaus 
skonio visur ir visada. Kartais rei-
kia pasidžiaugti vien dėl to, kad 
žmogus stengiasi nors ką daryti, 
kad gyventume gražiau.”

@ :D: „Kaip jum pasakos apie 
Anykščius prie eglės?”

@ ?: „Kokios pasakos? Nieko 
negirdėjome apie jokias pasakas. 
Paskutinės pasakos buvo sekamos 
kultūrnamyje per rinkimus.”

@ Lkp: „Eglė graži, tačiau ant 
jos viršūnės trūksta žvaigždės.”

@ Oj: „Miesto puošimui reikia 
skirti daugiau dėmesio, čia miesto 
įvaizdis.”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Plaukimas. Sekmadienį Norve-
gijoje pasibaigusį Šiaurės Europos ir 
Baltijos jūros šalių (“Nordic”) plau-
kimo čempionatą sėkmingai baigė 
Lietuvos atstovai. Mūsiškiai iškovojo 
penkis aukso medalius ir pagerino 
vieną šalies rekordą. Du medalius 
sekmadienį iškovojo Deividas Mar-
gevičius. 200 m plaukimo nugara 
rungtyje Lietuvos sportininkai pelnė 
du aukso medalius. Tarp suaugusių 
nepralenkiamas buvo Gytis Stankevi-
čius (1.57,11), o tarp jaunimo (14-17 
metų) finale pirmas finišavo Rokas 
Juozelskis (2.00,19). Vyrų 100 m 
plaukime krūtine triumfavo Andrius 
Šidlauskas (2.08,58). Jis artimiausios 
varžovus aplenkė daugiau nei 3,5 
sek. Jaunimo grupėje Vaidas Abalikš-
ta (2.13,96) iškovojo sidabro medalį.
Vyrų kombinuotoje estafetėje 4 po 
100 m Lietuvos rinktinė (3.32,96) ap-
lenkė visas komandas ir pasidabino 
aukso medaliais. 

Kojinė. JAV Fejetvilo mieste pri-
statyta didžiausia pasaulyje kalėdinė 
kojinė, praneša “Associated Press”. 
Įspūdingos šventinės kojinės svoris - 
beveik 730 kg, plotas - apie 715 kv. 
metrų.  Prie mezginio darbavosi mez-
gėjai iš 50 JAV valstijų ir keturių Ka-
nados provincijų, taip pat iš Airijos. 
Gineso (Guinness) rekordų teisėja 
Kimberli Patrik (Kimberly Patrick) 
pasakojo, kad kojinė jau išmatuota 
ir atitinka visus kriterijus, kad būtų 
paskelbta kaip didžiausia pasaulyje.
Siūlų kojinei parūpino bendrovė “Ca-
ron United”. Ši įmonė paaukojo dalį 
pajamų iš siūlų pardavimų žuvusių 
JAV karių vaikų stipendijoms.

Peilis. Rytų Londono metro stoty-
je peiliu švaistęsis vyras, kaltinamas 
dėl pasikėsinimo nužudyti, stojo prieš 
teismą, skelbia BBC. 29-erių įtaria-
masis Muhaidinas Miras (Muhay-
din Mire) stojo prieš Vestminsterio 
magistratų teismą. Per išpuolį Lei-
tonstouno požeminėje stotyje vienas 
vyras patyrė rimtus, tačiau pavojaus 
gyvybei nekeliančius sužeidimus. 
Tuo metu antrasis asmuo buvo len-
gvai sužeistas. Pasak liudininkų, pei-
liu apsiginklavęs vyras šaukė: “Tai už 
Siriją”.

Skolinasi. Kinija iš Azijos plėtros 
banko (ADB) gaus 300 mln. JAV 
dolerių paskolą kovai su pavojin-
gu taršos lygiu Pekino mieste ir jo 
apylinkėse. ADB atstovai suneri-
mę: užterštumas pasiekė tokį aukš-
tą lygį, kad ima “kenkti sveikatai 
ir tvariam augimui”, praneša BBC. 
Paskolos lėšos bus, be kitų kovos 
priemonių, panaudotos mažinti ša-
lyje anglies kuro naudojimą. Pekino 
mieste ir aplinkiniuose regionuose 
gyvena daugiau kaip 100 mln. žmo-
nių, čia pagaminama 10 proc. šalies 
BVP. Beje, Kinija laikoma didžiausia 
pasaulio teršėja.

Ragina. JAV ir Italija siekė tarptau-
tinio diplomatinio postūmio ir ragino 
tarpusavyje kovojančias Libijos gru-
puotes sudaryti vienybės vyriausybę. 
Taip tikimasi užkirsti kelią “Islamo 
valstybės” (IS) plėtimuisi šioje Šiau-
rės Afrikos valstybėje, rašo “Reu-
ters”. Dviejų konkuruojančių Libijos 
vyriausybių delegacijos praėjusią sa-
vaitę nusprendė, kad gruodžio 16 d. 
pasirašys susitarimą, tačiau tam prie-
šinasi oponentai. Baiminamasi, kad 
nustatytas terminas pasibaigs kaip ne 
kartą anksčiau, tuo metu dideles naftą 
gaminančios šalies teritorijas į savo 
kontrolę perimant įvairioms ginkluo-
toms grupuotėms.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Išanalizavę turės 
priimti 
sprendimą

Kazimieras ŠAPOKA, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius:

- Negaliu spręsti, brangiai ar 
ne mokėsime už europines inves-
ticijas, tačiau gyvenimas nestovi 

Jeigu kaina drastiškai didės, 
sąžiningumo mažės
Po Naujųjų už atliekas gyventojams reikės mokėti gerokai dau-

giau. Utenos regiono atliekų tvarkymo centro  (URATC) direkto-
rius Mindaugas Bobelis „Anykštai“ sakė, kad atliekų tvarkymo 
kaina kils nuo 24 eurų iki 50–55 eurų už toną, žodžiu, daugiau 
kaip dvigubai. „Mane gali sušaudyti,  sukapoti, išvirti – kitaip 
nebus“, - aiškino direktorius. Utenoje už europines lėšas pastaty-
tos 11 milijonų kainavusios atliekų perdirbimo įmonės dėka teks 
vykdyti europinius įsipareigojimus. Beje, įmonei bus parinktas 
operatorius ir ji bus perduota privatininkams...

Taigi, šiukšlių brangimas neišvengiamas, tačiau savivaldybės 
dar gali ieškoti sprendimų, pavyzdžiui, kompensuoti šiukšlių iš-
vežimo išlaidas iš biudžeto, tad kiek teks mokėti už šiukšles, pa-
aiškės sausio mėnesio Anykščių rajono tarybos posėdyje. 

Anykštėnų pasiteiravome, ar ne per brangiai mokėsime už Eu-
ropos Sąjungos investicijas, kaip reikėtų spręsti tokią drastišką 
šiukšlių brangimo problemą?

vietoje ir šiukšles privalu utilizuoti 
pagal europinius standartus. Galiu 
pasakyti, kad šiukšlių utilizavi-
mo kaina sąvartyne yra kainos už 
šiukšlių tvarkymą (surinkimas, iš-
vežimas, utilizavimas sąvartyne) 
viena kainos sudedamųjų dalių, 
kurią moka ir gyventojai. 

URATC, manau, artimiausiame 
Anykščių rajono tarybos posėdy-
je pateiks būsimas kainas, o rajo-
no Tarybos nariai ir savivaldybės 
administracija, kaip dalininkė, 
turės išanalizuoti, ar ta kaina yra 
pagrįsta. Tik tuomet galės priimti 
atitinkamą sprendimą.“ 

Informacija 
buvo slepiama!?.

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono tarybos narys:

- Geras klausimas. Eilinį kar-
tą pajutau informacijos trūkumą 
ne tik kaip anykštėnas, bet ir kaip 
rajono Tarybos narys. Informaciją 
sužinojau iš spaudos. Kai kaip pi-

lietis bylinėjausi dėl šiukšlių kai-
nų pagrįstumo, nei buvęs meras, 
nei vicemeras nepatvirtino, kad 
statoma gamykla, kad kainos kils. 
Kur apie tai buvo parašyta? Juk 
Anykščių rajono savivaldybė yra 
URATC-o dalininkė. 

Kita vertus, Europos investici-
jų pinigai, įgyvendinus projektą, 
negrąžinami, tai dėl ko daugiau 
nei dvigubai turėtų brangti šiukš-
lių tvarkymas? Man neaišku, kiek 
prie atliekų tvarkymo gamyklos 
prisidėjo Anykščių ir kitos regio-
no savivaldybės? Kokios paskolos 
projekto įgyvendinimui buvo pa-
imtos? Kas iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos balsavo 
už investicijas projekto įgyvendini-
mui? Kauniečiai pastatė „auksinį“ 
tualetą, tai gal ir gamykla Utenoje 
„auksinė“, o URATC-o direktorius 
užsiima gyventojų gąsdinimu.“ 

Problemą reikia 
spręsti ne 
žmonių sąskaita

Algimantas JURKUS, Kurklių 

seniūnijos seniūnas:
- Teko būti Utenos URATC–e. 

Viskas ten gražu - nauji įrengimai, 
šiuolaikinės technologijos. Neži-
nau, kiek naudos duos ši investi-
cija, tačiau kodėl viskas kraunama 
ant eilinių žmonių? Šiukšlių utili-
zavimo problemą reikėtų spręsti ne 
žmonių, ypač mažas pajamas tu-
rinčių kaimo gyventojų, sąskaita. 
Kaimo žmonės ir dabar už šiukš-
les moka nemažai - apie 30 eurų 
dviejų asmenų šeimai per metus. 
Jei mokėtų kas mėnesį, gal tas mo-
kestis ir neatrodytų didelis, tačiau 
kaimiečiai visai neseniai susitai-
kė su šiuo mokesčiu. Jeigu kaina 
drastiškai padidės, manau, sąžinin-
gumo mažės. Žmonės vėl ieškos 
būdų, kaip tą mokestį apeiti. Išsi-
registruos, dalis galbūt slėps realų 
sodyboje gyvenančių žmonių skai-
čių, galbūt dėl to padaugės šiukšlių 
miškeliuose ir pakelėse. 

Kita vertus, kaimo gyvento-
jai skundžiasi, kad jie nesurenka 
tiek šiukšlių, už kiek yra priversti 
mokėti, tačiau bendri konteineriai 
būna perpildyti, ypač vasarą. Ten-
ka skirti žmogų jiems tvarkyti.“ 

-ANYKŠTA



  

2015 m. gruodžio 15 d.IŠ ARTI

Savo likimą su Anykščių kraštu 
J.Dailydė susiejo 1962-aisias pradė-
jęs dirbti „Už taiką“ kolūkio pada-
linio vadovu, vėliau dirbo Jakšiškio 

Atilsio – Kavarsko kapinėse
Šeštadienį Kavarsko kapinėse artimieji, draugai, buvę bendra-

žygiai atsisveikino su iš Kauno atlydėtu buvusiu LKP Anykščių 
rajono sekretoriumi, kultūrinės veiklos organizatoriumi Anykš-
čių krašte Juozu Dailyde.

tarybinio ūkio Jakūbavos skyriaus 
valdytoju. Nuo 1972 iki 1984 metų 
J.Dailydė gyveno ir dirbo Anykš-
čiuose. „Dirbdamas Anykščiuose, 

jis buvo rajono kultūrinės veiklos 
koordinatorius. Jo rūpesčiu 1976 
metais Anykščiuose buvo pastatyti 
nauji kultūros rūmai, jis buvo vienas 
iš žemiečių švenčių organizatorių ir 
rėmėjų. Kartu su Terese Mikeliūnai-
te jis 1982 m. organizavo sėkmingas 
rašytojo Antano Vienuolio–Žukaus-
ko 100–ąsias metines, ta proga ini-
cijavo paminklo rašytojui statybą. 
J.Dailydė, remdamas Petro Vasi-
nausko idėjas, 1978 m. globojo Ar-
klio muziejaus steigimą Niūronyse ir 
jo veiklos pradžią“, - rašoma apie J. 
Dailydę „Anykštėnų biografijų žiny-
ne“. 1972–1973 m J.Dailydė dirbo 
LKP Anykščių rajono komiteto Pro-
pagandos ir agitacijos skyriaus ve-
dėju, vėliau, iki 1979–ųjų, Anykščių 
rajono  vykdomojo komiteto pirmi-
ninko pavaduotoju, 1974–1984 me-
tais LKP Anykščių rajono komiteto 
sekretoriumi.

Muzikos mokytojas, socialdemokratas Romaldas Gižinskas 
gerai prisimena Juozą Dailydę ir mano, kad jis buvo nepel-
nytai primirštas.

Lietuvos Atgimimo metais anykštėnų iniciatyva J.Dailydė buvo 
grąžintas į Anykščius ir rajono partinėje konferencijoje, vyku-
sioje 1988 m. lapkričio 11–12 dienomis, išrinktas LKP Anykš-
čių rajono komiteto nariu ir iki 1991–ųjų buvo LKP Anykščių 
rajono pirmuoju sekretoriumi. Konferencijoje demokratiniuose 
rinkimuose krito visa iki tol buvusi partinė valdžia, o J.Dailydė 
buvo pirmasis tokias pareigas užėmęs po demokratinių rinkimų 
ir paskutinis jas ėjęs faktinis Anykščių rajono vadovas. Jis buvo 
išrinktas nepriklausomos LKP Centro komiteto nariu, rengė So-
vietų Sąjungos  vadovo Michailo Gorbačiovo priėmimą Lietuvo-
je. Šioje nuotraukoje ką tik išrinktą J.Dailydę pasitinka anykš-
tėnai. 

Alfredo MOTIEJūNO nuotr. 

Amžino atilsio Juozas Dailydė atgulė 
giminės kape Kavarske. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

1984–1988 m. J.Dailydė dirbo 
Kauno rajono vykdomojo komiteto 
pirmininku. 

Šeštadienį 12 valandą prie Kavars-
ko kapinių būriavosi nemažai anykš-
tėnų, kavarskiečių. Pašnekinti jie 
J.Dailydę prisiminė, kaip daug davu-
sį Anykščių kultūrai, nuoširdų, jau-
trų, stiprų žmogų. Anykštėnas Alo-
yzas Janušis prisiminė su J.Dailyde 
susipažinęs tarnaudamas sovietinėje 
armijoje. „Jeigu ne jis, nežinau, kaip 
būtų susiklostęs mano gyvenimas, 
jo dėka pasilikau gyventi ir dirbti 
Anykščiuose, - sakė A.Janušis. - 
Armijoje jis subūrė lietuviukus ir 
lietuviškas dainas dainuodavome. 
Draugiškas, gyvenimą mylėjęs, puo-
selėjęs savo krašto kultūrą – toks jis 
išliks mano atmintyje“.

Muzikos mokytojas Romaldas 
Gižinskas teigė, kad J.Dailydė daug 
padarė Anykščių krašto kultūrai, ta-

čiau buvo nepelnytai primirštas. „Jis 
organizavo dainų šventes, kūrė Ar-
klio muziejų ir jo dėka buvo pasta-
tyti Anykščių kultūros rūmai“, - sakė 
R.Gižinskas. 

„Nors buvo gimęs kaimyniniame 
Molėtų rajone, tačiau su Anykščiais 
ryšių nenutraukė, - pastebėjo Anykš-
čių rajono vicemeras Sigutis Obele-
vičius su keliais anykštėnais buvęs 
laidotuvėse Kaune. – Mes dažnai 
bendraudavom, buvom susitikę ir 
šią vasarą. Jis išėjo taip staiga, neį-
gyvendinęs daugybės turėtų planų“.

Su iš Kavarsko krašto kilusia žmo-
na Brone J.Dailydė užaugino  sūnus 
– Nerijų ir Aurimą. 

J.Dailydė, kurį  amžino atilsio pa-
lydėjo ir kapą pašventino Kavarsko 
klebonas Norbertas Martinkus, pa-
laidotas žmonos tėvų kape. 

-ANYKŠTA

Į naujumu tviskančią svėdasiškių 
pilietinę pilaitę sugužėjo politikai, 
valdininkai-tarnautojai, kaimynai iš 
aplinkinių miestelių bei kaimų ben-
druomenių, savųjų gausybė. Karališ-
kai raudoną juostelę perkirpo rajono 
meras Kęstutis Tubis ir  Svėdasų 
bendruomenės pirmininkė Asta Fjell-
birkeland, pašventino Šv. arkangelo 
Mykolo parapijos klebonas Vydas 
Juškėnas, o jau tada sveikinimai, do-
vanos kaip iš gausybės rago pasipylė. 

Kalbėjo buvęs vicemeras Donatas 
Krikštaponis su egzotišku žolynu, 
net su dviem apsauginiais atvykęs 
Seimo narys Ričardas Sargūnas, įtei-
kęs raudonžiedę gėlę, verslininkas 
Lukas Pakeltis, padovanojęs kibirėlį 
oro uostuose ledui tirpdyti naudoja-
mų granulių, Butėnų - gyviausiojo 

Svėdasai: atverti bendruomenės namai Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Svėdasus užklupo didelės iškilmės - renovuotų vi-
siems darbams, tobulumams, malonumams, reikalams žemiš-
kiesiems atvertų Svėdasų bendruomenės namų atidarymas ir 
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Sugužėjo iš visų kraštų kraštelių 
bičiuliai, politikai, savieji, o prie eglutės didžiausius džiaugsmus 
patyrė vaikučiai.

parapijos kaimo moterys įteikė ne 
tik gėlių, bet ir labai praktiškus puo-
džių puodžiaus nužiestus ąsotėlius, 
Lendrina Meškauskaitė paskaitė 
Sigitos Gedos eilių, o filosofinį mo-
nologą apie laiko neapčiuopiamumą 
ir svarbą išdėstęs Svėdasų seniūnas 
Valentinas Neniškis pradžiugino lai-
krodžiu. Pirmininkė Asta kruopščiai 
papasakojo apie bendruomenės namų 
įrengimo darbus, dėkojo visiems pa-
galbininkams, bendrovei „Baltukmės 
statyba“, pasakojo apie net 26 talkas, 
kurių metu buvo atlikta darbų net už 
2 704 eurus, visokiom smulkmėm 
bendruomenė išleido beveik 1000 
eurų savųjų pinigų ir suvartojo net 24 
000 eurų europinių, kaimo atnaujini-
mo ir plėtros projektinių lėšų. Kai kas 
pamąstęs tik atsiduso - neturi vertės 

euras, viskas nepaprastai brangu...  Į 
šviesias sienas bei lubas pasidairy-
mai, pasigėrėjimai, taurės ar valgio 
įsitvėrimai, žvilgsniai ir pokalbiai 
tikrų ir gudriai reikalingų žodžių pri-
kaišioti. Šampanas - tik saikingai, juk 
Adventas. Astos guvumas, angliškai 
rankas gestais kilojantis Helgė, Virgi-
nija nuoširdžiausia, laiminga Lauros 
šypsena ir paprašymas, susimąstęs 
Gedas... Viskas nuostabu, juk paga-
liau statėm, statėm... ir pastatėm.

Bendruomenės namų atidarymo 
šventė surengta Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos finansuojamo 
projekto „Bendravime – mūsų stipry-
bė“ lėšomis. Jos metu buvo aptarta 
bendruomenės veikla bei ateities stra-
tegija, vyko neformali diskusija su 
valdžios atstovais.

Vėliau, skambant, kaip ir dera, 
kalėdinei „Tyli naktis“ melodijai bei 
simboliniam Alaušo varpo legendą 
primenančiam varpeliui, spindint de-

glams prie vis dar tamsuojančios ska-
rotos ir spygliuotos eglės susirinko 
didžiulė minia svėdasiškių bei svečių. 
Žodžiai apie Kalėdas, apie europinę 
tradiciją, apie džiugesį matant spin-
dinčias žvaigždes ne tik danguje, bet 
ir link žemiškojo rojaus keliauti viltį 
teikiančiuose bendruomenės namų 
languose, kaip šešėlius pareinančius 
metus, kurie ne į senatvę,  bet į bran-
dą veda...

Štai ir keturračiu atriedantis - mo-
dernusis Kalėdų Senelis su Snieguo-
le. Kur gi tu gyveni, ar nesusirgai 
nuo šilto oro, kuo Tu maitinaisi, kad 
barzda tokia vešli išaugo, kur Tavo el-
niai eiklieji, ką gi Tu mums atnešei... 
Sutartinis skaičiavimas tarsi raketą 
paleidžiant - nuo dešimties iki vieno 
ir daugybe lempučių sušvitusi eglė. 
Daujočių kaimo gyventojų - Elenos ir 
Rimanto Kukorių dovanota, Rimanto 
Rimkaus padirbta tvorele apjuosta. 
Didžiajam nykštukėliui ir čia susirin-

kusiems vaikams bei brandiesiems ne 
tik Senelio ir jo palydovės pasaka, bet 
ir dovanos saldžiausios eilėraštukų 
sakytojams, dainelių dainuotojams 
ir išmaniesiems mįslių bei klausimų 
žinotojams. Ir dovanai - ne vienas sal-
dainėlis, bet visa sauja gardumynų. 

Bendruomenės namų atidarymo vakaro muzikantės Aušrinė 
Neniškytė, Vasarė Budreikaitė ir Domas Veršelis - visi skautai.

Simbolinę juostelę perkirpo Svėdasų bendruomenės pirmininkė Asta 
Fjellbirkeland ir Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis.

Motorizuotas Kalėdų senelis į 
Svėdasus atriedėjo keturračiu.

Stalo puošmena - proginis 
tortas.

Autoriaus nuotr. 
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mėgstantį iššūkius, nepasiduodantį 
bei ryžtingą.

- Gvidas: Esu grupės gitaristas. 
Dažnai mėgstu galvoti apie gyve-
nimo prasmę ir tai mane įprasmi-
na.

- Kokia jūsų grupės pavadini-
mo reikšmė, kilmė? Ką tai reiš-
kia išvertus į lietuvių kalbą?

- Martynas: Pavadinimas kilo 
iš mūsų grojamos muzikos stiliaus 
Pepper – rock stilius/ Tea - len-
gvesnio popso stilius. Į lietuvių 
kalbą verstųsi „pipirinė arbata”, 
bet iš tikrųjų pavadinimas never-
čiamas į lietuvių kalbą.

- Vainius: “Pepper Tea”. Pepper 
– roko stilius, Tea  - alternatyvioji, 
populiarioji, ramesnė muzika. 

- Monika: Reikšmės nežinau. 
“Pepper Tea” pavadinimas iš anglų 
kalbos verčiamas kaip „pipirinė 
arbata”.

- Jonas: Pavadinimas kilo iš 
mūsų grojamo muzikos stiliaus 
Pepper – rock stilius, o Tea - len-
gvesnio popso stilius. Į lietuvių 
kalbą pavadinimas praktiškai neiš-
verčiamas.

- Gvidas: Pavadinimą sugalvo-
jome atsitiktinai. Tik sugalvojus 
pavadinimą pradėjome galvoti apie 
jo reikšmę. Jis reiškia „Pipirinė ar-
bata“. Šie du žodžiai simbolizuoja 
mūsų atliekamą muziką.

- Kaip kilo idėja sukurti gru-
pę, kas buvo iniciatorius?

- Jonas: Idėja kilo seniai - dar 

 „Pepper Tea“ - muzika pildo svajones 
Jau metai kaip Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje susibūrusi penkių moksleivių muzikos grupė 

“Papper Tea“ groja rock/alternative/pop žanrų muziką. Grupės lyderis ir būgnininkas yra Jonas 
Petraška (11 kl.), gitaromis groja Gvidas Diržys (12 kl.) ir Vainius Indriūnas (10 kl.), pianinu skam-
bina Martynas Jurkėnas (11 kl.), o vienintelė grupėje mergina Monika Motekaitytė (10 kl.) – voka-
listė. Paaugliai savo dainų dar nėra sukūrę, atlieka kūrinius iš grupių „Magic“, „RHCP“, „Maroon 
5“ repertuaro. 

Grupės narius kalbino Jaunųjų žurnalistų mokyklos moksleivė Severina ŠEŠTOKAITĖ. 

Severina ŠEŠTOkAITĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos IV klasės mokinė
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Diana JUZĖNAITĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos IV klasės mokinė

- Kas vyksta per „Kino klubo“ 
užsiėmimus?

- Kiekvienas „Kino klubo“ užsiė-
mimas būna skirtingas – tai priklau-
so nuo kino renginių, vykstančių 
Anykščiuose, įvairiausių projektų, 
kuriuose kino klubo nariai dalyvau-
ja, nuo kino aktualijų. 

- Kieno mintis buvo įkurti „Kino 
klubą“? Kaip gimė ši idėja?

- „Kino klubas“ susikūrė prieš 5 
metus. Viskas prasidėjo, kai į Jono 
Biliūno gimnaziją atvyko kino edu-
kologė Reda Višinskytė ir parodė 
moksleiviams filmą „Akvariumas“, 
o po filmo pasiūlė moksleiviams pa-
rašyti kino scenarijų ir sudalyvauti 
konkurse. Bet ji pasakė, kad bandy-
mams likusi tik viena diena... Tačiau 
dvi merginos: Radvilė Talačkaitė ir 
Benita Kiliutė - laimėjo kino scena-
rijaus konkursą, kurio dėka į gimna-
ziją atvažiavo kino dirbtuvės. Visą 
savaitę kino dirbtuvėse dirbome su 
tikrais kino profesionalais: dviem 
kino režisieriais, dviem operatoriais, 
garso režisieriumi, apšvietimo reži-
sieriumi, montažo režisiere. 

Visą savaitę kūrėm filmą, o po tos 
savaitės mokiniai pasakė: „Renata, 
mes nesiskirstom, kuriame „Kino 
klubą“. 

- Ką šiemet veikiate „Kino klu-
be“

-Dalyvaujame tarptautiniame kino 

Kino kalba atveria duris į pasaulį
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje veikia „Kino klubas“.  Apie 

„Kino klubo“ veiklą Jaunųjų žurnalistų mokyklos moksleivei Di-
anai JUZĖNAITEI pasakojo klubo vadovė, J.Biliūno gimnazijos 
bibliotekininkė Renata MIŠKINIENĖ.  

projekte „Kinas, 100 metų jaunys-
tės“, kurį inicijavo Paryžiuje įsikūru-
si Cinemateka. Šiame projekte daly-
vauja daugelis Prancūzijos mokyklų, 
taip pat mokyklos iš Ispanijos, Por-
tugalijos, Meksikos, Kosto Rikos, 
Suomijos. Iš Lietuvos dalyvauja vie-
nintelė Anykščių Jono Biliūno gim-
nazija. Šiame projekte mes turime 
savo jausmams, išgyvenimams rasti 
tinkamą kino sprendimą ir tai susieti 
su meteorologinėmis oro sąlygomis: 
vėju, lietumi, sniegu ir kt. 

Projektas truks visus mokslo me-
tus. Mokymus ir kino dirbtuves veda 
kinotyrininkė Gintė Žulytė ir kino 
režisierė Marija Kavtaradzė. Visus 
šių metų sudėtingus kūrybinius ieš-
kojimus užbaigs vaidybinio filmo 
kūrimas. Galiausiai mokiniai keliaus 
į Paryžių.  

- Kokie klubo svarbiausi  pasie-
kimai?

-  2012 m., Anykščiams tapus Lie-
tuvos kultūros sostine, „Kino klubas“ 
apleistame senajame knygyne įkūrė 
„Kino knygyną“, kuriame  pristatė 
savo kino kūrybą ir surengė susitiki-
mą su kino režisiere Jūrate Samulio-
nyte. Jie specialiai tai erdvei sukūrė 
judesio, elektroninės muzikos bei 
vaizdo spektaklį „Kinas juda“. Šis 
spektaklis buvo įvertintas ir mokinių 
teatrų konkurse „Šimtakojis 2013“. 
2014 m. Anykščių miesto šventės 

Kino dirbtuvės - darbų pabaiga po vieno pirmųjų projektų. 

3 psl.

2010-aisiais, kai pradėjome groti 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
(tada dar gimnazijoje). 

- Gvidas: Grupę sukūrėme atsitik-
tinai, supratę, kad mokykloje yra ins-
trumentai, kurie yra reikalingi atlikti 
mūsų mėgstamai muzikai. Pirmasis 
iniciatorius buvo Kristijonas Valan-
čiūnas. Po kurio laiko, perėjus į Jono 
Biliūno gimnaziją, grupės subūrimo 
užduotį perėmėme mes su Jonu.

- Ar turite muzikinį išsilavini-
mą? O gal esate tiesiog muzikan-
tai mėgėjai?

- Martynas:  7 metus mokiausi 
muzikos mokykloje, fortepijono 
specialybę, buvau pradėjęs sava-
rankiškai mokytis groti gitara, bet 
mečiau, nes pritrūkau laiko.

- Vainius: Lankau muzikos mo-
kyklą jau 10 metų. Galima sakyti, 
jog baigiau klarneto specialybę. 
Taip pat esu grojęs keliuose ansam-
bliuose ir vis dar groju viename iš 
jų Anykščių muzikos mokykloje. 
Groju bigbende ir pučiamųjų or-
kestre. Taip pat muzikos mokyklo-
je lankau ir bosinės 
gitaros specialybę.

metu po pagrindiniu miesto tiltu 
„Kino klubas“ pristatė alternatyvų, 
asociatyvų tarpdisciplininį spektaklį 
„LaužanTabu. Atspindžiai“. Jame 
jaunimas sujungė į vientisą produk-
tą upės tėkmę, minimalistinį garsą, 
vaizdo projekcijas bei judesio išraiš-
ką. Šis projekto vaizdo montažas lai-
mėjo pagrindinį apdovanojimą kino 
festivalyje „REC“. 

 Kiekvienais metais klubas pri-
stato savo kūrybą tarptautiniame 
„E‘DOX“ dokumentinių filmų festi-
valyje Anykščiuose, ne kartą titravo 
filmus kino festivalyje „Nepatogus 
kinas“. 

Šiemet klubo narys Steponas 
Vetkinas dalyvavo Lietuvos kino 
centro mokinių kino festivalyje ir su 
eksperimentiniu filmu „Rutina“  lai-
mėjo pirmąją vietą. Šis filmas buvo 
įvertintas ir mokinių fino festivalyje 
„REC 2015” pirmąja vieta. 

muzikos, žiūrėti filmus. Esu komu-
nikabili, draugiška ir visad nusitei-
kusi pozityviai.

- Jonas: Esu vaikinas, maž-
daug 1,75m ūgio, mėgstu kurti/
atlikti muziką. Lankiau krepšinį, 
„snowboard’inu“ (čiuožinėju snie-
glente). Save apibūdinčiau kaip 

protingas bei gudrus, mėgstu nuo-
tykius ir iššūkius.

- Vainius: Man 16 metų, mėgstu 
groti bosine gitara, klausytis muzi-
kos. Lankau muzikos mokyklą.

- Monika: Man 16 metų, esu 
Jono Biliūno gimnazijos antrokė. 
Mėgstu dainuoti, klausytis įvairios 

- Papasakokite apie save. 
- Martynas: Esu plaukikas, 

taip pat baigiau muzikos mokyklą. 
Mėgstu skaniai ir daug pavalgyt, 
būti su draugais, groti grupėje. 
Esu 1.84 m ūgio, man 17 metų, 
gimiau vasarą, esu draugiškas, tru-
putį kvailas, bet tuo pačiu ir labai 

Nuo kairės pusės: Gvidas Diržys (gitara), Jonas Petraška (būgnai), Monika Motekaitytė (vokalas), 
Martynas Jurkėnas (klavišiniai) ir Vainius Indriūnas (gitara). Visi jie mąsto apie galimybę gyveni-
mą sieti su muzika, taip pat visi. išskyrus Gvidą, yra baigę Anykščių muzikos mokyklą.

Autorės nuotr.



Nemato prasmės aklai 
sekti kitais

,,Gimnazijoje turėjau pasirinkti pa-
mokų sąrašą, kuriame būtinai turėjo 
būti vienas dalykas iš menų srities. Iš 
pradžių mano planuose nebuvo foto-
grafijos, norėjau rinktis tai, ką dauge-
lis mano draugų - teatrą. Bet pagavau 
save mąstant, kodėl aš turėčiau daryti 
tai, ko iš tiesų nemėgstu, kas tikrai 
yra ne man...Nematau prasmės aklai 
sekti kitais, esu įsitikinusi, kad kur 
kas svarbiau yra būti savimi“, - apie 
fotografijos dalyko pasirinkimą mo-
kykloje pasakojo Estera, - ,,visada 
norėjau turėti fotoaparatą ir išmokti 
fotografuoti. Bet kai ši svajonė išsi-
pildė  į rankas fotoaparatą paimdavau 

Fotografija – būdas išreikšti save
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientė Estera Asačio-

vaitė sako, jog idėjos nuotraukoms jai gimsta spontaniškai - ra-
dus ,,kabliuką“, tereikia mokėti jo nusitverti.

Austėja ŠMIGElSkAITĖ 
Jono Biliūno gimnazijos, 

IV  klasės mokinė

tik tada, kai būdavo gražus ir oras 
arba kai reikėdavo padaryti nuotrau-
kų šeimos ar draugų šventėse. Todėl, 
gerai apgalvojusi ir viską pasvėrusi, 
vis dėlto pasirinkau fotografiją“. 

E. Asačiovaitė fotografijos J. Biliū-
no gimnazijoje mokosi pas anykštėną 
fotografą Alfredą Motiejūną. Beje, 
šio fotografo auklėtiniai yra daugelio 
respublikinių fotografijos konkursų 
laureatai.

Nuotraukų ciklą įkvėpė 
torto padėklas

Paklausta, kaip sugalvoja idėjas 
savo nuotraukoms, mergina prasitarė, 
kad tai nėra taip jau paprasta: ,,Kad 
gimtų gera idėja, turi apmąstyti kie-

kvieną būsimo kadro detalę, tiksliai 
įsivaizduoti esantį vaizdą prieš save. 
Mano idėjos gimsta labai spontaniš-
kai, tiesiog turiu rasti „kabliuką“ nuo 
ko pradėti ir tada pasineriu į daugybės 
idėjų sūkurį.. Tik tada atrenku, mano 
nuomone, stipriausią ir originaliausią 
idėją, kurią su malonumu galiu įgy-
vendinti. 

Šitaip gimė ir fotografijų ciklas su 
veidrodžiu, kurio kelias nuotraukas 
siunčiau į moksleivių fotografijos 
konkursą.

Namuose turėjom labai išraiškingą 
torto padėklą – veidrodį. Man iš karto 
iškilo vaizdas prieš akis, kaip vienišas 
žmogus sėdi ant traukinio bėgių, ran-
kose laiko veidrodį, kurio atspindyje 
matomi vaizdai pasakoja kažkokį 
epizodą iš to žmogaus gyvenimo isto-
rijos. Tiesa, nuo to laiko mane aplan-
kė dar daugybė idėjų, kur fotografijo-
se „žaidė“ veidrodis, aš norėjau visas 
jas įgyvendinti, padaryti skirtingas, 
papasakoti vis kitą istoriją.“

Dvyliktokė nebijo susilaukti keistų 
miestiečių reakcijų, kai fotografuo-
ja gerai matomose, viešose vietose: 
,,Šypseną kėlė įvairios žmonių reak-
cijos, pamačius mane fotografuojant 
prie traukinio bėgių stovinčią ir lai-
kančią veidrodį draugę, kurio atspin-
dyje buvo matomi praeinantys žmo-
nės ir pravažiuojantys automobiliai. 
Tai buvo viena iš įdomiausių mano 
idėjų, kurią pavyko įgyvendinti.“

Juodai balta

Didžioji dalis Esteros nuotraukų 
– juodai baltos. Mergina į klausimą 

apie tokį spalvų pasirinkimą atsakė, 
jog jai juodai baltos nuotraukos daž-
nai atrodo gražesnės, nei spalvotos: 
,,Jos paslepia trūkumus, paskandina 
nereikalingas detales, kurios tampa 
ne tokios matomos dėl spalvų kon-
traste. Ir, mano nuomone, monoch-
romatiškos spalvos suteikia šiek tiek 
paslaptingumo.“

Orginalumas – didžiausia
menininko vertybė

,,Man visuomet patinka eiti į foto-
grafijos parodas, žiūrėti į mokytojo 
nuotraukas. Menininkų nuotraukos 
dažnai palieka didelį įspūdį, bet kokių 
nors sektinų fotografijos pavyzdžių 
neturiu, nes daugelis fotografijų yra 
ir išskirtinės, ir įdomios, ir meniškos. 
Aš esu iš tų, kuriems nepatinka kopi-
juoti kitų žmonių idėjas, kitaip sakant, 
perteikti tas pačias mintis ir padaryti 
tai identiškai. Man patinka ieškoti ir 
atrasti vis kažką naujo. Klausydama 
mokytojo A.Motiejūno pastabų, aš 
mokausi nebedaryti tų pačių klaidų, 
gaunu įvairių patarimų. Į kitų žmonių 
fotografijas žiūriu su džiaugsmu ir di-
deliu susižavėjimu, geros nuotraukos 
skatina mane fotografuoti ir nebijoti 
nuotraukose atskleisti savų minčių.“ 
- pasakojo mergina.

Nuotraukoms pozuoja ir arti-
mieji ir atsitiktiniai nepažįstamieji 

Paklausta, kaip pasirenka kokį 
žmogų kvies būti modeliu, Estera 
sakė: ,,Priklauso nuo to, kokią deta-
lę savo fotografijose noriu išryškinti. 

Jei nuotraukoje svarbus žvilgsnis, tai 
ieškau žmogaus su išraiškingomis 
akimis, kuris mokės atskleisti jose 
skausmą, neapykantą, džiaugsmą ar 
kurią nors kitą emociją.

 Kalbant apie fotografijų ciklą su 
veidrodžiu, modeliais pasirinkau arti-
mus žmones, kurie su malonumu suti-
ko man padėti ir padarė tai, ko prašiau 
ir norėjau, nes tai truko tikrai ne vieną 
dieną. O dažniausiai, jei darau gatvės 
fotografijas, tai žmogus, pakliūnantis 
į kadrą, yra atsitiktinis.“

Savo nuotraukas Estera siunčia į 
įvairias parodas. Geriausi merginos 
kadrai kabėjo moksleivių fotografi-
jos konkurso, konkurso “Tėvynė” bei 
“Gamtos vaizdai” parodose, taip pat 
ir gimnazijoje rengiamose parodose. 

Atsirinkti geriausias nuotraukas, 
kuriuos bus siunčiamos į konkursą, 
nėra lengva: ,,Aš visuomet padarau 
daug daugiau įvairių fotografijų nei 
reikia, kad po to galėčiau atrinkti, 
mano nuomone, geriausias. Bet jei 
padarai daugiau geresnių kadrų ir tau 
reikia išrinkti tik kelias, tai būna labai 
sunku, nes turi lyginti kiekvieną foto-
grafiją ir išmesti šiek tiek silpnesnes 
nei kitos, kad „tilptum į“ reikalavi-
mus“ - sakė mergina.

Viena geriausių gimnazijos mokinių, Estera Asačiovaitė, net ir 
būdama abiturientė, spėja dalyvauti fotografijos konkursuose.

Esteros Asačiovaitės nuotraukos.
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- ,,Katinų ložė“, kas tai per orga-
nizacija? 

- „Katinų ložė“ – tai nedidelis klu-
bas, kuriame renkasi jaunimas, mėgs-
tantis skaityti įvairią literatūrą. 

- Kodėl ložė katinų? (O ne žuvų 
ar paukščių?)

- Pirmiausia tai buvo tiesiog „Kny-

Gabija MATIJAŠkAITĖ
Jono Biliūno 

gimnazijos III klasės mokinė

Visa tiesa apie ,,Katinų ložę“
Išgirdus pavadinimą ,,Katinų ložė“ kyla klausimas, kas tai? Ar 

tai slapta katinų, siekiančių įveikti šunis, grupuotė? O gal tai or-
ganizacija, ginanti katinų teises? Nenorėdama burti iš kavos tirš-
čių Gabija MATIJAŠKAITĖ pakalbino Anykščių viešojoje bibli-
otekoje veikiančios ložės vadovę, J. Biliūno gimnazijos II klasės 
moksleivę Urtę Stankaitytę (ložėje - Domicelę).

gų klubas“. Vėliau aš ir buvusi vado-
vė Marcelė pavadinimą pakeitėme 
į „Katinų ložę“, nes mes renkamės 
bibliotekoje esančioje Katinų svetai-
nėje.

- Kokia atsiradimo istorija?
- Buvo sykį Anykščiuose, J. Biliūno 

mokykloje, trys Ožiaragiai: Marcelė, 

G. ir M. Marcelė buvo kiek išblyšku-
si, G. kiek per žemas, o M. truputį per 
storas, bet kartu jie sudarė Dieviškąją 
Trejybę. O dieviška yra kurti, tad ki-
taip ir negalėjo nutikti, vos tik susiėjo 
visi į vieną krūvą, įkūrė garbingąją 
,,Katinų ložę“. Pasikvietė S. ir K. ir 
skaitė, skaitė, skaitė...

G., net ir labai žemas būdamas, 
daug svajojo, tad išvyko į Angliją stu-
dijuoti judančių paveiksliukų meno. 
Ten daug lyja, saulė nesirodo pro de-
besį, todėl G. kiek išblyško. 

M. už dalį ūgio nusipirko batus ir, 
Dievas težino, kur su tais batais nu-
vyko. 

S. ir K. nusprendė, kad jie nemėgs-
ta skaityti, tad Marcelė liko viena, bet 
neilgam. Greit prisijungė  Domicelė, 

G., L., M., ir K.
Bet gerai ten Marcelę maitino, ji 

priaugo svorio ir išvyko į sostinę lo-
žės ieškoti.... O K. ir M. nusprendė, 
kad jų knygos netraukia taip stipriai.

Bet Domicelė likusi be Marcelės, 
K., ir M., į ložę pasikvietė I. ir kitą 
K. ir toliau  laimingai tęsia nuostabią 
Katinų ložės veiklą. Pabaiga.

- Koks ,,Katinų ložės“ tikslas?
- Konkretaus tikslo nėra, nebent 

tik tai, kad perskaitytumėm kuo 
įvairesnių žanrų istorijas ir linksmai 
praleistume laiką su bendraminčiais. 
Susitikę mes dalinamės mintimis apie 
perskaitytas knygas.  Ir šiaip knygų 
skaitymas išeina į naudą: mažiau 
įveliama klaidų, atsiranda daugiau 
kūrybinių minčių ir keičiasi požiūris 

į pasaulį.
- Ar priimtumėte naujus narius, 

jei jie norėtų prisijungti?
- Taip, žinoma. Visada malonu iš-

vysti naują veidą.

Visi mėgstantys skaityti tur-
būt sutiks, kad knygos – tarsi 
skraidanti lėkštė, kuri gali skai-
tytoją nugabenti į kitus pasau-
lius, į žmogaus gyvenimą įneša 

Aplink pasaulį su knyga rankoje
Vis mažiau jaunų žmonių turėdami laisvo laiko į rankas paima 

knygą savo malonumui. Vieni todėl, kad apskritai nemėgsta skai-
tyti, kiti teigia, jog skaitymui neranda laiko. Žinoma, yra jauni-
mo, kuris knygai laiko suras visada. 

Aistė BANYTĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos IV klasės mokinė

žiupsnelį magijos. Vos paėmus 
knygą į rankas, atsiveria skaity-
tojo vaizduotė, kuri mintyse ku-
ria knygoje vaizduojamą naują, 
dar neištyrinėtą pasaulį, detalų 

veikėjų paveikslą, jų išvaizdą, 
drabužius, taip pat miestus ir jų 
gatveles, veikėjų namus, gamtos 
vaizdinius. 

Knygos pasaulis padeda žmo-
gui užmiršti jo turimas problemas 
ir negandas, sukuria stebuklingą 
prieglobstį, kuriame žmogus jau-
čiasi laimingas. Knyga – tai tarsi 
kelionė, kupina pačių įvairiausių 
emocijų ir kvapą gniaužiančių 

nuotykių. Knyga – tai mažytis 
stebuklas, kurį į savo rankas gali 
paimti vėl ir vėl, ir, kuris į tamsią 
ir niūrią dieną įneša lašelį šviesos 
ir gyvenimą nudažo ryškesnėmis 
spalvomis. 

Ir nors atsiranda vis daugiau ne-
skaitančių ir knygos stebuklu neti-
kinčių žmonių, knygos šildys visų 
skaitančių širdis tol, kol žemėje 
gyvens tikintys knygos magija.



paraštės

Rimantas P. Vanagas, rašy-
tojas, anykštėnas: „Mokykloje, 
uniforma atrodė normalus da-
lykas, prieš kurį nesipriešinom.  
1980-1989 metais, kai buvau 
žurnalo redaktorius, buvau prieš 
uniformas, maniau, kad tai yra 
asmenybės suvaržymas, visų 
mokinių unifikavimas. Tada 
protestavome prieš sistemą. Lai-

Uniforma: unifikavimas ar pasididžiavimas?
Vienu iš mokyklų atribūtų tampa uniforma – mokyklinis švar-

kas. Jono Biliūno gimnazija mokykliniais švarkais didžiuojasi jau 
treti metai. Apie švarkų įsigalėjimo galimybę galvoja ir Antano 
Vienuolio progimnazija. 

Kylant diskusijoms apie švarkus, nusprendėme sužinoti dau-
giau nuomonių ir požiūrių šiuo aktualiu visuomenei klausimu.

Diana JUZĖNAITĖ 
Jono Biliūno 

gimnazijos IV klasės mokinė

kams pasikeitus, tai tapo priim-
tina. Tai tapo priemone, kuri pri-
mena mokiniams apie jų vietą. 
Mokiniai turėtų nešioti unifor-
mas. Uniforma mokinį puošia, 
lydi šviesos keliu.“ 

Aistė Širvinskaitė J. Biliūno 
gimnazijos  moksleivė: „Ma-
nau, kad šventinėm dienom, kaip   

rugsėjo 1-oji ar mokyklos jubi-
liejus, tai yra primtina, gražu ir 
net būtina. Bet tikrai nemanau, 
kad tai yra reikalinga. Pati mo-
kyklinį švarką apsivelku tik kar-
tais, kai nerandu kuo apsirengti. 
Bet dažniausiai nenešioju. Ir tie-
siog nemanau, kad tai yra reika-
linga. 

Ir nemanau, kad jie reikalin-
gi norint suvienodinti žmones, 
nes netgi tokiu atveju, jei kuris 
vaikas nori pasirodyti, kad yra 
„bagotesnis“, tai uniforma jo 
nesustabdys tą padaryti. Tai jis 
gali parodyti panaudodamas ki-
tus aksesuarus, nebūtinai savo 
drabužiais.”

Rimutė Stanislavovienė, J. 
Biliūno gimnazijos direktorės 
pavaduotoja :  „Taigi mes pasi-
tarę su mokiniais nusprendėme, 
kad, kaip gimnazija, turime tu-
rėti savo veidą, kad visi maty-
tų, kokias turime tradicijas, kad 
mes didžiuojamės savo mokykla. 
Mes ėmėme minimalų variantą – 
tamsiai mėlyną švarką.  

Spalvą ir švarko formą rinko-
me su tėvais, mokinais ir moky-
tojais. 

Tai truputį drausmina, sta-
to į rėmus. Pas mus mokytojai 
integruojasi ir taip pat nešioja 
švarkus, nors jiems nėra jokios 
prievartos. Ir aš matau tokią vi-

Brigita RAMANAUSkAITĖ
Jono Biliūno gimnazijos, 

IV  klasės mokinė

Galbūt tada mes mylėjome tą ste-
buklingą vietą, kur visi išmoksta, 
atrodytų, neįmanomų dalykų: rašyti, 
skaityti, skaičiuoti. Ir ta paslaptis, jog 
nežinojome, kokie ten burtai veikia, 
mūsų visai negąsdino... Mes visi sva-
jojome apie būrį naujų draugų, krūvas 
naujų žaislų, kurie pirmoje klasėje 
turbūt ir kėlė didžiausią susidomėji-
mą, bei kartkartėmis pagalvodavome, 
kad išmokti knygutes skaityti pačiam 
būtų visai neblogai, tačiau tada, kai 
mokslas tapo ne tik gražus, tėvelių ir 

Ir tada mes tapome maištininkais...
Tiesa yra ta, kad kiekvienas iš mūsų kažkada mylėjome savo 

mokyklą. Galbūt tada, kai dar būdami pirmokai lėkėm link tos 
pasakiškos ir paslaptingos vietos, rankose laikydami už mus pa-
čius didesnį kardelį, saugodami mamos padarytas šukuosenas 
nuo vėjo ir jau tradicinio rugsėjo 1-osios palydovo – lietaus.

senelių nuolat mums į galvas kalamas 
žodis, su entuziazmu bei ta mokyklos 
magija, kuria ji buvo apipinta, dingo 
ir didžiulė meilė.

Tada mes tapome maištininkais: 
garsiai deklaravom, kad mokykla 
mums nereikalinga, viskas, ko mus 
moko, yra beprasmiška, visa sistema 
yra supuvus ir niekas mūsų nesupran-
ta. Mūsų – tokių ypatingų individų, 
vienintelių tokių pasauly, kurių niekas 
nėra matęs - ir kaip kažkokia moky-
kla gali mus tapatinti su pilka mase?! 

O tiesa ta, kad tokių unikalių „maišti-
ninkų“ mokykla matė ne vieną ir ne 
du. Kiekvienas išgyveno tą: „aš esu 
kitoks ir niekas manęs nesupranta“ 
etapą, bet net ir tas kitoks didžiausias 
maištininkas, kuriam „mokykla nie-
ko nedavė“ nubraukė ašarą per pasku-
tinį skambutį, o pirmos studijų sesijos 
pasakė: „Kaip aš norėčiau ten grįžti“

Na, o aš turbūt dar esu maištininkės 
amžiaus - kartais pagalvoju, kad mo-
kykla manęs nieko neišmoko, vis dar 
erzinu mokytojus klausimu: „O kada 
aš tai panaudosiu gyvenime?“ - ir po 
pamokos kartais paaimanuoju: „Ko-
kia čia nesąmonė“, bet aš nelauksiu 
paskutinio skambučio ar pirmo kla-
sės susitikimo po penkerių metų, kad 
pasakyčiau, jog savo mokyklą myliu 
jau dabar. Aišku, gal ne visada tai tin-

kamai parodau: retai užsidedu biliū-
nšvarkį, kartais pramiegu pamokas ar 
visai netyčia užmirštu apie namų dar-
bus, kartais prisėdu ant palangės ar 
ranka paliečiu naujai išdažytas sienas, 
kurios, gink Dieve, yra tik žiūrėjimui, 
o ne naudojimui – kaip muziejaus 
eksponatas, bet aš vis vien myliu savo 
mokyklą. Myliu ne tas gražiąsias sie-
nas, langus ar duris, kurių turbūt greit 
ir nebeliks, sprendžiant iš renovacijos 
garsų, bet myliu tuos žmones, kurie 
pavaduodavo mano tėvus: iškrėtus 
kokį pokštą – pabardavo, atlikus 
kažką gerai - pagirdavo, bet visada 
manimi rūpindavosi. Myliu tą moky-
klos magiją, kuri pas mane sugrįžo po 
daugybės metų. Myliu visus prisimi-
nimus, kuriuos man mano mokykla 
davė: drebančias iš baimės rankas 

prieš Kalėdinį vakarėlį, įraudusius 
žandus po krepšinio varžybų, raša-
luotus pirštus po kontrolinio, pyktį, 
gavus šešetą, ir euforiją, kai tavo ra-
šinį paskaitė garsiai...

Aš myliu savo mokyklą, aš dėko-
ju už viską, ką ji man davė ir tikiuosi, 
kad kažką gero jai daviau ir aš.

 „Pepper Tea“ - muzika pildo svajones 

- Monika: Esu baigusi Anykščių 
muzikos mokyklą, pagrindinė spe-
cialybė - dainavimas, bet taip pat 
moku groti ir fortepijonu.

- Jonas: Pabaigiau fortepijono 
specialybę Anykščių Muzikos mo-
kykloje, išplėstinis kursas – būgnai.

- Gvidas: Gitara išmokau groti 
savarankiškai.

- Kokią vietą jūsų gyvenime 
užima muzika? Ar tai yra labai 
svarbu?

- Martynas: Muzika pradeda 
užimti vis didesnę mano gyvenimo 
dalį ir tampa vis svarbesnė.

- Vainius: Man muzika nėra tik 
pomėgis. Norėčiau ir toliau groti, 
tapti garsiu ir užsidirbti iš muzikos 

pinigus.
- Monika: Muzika yra vienas iš 

didžiausių džiaugsmų mano gyveni-
me. Tai yra daugiau, nei pomėgis.

- Jonas: Didelę dalį. Tai yra hobis, 
kuris man patinka ir yra svarbus.

- Gvidas: Man tai yra pomėgis. 
Muzika užima svarbią vietą mano 
gyvenime.

- Ką galite pasakyti apie savo 
grupę? Ką manote apie kitus na-
rius?

- Martynas: Mūsų grupė tikrai 
šauni, visi žmonės labai šilti ir drau-
giški, linksmi, atsipūtę, bet tuo pačiu 
nusiteikę daug dirbti ir dar daugiau 
siekti, myliu visus šituos žmones (nu-
sijuokia), man jie nėra tik grupės na-
riai, bet ir draugai, patikimi žmonės.

- Vainius: Visi faini (nusijuokia). 

- Monika: “Dream team” 
(svajonių komanda). Žmonės, my-
lintys muziką. Kiekvienas turi savy-
je kažką unikalaus, nepaprasto. Sun-
ku bus pamiršti šiuos žmones.

 - Jonas: Grupė šauni, daug dir-
bam, rezultatai vis gerėja. Mūsų 
grupėje nėra „kitų narių“. Visi esa-
me lygūs, reiškiame savo nuomonę 
ir dirbam, kad padarytume kažką 
gero.

- Gvidas: Mūsų grupė puikiai „su-
rėdyta”. Visi yra „maladiec”. Jonas 
gerai taško. Vainius gerai „slap’ina“ 
(tai grojimas užgaunant stygą nykš-
čiu). Martynas gerai „skambina”. 
Monika gerai dainuoja.

- Ką manote apie šiuolaikinę 
jaunimo klausomą muziką? Ar 
patys klausote tų populiariųjų at-

likėjų (pvz, Justin Bieber, Adele, 
Pink ir t.t.)?

- Martynas: Šiuolaikinė muzika 
labai nusivažiavusi, neklausau aš jo-
kių Bieberiu ir Pinkų, jei kažkam tai 
patinka - tai tegu, bet pats asmeniškai 
klausau ne populiarios, bet geros mu-
zikos, dubstep‘o, glitch hop‘o ir pan.

- Vainius: Man nepatinka ši mu-
zika, bet aš neturiu nieko prieš, kas 
nori, tas klauso.

- Monika: Kiekvienas paauglys 
retkarčiais paklauso muzikos, kuri 
yra populiari tarp jo draugų. Jei vieni 
klausosi Bieberio, tai jo draugai irgi 
jo klausysis.

- Jonas: Jeigu klausai tokių atlikė-
jų kaip J.Bieberis ir nuoširdžiai tau 
tai patinka, linkėčiau išgirsti ką nors 
vertingesnio.

- Gvidas: Populiarumą labai sun-
ku apibrėžti. Manyčiau, turėčiau 
pradėti nuo pačios sąvokos. Popu-

liarus - tai yra labai paplitęs, visų 
mėgstamas reiškinys. Tačiau tada 
kyla klausimas, o kas yra visi? Daž-
nai žmonės šį žodį naudoja norėda-
mi nusakyti skaičių, reiškiantį visu-
mą. Tačiau tai labai neaišku. Jeigu 
pradėtume šnekėti apie Antikos 
laikus, kai žmogus nežinojo, kas 
yra už šimto kilometrų nuo jo, tada 
galime teigti, kad visi jam reikš-
tų jo kaimą ar galbūt tik jo šeimą. 
Tačiau šiais laikas visi gali reikšti 
tik vieną – viso pasaulio žmones. 
Todėl manau, kad ši sąvoka vartoja-
ma neteisingai. Žodis „visų” turėtų 
būti pakeistas į žodį „daugumos”. 
Tačiau iš to kyla dar daugiau klau-
simų. O kas gi yra dauguma? Kur 
yra daugumos pradžia, o kur pabai-
ga. Nepaisant to, turiu pasakyti, kad 
neklausau jūsų įvardintų atlikėjų, 
dėl jų muzikos žodžių banalumo ir 
melodijos nemelodingumo.

(Atkelta iš 1 p.)
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A.Baranausko mokykloje 
vyksta ne tik šokiai, bet ir sta-
lo tenisas bei šachmatų kovos. 
Geresniu oru mokiniai per per-
traukas eina į stadioną pajudėti.  
Šių pertraukų tikslas – leisti vai-
kams atsipalaiduoti nuo klasėse 
tvyrančios įtampos. Mokiniai, 
rodydami iniciatyvą judriosioms 
pertraukoms, dalyvaudami mo-
kyklos renginiuose bei šokdami, 
mainais į tai sulaukia ilgesnių 
mokyklos renginių ir vakarėlių, 

Per judriąsias pertraukas nebūna liūdna
Kiekvieną trečiadienį, per trečią ir ketvirtą pertraukas, Antano 

Baranausko mokykloje vyksta judriosios pertraukos. Pradinių 
klasių mokiniai bei vyresnieji susiburia į aktų salę, kur vyksta 
šokiai. 

Mokinių emocijos būna pačios geriausios, o mokytojai į šias 
pertraukas reaguoja pozityviai.

kuriuos jie patys pasiūlo.  
Paklausiau mokytojų ir moki-

nių, ar jiems patinka judriosios 
pertraukos. 

„Aš manau, neblogai, kad vai-
kai eina šokti, aš, pavyzdžiui, 
asmeniškai taip žinau, kad tenisą 
žaidžia, sakė ir užleidžia vyresni 
mažiukams, pastatytos vaizdo 
kameros, kad nebūtų kokių ne-
susipratimų“ - sakė biologijos 
mokytoja Nijolė Ž. 

„Judriosios pertraukos man 

patinka todėl, kad jose yra daug 
veiksmo, ypač mūsų mokykloj, 
ten susirenka vaikai pašokt, 
paišdykaut, jiems pakyla nuo-
taika po kontrolinių, nes vaikų 
kurie rašo kontrolinius, nuotaika 
yra pablogėjusi, o po tokių šo-
kių ir judriųjų pertraukų jiems 
nuotaika pakyla ir viskas lieka 
visai dienai. Vaikai, kurie yra, 
pavyzdžiui, aktyvūs, jiems šios 
pertraukos labai į naudą yra ir 
gali atiduoti savo jėgas, jeigu, 
sakykim, jiems yra paskutinės 
pamokos. Tiesiog ten daug geros 
nuotaikos“, - kalbėjo mokinys 
Karolis B. 

„Atsižvelgdami į mokinių po-
reikius gali tapti mokyklai ju-
drioji pertrauka kaip tradicija, 
nes jos metu mokinių masiškumo 

judėjimas yra laisva forma, ne-
siekianti jokio rezultato, tačiau 
ne visi mokiniai yra sužavėti 
judėjimo pertraukomis, nes pra-
kaituojama, o reikia likti kitose 
pamokose, nes tokiam intensy-
viam judėjimui higienos sąlygos 
yra netinkamos. Ką daryti moki-
niams, jei jiems prieš tą pertrau-
ką buvo kūno kultūros pamoko-
je, jei pasportavę, jau nusiprausę 
ir vėl eiti judėti 20 minučių, pra-
kaituoti? Mano nuomonė tokia, 
kad reikia įvesti papildomą kūno 
kultūros pamoką, kur mokiniai 
galėtų būti su sportine apranga, 
pasiruošę aktyviam fiziniam ju-
dėjimui“, - taip pat savo nuomo-
nę išreiškė mokytoja Rūta M. 

Sportas ugdo asmenybes, spor-
tuojantys žmonės yra laiminges-

Beatričė lElEIkAITĖ 
Antano Baranausko pagrindinės  

mokyklos 8b klasės mokinė. 

ni, ilgiau gyvena, o senatvėje 
nepatiria skausmų. Sportuojant 
smegenyse išsiskiria laimės hor-
monas, atsiranda entuziazmas, 
ugdoma valia ir kantrybė. Štai 
kodėl Anykščių A.Baranausko 
pagrindinėje mokykloje vaikai 
entuziastingai juda ir sportuoja 
per judriąsias pertraukas!

ziją: mokiniai visą savaitę nešio-
ją švarkus,  o penktadienį gauna 
galimybę ateiti be jų.“ 



Problemos blogina klasės
mikroklimatą

„Dažna klasė susiduria su tarpusa-
vio santykių problemomis, kurios turi 
įvairias formas: patyčios iš atstumtų-
jų, neigiama lyderystė, susiskaldymas 
grupėmis, konfliktai, nesusikalbėji-
mas, netolerancija. Nesprendžiamos 
problemos blogina klasės mikrokli-
matą, mažina mokinių motyvaciją 
mokytis, trukdo susikaupti bei atitrau-
kia dėmesį nuo mokymosi į tarpas-
meninių santykių sunkumus“, – apie 
šią moksleiviams skaudžią problemą 
kalbėjo psichologė L.Vitkūnaitė. 

Šios problemos, psichologės nuo-
mone, yra pačios svarbiausios, jos 
trukdo klasei tapti vieninga. Jei kie-
kvienas moksleivis atsižvelgs į tai, 
yra didelė tikimybė, kad klasės mi-
kroklimatas pagerės. Klasės santykiai 
priklauso tik nuo pačių moksleivių 
pastangų tapti draugais.

Bendrauti trukdo ir prabangūs telefonai

Eglė lEONOVAITĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos kavarsko vidurinio 
ugdymo skyriaus 11 klasės mokinė

Vienų klasių moksleiviai net ir pertraukas leidžia su savo ben-
draklasiais, kitų – vargiai vieni kitus pažįsta. Mokiniai tokią situ-
aciją įvardija žargonu „susiskaldžiusi klasė“. 

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugia-
funkcio centro psichologė Laura Vitkūnaitė sakė: „Jei mokiniai 
teikia pirmenybę saviems poreikiams ir tikslams, nekreipdami 
dėmesio į bendrus klasės tikslus ir netgi neatsižvelgia į draugų 
interesus, klasėje bus „susiskaldymas“.

Klasės auklėtojas turėtų padėti 
vaikams

Apklausus  Kavarsko pagrindinės 
mokyklos 6 ir 11 klasių auklėtojas 
,jų nuomonės išsiskyrė. 6-os klasės 
auklėtoja teigė, jog jaunesniųjų kla-
sių mokiniams tapti vieningesniais 
trukdo besibeldžianti paauglystė. 
Prasidėjus paauglystei, klasėje prasi-
deda prieštaravimai, noras lyderiau-
ti, pasirodyti prieš kitus ar kažkuo 
išsiskirti iš klasės visumos. Pasibai-
gus šiam brendimo etapui, vis tiek 
atsiranda problemų, dėl kurių taip 
pat sunku būti vieningiems. 11-os  
klasės auklėtojos nuomone, klasėms 
būti vieningoms trukdo mokinių 
gyvenamoji vieta, šeimos socialinė 
padėtis, bendraklasių pomėgiai ir net 
auklėtojos „indėlis“ šiai problemai 
spręsti. 

Klasės draugai, kurie gyvena 
mieste, mano, jog kaime gyvenantys 

mokiniai yra prastesni už juos, todėl 
atsiranda patyčios, moksleivių žemi-
nimas. Taip pat patyčių priežastis gali 
tapti ir šeimos socialinė padėtis. Mo-
kiniai iš pasiturinčios šeimos tyčioja-
si iš socialiai remtinos šeimos kilusio 
moksleivio, nes jis negali nusipirkti 
išmanaus telefono. 

Didelę įtaką daro ir bendraklasių 
pomėgiai. Jei klasės draugai turės 
daugiau bendrų pomėgių, tai tarp mo-
kinių atsiras daugiau pokalbių temų 
ar laisvalaikio leidimo kartu. Šiai 
problemai spręsti reikalinga ir klasės 
auklėtojo pagalba. Jos pareiga - „su-
vienodinti“ mokinius. Ji turi mokslei-
viams padėti suprasti, jog gyvenamoji 
vieta, socialinė padėtis nėra mokinius 
skirianti priežastis. 

Trukdo „keisti“ charakteriai

Apklausus mokinius jų atsakymai 
buvo panašus. Jie teigia, jog klasei 
būti vieningai trukdo bendraklasių 
keisti charakteriai ir pomėgių nesu-
tapimas. Jie dažniausiai „kaltina“ 
bendraklasių charakterį,  jų manymu,  
bendraklasiai yra arogantiški, nemo-
kantys bendrauti ar negalintys rasti 
bendros pokalbio temos. 

Klasėms būti vieningoms trukdo 
pomėgių nesutapimas. 

 XXI amžiuje yra ištobulintos ben-

dravimo priemonės: internetas, mobi-
lieji telefonai, bendravimo programė-
lės... Šiomis dienomis mobiliuosius 
telefonus turi labai daug mokinių, 
todėl bendraklasiai gali bendrauti ir 
po mokyklos ar savaitgaliais. Labai 
svarbus dalykas, kad bendraklasiai 
turi leisti daugiau laiko kartu. Pertrau-
kų metu bendrauti gali būti sunku, to-
dėl galima klasės draugams susitikti 
po pamokų. 

Tačiau kyla klausimas, ką veikti? 
Juk yra ir kavinės ar lankytinos vie-
tos gyvenamojoje aplinkoje, taip pat 
vyksta daug įvairiausių švenčių bei už-
siėmimų. Galima eiti tiesiog visiems 
kartu pasivaikščioti ir pratęsti pokalbių 
temas, nepabaigtas mokykloje. 

Vainius kAlINAUSkAS
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos I klasės mokinys

Pirmoji moneta – 
ES vėliavos trisdešimtmečiui

Lapkričio 17 
dieną pirmą 
proginę mo-
netą išleido ir 
Lietuva – mo-
neta skirta ES 
vėliavos tris-

dešimtmečiui.

Antra moneta – 
lietuvių kalbai

L i e t u v o s 
Bankas išleido 
2 eurų proginę 
monetą, skirtą 
lietuvių kal-
bai. Tai yra an-
troji Lietuvos 
proginė mone-

ta, kurios grafinį dizainą sukū-
rė Liudas Parulskis ir Giedrius 
Paulauskis. Iš viso bus išleista 1 
000 000 monetų, iš kurių 10 000 
bus įpakuotos numizmatinėje 
kortelėje. Tokia kortelė kainuos 
9 eurus. Moneta bus teisėta at-
siskaitymo priemonė visoje euro 
zonoje.

Latviška moneta, 
nukaldinta Lietuvoje

Gruodžio 1 
dieną Latvijos 
Bankas išleido 
2 eurų proginę 
monetą, skirtą 
juodajam gan-
drui. „Monetos 
centre pavaiz-

duotas Juodasis Gandras (Ciconia 
nigra), tai visoje Europoje nyks-
tantis paukštis įtrauktas į raudo-
nąją knygą ir laikomas vienu iš 
gamtos išsaugojimo pavyzdinių 
rūšių. Žemiau Juodojo gandro 
iškaltas valstybės pavadinimas 
„LATVIJA“  ir monetos nukaldi-
nimo metai „2015“ – rašo florinus.
lt – Lietuvos Banko numizmatinių 
vertybių platintojas. Iš viso į apy-
vartą bus išleista 1 000 000 mo-
netų, o 10 000 bus parduodamos 
numizmatinėje kortelėje. Grafinio 
dizaino autorė – Olga Šilova. Įdo-
mu tai, kad ši moneta nukaldinta 
Lietuvos monetų kalykloje. Tai 
bus, žinoma, teisėta atsiskaitymo 
priemonė visoje euro zonoje.

Piniginę atvėrus 
– proginiai eurai 
jau ir Lietuvoje

Dažnas Lietuvos pilietis nesusi-
mąsto, kokias eurų monetas ati-
duoda pardavėjai, gauna grąžos. 
Tačiau kartais į rankas pakliūna 
2 eurų proginės monetos. Tai 
ypatingos monetos, kurias leidžia 
eurozonos valstybės kokiai nors 
reikšmingai progai paminėti. Ši 
moneta yra teisėta atsiskaitymo 
priemonė visoje euro zonoje.

replika

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
rūkaliai užtraukti dūmo dažniausiai 
eina per ilgąsias pertraukas, po tre-
čios ir ketvirtos pamokos. Yra ir tokių 
užkietėjusių rūkalių, kuriems gana ir 
trumpesnių, dešimties minučių, per-
traukų. 

Moksleiviai rūko eidami į netoli 
gimnazijos esančią ,,Žiburio“ par-
duotuvę, prie daugiabučių namų, už 
mokyklos prie tiltelio arba ten, kur 
mažiau matosi, kur daugiau medžių – 
taip mokiniai slepiasi nuo mokytojų, 
socialinės pedagogės ir net policijos.  

Rūko, nes nori viską išbandyti
Moksleiviai rūko. Tai niekam nėra paslaptis – apie šį žalingą 

įprotį žino ir mokyklų administracija, ir pedagogai. Apie rūkalius 
tikrai žino ir jų klasės draugai.  Įvairių klasių moksleivių teira-
vausi, kokias cigaretes jie rūko, kiek tai kainuoja, ar tėvai žino, 
kad jų vaikai „plėšia“ dūmą?

Silverija ŠEŠTOkAITĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos II klasės mokinė

Dėl šio žalingo įpročio moksleiviams 
negėda net ir į pamokas pavėluoti.

Dauguma iš apklaustų-
jų sakė, kad dažniausiai renkasi 
„Kent”, ,,LM” mėtines, ,,Wins-
ton Click“ cigaretes. Pakelio kai-
na svyruoja nuo 2.75 iki 3.10 Eur.  
Paklausti, kodėl pradėjo rūkyti, moks-
leiviai dažniausiai sakė, kad „norėjo 
tiesiog pabandyti, o tada atsirado 
„kaifas“, įprotis, jie pradėjo geriau 
jaustis parūkę“. 

Dauguma rūkančių paauglių kal-
bėjo, kad jau yra priklausomi nuo 

cigarečių, per diena surūko po 5-6 ci-
garetes. Rūkyti daugelis pradėjo nuo 
septintos ar aštuntos klasės. 

Pasiteiravus, ar tėvai žino, apie 
vaikų turimą žalingą įprotį, vieni 
moksleiviai teigė, kad tėvai tam ne-
prieštarauja arba jiems esą nesvar-
bu, ką daro jų vaikai, o kiti sakė, 
jeigu sužinotų tėvai, „nežinia, kas 
būtų...“ Baudų moksleiviai sakė 
nebijantys, o sveikata jauname am-
žiuje jiems dar irgi nesvarbi. „Viską 
reikia išbandyti“, - kalbėjo paaugliai. 
Beje, atsiradus elektroninėms cigare-
tėms, dalis pradėjo rūkyti jas. Elek-
tronines cigaretes mokykloje rūkyti 
taip pat yra draudžiama. Jos nė kiek 
ne mažiau kenkia sveikatai nei įpras-
tos cigaretės. Kai kurie moksleiviai 
sakė, kad šios cigaretės labiau pa-
tinka, negu tikrosios. Šios cigaretės 

kainuoja nuo 8 eurų, o brangiausios 
– 90 eurų ir daugiau, be to, joms 
dar reikalingi priedai – pavyzdžiui, 
skystis, kainuojantis apie 10 eurų. 
Paaugliai sakė, kad cigaretes perka 
už tėvų duotus pinigus, tačiau prisi-
pažino, kad jų tėvai apie tai, kad jie 
rūko elektronines cigaretes, net nenu-
mano.

Leidinį parengė Jaunųjų žurnalistų mokykla.
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Mokyklos koridoriuje daž-
nai gali sutikti ne vieną porelę, 
ypač per ilgąsias pertraukas, kai 
vaikinas ir mergina viešai de-
monstruoti savo meilę gali net 
20 minučių. Truputis viešai de-
monstruojamų jausmų - nieko 
blogo, su tuo sutinka kiekvienas, 
bet kai mokinių poros stovi be-
veik prie kiekvienos palangės, 
fojė ir koridoriuose, pertraukų 
metu pasidaro nemalonu nueiti 
iki kito kabineto. Kalbant apie 
kažkurią porą, vardų minėti ne-
reikia, nes dažniausiai jie susi-
tinka tose pačiose vietose, tad 
tereikia pasakyti, kuriame aukšte 
ir prie kurios palangės jie būna, 
ir daugelis jau žinos, apie kurią 
porą kalbama.

Meilė mokyklos koridoriuose
Meilės viešinimas mokykloje jau tampa įprastu dalyku, bet ar 

tai tikrai atitinka etiketo standartus? Daugelis porų tikriausiai 
net nesusimąsto, kaip nejauku būna pro juos praeiti kitiems...

Eglė kRIVICkAITĖ
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos II klasės mokinė

Pastaruoju metu, žodis „meilė“ 
labai nuvertinamas, jis beveik ne-
beturi prasmės. Ir dėl to kalti patys 
mokiniai, kurie sako „myliu“ žmo-
nėms, kuriuos bandys pamiršti jau 
po kelių mėnesių.  Mokykloje porų 
labai daug, bet kelios iš jų sukurs 
tą tikrąjį, šeimyninį gyvenimą? Ti-
kriausiai vos keletas. O galbūt nė 
viena. Mokykloje vykstantys ro-
manai nėra tikros meilės išraiškos, 
dažniausiai tai tik trumpalaikis su-
sižavėjimas kitu žmogumi, kuris 
ilgai nesitęs. Man nerūpi asmeni-
nis, tačiau labai atviras bendraam-
žių gyvenimas, bet jo neįmanoma 
nepastebėti. 

Paklausti, ar jų netrikdo, kai kiti 
mato jų viešą meilės demonstra-
vimą,  „įsimylėjėliai“ atsako visai 

nepastebintys aplinkinių, o jei ir 
kartais pamato jų keistus žvilgs-
nius, tiesiog ignoruoja ir susitelkia 
į savo antrąją pusę. 

Tačiau viskas nėra taip gražu. 
Po išsiskyrimo vaikinas ir mergi-
na lieka įskaudinti ir, pamatę vie-
nas kitą tame pačiame koridoriuje, 
apsisuka ir grįžta iš ten, kur atėję. 
O pamačius tokius, taip ir norisi 
jų paklausti: „Kur dingo jūsų mei-
lė?“. Paklausus išsiskyrusios poros 
ar santykių pabaigoje jie dar pati-
ko vienas kitam, atsakymas buvo 
trumpas, bet labai aiškus: „Trauka 
po truputį blėso, kol jausmai visai 
išnyko...“. Tuomet ir iškyla pagrin-
dinis klausimas: „Ar jūs vienas kitą 
tikrai mylėjote?“ Daugelis tikriau-
siai atsakytų kategorišką „ne“, bet 
juk ką mes galime žinoti apie kitų 
jausmus, jei daugelis mūsų nesame 
patyrę tos „meilės“? 

Taigi, apibendrinant viską, žmo-
nės, ypač jaunimas, apsimetinėja 

ir įtikinėja aplinkinius žinantys, 
kas yra meilė, ir skundžiasi likę 
įskaudinti savo buvusiųjų ir likę 
su sudaužyta širdimi, nors buvo 
tik pajutę silpną simpatiją beveik 
pirmam sutiktam žmogui, tokią, 
kokią pajus dar šimtui žmonių. 
Meilė – labai neapibrėžta sąvoką, 
kurią savo gyvenime kiekvienas 
pajusti gali tik vieną kartą, būtent 
tą tikrąją meilę, tačiau gaila, kad 
ne visi yra tokie kantrūs ir linkę jos 
ieškoti.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Čia Biliūnų gyventa

Aš einu ten, einu į tą kaimą 
apaštalų kojomis, su mieliausiais 
žmonėmis susitikti, dar kartą tą 
pasaulį - vėl kitaip, širdimi pa-
žinti. Užsuku pirmiausia ten, kur 
kadaise Biliūnų gyventa, alyvų 
krūmą pralenkęs, vos nekrūpte-
liu susidūręs su taip keistai ry-
mančia, tarsi gyvasis pasaulis į 
ją būtų persikėlęs, Jono Biliūno 
aprašytos Juozapotos ąžuoline 
figūra. Pasigūžusi, taupiai skara 
apsisiautusi, lazda pasirėmusi su 
sustingusiu šauksmu: „Ar nema-
tėt mano Petriuko?..“ Nedidukės 
ūkiškais ginklais galingų sukilė-
lių figūrėlės, Beržų kalnelio šlai-
tas, perjuostas takeliu ir akimis 
paglostyti ryškūs laukai, pievos 
- šalčių dar nenuvirinta žaluma, 
veik ties horizontu stūksantys 
miškeliai. Praverti memorialinės 
sodybos - muziejaus vartai, mil-
žiniška liepa, kryžius, šulinys su 
svirtimi, tauriai pajuodę trobos 
rąstai, tarp baltų langinių spin-
dinčios langų akys, skliautas, 
stora patamsėjusia, plačiabryle 
kepure užvožtas stogas. Tas se-
klyčios grindų baltumas, suolai, 
stalas, balta drobe užtiestas ir 
mažasis stalelis, prie kurio di-
dysis rašytojas savuosius raštus 

Advento popietėje snaudžiantys 
Niūronys

jautriuosius rašė. Tyluma, net be 
laikrodžio žingsnių, šventųjų pa-
veikslai, Nukryžiuotojo siluetas 
ir žodžiai apie šia auka atpirktą 
pasaulį bei laimingos mirties il-
gesį. Besikrapštanti po kamba-
riuką muziejininkė Nijolė Kir-
velienė, vaistažolių kvapsmas, 
taip gražiai ant 
pliauskų krūvi-
kės džiūstantys 
jos batai... Už-
veriu masyvias 
duris ir nusi-
leidžiu iš kelių 
akmenų su-
krautu slenks-
čiu tarsi Tatrų 
kalnų perėjos 
takeliu į kiemą.

Už niurnančio upelio

Tas upelis kartais taip roman-
tiškai Niūra pavadinamas, mat 
šios girių tėkmės pakrantėmis 
mėgdavo klaidžioti ir niurnė-
ti meškos ir srovė kartais per 
akmenėlius pasišokinėdama, 
sūkurėliuose sukdamasi niurnė-
davo. Vandens ne tiek jau mažai, 
bet niurnėjimą ne kiekvienam 
išgirsti, ir rausvumo vandenė-
lio nematyti, o būdavo pribėgę 
vaikai stebuklingų vaizdinių 
sužavėti šaukdavo: “Raudonas 

upelis, raudonas upelis...” Ant 
kalno kryžiaus siluetas, mūrinė 
troba, hipodromo tako vingis, 
pieva baltu, neplonu „piemens“ 
šniūru apjuosta ir jau plentu ap-
klota senosios ūlyčios gatvelė. 
Ilga troba, kita vėl ne trumpes-
nė, pakalnėlėje arklidės, avilių 
kupetaitės, kresnas ąžuolas. 

Muziejaus gatvė, atvedanti 
į patį populiariausią Anykščių 
krašto muziejų - Arklio. Ta senoji 
kultūrtrobė moderniomis ekspo-
zicijomis kviečia ir stebina kas 
kartą. Egidijus Musteikis šypso-
si savo santūria šypsena, einame 
iš salės į salę, stabtelim prie ryš-
kiai raudonų arklinės gaisrinės 
padargų, iškamšos arklio, trakė-
nų veislės, tarsi kadaise ir pre-
zidentui dovanoto. Karybos salė, 
matyt, tik paraduojant naudotas 

lietuvio kava-
leristo šalmas, 
kun iga ikšč ių 
Lietuvos hu-
saro šarvai, 
žirgo kapas ir 
dar vienas pa-
tyrimas, kad 
kadais mūsų 
protėviai šiuos 
žavius gyvu-

lėlius tiesiog „sveikais“ vadin-
davo, o kai prijaukino, pradėjo 
juos žergti, jais arti, tai ir vardai 
kiti atsirado. Ant rašomojo stalo 
-  Šv. Jurgio ant sėdinčio ir ie-
timi baisųjį slibiną smeigiančio 
skulptūrėlė, kadaise liaudies 
meistro išdrožta. Tiesiog neįti-
kėtinas įkvėpimo šaltinis, kupi-
nos visokiausių tikėjimų ir paju-
dėjimų Jurginės bus tik pavasarį. 
Dabar gi toks mielas Advento 
ramumas.

Kur dūmelis, ten ir žmogelis

Pakalnėje už didžiojo klojimo 

- „Pasagėlės“ sodyba, iš jaukio-
sios trobos kamino, besiraitan-
čiais kamuolėliais dūmas rūksta. 
Kur dūmelis, ten ir žmogelis - 
įeinu ir sutinku moterėlę. Dabar 
kartais dirbanti ir čia.Tikrai čia 
ramu, net gera, tuoj tuoj kep-
sianti kugelį, pietus mat kažkas 
užsakęs - svečius krosnyje keptu 
maistu pavaišinti panoręs. Se-
novinėje, paslaptingai baltuo-
jančioje, visokiais karnizais ir 
koptūrais egzotiškai perpintoje 
krosnyje ant jau įkaitusio pado 
tik žarijos berusena...

Tylumėlė adventiška ir akme-
niniame kavinės rūsyje, kukliai 
paslaugi tamsiabruvė padavėja, 
šalia židinio visai šilta. Jauki 
prieblanda ir džiugiomis žvaigž-
dėmis spindinčios akys. Gal ledų 
gardžiausių?

Ramybė tokia, kai nė viena 
šakelė nekrusteli, kai vėjas ir 
lietus kažkur miega. Manie-
žo  apskritumas, vaiduokliškai 
šešėliuojantys klojime vežimai, 
milžiniška Varšuvos - Peterbur-
go trakto karieta, piesta miltuo-
ta, girnos. Trumpa diena, bet jos 
ilgint, sukant grūdus trinančius 
akmenis, nesinori. Nors tai ir 
būdavo moteriškas darbas, bet 
nesinori - sako ir Regina, ir Aus-
tra. Tegul ta diena tokia trumpa 
ir tebūna, užtat vakaras - lyg am-
žinybės atšvaitas ilgas...

Bilda, dunda staklelės...

Amatų centre ramybių ramy-
bė, ko prašo ir lankytojų manda-
giai įspėjantys užrašai. Bet bilda 
dunda staklelės. Panašiai taip 
dainuodavo savo garsia tribalse, 
dar ir „tranavimu“ pastiprinta 
garsiosios Nibragalio kaimo mo-
terys, tad koks gražus sutapimas 
pasirodė, kad ir prie lovatiesės 
audinio palinkusi moteris visai 

iš ten pat - Niūronysna kelias de-
šimtis kilometrų kasdien atkan-
ka. Ir visai ne savu automobiliu, 
bet autobusais. Jolita šypsosi, 
žvelgia nuostabos žiburėlių aki-
mis į tokį atkaklų klausinėtoją 
ir pasakoja, pasakoja. Išmokusi 
austi Panevėžyje, o mokyto-
jas tuomet buvęs toks pagyve-
nęs vyras. Išmokusi to dailiojo 
amato darbavosi dailės įmonėje 
„Tulpė“. Tik neilgai, nes poli-
tinių ir ekonominių pertvarkų 
vėjai daugelį įmonių sunaikino. 
Arklio muziejuje ji vos keli mė-
nesiai - patinka, dar ir namie au-
džia - staklės kambaryje stovi. 

Kruopščioji audėja tikriausią 
mano nuostabą bei pagarbą už-
pelnė, kuomet sužinojau, kad 
tarp tų visų darbų ji geba dar 
KTU dieniniame skyriuje teksti-
lės technologijos mokytis. Šau-
dyklė rankoje slidinėja - pilkas 
ataudų siūlas per auksines nytis 
neria tūkstančių tūkstančius kar-
tų - lovatiesei reikalingą bene 
penkių metrų ilgio gabalą tik per 
penkias dienas išaudžianti.

Šiemet klevai rudenį nebuvo 
raudoni. Aikštele link jojimo 
klubo pasilinguodamos lanks-
čiomis kojomis, veik susitvėru-
sios žengia dvi paaugliukės rai-
telės. Tamsaus variu gaubiamas 
dangus byra smulkiais baltais 
debesėliais, o prisiminęs nepa-
mirštamas poeto eiles negalėjau 
pasakyti, ar aš paprasčiausiai pa-
siilgau arklio...

(Vidmantas ŠMIGElSkAS „Jau-
nųjų lyderių klausėsi veteranai“, - 
„Anykšta“, 2015-12-08)

Kaip niekada anksti prasidėjo 
rinkiminė kompanija į Seimą. Ta 
proga Anykščius aplankė naujo-
sios kartos TS-LKD lyderiai. Su-
sitikime su partiečiais dalyvavo ir 
Prienų rajone į Seimą kandidatavęs 
Sergejus Jovaiša.

Jaunasis TS-LKD lyderis Ga-

46-oji Seimo nario Sergejaus Jovaišos idėja
brielius Landsbergis (kaip ir dera 
pagal genetiką) sukritikavo perte-
klinį dabartinės Vyriausybės idėjų 
skaičių. Pats sakė, kad jo partija 
turi 45 idėjas, tačiau paskelbė tik 
tris. Tai švietimas, ekonomika, 
saugumas.  Šioje vietoje, gerbia-
mi „Anykštos“ skaitytojai, noriu 
priminti, kad saugumas ir jo finan-
savimas yra visų politinių partijų 
susitarimas. Švietimo, ekonomikos 
programos dabartinės Vyriausybės 

vykdomos tęstinumo principu. Iš-
eitų, kad TS-LKD elito idėjų stra-
tegija kvepia plagiatu...

Ir čia atsistojo gerbiamas Seimo 
narys S.Jovaiša. Jis sakė, kad „Lie-
tuvoje gerai besimokančių moki-
nių yra apie 20 procentų. Kodėl 
mes negalėtume jiems mokėti 50-
100 eurų per mėnesį? Skaitykite, 
kad tai mano 46 idėja.“

Aš, kaip buvęs mokytojas, po to-
kios parlamentaro kalbos netekau 

amo. Tokios populistinės idėjos 
netgi Darbo partija nėra paskelbu-
si, o čia - konservatorius ... (nors 
pagal genetiką nelabai). Jeigu to-
kia idėja kada nors Lietuvoje būtų 
įgyvendinta, tai po pirmojo semes-
tro mokyklose pažangumas taptų 
99,99 procento. (Gerbiamas Seimo 
narys nekalbėjo apie stipendijas, 
kurios mūsų rajone buvo skiriamos 
keliems puikiai besimokantiems 
vyr.klasių moksleiviams).

Tvirtai tikiu, kad gerbiamo par-
lamentaro idėja kai kam gali patik-
ti dėl originalumo ir būsimo inte-
lekto... Taigi „Jovaiša yra Jovaiša, 
ir Afrikoj Jovaiša“, – taip gražiai 
kalba žmonės.

Romaldas GIŽINSkAS 

„Gal vertėtų ir šv.Jurgio garbei skirti ekspozicijos kampelį?”, - 
bičiuliškai klausiu muziejininką Egidijų Musteikį.

Žirgelis danguje vėjams ke-
lią rodo.

Autoriaus nuotr.

Šaudyklėlė smagiai nardo Jolitos Trainytės rankose.

(Atkelta iš 1 p.)

Nuoširdžiai užjaučiame 
BAGDIŠANKŲ šeimą, mi-
rus brangiam vyrui, tėveliui, 
seneliui. Telydi Jus paguoda 
ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Justina ir Raimondas

užjaučia

...Vandens ne tiek jau 
mažai, bet niurnėjimą 
ne kiekvienam išgirsti, ir 
rausvumo vandenėlio ne-
matyti, o būdavo pribėgę 
vaikai stebuklingų vaizdi-
nių sužavėti šaukdavo...
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Masažuoklis „Standart“ 068*836 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 034*203 Nešiojamas kompiute-
ris „HP“ 070*783 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 066*198 Oro drėkintuvas „Hace“ 068*089 Oro 
drėkintuvas „Hace“ 002*414 Oro drėkintuvas „Hace“ 01**516 Orų stotelė „Technoline“ 03**687 
Pagalvės „Dormeo“ 01**937 Pakrovėjas „iWalk“ 034*933 Pakvietimas į TV studiją 060*483 
Pakvietimas į TV studiją 043*023 Pakvietimas į TV studiją 079*636 Pakvietimas į TV studiją 
047*158 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 028*544 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 076*411 
Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 034*261 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 011*951 Planšetinis 
kompiuteris „eSTAR“ 0305002 Pretendentas į butą 043*477 Savaitgalio kelionė į Romą 011*625 
Skalbimo mašina „Beko“ 039*118 Skalbimo mašina „Beko“ 005*247 Skalbimo mašina „Beko“ 
061*135 Šaldytuvas „Beko“ 012*637 Šaldytuvas „Beko“ 079*488 Šaldytuvas „Beko“ 00**499 
Šildytuvas „Rovanson“ 

Apie 
internetą

horoskopas

Leonas ALESIONKA

Kaip seniai aš besidomėjau savi-
valdos rinkimais… Net kovo mėne-
sį. Jei ne rašytojas V.Šmigelskas tai 
ir toliau ramiai būčiau sau snūduria-
vęs. O va jo pastebėjimai apie tai, 
kaip gali keistis balsavimo į Seimą 
rezultatai, jei vietoje Kupiškio rin-
kėjų prie urnų su anykštėnais ateis 
Panevėžio rajono žmonės, miegus 
išsklaidė... Taigi, kaip iki šiol turė-
jo anykštėnai esminį svorį renkant 
Seimo narį, taip ir dabar turėtų turė-
ti, nes “prijungiamų” rinkėjų skai-
čius sudaro tik ketvirtadalį bendro 
apygardos rinkėjų skaičiaus. Teo-
riškai taip ir būtų, jei visi Anykščių 
rajono rinkėjai 
tr iuškinančiai 
balsuotų už tą 
vieną vienintelį 
savo kandidatą, 
o prijungtoji Pa-
nevėžio rajono 
dalis balsus vie-
ningai atiduotų 
savajam. Tačiau 
juk taip nebus! Niekada nebuvo. 
Jau vien partijų kiek, o dar visokių 
kitokių, į valdžią eiti arba šiaip no-
rinčių išgarsėti, nors vežimu vežki. 
Nors šakėmis kabink! Panevėžio 
rajono rinkėjai kaip diena nuo nak-
ties skiriasi nuo Panevėžio miesto. 
Kai 2003 atvykau į Panevėžį dirbti 
Vyriausybės atstovu šioje apskrity-
je, miestas tikrai buvo „užkonser-
vuotas“, o štai Panevėžio rajonas 
– ne. Pirmuoju smuiku čia grojo 
Valstiečių partija. Kiekvienų rinki-
mų rezultatų nuobodžiai neaptari-
nėsiu, tačiau kai kuriuos rezultatus 
Anykščių ir Panevėžio rajonuose 
leiskite priminti. Štai 2000–ji me-
tai. Anykščiuose valdžioje užsisė-
dėjusius S.Nefo konservatorius su 
krikdemais (4115 rinkėjų balsai, 
7 mandatai)  nurungia Lietuvos 
Demokratinė darbo partija (4721 

Ir tegu taip Lietuvoje būna visada
balsas, 8 mandatai). Už V.Pupeikio 
socialdemokratus (LSDP) tik 1235 
balsai, o tai vos 2 mandatai.  Už 
Leoną Alesionką balsuoja 3574 
rinkėjai, už Saulių Nefą – 3178. 
Palyginimui priminsiu, kad dabarti-
nis Anykščių rajono meras K.Tubis 
2015 metais surinko 2965 rinkėjų 
balsus ir jų jam pakako  tapti meru. 
Panevėžio rajone 2000 metais Vals-
tiečiai – 7 mandatai, Lietuvos De-
mokratinė  darbo partija – 4 man-
datai, o socialdemokratai (LSDP) 
– negavo nė vieno mandato! 

Prisiminkime 2011 metus. 
Anykščiuose TS-LKD – 7 manda-
tai, su LDDP susijungusi LSDP – 6 
mandatai. Darbo partija – 4 man-
datai. Kitų smulkiukų net nėra ko 
minėti. Panevėžio rajone valstiečiai 
- 9 , socdemai – 4, konservatoriai 
– 4. Visi kiti - „smulkiukai“. Pvz. 
Liberalų sąjūdis – 3 mandatai. Jei 
Anykščiuose po visokių „Bangelės 
išdavysčių“ koaliciją sudaro kon-
servatoriai su socdemais, tai Pane-
vėžio rajone situacija visai kitokia. 
Nuo pat mano minėtų 2000 metų 
(gal net anksčiau) valstiečiai su 
buvusia LDDP (o vėliau su LSDP) 
sudaro kietą, tvirtą, nesvyruojantį ir 

neiškrypusį val-
d a n č i o s i o s 
koalicijos stu-
burą, kuris te-
bėra tvirtas iki 
šiol. Vytautas 
Rapolas Gritė-
nas, tuometinis 
Panevėžio raj. 
LSDP skyriaus 

pirmininkas man yra pasakojęs, kad 
visokių pasiūlymų sudaryti koalici-
ją ir su konservatoriais, ir su kitais 
yra turėjęs, jam net mero postas 
buvo siūlomas, bet niekada nei jis, 
nei Panevėžio rajono soacialde-
mokratai neišdavė savo partnerių 
valstiečių, nesusižavėjo „riebesniu 
kaulu“. Tokios kietos koalicinės 
vienybės linijos laikosi ir dabartinis 
Panevėžio rajono socdemų lyde-
ris Antanas Pocius. Tokių „cirkų“, 
tokių išdavysčių kaip Anykščių ra-
jone ten nėra. O ir pačiame LSDP 
Panevėžio skyriuje ori ramybė, 
dalykiškos diskusijos ir susiklau-
symas, nėra visokių ten niekingų 
rietenų, nėra jokių „pagiežinskų“, 
jokių sąmokslų ir perversmų sce-
narijų! (Ko nepasakyčiau apie 
miesto socdemus...) Aš ne viene-
rius metus buvau LSDP Panevėžio 

skyriaus nariu ir su didele pagarba 
prisimenu savo buvusius garbius 
bendrapartiečius. Tačiau niekada 
jie nebuvo savivaldos rinkimų lyde-
riais! Ryški ir charizmatiška mero 
Povilo Žagunio asmenybė (2014 
rugpjūtyje 62 metų gimtadienį su-
tikęs P.Žagunis jau trečią kadenci-
ją Panevėžio rajono mero pareigas 
einantis ir minimas kaip vienas 
pačių ryškiausių merų Lietuvoje) 
patraukia rinkėjų dėmesį. Juo ir jo 
vadovaujamais valstiečiais rinkėjai 
pasitiki. O, kad Anykščiams tokį 
merą! Aštuonerius metus vykdžiau 
konstitucinę Panevėžio apskrities 
savivaldybių priežiūrą, mačiau visų 
savivaldybių darbą, bendravau su 
jų lyderiais, tačiau tokio dalykiško 
kito mero, iš tiesų aukštą vadovo ir 
lyderio lygį pasiekusio, nesutikau. 
Gerų buvo, bet jis geriausias! Anuo-
met taip vertinti savivaldos politikų 
neturėjau teisės, užimamos aukštos 
pareigos man taip elgtis neleido. 
Mano lūpos etikos spyna buvo už-
rakintos. Dabar galiu. Mačiau kaip 
jis su žmonėmis dirba. Kad tokį kie-
tą lyderį kas Anykščių socdemams 
pametėtų! Deja, deja… 

Bet grįžkime prie Seimo rinkimų. 
Ką turime dabar? Tiesiogiai išrinktas 
V.Uspaschiko darbietis R.Sargūnas 
ir „sąrašinis“ S.Jovaiša. Kokia jų 
įtaka Seime. Vienas valdantysis, 
kitas opozicinis. Panaši dueto situ-
acija rajone jau buvo: išrinktas tie-
siogiai seimo narys F.Kolosauskas 
ir „sąrašinis“ L.Alesionka – abu 
valdantieji buvome, abu įtaką turė-
jome, gerai sutarėme. Du duetai, ar 
ne? Kurio dueto „muzika“ gražiau 
ir, svarbiausia, naudingiau skambė-
jo Anykščių rajonui spręskite patys. 
Ir vis gi manau, kad kandidatas į 
Seimą nuo šios naujos Anykščių 
ir Panevėžio apygardos turi būti ir 
panevėžiečių, ir anykštėnų žinomas 
bei gerbiamas asmuo. Ar pakaks 
S.Jovaišai žavesio jojant ant jau 
kuinu tampančio „krepšinio žvaigž-
dės“ arkliuko? Na kiek gi galima? 
Socialdemokratai Anykščiuose po 
2000-jų metų niekada neturėjo ly-
derio pozicijos rajone: 5-6 vietos, 
ne daugiau. Jų chroninės tarpusavio 
rietenos, žiniasklaidoje eskaluotos 
„pagiežinskinės“ kaip ir „pupeiki-
nių senių“ intrigos skaudžiai pakirto 
ir LSDP skyriaus autoritetą, ir žmo-
nių pasitikėjimą partija tiek savival-
doje, tiek Seimo rinkimuose. Tokie 
neleistini dalykai varžė ir kaustė ne 

tik buvusį skyriaus pirmininką Do-
natą Krikštaponį - jie girnapusėmis 
prie kojų velkasi ir trukdo naujajam 
lyderiui Dainiui Žiogeliui. Para-
doksas, kad Lietuvoje populiariau-
sia esanti LSDP, Anykščių rajone 
tapo taip visų atstumta, lyg Ebolos 
virusu būtų apsikrėtusi... O kas gi 
daugiau? Valstiečiai su A.Baura? 
R.Sargūnas su Darbo partija? Tvar-
ka su R.Pakso teisingumu ir a.a. 
V.Galvonu, jo kamieninėmis ląs-
telėmis bei eršketų ikra, su antire-
klaminiu „Nykščių“ įdirbiu ? O gal 
bent viena partija sugebės susitarti 
su kita ir kelti bendrą kandidatą? 
Kaip socdemai su valstiečiais kel-
davo A.Baurą? Vargu ar šiandieną 
taip atsitiktų. Nors, socdemų va-
dams „Barboroje“ niekada Anykš-
čiai brangūs ir svarbūs nebuvo!  Tik 
mainų objektas. Žiūrėk, ir šį kartą į 
ką nors išmainys. 

Mechaniškai skaičiuoti ir aritme-
tiškai dėlioti kiek ir kokių kairiųjų, 
dešiniųjų, liberaliųjų, kaip ir visokių 
ten kitokių „...iečių“ bus naujojoje 
rinkiminėje apygardoje vargu ar 
reikia. Nors galima. Ir vis gi manau, 
kad laikas, labai laikas rinkėjams 
atsirinkti kandidatus išmintingus, 
sukaupusius žinias, patirtį, kalban-
čius užsienio kalbomis, norinčius 
ir sugebančius dirbti. Paklausčiau 
savęs pirmiausia, ar pajėgus mano 
kandidatas užimti kad ir ministro 
pareigas? O kodėl gi ne? Tačiau nu-
rodinėti kaip kam balsuoti nesiim-
siu. Nes dar nėra kandidato, kuriuo 
pasitikėčiau, už kurį balsuočiau 
Anykščiuose aš pats. Ir nebus. Nes 
manoji Dembava prie Panevėžio yra 
prilipusi taip, kaip Vaidlonys prie 
Troškūnų, vienas gatvės namas dar 
čia, o kitas jau kitur, neįeis į Anykš-
čių – Panevėžio apygardą. Dar net 
nesidomėjau, su kuo aš rinksiu Sei-
mo narį. Laiko yra. Ir pamąstymui 
ką prie ko prijungti, ir ką rinktis, ir 
ką išrinkti. Ar gi ne taip? 

Taigi – pirmyn, šiandienine 
manoji Dembava! Tu viską gali. 
Svarbu, kad tik jokie “Daiš’ai” ne-
sprogdintų mūsų rinkimų apylin-
kių, jokios raketos nesitaikytų nei į 
mūsų lėktuvus, nei į mūsų žmones, 
nei  namus. O visa kita mes suge-
bėsime pasidaryti patys. Ir Seimą 
išsirinksime, ir savivaldą. Ir savo 
seneliais pensininkais pasirūpinti, 
ir vaikus išauginti, ir anūkus pale-
pinti patys sugebėsime. Ir tegu taip 
Lietuvoje būna visada.

AVINAS. Noriai ir daug ben-
drausite, organizuosite, imsitės 
lyderio vaidmens, atsakomybės ar 
pan. Tai išties nesunku, kai aplin-
kui yra žmonių, galinčių ir norinčių 
draugauti, bendradarbiauti. Bus su 
kuo ir erotiškai paflirtuoti.

JAUTIS. Turėsite daug darbo 
ir rūpesčių. Galbūt pasitaikys ne-
sklandumų tvarkant tarpininkavi-
mo reikalus. Tačiau vėliau visus 
vargus atpirks pasiektas norimas 
rezultatas. Venkite nesubtilaus flir-
to darbe. Vakare gali kilti origina-
lių idėjų. 

DVYNIAI. Galbūt ruošitės kur 
nors vykti studijų ar verslo reika-
lais, dalyvauti konkurse, varžybo-
se. Galite susitikti su nepažįstamu 
gerbėju, suregzti internetinę meilės 
intrigą. Gausite žinią, jei ieškote 
teisybės, bylinėjatės.

VĖŽYS. Gali tekti skubiai tvar-
kyti reikalus, susijusius su mo-
kesčiais, draudimu, alimentais, 

Linas BITVINSKAS

Be interneto šiuo metu – nė 
žingsnio. Miestai įrengia net ats-
kiras zonas, kur žmonės su savo 
geriausiu draugu kompiuteriu, 
na, iš bėdos ir su mobiliuoju, at-
eitų pasėdėti į lauką. Tačiau vėl 
visus originalumu „perspjovė“ 
mūsų kaimynai rusai. 

Maskvos valdžia paskelbė, 
kad nemokamą interneto prieigą 
įrengs svarbiausiuose Maskvos 
nekropoliuose – kitaip sakant, 
kapinėse. Pasak pranešimų, 
internetu bus pirmiausia aprū-
pintos tos kapinės, kuriose yra 
įrengtos... poilsio zonos.  2016 
metais, kaip ir priklauso, Mas-
kvos kapines aprūpins internetu 
firma pavadinimu „Ritual“.

Na, aš gal ir nesu moder-
niųjų technologijų šalininkas, 
bet pirmiausia pagalvoju, kad 
sprendimas labai originalus, o 
mano vaizduotė ima piešti nė-
riniuotus interneto voratinklio 
paveikslus... 

Dabar broliai slavai galės 
girtis pasauliui – mes visus pra-
lenkėm, net mūsų nabašninkai 
internetu aprūpinti, o vietoj iko-
nos ims dėti į karstus po kom-
piuterį. Taip sakant, ryšys su 
anapusiniu pasauliu garantuotas 
ir nemokamas. 

Beje, tai ne pirma naujovė 
Maskvos kapinėse – neseniai 
buvo pastatyti ir terminalai, 
kurių padedami lankytojai gali 
sužinoti tikslias koordinates 
kapų, kuriuos nori aplankyti. 
Dar reikia pridėti, kad tuo nau-
jovės kapuose nesibaigė – vei-
kia ir šeimos kapų elektroninių 
aukcionų sistema. O sako, kad 
numirusiems nieko nereikia, 
pasirodo, ir dar kiek reikia.   

akcijomis. Tikriausiai itin domins 
psichologija, erotika, seksas. Ga-
limas kūrybinis įkvėpimas, kurį 
verta realizuoti.

LIŪTAS. Mintys suksis apie 
meilę, pramogas. Galite imtis kon-
krečių žygių, kad ką nors suvilio-
tumėte. Lydės sėkmė. Nuotaiką 
ir be pastangų gali praskaidrinti 
gyvenimo partneris, apsilankymas 
įdomiame renginyje.

MERGELĖ. Būsite darbštūs ir 
dalykiški. Palanku derėtis, tartis 
dėl įsidarbinimo, mokėjimų, at-
siskaitymų, medicininių reikalų. 
Puiku, jei išvien su jumis veiks 
bendraminčiai, partneriai. Mokė-
kite parodyti, kad vertinate jų pa-
stangas, idėjas.

SVARSTYKLĖS. Žada sėkmę 
meilėje, scenoje. Santykiai su prie-
šingos lyties asmenimis bus ypač 
svarbūs. Tikėtinas pasimatymas, 
per kurį gali pasikeisti apie kažką 
susikurtas įspūdis.

SKORPIONAS. Kasdieniai 
darbai judės gana smagiai, be įtam-

pos. Visgi gali tekti aiškintis dėl 
nedidelių nuostolių ar nepriemokų. 
Pasistenkite, kad jūsų argumentai 
skambėtų įtikinamai.

ŠAULYS. Tikėtina, kad staigme-
nų pateiks draugai, kolegos, tačiau 
jums tai mažai rūpės. Pasidomė-
kite artimų žmonių nuotaikomis 
bei planais. Regis, jums pavyks 
patraukti į savo pusę asmenį, ku-
ris nelabai pasitikėjo jumis, ne itin 
vertino ar pan. 

OŽIARAGIS. Šiandien turėsite 
ką veikti, jei tvarkote piniginius 
reikalus, galvojate apie verslo mo-
dernizavimą. Palanku pirkti, in-
vestuoti, parduoti. Galima nauda 
iš nuomos, smulkios komercijos, 
amatų. 

VANDENIS. Nuo pat ryto min-
tys suksis apie darbus, pokyčius. 
Tereikia susiplanuoti, susikaupti 
ir laikytis dienotvarkės. Vakare tu-
rėtų nudžiuginti gautas pažadas ar 
atsakymas į jūsų jausmus, idėjas.

ŽUVYS. Tai gera diena savęs 
pažinimui, dvasiniam apsivalymui. 

Stenkitės įveikti savo silpnybes. 
Galbūt sugalvosite, ką daryti su 
savo nesuvaldytais jausmais, ais-
tromis. Tokiu būdu gali išsispręsti 
slapta psichologinė problema.

-ELTA

...Kai 2003 atvykau į Pa-
nevėžį dirbti Vyriausybės 
atstovu šioje apskrityje, 
miestas tikrai buvo „užkon-
servuotas“, o štai Panevėžio 
rajonas – ne...
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 „Utenos apskrities žinios“

 gimė
Gabrielius ŠIMONUTIS, 
gimęs 12 08
Austėja PAČINSKAITĖ, 
gimusi 12 01

 pro memoria
Anykščių mieste
Valentinas BAGDIŠANKA, gimęs 1951 m., mirė 12 12
Ledina VALIKONIENĖ, gimusi 1958 m., mirė 12 10
Jonas SKARDŽIUS, gimęs 1935 m., mirė 12 07

Anykščių seniūnijoje
Bronislava JURELIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 12 07

perka

įvairūs

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kačius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, 
žemes ūkio technika

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

MTZ-82 (gali būti su prieka-
ba). 

Tel. (8-629) 73699.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, at-
siskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 
Eur/kg), bulius (1,40 Eur/kg). 
Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

Medų - dideliais kiekiais (tinka 
ir fasuotas), kaina 2 Eur. Vašką, 
kaina 5,20 Eur.

Tel. (8-698) 79865.

UAB „Tolmana“ brangiai -  juo-
dojo metalo laužą. Klientui pa-
geidaujant pasiima savo trans-
portu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Kuras

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Pigiai - medienos atraižas pa-
kais, supjautas (yra sausesnių). 
Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis ir skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, bulvių kasamąsias, 
sodinamąsias, lėkštinius skutikus, 
frezus, kultivatorius, šnėkus, plūgus 
„Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kėdes, 
kampus ir kt. Visiškai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal užsa-
kymus. Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
www.atnaujinkbaldus.lt

Papildomi vairuotojų mokymai, 
pažeidusiems kelių eismo taisykles. 

Mokymai vyksta kiekvieną šeštadienį adresu Liudiškių g. 29, 
Anykščiai, UAB ‘’Jonroka’’

Išankstinė registracija tel. 8 657 68156

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Baldų gamyba virtuvės, spintos, 
lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Paruošia laistymo sistemos 
projektą NMA paramai gauti. 
Laistymo ir drėkinimo sistemos 
vaismedžiams, uogynams, daržo-
vėms, šiltnamiams. Kalėdinė ak-
cija! Kapiliarinė drėkinimo juosta 
nuo 0,06 Eur/m.

Tel. +37068636095, el. paštas: 
info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Stogų dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Valo krosnis ir kaminus, juos re-
montuoja. Pjauna, skaldo, krauna 
malkas.

Tel. (8-675) 92410.

Nuo 1998 m .sėkmingai dirbanti 
įmonė perka  buhalterio paslau-
gas. 

Jei  turite buhalterinį išsilavinimą, 
ne mažesnę kaip 2 m. buhalterinę 
darbo patirtį, mokate dirbti su aps-
kaitos programa „Rivilė“, Microsoft 
Office programiniu paketu, kviečia-

me įsilieti į savo gretas . Siekiame, kad pas mus dirbtų žmonės, kurie 
nesitenkina eiliniu rezultatu ir darbščiai bei atsakingai siekia nuolatinio 
tobulėjimo. 

Bendrovė suteikia visas socialines garantijas, karjeros galimybes, 
konkurencingą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. 
Siųskite savo CV adresu: info@zalaarms.lt, tel. +37069914451.

Siūlo darbą
Ieško elektrikų darbui Vokietijoje. Vokiečių kalba būtina. 
Tel. (8-679) 30377.

Atpigo tvenkinių kasimas, valy-
mas! Įvairūs žemes darbai, didelis 
technikos pasirinkimas. 

Tel. (8-683) 72277. 
 www.tvenkinukai.lt.

UAB „Kriaunų malūnas“ 

parduoda 
baltarusiškus durpių briketus. 

Savoje įmonėje pagamintus: 
RUF kvadratinius  medžio pju-
venų briketus,  

6 mm šviesias ir 
tamsias medžio pjuvenų gra-

nules. Atveža.
Tel. (8-699) 87017, (8-699) 63714.
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Šių metų lapkričio 25 dieną prasi-
dėjo Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
Carito vykdomas projektas „Aš – 
už pasaulį be smurto“, kurį finan-
savo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Projektu buvo priside-
dama prie tarptautinės akcijos „16 
aktyvumo dienų prieš smurtą“, kuri 
tęsėsi nuo lapkričio 25 iki gruodžio 
10 dienos. Pagrindinis projekto 
tikslas − mažinti Anykščių miesto 
gyventojų patiriamą smurtą arti-
moje aplinkoje supažindinant vi-
suomenę su įvairiomis smurto ap-
raiškomis bei didinant prevenciją 
prieš smurtinį elgesį.

Pirmosiomis projekto dienomis 
vyko viešai prieinamų įvairių trum-
pametražių filmų bei socialinių 
reklamų peržiūros. Šių failų žiūrė-
jimas padėjo labiau suprasti smur-
tavimo priežastis ir padarinius, 
dar labiau pagilinti dalyvių žinias 

Aš – už pasaulį be smurto
apie smurto artimoje aplinkoje ap-
raiškas, padėjo išmokti atpažinti 
gresiantį smurtą bei ugdyti nepa-
kantumą tokiam elgesiui. Taip pat 
filmai paskatino ir diskusiją, kurios 
metu dalyviai dalinosi savo nuo-
mone apie smurtą artimoje aplin-
koje, patirtimis, bei turėjo galimy-
bę išreikšti savo emocijas, kilusias 
po video failų peržiūros. Dauguma 
dalyvių patikino, jog būtina apie tai 
garsiai kalbėti ir visiems kartu ieš-
koti sprendimų.

 Viena iš numatytų projekto vei-
klų buvo dviejų mokslo tiriamųjų 
darbų (vienas lietuvių autorių, 
kitas užsienio) smurto tematika 
pristatymas ir diskusija – kalbėjo-
me apie smurto artimoje aplinkoje 
priežastis, 

pasekmes, statistiką bei teisinius 
aspektus. Plačiau buvo kalbama 
apie vyrus, patiriančius smurtą 

artimoje aplinkoje, kadangi iš da-
lyvių kalbų paaiškėjo, jog vis dar 
vyrauja stereotipinė nuomonė, jog 
vyras patirti smurtą nuo moters 
negali.

Vėliau buvo suorganizuota elek-
troninė speciali fotografijų parodos 
„Moterys prieš smurtą“ (2011 m.) 
peržiūra ir diskusija. Nuotraukose 
pozavo garsios Lietuvos mote-
rys. Pasitelkus šias bei įvairių kitų 
autorių fotografijas buvo siekia-
ma parodyti, jog smurtą artimoje 
aplinkoje patiria ne vien moterys, 
o ir vaikai bei vyrai, nepriklauso-
mai nei nuo amžiaus, nei nuo uži-
mamų pareigų. Tokia vaizdine me-
džiaga buvo siekiama išprovokuo-
ti projekto dalyvių diskusiją, kurios 
metu dalyviai išreikštų sukilusius 
jausmus bei mintis.

Viena projekto diena buvo skir-
ta visuomenės informavimui apie 

pagalbą patyrus smurtą artimoje 
aplinkoje bei specializuotų pagal-
bos tarnybų pristatymui. Dalyviai 
buvo supažindinti kur galima 
kreiptis, kaip elgtis tokioje situa-
cijoje bei kaip užkirsti kelią šios 
problemos atsiradimui ar pasikar-
tojimui.

Pagal suplanuotą projekto pro-
gramą trečiadienį vyko susitiki-
mas su Anykščių rajono Viešosios 
policijos skyriaus viršininku Valdu 
Palioniu – buvo domėtasi smur-
to artimoje aplinkoje situacija 
Anykščių mieste. Jis pasakojo, 
jog pasigenda bendradarbiavimo 
vykdant prevenciją bei suteikiant 
pagalbą, trūksta  tarpinstitucinio 
veikimo kartu bei  supratingumo ir 
bendrystės tarp pačių bendruome-
nės narių. Gyventojų abejingumas 
dėl smurto artimoje aplinkoje vis 
dar išlikęs, tačiau V.Palionis tiki, 
jog ateityje situacija pasikeis. Jo 
manymu, žmonės neturėtų bijoti 
įsikišti tarp konfliktuojančių asme-
nų, jaučiant grėsmę skaudžioms 

pasekmėms, o ir nukentėję nuo 
smurto artimoje aplinkoje turėtų 
drąsiau ir garsiau apie tai kalbėti.

Turėjome ir seminarą bei pas-
kaitą – jų metu diskutavome, kaip 
tvarkytis su pykčiu, mokėmės tikė-
ti bei pasitikėti savimi.

Viso projekto metu vyko įvairūs 
kūrybiniai darbai – buvo kuriami 
koliažai iš žurnalų iškarpų, piešiniai 
smurto tematika, viešoje Anykščių 
miesto erdvėje vyko kūrybiškas 
fotografavimas bei video kūrimas 
smurto artimoje aplinkoje tema. 
Buvo sukurta laiškų dėžutė tiems, 
kurie diskusijų metu neišdrįso gar-
siai pasakyti savo nuomonės. Taip 
Anykščių miesto gyventojai buvo 
skatinami parodyti savo palaiky-
mą nukentėjusiems nuo smurto 
bei nepakantumą tokiam elgesiui. 
Visų šių įvairių kūrybinių meto-
dų išbandymai skatino projekto 
dalyvių kūrybiškumą, bendrumo 
jausmą, ugdė bendradarbiavimą ir 
susikalbėjimą tarp skirtingų kartų 
ir lyčių asmenų.

Vienas berniukas labai norėjo 
dviračio, bet tėvai neturėjo pini-
gų, tad pasiūlė jam parašyti laišką 
Dievui.

Gal jis ir padarys stebuklą. Užsi-
daręs savo kambaryje, vaikas rašo, 
– „Aš būsiu geras visus metus..“

Pagalvojo, išbraukė ir parašė, – 
„aš būsiu geras visą mėnesį.“ Vėl 
nepatiko. Pagalvojo, suplėšė lapą 
ir nubėgo į bažnyčią. Ten pačiupo 
Madonos statulėlę ir tekinas namo. 
Pasiėmė naują popieriaus lapą ir 
pradėjo greitai rašyti – „Dieve, 
jeigu tu vėl norėsi pamatyti savo 
motiną, pasakyk mano tėvams, kad 
nupirktų dviratį“.

***

Du verslininkai kalbasi:
– Kaip reikalai?
– Puikiai. Sukūriau naują verslą.
– Kokį?
– Eksportuoju į Ameriką ežius, 

kovai prieš kenkėjus.
– O iš kur tiek ežių imi?
– Na, kaip… Mano žmonės gau-

do žiurkes, jas puškia laku ir džio-
vina fenais… Gaunasi ežiai…

Plaukimas. Olandijoje „Ams-
terdam Swim Cup“ plaukimo var-
žybų olimpiniame (50 m) baseine 
vyrų 50 m plaukimo krūtine finale 
sekmadienį Giedrius Titenis užė-
mė antrąją vietą ir iškovojo sida-
bro medalį. 26-erių metų Lietuvos 
plaukikas finišavo per 27,68 sek. G. 
Titenis Amsterdame 100 m plauki-
me krūtine rungtyje iškovojo sida-
bro medalį, o 200 m distancijoje 
pelnė bronzą.

Krepšinis I. Penktadienį išvy-
koje Anykščių „KKSC-Volupis“ 
91-103 pralaimėjo RKL A divizi-
ono rungtynes prieš Marijampolės 
„Sūduva-Mantinga-2” ekipą, o 
šeštadienį namuose 84-74 įveikė 
„Gargždų SC“ komandą. Penkta-
dienį P.Leščinskas įmetė 32 taškus 
ir išprovokavo 11 varžovų pra-
žangų. L.Kirlys pelnė 19 taškų. 
Šeštadienį  R.Prybylskis pelnė 23, 
L.Kirlys – 20 taškų.   Anykščių 
„KKSC-Volupis“ RKL A divizione 
užima 10 vietą – 8 pergalės ir 7 pra-
laimėjimai. 

Krepšinis II. Šeštadienį J.Biliūno 
gimnazijos sporto salėje prasidėjo 
Anykščių rajono vyrų krepšinio 
pirmenybės. Turnyre žaidžia dešimt  
komandų. Šeštadienį „Policijos ko-
manda” (G.Rudokas ir A.Zaicevas 
- po 11 tšk.) 52-62  nusileido 
„Anykščių KKSC” (S.Butkys – 18 
tšk.), o „Taifūnas” (J.Misiūnas - 31, 
T.Jodelis -22 tšk.) 97-52 sutriuškino 
„Biomaistą”(A.Šaduikis  -16 tšk.). 
Sekmadienį „Svėdasai” (A.Jakštonis 
- 24, I.Gutmanas -22 tšk.) 67-56 nu-
galėjo „Troškūnietį” (T.Urbonas -19 
tšk.), „Liberalai” (P.Martinonis -20, 
A.Kvietkauskas -17 tšk.) nepasigai-
lėjo „Pumos” (D.Lapinskas - 12, 
J.Žvirblis -11 tšk.) ją sutriuškinę net  
81-45 , o „Švietimas” (A.Pupkis -22, 
M.Valančiūnas -16 tšk.) 71-60 įveikė 
„Energetinę statybą” (D.Juknevičius 
-17, N.Vildžius- 15 tšk.).

Šokiai. Vilniuje sportinių šo-
kių varžybose „Alemanda 2015“ 
„Verpeto” pora K.Ramoška ir 
J.Paškauskaitė jaunimo „C” kla-
sės grupėje ir Lotynų Amerikos, ir 
standartinių šokių programose pa-
teko į finalus ir užėmė ketvirtąsias 
vietas. U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė 
jaunių I D klasėje standartinių šo-
kių programoje iškovojo ketvirtąją 
vietą, o Lotynų Amerikos šokiuose 
buvo devinti.  

Šaškės. Anykštėnai sekmadienį 
dalyvavo šaškių turnyre Dusetose 
(Zarasų r.). V.Veršulis užėmė 2-ąją 
vietą, G.Čebyla – 14-ąją, o moterų 
varžybose Z.Sriubienė buvo penk-
ta. Varžybose dalyvavo 40 šaški-
ninkų.

Pirmadienį savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojai klausėsi paskai-
tos apie lygias galimybes. Į Anykš-
čius buvo užsukusi Lygių galimybių 
kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir 
Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nybos  patarėjas viešiesiems ryšiams 
Valdas Dambrava.

Nors lygių galimybių tema – gan 
rimta, savivaldybės posėdžių salėje 
bene viso susitikimo metu griaudė-
jo juokas. V.Dambrava populiariais 
ir gyvenimiškais pavyzdžiais skai-
drėse demonstravo, kaip su diskri-

Anykščių kultūros centre vyku-
siame koncerte „Iš širdies į širdį“, 
kuris buvo skirtas Anykščių me-
dikams, žiūrovus linksmino Ieva, 
Eglė ir Vytautas Juozapaičiai. 

Seimo narys prof. V.Juozapaitis, 
regis, ne tik žiūrovus linksmino, 
bet ir pats linksminosi. Konser-
vatorius parlamentaras vis at-

Seksualinės temos nebeaktualios, 
bet labai juokingos...

Profesorius linksmino ir linksminosi

minacija žmonės susiduria pačiose 
įvairiausiose gyvenimo srityse.

Labiausiai klausytojų auditorija, 
kurią daugiausiai sudarė moterys, 
įsiaudrino, prakalbus apie seksuali-
nę diskriminaciją. V.Dambrava šią 
temą lyg ir norėjo praleisti, tačiau 
ją plėtoti paprašė rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis... Kiek nesusipatoginęs, 
vėliau politikas burbtelėjo, kad 
neva seksualinės temos jam jau ne-
beaktualios...

Klausytojams taip pat buvo pa-

kreipdavo auditorijos dėmesį, jog 
salėje yra jo partietis Sergejus 
Jovaiša. O kai nesibaigus rengi-
niui iš salės išėjo meras liberalas 
Kęstutis Tubis bei „darbietis“ 
Seimo narys Ričardas Sargūnas, 
V.Juozapaitis džiugiai pranešė, 
kad dabar jau galima drąsiai agi-
tuoti, nes neliko oponentų. Jis nuo 

teikta praktinių užduočių – teisin-
gai su jais susidorojusiems buvo 
dovanojami prizai.

Apie tai, kaip išvengti diskrimi-
nacijos, klausėsi meras, jo pava-
duotojas Sigutis Obelevičius, savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė. Tik savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo Sauliaus Rasalo salėje 
kažkodėl nebuvo. Matyt, pabūgo, 
kad nuo Lygių galimybių kontro-
lierės gali pylos už žurnalistų dis-
kriminavimą gauti.

scenos prisiminė, kaip kažkas iš 
politikų viešėdamas Kupiškyje į 
auditoriją kreipėsi „sveiki, anykš-
tėnai“. „Kaip galima Kupiškį su 
Anykščiais supainioti, Kupiškis 
juk neturi S.Jovaišos“, – subti-
liai už būsimą kandidatą į Seimą 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
agitavo V.Juozapaitis. 

Tyrimas: kurią savaitės dieną 
geriausia pirkti lėktuvo bilietą?

Lėktuvų bilietų, įsigytų penkta-
dienį, vidutinė kaina maždaug 13 
proc. didesnė nei bilietų, įsigytų, 
pavyzdžiui, sekmadienį, rašo “The 
Wall Street Journal” remdamasis 
bendrovių “Expedia” ir “Airlines 
Reporting Corp” atliktu tyrimu. 
Šios bendrovės surinko ir apdorojo 
iš turistinių agentūrų gautus duo-
menis apie bilietų užsakymus.

Duomenų analizė parodė, kad 
prieš savaitgalį bilietų kainos auga, 
o penktadienį jos būna aukščiau-
sios. Kaip viena iš galimų priežas-
čių įvardinama padidėjusi paklausa 
artėjant savaitgaliui -žmonės, su-
manę pasiieškoti pigesnės kelionės 
su nuolaida paieškoms skiria bū-
tent savaitgalius. Antra priežastis, 
kuri, tyrimo autorių nuomone, turi 
įtakos bilietų kainai, - aviacijos 
bendrovių kainų politika, nes ben-
drovės atnaujina bilietų kainas bai-
giantis savaitei, paprastai didinda-
mos jas būtent nuo penktadienio.

Vis dėlto, kaip parodė tyrimo re-
zultatai, geriausia diena pirkti lėk-
tuvų bilietus, yra antradienis. Tyri-
mo autoriai aiškina šį faktą tuo, kad 
per savaitgalį aviacijos bendrovės 
“žaidžia kainomis”, pirmadienį 
tikrina ataskaitas ir pardavimų re-
zultatus ir priima sprendimą dėl 
neparduotų bilietų išpardavimo.

Numegzta didžiausia 
pasaulyje kalėdinė kojinė

Šeštadienį JAV Fejetvilo mieste 
bus pristatyta didžiausia pasaulyje 
kalėdinė kojinė, praneša “Associ-
ated Press”. Įspūdingos šventinės 
kojinės svoris - beveik 730 kg, 
plotas - apie 715 kv. metrų. 

Prie mezginio darbavosi mez-
gėjai iš 50 JAV valstijų ir keturių 
Kanados provincijų, taip pat iš Ai-
rijos.

Gineso (Guinness) rekordų tei-
sėja Kimberli Patrik (Kimberly Pa-
trick) pasakojo, kad kojinė jau iš-
matuota ir atitinka visus kriterijus, 
kad būtų paskelbta kaip didžiausia 

pasaulyje.
Siūlų kojinei parūpino bendrovė 

“Caron United”. Ši įmonė paauko-
jo dalį pajamų iš siūlų pardavimų 
žuvusių JAV karių vaikų stipendi-
joms.  

Niujorke - rekordinė 19 
laipsnių šilumą

Niujorke pasiektas gruodžio ši-
lumos rekordas - termometro stul-
peliai sekmadienį čia kilo iki 19 
laipsnių padalos. Tokia kone vasa-
riška temperatūra vidudienį užfik-
suota stotyje Centriniame parke, 
praneša agentūra AFP.

JAV meteorologijos tarnybos 
duomenimis, gruodžio 13-oji buvo 
šilčiausia gruodžio diena Niujorke 
nuo orų stebėjimo pradžios prieš 
daugiau kaip 140 metų.

Jau ir šeštadienį metropolyje ry-
tinėje pakrantėje buvo neįprastai 
šilta. 

Paprastai Niujorke gruodžio 13-
ąją vidutinė temperatūra siekia 3 
laipsnius šilumos. Ligšiolinis šilu-
mos rekordas buvo pasiektas 1923 
metais, kai sušilo iki 18 laipsnių. 

Ir ateinančiomis dienomis me-
teorologai prognozuoja neįprastą 
šiam metų laikui šilumą. 

-ELTA


