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

Pandemija ,,pagimdė” naują 
festivalį Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Paskutiniai vasaros pasispardymai rugpjūčio 7 - 9 dienomis 
Anykščiuose pažymėti nauju minifestivaliu - stovykla ,,Pops-
kull”.  Šalia miesto esančioje stovyklavietėje ,,3 kilometras” nau-
ją renginį ,,užkūrė” asociacija ,,ALT events”, Dainuvos slėnyje 
jau daugiau nei dešimtmetį rengianti alternatyviosios muzikos 
festivalį ,,Devilstone”.

Jono Biliūno gimnazijoje įteikti brandos atestatai
Rugpjūčio 8 d. Anykščių J. Biliūno gimnazijoje vyko iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija. Šiemet mokslus sėkmingai 

baigė 95 šios gimnazijos abiturientai. 

Nerekomenduoja. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracija, 
atsižvelgdama į 2020 m. rugpjūčio 
10 d. Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijos 
parengtų Anykščių rajono maudy-
klų vandens tyrimų protokolų duo-
menis, informuoja, kad Šventosios 
upės maudykloje prie Šeimyniškė-
lių g. maudytis nerekomenduoja-
ma, nes vanduo neatitinka mikro-
biologinių parametrų.  

Atostogos. Dalį praėjusios sa-
vaitės atostogavęs Anykščių ra-
jono vicemeras Dainius Žiogelis 
pirmadienį grįžo į darbą, bet nuo 
antradienio iki savaitės pabai-
gos vėl atostogaus. D.Žiogelis 
,,Anykštai“ praėjusią savaitę sakė, 
jog per atostogas jis planuoja nu-
kulti javus. Rugpjūčio 10-21 die-
nomis atostogauja ir Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė. 

Viltis. Tikėtina, kad Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Statybos skyrius netrukus 
turės vedėją. Šis skyrius nuola-
tinio vedėjo neturi nuo 2018-ųjų 
metų rudens. Konkursai šioms 
pareigoms užimti skelbti ne vieną 
kartą, tačiau jie vis neįvykdavo. 
Pagal dabartinę tvarką, konkur-
sai į pareigas valstybės tarnyboje 
įvyksta tik tada, kai juose dalyvau-
ja ne mažiau nei du pretendentai, 
kitaip tariant, į konkursą negali 
eiti vienas, turi vestis ir draugą. Šį 
kartą Statybos vedėjo konkursui 
registravosi du pretendentai. Už-
tai Anykščių savivaldybės ,,vieno 
langelio“ specialistą bus iš ko pa-
sirinkti. Šiam konkursui registra-
vosi net 8 pretendentai.

Atestatai. Rugpjūčio 14 dieną, 
penktadienį, Anykščių J. Biliūno 
gimnazijos Kavarsko vidurinio 
ugdymo skyriaus 7 abiturientams 
bus įteikti brandos atestatai. Abitu-
rientus žada pasveikinti Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. 
Šiais metais Kavarsko mokyklą 
baigė 9 moksleiviai, tiesa, 2 iš jų 
nepavyko išlaikyti visų egzaminų. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis rugpjūčio 14 d., 
penktadienį.

lina DAPkienĖ

8 psl.

4 psl.
,,Popskull“ festivalis priminė jaukų pasibuvimą gamtoje.

Minifestivalio-stovyklos ,,Popskull” organizatorius Vaidas Vo-
ronavičius sakė, kad naująjį festivalį pastarąjį savaitgalį Anykš-
čiuose aplankė 700 – 800 žiūrovų.

Šventiškai ir pakiliai į oficialią brandos atestatų įteikimo ceremoniją visus absolventus atvedė kuratorė Almyra Sabaliaus-
kaitė (pirmoji iš kairės).

Savivaldybės 
teisininkė 
bylinėsis su 
darbdaviu

2 psl.

Baigiasi 
Troškūnų 
seniūno 
kadencija

2 psl.

Vestuvių 
fotografė 
įamžina 
nesuvaidintas 
emocijas

3 psl.

Dar bus grybų
Audrius VINGRYS, 

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko muzie-
jaus darbuotojas: 

„Pirmuosius raudonviršius 
radau prieš Jonines“.

5 psl.
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spektras

temidės svarstyklės
Smurtas I. Rugpjūčio 7 - ąją, 

apie 10 val., Troškūnų sen., Vai-
dlonių k., vyras (g. 1958 m.) sukė-
lė fizinį skausmą moteriai (g. 1945 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras uždarytas į areštinę.

Sprogmuo. Rugpjūčio 7- ąją, 09 
val. 37 min.,  Anykščių sen., Vai-

vadiškių k., rastas sprogmuo. Rug-
pjūčio 7-ąją 10 val. 1 min. įvestas 
planas „Skydas“. Sprogmuo sunai-
kintas.

Smurtas II. Rugpjūčio 8 – ąją, 
apie 22 val.30 min., Troškūnų sen., 
Karčių k., vyras (g. 1998 m.) smur-
tavo prieš vyrą (g. 1967 m.). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
vyras sulaikytas ir uždarytas į Ute-

nos aps. VPK areštinę.

Girtas. Rugpjūčio 9-ąją 17 val. 
42 min. Anykščiuose, Žiburio g., 
neblaivus (nustatytas 3.11 prom. 
girtumas) vyras (g. 1967 m.) vaira-
vo automobilį „Seat Ibiza“. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Vagystė. Rugpjūčio 9-ąją  07 val. 
46 min., Kavarsko sen., Pumpučių 

k., iš vyro (g. 1951 m.) pavogtas 
automobilis „Opel Zafira“. Tą pa-
čią dieną 20 val. 51 min. automo-
bilis rastas Kavarsko sen., Šovenių 
k. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Rugpjūčio 9-ąją, apie 8 
val., Debeikių sen., Aknystos k., 
rastas vyro (g. 1944 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Kelionės. Lietuvai įvedus pri-
valomą saviizoliaciją iš Lenkijos 
grįžusiems žmonėms, laikinai stab-
domi traukinių reisai tarp Kauno 
ir Balstogės. Sprendimas priimtas 
siekiant mažinti galimas rizikas.  
Įmonė taip pat pabrėžia, kad kelio-
nės šiuo maršrutu pastaruoju metu 
nebuvo populiarios – keleiviai 
dažniau rinkosi išvykas po Lietu-
vą. „LTG Link“ BNS nurodė, kad 
maršrutas po karantino buvo atnau-
jintas liepos 31 dieną ir sulaukė itin 
mažo susidomėjimo – juo viduti-
niškai keliaudavo apie 10 keleivių, 
traukiniai dukart kursuodavo šešta-
dieniais ir sekmadieniais bei kartą 
pirmadieniais. Į sąrašą šalių, iš ku-
rių grįžus privaloma saviizoliacija, 
Lenkija įtraukta pirmadienį. Be to, 
į jį įtraukti  Nyderlandai, Islandija, 
Kipras ir Turkija.

Posėdis. Socialdemokratai pir-
madienį pasiūlė dėl situacijos Bal-
tarusijoje kviesti skubų neeilinį 
Seimo posėdį ir ruoštis priimti po-
litinius pabėgėlius. Partija siūlo, 
kad Lietuvos Seimas paragino Eu-
ropos Parlamentą inicijuoti politi-
nes sankcijas šiurkščius žmogaus 
teisių pažeidimus inicijavusiems ir 
vykdantiems Baltarusijos režimo 
atstovams, įskaitant draudimą at-
vykti į Europos Sąjungą (ES) bei 
ES erdvėje valdomo turto ir lėšų 
įšaldymą, tokiu būdu nesukeliant 
žalos Baltarusijos visuomenės eko-
nominei situacijai. „Reikia imtis 
veiksmų, kurie realiai stabdytų au-
toritarinį režimą, tačiau nepakenk-
tų baltarusių visuomenei. Taigi, 
vietoje ekonominių sankcijų visai 
valstybei, turime svarstyti politines 
sankcijas, tikslingai nutaikytas į re-
žimo lyderius, smurto iniciatorius 
bei vykdytojus, taip pat pasiruošti 
priimti politinius pabėgėlius“, – 
pranešime teigia Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Gintautas Pa-
luckas. Taip pat siūloma svarstyti 
pagalbos politiniams pabėgėliams 
būdus bei bendrą ES reikalavimą 
surengti laisvus ir sąžiningus rinki-
mus, atsisakant pripažinti šių rinki-
mų oficialius rezultatus.

Baudos. Policijos pareigūnai 
savaitgalį nubaudė du privalomų 
apsauginių kaukių nedėvėjusius 
žmones. „Per savaitgalį turime du 
atvejus – Vilniuje ir Šiauliuose, 
prekybos centruose“, – sakė Poli-
cijos departamento Komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė Re-
vita Janavičiūtė. Pasak jos, kaukių 
nedėvėjusiems žmonėms pareigū-
nai baudų nepaskyrė, jų dydis bus 
nuspręstas išnagrinėjus administra-
cines bylas. Dėl saviizoliacijos tai-
syklių pažeidimo savaitgalį šalyje 
buvo nubausti keturi žmonės. Vie-
ną pažeidimą užfiksavo policijos 
pareigūnai, tris – Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnai. Sie-
kiant pažaboti koronaviruso plitimą 
nuo rugpjūčio 1 dienos privalomas 
kaukių dėvėjimas grąžintas parduo-
tuvėse, paslaugų teikimo vietose, 
oro uostuose, viešajame transpor-
te, laisvalaikio ir pramogų vietose, 
paslaugas teikiančiose valstybės ir 
savivaldybių institucijose, įstaigo-
se ir įmonėse. Administracinių nu-
sižengimų kodekse numatyta, kad 
dėl privalomų nurodymų nesilai-
kymo gresia nuo 500 iki 1,5 tūkst. 
eurų baudos, juridiniams asmenims 
– nuo 1,5 iki 6 tūkst. eurų baudos. 
Jeigu bauda sumokama per 15 ka-
lendorinių dienų, taikoma pusė mi-
nimalios baudos.

- Bns

Baigiasi Troškūnų seniūno kadencija
Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje pa-

skelbtas konkursas Troškūnų seniūno vietai užimti. Troškūnų seniū-
nas Antanas Jankauskas seniūnijai vadovaus iki rudens, o Anykščių 
rajono vadovai iš anksto pradėjo ieškoti, kuo pakeisti seniūną. 

Seniūnams nustytas 65-erių metų 
amžiaus cenzas, be teisės pratęsti  
kadenciją. A.Jankauskui 65-eri metai 
sukaks spalio 8--ąją.   A.Jankauskas 
Troškūnų seniūnijai vadovavo 1983-
1995 ir nuo 2012-ųjų. 

Tiesa, tarybiniais metais ir Nepri-
klausomybės pradžioje ši pareigybė 
buvo kitaip vadinama.

Priminsime, jog jau šios kaden-
cijos valdžia paskyrė tris naujus 
Anykščių rajono seniūnus - Viešin-

tų seniūnijos vadovu tapo Ramūnas 
Blazarėnas, Andrioniškio - Rolandas 
Lančickas, Svėdasų - Saulius Rasa-
las.

Iš dabartinių seniūnų tik trys 
yra peržengę 60-ies metų amžiaus 
ribą. Kurklių seniūnui Algimantui 
Jurkui rudenį sukaks 61-eri. Skie-
monių seniūnas Stasys Steponėnas 
ir Anykščių seniūnas Eugenijus 
Pajarskas šiemet šventė 62-uosius 
gimtadienius. Troškūnų seniūnas Antanas Jankauskas dirba paskutinius mėnesius. 

Savivaldybės teisininkė bylinėsis su 
darbdaviu Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civi-
linės metrikacijos skyriui toliau tiesiogiai vadovauja savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.  O skyriaus vedėjos 
pareigų netekusi Sigita Mačytė Šulskienė bylinėsis su darbdaviu.

S.Mačytė-Šulskienė liko dirbti 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje vyriausiąja spe-
cialiste, tačiau kreipėsi į Regionų 
apygardos Panevėžio teismo rūmus, 
kuriems apskundė darbdavo spren-
dimą pažeminti ją pareigomis. 

Savivaldybės administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė ,,Anykštai“ 
sakė, kad S.Mačytės-Šulskienės pa-
žeminimas pareigomis reiškia, kad 
administracijos vadovai nėra paten-
kinti teisininkės darbu. O vykstantis 
teismo procesas demonstruoja, jog 
abi šalys - ir darbuotoja, ir darbda-
vys - vieni kitais nepasitiki.

,,Yra dvi šalys, viena turi savo 
poziciją, kita - savo. Gyvename 
demokratinėje valstybėje, todėl ir 
kreipiausi į teismą, prašydama tre-

čios šalies įvertinti, kas yra teisus“, 
- ,,Anykštai“ kalbėjo A.Mačytė-
Šulskienė. 

Regionų apygardos Panevėžio 
teismo rūmai bylos nagrinėjimo dar 
nepradėjo. 

Anykščių savivaldybės admi-
nistracija, turėdama  savo Teisės, 
personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyrių, perka išorines teisines 
paslaugas. Savivaldybė po viešojo 
pirkimo konkurso sudarė teisinių 
paslaugų sutartį su Justo Vilio 
advokatų kontora. L.Kuliešaitė ti-
kino, kad garsus advoktas į pagal-
bą pasitelkiamas tik išskirtiniais 
atvejais. J.Vilys teisinių paslaugų 
sutartį su Anykščių rajono savival-
dybe turėjo ir tuomet, kai rajoną 
valdė meras Kęstutis Tubis.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė pati atlieka ir Teisės, 
personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėjos pareigas.

Sigita Mačytė - Šulskie-
nė teismo prašo panaikinti 
administracijos direktorės 
įsakymą, kuriuo ji pažeminta 
pareigomis.       

J.Mačytė-Šulskienė yra buvusi 
policininkė. Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus ve-

dėja ji tapo K.Tubio laikais. Per sa-
vivaldos rinkimus ji buvo viena iš 
K.Tubio rinkimų štabo lyderių. 

Vyno gamyklos kieme vyks koncertas
Vienas iš šių metų ,,Purpurinio vakaro“ renginių vyks ypač išskir-

tinėje erdvėje - vidiniame ,,Anykščių vyno“ gamyklos kieme. Gamy-
kloje rugpjūčio 21-ąją  koncertuos Linas Adomaitis ir grupė.

„Mums tai – tikras iššūkis, juk ga-
mykloje galioja griežta tvarka, sau-
gumo standartai (...). Nuoširdžiai 
džiaugiamės galėdami prisidėti prie 

festivalio tęstinumo, dovanoti šven-
tę anykštėnams ir miesto svečiams. 
Tikimės, kad netradicinė aplinka 
koncertui suteiks išskirtinumo ir ža-

vesio, o mūsų svečiams – pamatyti 
gamyklą netikėtame amplua, pajusti 
jos istorinę aurą“, – poratlui 15 min.
lt sakė „Anykščių vyno“ gamyklą 
valdančios bendrovės „MV GROUP 
Production“ generalinis direktorius 
Algirdas Čiburys.

Tryliktasis festivalis ,,Purpurinis 

vakaras“ prasidės rugpjūčio 20-ąją.   
Praėjusią savaitę Vilniuje, ,,Vasaros 
sode“, buvo surengta muzikinė de-
gustacija. Joje lankėsi ir iš Australijos 
į Lietuvą gyventi persikėlęs „Anykš-
čių vyno“ įkūrėjo Balio Karazijos gi-
minaitis Algimantas Karazija.         - 

Sieks griežčiau kontroliuoti „sofos“ ūkininkus

„Norisi, kad tie „sofos“ ūkinin-
kai toliau nebujotų ir tą žemę vals-
tybė galėtų perduoti dirbančiam 
žmogui“, – Seime tvirtino „Sofos“ 
ūkininkais vadinami tie, kurie de-
klaruoja daugiametes pievas – jų 
plotai, pasak Žemės ūkio ministro, 

siekia 67 tūkst. hektarų, iš jų apie 
54 tūkst. ha yra iki trijų hektarų. 

Jiems išmokama apie 40-50 mln. 
eurų tiesioginių išmokų.  

„Tie pinigai (tiesioginės išmo-
kos, - red. pastaba) neinvestuoja-
mi – techniką pasamdo, kartą per 

- AnYkŠTA

Seimo nariams ir žemės ūkio ministrui susiginčijus, kokius 
žemės plotus turi tiesiogines ES išmokas gaunantys vadinamieji 
„sofos“ ūkininkai, ministras Andrius Palionis pažadėjo dar griež-
čiau juos kontroliuoti.

metus numulčiuoja, bet nei šienas 
pagaminamas, nei parduodamas, 
tik CO2 gaminamas, o sugrįžta 
nebent vienas-du eurai. Kiti pra-
valgomi, panaudojami kitų porei-
kių tenkinimui. Nesukuria jokios 
pridėtinės vertės, o tik dar didina 
CO2, nes žolė pūva“, – BNS teigė 
K. Starkevičius. 

A. Palionio teigimu, bus griež-
tinama šių ūkininkų kontrolė, nors 
ir dabar ji yra griežta. Nacionalinė 

žemės tarnyba jau dabar neleidžia 
turintiems laikinas žemės nuomos 
sutartis pakeisti jas į ilgalaikes: 
„Jiems automatiškai neleidžia per-
rašyti. Yra atranka.“ 

Žemės ūkio informacijos ir kai-
mo verslo centro vadovas Sigitas 
Puodžiukas anksčiau teigė, kad 
2019 metais 55 tūkst. pareiškėjų 
turėjo 236 tūkst. ha pievų, bet ne-
turėjo nė vieno gyvulio.    

- Bns
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komentarai

DIRBU SAU

tautos balsas Rubikių ežero salose netvarka
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

Vestuvių fotografė įamžina 
nesuvaidintas emocijas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnė Ieva Vogulienė jau dešimtmetį fotografuoja vestu-
ves. Moteris tikino, kad tik fotografuodama per mėnesį ji galėtų 
uždirbti ir 10 tūkst. eurų, tačiau pinigai nėra jai didžiausia ver-
tybė. ,,Aš noriu daugiau skirti laiko savo šeimai, todėl uždirbu 
tiek, kiek man reikia”, - sakė savamoksle profesionale prisista-
tanti fotografė. 

I.Vogulienė pasakojo, kad yra 
baigusi kultūrinės veiklos vadybos 
studijas, tačiau net ir krimsdama, 
regis, mažai ką bendra su fotogra-
fija susijusius mokslus, ji stengėsi 
kuo arčiau prie jos priliesti.

,,Pavyzdžiui, muzikos vadybos 
paskaitoje aš kūriau rašinį apie 
muzikos grupių plokštelių virše-
lius”, - sakė I.Vogulienė.

Pašnekovė sakė dar ir šiandien 
nesuprantanti, iš kur joje buvo tiek 
pasitikėjimo, kad ryžosi fotogra-
fuoti vestuves.

,,Dar mokydamasi mokykloje, 
dalyvaudavau įvairiuose fotografi-
jų konkursuose. Gal tai man įpūtė 
to pasitikėjimo? Laimėdavau kon-
kursus, gaudavau prizus ir tai mane 

skatino. Studijuodama feisbuke 
susikūriau paskyrą ,,Ieva foto” ir 
po truputį man savaime pradėjo 
plaukti užsakymai”, - savo sėkmės 
istorija dalijosi  I.Vogulienė.

Fotografė sakė supratusi, kad 
jai labiausiai patinka fotografuo-
ti žmones, jų laimingas laukimo 
akimirkas - vestuves, krikštynas ir 
panašias šventes.

,,Vėliau išsigryninau, kad man la-
biausiai patinka fotografuoti poras. 
Dabar ir fotografuoju poras bei por-
tretus”, - sakė I.Vogulienė.

Iš pradžių fotografe  I.Vogulienė 
dirbo pagal verslo liudijimą, dabar 
užsiima individualia veikla. Pašne-
kovė pastebėjo, kad imtis fotografa-
vimo verslo - brangus malonumas.

,,Technika brangi, reikia galingo 
kompiuterio, mokamų fotografijų 
apdorojimo programų. Tai brangus 
malonumas, bet iš to tikrai galima 
uždirbti, tik reikia įdėti labai daug 
darbo, kad prieitum iki to, kad žmo-
nės moka tau tiek, kiek tu esi  ver-
tas”, - sakė I.Vogulienė.

Beje, I.Vogulienė fotografams 
veda mokymus. Jie vyksta fotogra-
fės studijoje Anykščiuose, Gegužės 
gatvėje. Šioje studijoje fotografė 
dirba šaltuoju metų periodu.

,,Tačiau dirbti gamtoje man la-
biau priimtina nei dirbtinėje namų 
aplinkoje”, - pasakojo I.Vogulienė.

Pasiteiravus, ar koronaviruso 
pandemija taip pat paveikė fotogra-
fijos verslą, I.Vogulienė sakė: ,,Šiek 
tiek paveikė. Dėl to labai stipriai 
neišgyvenu. Per karantiną nebuvo 
galima rengti fotosesijų, bet iš karto 
po karantino viskas labai greitai grį-
žo į savo vėžes.”

Anksčiau I.Vogulienė daugiau-
sia šeimų šventes fotografuodavo 
Anykščiuose, tačiau dabar, kaip ji 
pati sakė, gimtajame mieste ji, kaip 
fotografė, ,,retas svečias”.

,,Anykštėnams mano paslaugos 
jau per brangios. Dabar dažniau 
važiuoju į kitus miestus”, - sakė 
I.Vogulienė.

Beje, Vogulienė didžiavosi, kad 
yra laimėjusi pasaulinio lygio foto-
grafijos konkursą  ,,35 AWARDS”.

,,Šiame konkurse dalyvavo dau-
giau nei pusė milijono fotografų ir 
savo kategorijoje kažkaip pavyko 
išplėšti pirmąją vietą. Laimėji-
mą pelniusi nuotrauka buvo da-
ryta mobiliuoju telefonu”, - sakė 
I.Vogulienė.

Šiais laikais  daug žmonių pa-
galvoja: kam brangiai mokėti už 
fotografo paslaugas, juk dabar visi, 
galima sakyti, yra fotografai, foto-
grafuojantys kad ir tais pačiais mo-
biliaisiais telefonais.

,,Ne nuo technikos priklauso, 
kokia bus nuotrauka. Svarbu foto-
grafo įgūdžiai, stilistika, tai, kaip jis 
moka atpalaiduoti žmones, kad jie 
nuotraukose atrodytų ne dirbtinai, o 
natūraliai. Viskas turi būti gražu ir 
vientisa, ir tai yra labai didelio dar-

bo ir didelės patirties rezultatai”, - 
kalbėjo I.Vogulienė.

Fotografė sakė, kad jos klientai - 
ne prabangių vestuvių rengėjai.

,,Mano klientas yra tas, kuris 
mėgsta paprastumą, gamtą ir ne-
sivaiko jokios pompastikos. Aš už 
natūralumą, natūralias emocijas ir 

tikrumą”, - sakė I.Vogulienė.
Fotografė I.Vogulienė pabrėžė, 

kad jai, kaip ir daugumai žmonių, 
svarbiausia yra meilė, o ne pinigai.

,,Todėl labai svarbu dirbti myli-
mą darbą ir grįžti į darbą tik dėl to, 
kad jis jums patinka, o ne tik dėl pi-
nigų”, - sakė I.Vogulienė.

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių 
rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius 
papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją 
telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . At-
kreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie 
smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Fotografė Ieva Vogulienė sakė, kad labai svarbu dirbti mylimą 
darbą.

Poras dažnai tenka atkalbinėti nuo fotosesijų nuomotuose dvaruose ar automobi-
liuose. Ieva Vogulienė žmones mėgsta įamžinti natūralioje aplinkoje.

Už šią fotografiją Ieva Vogulienė buvo apdovanota pasauliniame fotografijos 
konkurse.

Nesuvaidintos emocijos – svarbus geros fotografijos akcentas.

Rubikių ežero salose baisi anti-
sanitarija. Žvejai gamtinius reika-
lus atlieka vietoje, šiukšles meta į 

vandenį. Nėra gaspadaoriaus, ku-
ris pasirūpintų tvarka. Salose pilna 
vėjovartų. Rubikių draustinis... Ką 

tai reiškia? Ar tai reiškia, kad gali 
būti tokia netvarka? Kai žvejoji, 
pelės net maistą užpuola.

Reikėtų konteinerius pastaty-
ti prie nusileidimo į ežerą vietų, 
plastikinius maišelius atliekoms 
pakabinti. 10 metų nemačiau, kad 
kažkas čia ką nors tvarkytų.

Manau, kad prisidengiama 

draustiniu ir todėl niekas nieko ne-
tvarko.                                  Vilius



  
2020 m. rugpjūčio 11 d.KULTŪRŲ SANKRYŽA

Pandemija ,,pagimdė” naują festivalį

Nusprendė išlikti paslaptingi…

Po to, kai koronaviruso pandemi-
ja galutinai sugriovė liepą Dainu-
vos slėnyje turėjusį vykti tradicinį 
festivalį ,,Devilstone”, kažko pana-
šaus iš jo organizatorių buvo gali-
ma tikėtis. Pandemijos gniaužtams 
kiek atsilaisvinus, paaiškėjo, kad 
asociacija ,,ALT events” Anykščių 
jokiu būdu apleisti neketina.

Apie ,,Popskull” pirmoji pranešė 
,,Anykšta”. Tai, kad Anykščiuo-
se vyks dar vienas festivalis, pa-
aiškėjo po liepą Anykščių rajono 
savivaldybėje vykusio Kultūros 
tarybos posėdžio. Tiesa, net ir pa-
viešinus apie naują renginį, jo or-
ganizatoriai iki paskutinės minutės 
išliko paslaptingi. Jokių apie naują-
jį festivalį komentarų ir pranešimų 
spaudai, jokių kvietimų žiniasklai-
dai: nieko iš to, kas iki tol būdavo 
įprasta festivaliuose ,,Devilstone”.

Daug nuogų kūnų ir…mažai 
anykštėnų

,,Anykšta” minfestivalyje-sto-
vykloje ,,Popskull” apsilankė rug-
pjūčio 8-osios, šeštadienio, vakarą. 
Iki renginio vietos,  stovyklavietės 
,,3 kilometras”, kaip ir dauguma 

jo dalyvių, apie 3 kilometrus nuo 
Anykščių miesto kulniavome pės-
čiomis. Stovyklavietę taip pat buvo 
galima pasiekti Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro trau-
kinuku, paspirtukais, dviračiais.

Kepinant beveik 30 laipsnių 
karščiui, minifestivalio-stovyklos 
,,Popskull” teritorija buvo tiesiog 
ideali, nes šalia vingiuoja Šven-
tosios upė, todėl čia netrūko be-
simaudančių ir vaikštinėjančių po 
renginio teritoriją tiesiog su pa-
plūdimio drabužiais.

Organizatoriams pavyko sukur-
ti kažką panašaus, ką jie jau buvo 
padarę festivalyje ,,Devilstone”. 
Galima sakyti, kad į stovyklavietę 
,,3 kilometras” buvo perkelta po-
puliarioji ,,Barbablue” scena, kuri 
Dainuvos slėnyje taip pat visuo-
met įsikuria ant Šventosios upės 
kranto.

Į pirmą kartą vykstantį ,,Pops-
kull” festivalį buvo parduotas ri-
botas bilietų skaičius - jame dėl 
koronaviruso pandemijos  buvo 
laukiama iki 700 - 800 žiūro-
vų. Kadangi renginyje lankėmės 
šeštadienio vakarą, kiek jų čia 
susirinko realiai, nustatyti buvo 
sunku, tačiau, pirminiais skaičia-
vimais, galėjo atvykti tikrai ne 
vienas šimtas. Beje, anykštėnų 
renginyje buvo matyti vos vienas 

kitas. Bilietas visam savaitgaliui 
į minifestivalį - stovyklą kainavo 
40 Eur, vienos dienos bilietas - 25 
Eur.

Minifestivalio teritorijoje buvo 
prekiaujama alumi (3,5 Eur už 
0,5l), burgeriais (7,5 Eur) - mais-
to ir gėrimų pasirinkimas nebuvo 
itin platus.

Metalo muzika – jau nebe 
pirmame plane

Minifestivalyje pasirodė 12 al-
ternatyvios muzikos atlikėjų iš 
Lietuvos. Tarp labiausiai žino-
mų vardų -  ,,Solo Ansamblis”, 
,,Jauti”, ,,Egomašina” ir kiti. Dar 
vienoje improvizuotoje scenoje 
plokšteles tarp muzikos grupių 
suko žinomi šalies DJ`ai (Zakmi-
na, Amora Lamor ir kt.). Šokiai 
stovyklavietėje ,,3 kilometras” 
vyko iki pat paryčių. Asociacijai 
,,ALT events” net ir po daugiau 
nei dešimtmečio vis dar sunku 
atsikratyti metalo muzikos pasi-
rodymus rengiančios komandos 
etiketės, tačiau jau keletas metų 
festivalyje ,,Devilstone”, o dabar 
ir naujajame minifestivalyje-sto-
vykloje ,,Popskull” skamba labai 
eklektiška muzika - nuo gitarinių 
rifų iki elektroninės muzikos dū-
žių.

Savivaldybės parama - kukli

M i n i f e s t i v a l i u i - s t o v y k l a i 
,,Popskull” Anykščių rajono savi-
valdybė skyrė kuklią 1 tūkst.600 

Eur paramą, nors organizatoriai 
savivaldybės prašė 6 tūkst.900 
Eur paramos. Pirmą kartą vykusį 
minifestivalį - stovyklą organiza-
toriams surengti atsiėjo beveik 34 
tūkst. Eur.

 Skirtingai nei į festivalį ,,De-
vilstone”, organizatoriai anykštė-
nams šį kartą bilietams jokių nuo-
laidų netaikė. 

Asociacija ,,ALT events” skel-
bia, kad minifestivalį - stovyklą 
,,Popskull” jie vystys ir ateityje. 
Šiame renginyje akcentuojamas 
ekologiškas stovyklavimas bei al-
ternatyvią muziką gyvai atliekan-
čių jaunų ir perspektyvių Lietuvos 
atlikėjų pasirodymai. Ateityje į 
minifestivalį - stovyklą numatoma 
kviestis ir atlikėjų iš užsienio.

Stovyklavietėje išrinko 
kankorėžius

Vaidas Voronavičius, vienas iš 
minifestivalio-stovyklos ,.Pops-
kull” organizatorių, rugpjūčio 
10-osios, pirmadienio, rytą, ką tik 
pasibaigus renginiui, ,,Anykštai” 
sakė, kad festivalis pavyko ir, pir-
miniais skaičiavimais, stovyklavie-
tėje ,,3 kilometras” šėlo planuotas 
700-800 žiūrovų skaičius.

,,Nuostolių nėra, tvarkome 
stovyklavietės teritoriją, dabar 
ji bus net tvarkingesnė - išrinko-
me net kankorėžius”, - kalbėjo 
V.Voronavičius.

V.Voronavičius kalbėjo, kad dau-
giau nei per dešimtmetį, rengdama 
Anykščiuose festivalius, asociacija 
,,ALT events” jaučiasi jau tapusi 
tvaria vietos bendruomenės dali-
mi.

,,Pas mus komandoje daugiau 
nei pusė dirbančių yra anykštė-
nai, todėl natūralu, kad jaučiamės 
Anykščių krašto dalimi. Džiugu, 
kad nebesusiduriame su trukdžiais. 
Prieš 10 metų į mus žmonės žiū-
rėjo labai atsargiai”, - prisiminė 
V.Voronavičius.

Prisiminus skandalingąjį gai-
dį, kuris ant vieno Anykščių 
miesto pastato, pačiame cen-
tre, buvo nupieštas jų iniciatyva, 
V.Voronavičius atskleidė, kad ir 
šiemet vieną iš pastatų mieste no-
rėta apuošti gatvės meno piešiniu.

,,Norėjome nupiešti gyvatę barš-
kuolę. Deja, bet meno projektai yra 
,,sunkūs”. Manau, kad ateityje jų 
dar pvyks įgyvendinti”,-sakė jis.

Pradžią lydėjo skandalai ir net 
teismai

Priminsime, kad asociacija 
,,ALT events” pirmąjį festivalį 
,,Devilstone” Anykščiuose, Dainu-
vos slėnyje, surengė 2009 metais. 
Tuomet jame pasirodė pasaulinio 
garso trash-death metalo stiliaus 
muzikos grupė ,,Sepultura”. Keletą 
metų iš eilės festivalis laikėsi ,,me-
talinės linijos” - jame pasirodyda-
vo skandalingi kolektyvai, savo 
pasirodymuose nevengiantys šou 
elementų su krauju ar religiniais 
motyvais. ,,Karščiausi” festivalio 
organizatoriams buvo 2010-ieji 
metai, kai Dainuvos slėnyje pasi-
rodė norvegai ,,Mayhem” - muzi-
kantai scenoje pasirodė su liturgi-
niais drabužiais, atsinešė kiaulių 
galvų, kurias svaidė į publiką.
Grupės pasirodymas gerokai su-
pykdė tuometinį Anykščių dekaną 
Stanislovą Krumpliauską: dvasi-
ninkas buvo įsitikinęs, kad scenoje 
su liturginiais drabužiais ir kryžiu-
mi rankose pasirodę muzikantai 
įžeidė tikinčiųjų jausmus. Kunigas 
S.Krumpliauskas festivalio orga-
nizatorius apskundė Teisingumo 
ministerijai, tačiau teismas nu-
sprendė, kad norvegų pasirodyme 
tikinčiųjų jausmai įžeisti nebuvo.

Jau keletą metų iš eilės ,,Devils-
tone” festivalis vyksta be jokių 
skandalų. Net policijos pareigūnai 
stebisi, kad kasmet festivalio metu 
pavyksta išvengti rimtesnių inci-
dentų.

Minifestivaliui-stovyklai ,,Popskull“ Anykščių rajono savivaldybė skyrė 1 tūkst.600 Eur paramą. 

2010-aisiais ,,Devilstone“ koncertavusi  norvegų grupė „Ma-
yhem“ sukėlė religinės bendruomenės pasipiktinimą.

,,Devilstone“ festivaliuose netrūko šokiruojamų vaizdų. Festivalio dalyviai įsikūrė palapinių miestelyje.

(Atkelta iš 1 psl.)

nuotr. iš „Anykštos“ archyvų
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savaitgalio diskusija Ką manote apie valstybinių egzaminų rezultatus?
Net 40,5 proc. Anykščių rajono abiturientų neišlaikė valstybinio matematikos egzamino. 38,2 

proc. laikiusių gavo nuo 16 iki 35 balų, 19,1 proc. - nuo 36 iki 85 balų ir vos 2,25 proc.(du abitutien-
tai) - nuo 86 iki 99 balų.

Iš pirmo žvilgsnio, anykštėnų matematikos egzamino rezultatai yra žiaurūs, tačiau nuo bendrų 
Lietuvos rezultatų jie nedaug skiriasi. Iš 15 tūkst. matematiką laikiusių Lietuvos dvyliktokų egza-
mino neišlaikė beveik 5 tūkst., taigi, trečdalis. Lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino neiš-
laikė 9,6 proc. Anykščių abiturientų (Lietuvoje - 10,8 proc.), anglų kalbos egzamino neišlaikė 0,94 
proc. anykštėnų (1 abiturientas). Šalyje šio egzamino neišlaikė 1,05 proc. abiturientų. Vienas anykš-
tėnas neišlaikė ir fizikos egzamino. Kitus valstybinius egzaminus išlaikė visi juos laikę anykštėnai.

Ką manote apie valstybinių egzaminų rezultatus? Dėl matematikos egzamino rezultato kalti mo-
kiniai, mokytojai ar užduočių sudarytojai? 

Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

y: ,,Programa perkrauta gausy-
be temų, kurioms išmokti reikia 
daugiau laiko nei galima skirti tu-
rint keturias pamokas per savaitę.
Lieka tik ,,bėgimas per temas“, o 
kada įtvirtinti žinias ir pakartoti. 
Pamokoje yra tik 45 minutės (10-
15min. namų darbų aptarimas,10-
15 min. - naujos temos aiškinimas, 
10-15 min - praktinis uždavinių 
sprendimas ir t.t., o kur dar pamo-
kos tikslų, uždavinių skelbimas, 
darbas su spec. poreikių moki-
niais, mokinių drausminimas, ži-
nių vertinimas ir t.t.). Klasėje yra 
24-30 mokinių.“

xxx: ,,Mokymasis, žinios, 
įgūdžiai,matyt, niekada nebus 
žaidimas. Vaikai ir suaugusieji tu-
rėtų suvokti, kad išmokti, moky-
tis ir įgauti žinių – pastangų rei-
kalaujantis užsiėmimas.Gal gana 

mokykloje projektų,,,dienų be 
vadovėlių“ ir kitokių ,,mokymosi 
imitacijų“.“

Taip jums ir reikia: ,,Viena 
partija, pirštu nerodysim, nori už-
drausti korepetitorius ir įvesti ly-
giavą. Jau jeigu iki tiek dasimąs-
tėte, baudžiauninkai, taip ir reikia 
jums, durnių ir bažnyčioje muša.“

Jadze iš Svedasu: ,,Aš misly-
ju, kad dėl takiu prastu pažymiu 
yr kalti ir mokiniai, ir mokytojai. 
Per mažai dėmesio mokykloj ski-
riama mokslams, per daug visokių 
bereikalingų dalykų dėstoma, vi-
sakias nereikalingas veiklas būna. 
A makiniai turi daugiau skirt laika 
mokslams, a ne kampiuteria žaidi-
mams. Net baisu pažiuret in jauni-
mu, nosis visi sukiši in mobilius 
telefonus, bija galvu pakelt ir unt 
žmogų pažiuret.“

Rasa: Visai gerai išsisluoksnia-
vo - du procentai itin gabių mate-
matikai, labai normalu.“

......: ,,Niekas nesikeis Anykš-
čiuose tol, kol tėvai apkal-
bų būdu ,,rinksis“ mokytojus. 
Deja,egzaminų rezultatai rodo, 
kad pasirinkote ,,ne tuos“.

supermamytėms: ,,Mažiau pa-
taikaukite savo vaikams rinkdami, 
keisdami mokytojus pagal vaiko 
,,patogumus“. Mokytojai mokosi 
universitetuose, įgyja didelę patirtį 
dirbdami, jų darbą vertina moky-
klos vadovai, švietimo skyriaus 
tikrintojai, auditoriai...Kaip jūs ga-
lite įvertinti, kas yra ,,geras“ mo-
kytojas? Kokia Jūsų kompetenci-
ja? Jūsų vaikas, gavęs nepatinkantį 
įvertinimą, dažniausiai sukurs ko-
kią istoriją apie mokytoją, norė-
damas pateisinti savo tinginystę.O 

Jūs dažniausiai patikite ir bėgate 
,,keisti mokytojo“.Tokia Anykš-
čiuose tikrovė, gaila. Pripažinkite 
problemas šeimoje ir jas spręski-
te, o ne mokytoją ,,rinkitės“.Gerai 
besielgiantiems, kantriai besimo-
kantiems mokiniams nėra blogų 
mokytojų.

Marytė: ,,Apie mokytojus gerai 
arba nieko. Puikiai matau, kokie 
vaikai ateina į mokyklą. Kurie at-
eina mokytis, tie mokosi, kurie at-
eina laisvalaikį praleist - irgi mato-
si. Paskui prasideda priekaištai.Tai 
vat, mielieji, mokykim vaikus nuo 
kūdikystės pagarbos, įsiklausymo, 
ir visų kitų reikaliukų, kad nebūtų 
priekaištų. Tėveliai pinigą vejasi,o 
vaikai auga patys sau.“

Baisu: ,,Mokiniai laikė egzami-
nus, o ne mokytojai. Kai išlaiko 
gerai egzaminą, tai mokinio nuo-
pelnas, o kai neišlaiko, tai mokyto-
jas ,,kaltas“. Mokykitės, o ne mo-
kytojų nuopelnus skaičiuokite.“

jo, jo atsakymas į: Baisu: ,,ir 
dar uz sedejima ir tik uz sedejima 
mokytojams algas pakelkim. Dar 
geriau butu jog isvis i darba eit ne-
reiktu, namie pasedejai ir pinigai 
saskaitoje“.

ne viena karta sakiau: ,,jog 
kazkur problema yra. Jei problema 
mokiniuose, tai kodel tokie, kurie 
nesimoko, papuola i gimnazija, ko-
del profesinei juos moko vidurinio 
išsilavinimo, tad tikriausiai proble-
ma ne juose - o yra mokytojuose, 
nes jie nenori, gal nesugeba išaiš-
kint destomo dalyko. PVZ. vaikai 
biliunkeje buvo vidutiniokai, o 
aukstases pabaige su pagirimais, o 
mokytoju numyletiniai dešimtuki-
ninkai, išvis nesugebejo baigti.“

Stasė: ,,Mokytis nenori, o gero 
įvertinimo nori. Matematikoje 
stebuklų nebūna. Reikia mokytis. 
Mokytis.o ne žaisti su telefonu per 
pamokas.“

Jo: ,,Angliškai dabartinis jaunimas 
išmoksta, o va skaičiuot nelabai...“

mmm atsakymas į Jo: ,,Kai bus 
tiek dėmesio skiriama matematikai 
kaip anglų kalbai, tai ir rezultatai 
pagerės.Vien žaisdami kompiuteri-
nius žaidimus išmoksta angliškai, o 
matematikos išmokimui kompiute-
ris nepadeda. Kiek savaitinių pamo-
kų matematikai ir kiek anglų kalbai? 
Matematikos pamokose mokiniai 
turi būti skiriami į grupes.“

„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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Dar bus grybų
Šį kartą ,,Anykšta“žmonių, kurie iš miško negrįžta be pintinės 

grybų, prašė patarimų, kur, kada ir kaip grybauti. Tikimės, kad 
jų pasidalyta patirtis bus naudinga kitiems mūsų skaitytojams.

Galima patiems 
užsisėti 
baravykynus

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
Aknystos pensionato darbuoto-
jas:

,,Šiemet grybai dygo ne ten, kur 
pernai ar užpernai. Baravykus šie-
met rinkau geruose miškuose, o ne 
šabakštynuose. Sakyčiau, tokiuose 
tipiškuose baravykynuose. Tiesa, 
baravykai buvo kirmėliuoti, o vė-
liau visai pasibaigė. Dabar randu 
tik voveraičių. Tarp samanų dide-
lių voveraičių yra pridygusių. 

Prilijo, karšta, maniau, dabar 
grybų tikrai bus, bet baravykai, 
raudonviršiai, lepšiai dingo.  Na 
bet tikiuosi antros grybų dygimo 

bangos. Nors rimtesnio grybų der-
liaus kol kas nesitikiu, bet kartą per 
savaitę savo vietas patikrinu.  Tu-
riu ,,savo“ baravykynus, kuriuose 
dešimtmečiais grybauju. Paprastai 
jeigu jau grybai kažkurioje vietoje 
pradeda dygti, tai jie ten pat dygsta 
dešimtmečiais. Beje, aš pats nuo-
lat sėju grybus. Nupjaustau grybų 
galvos apačias ir jas sumetu į kibi-
rą. Užpilu vandeniu, parą palaikęs 
išvežu į mišką ir išlaistau. Pakeliu 
samanas, pilu tiesiai ant žemės. Po 
2-3 metų ten, kur pilsčiau grybie-
ną, pradeda dygti grybai. Vadinasi, 
mano receptas veikia.“

Daugiausia 
randa tas, kuris 
pirmasis 
atsikelia

Olga PAŠKEVIČIENĖ, trau-
pietė mokytoja: 

„Daug metų einu į tą patį miš-
ką ir tuo pačiu takeliu. Žinau, po 
kuriuo medžiu, prie kurio kelmo 
turi būti grybas. Bet šiemet bara-
vykų buvo gal tik savaitę. Dabar 
renku raudonviršius. Bet ir tie ne 
pulkais auga, o pavieniui. Kodėl 
randu daugiau nei kiti? Nežinau, 
ar daugiau. Ir kiti randa. Kur aš 
grybauju, praeina daug žmonių. 
Ir kiti traupiečiai žino tas pačias 
vietas. Bet paprastai aš miške 
būnu anksčiau nei kiti. Aš grįž-
dama iš miško susitinku į jį ei-
nančius. Sėkmingo grybavimo 
receptas, matyt, ir yra atsikėlimas 
anksčiau nei kiti. 

Beje, valgyti grybų nelabai 
mėgstu. Tačiau grybavimas man 
yra viskas - ir poilsis, ir sportas, 
ir azartas. 

Dabar grybams per karšta. Lie-
tus nulijo, tačiau užkaitino ir visą 
drėgmę ištraukė. Reikia laukti 
gausaus lietaus. Kiek laiko po 
lietaus turi praeiti, kad pasipil-
tų grybai? Praėjus parai jau yra 
prasmė eiti į mišką, mažų šviežių 
grybų jau turėtų būti.“ 

Esminis 
principas: 
grybauti tada, 
kai dygsta

Audrius VINGRYS, Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko muziejaus darbuo-
tojas: 

,,Svarbiausias principas - gry-
bauti tada, kai grybai dygsta, o 
ne tada, kai jų nėra. Ar turiu savo 
baravykynus? Aišku, kad turiu. 
Visi savo baravykynus turi.  Tiesa, 
vieno savo baravykynų, Burbiškio 
miške, jau trečia savaitė nedrįstu 
patikrinti po to, kai ten radau meš-
kos išmatų - į tą mišką nedrąsu 
eiti. Dabar dygsta tik voveraitės, 
bet panašu, kad po dienos kitos 
atsiras ir baravykų. 

Mano kieme pradėjo dygti kaz-
lėkai, o tai ženklas, kad tuoj pra-
dės lįsti ir geri grybai. 

Aš į mėnulio fazes nežiūriu, 
tiksliau, neturiu kantrybės sulauk-
ti, kol patekės tinkamas mėnulis. 
Gal mėnulio fazės ir turi įtakos, 
bet kai patikrinu mišką, ramiau 
miegu.

Šie metai išskirtiniai - pirmuo-
sius raudonviršius radau prieš 
Jonines. Neatsimenu, kad tokiu 
ankstyvu laiku būčiau radęs gry-
bų. 

Paprastai rudeninis dygimas 
prasidėdavo rugsėjo mėnesį, šie-
met jis, matyt, prasidės rugpjūčio 
viduryje.“ 

Nereikia 
skubėti...

Audrius KUSTA, Troškūnų 
girininkas: 

,,Pagrindinis receptas - ieškoti 
grybų tada, kai jie dygsta. Tiems, 
kurie grybų neranda ir tada, kai 
jų nėra, galiu patarti nekubėti, 
nelėkti mišku. 

Nes, žiūrėk, grybų pilna, o 
žmogus jų vis tiek nepastebi.  
Raudonviršių gali aptikti ir grei-
tai eidamas, o baravykus praeisi. 
Jie gerai užsimaskuoja. Radus 
vieną baravyką, reikia gerai ap-
sidairyti aplinkui, žiūrėk, dar 15 
rasi...

Pats aš nesu grybautojas, laiko 
neturiu. 

O žmona turi savo baravy-
kynus, žino, kur grybų ieškoti. 
Mūsų miškuose baravykai dygo 
prieš porą savaičių, tada buvo 
nerealus dygimas. 

Dabar - sausa, grybų nebėra, 
reikia laukti lietaus.“  

- AnYkŠTA
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AVINAS. Savaitės pradžioje ga-
lite kiek ir patinginiauti, nesisten-
kite nudirbti visų darbų iš karto. 
Ketvirtadienį ir penktadienį kuo 
daugiau laiko praleiskite vienas. 
Savaitgalį laukite nemažų pokyčių 
namuose. Jie nebus labai džiugi-
nantys, bet ir ne tokie blogi, kaip 
jums gali pasirodyti.

JAUTIS. Šią savaitę būkite pasi-
ruošęs daugkartiniams jūsų kantry-
bės išbandymams. Drąsius planus 
lydės audringos emocijos. Nesivar-
žykite garsiai reikšti savo nuomo-
nę. Tiesa, savaitės viduryje dėl to 
galimi nesutarimai šeimoje.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite savo paties finansi-
niais reikalais, o savaitės viduryje 

veikiausiai teks padėti draugui. Pro-
tingas patarimas bus vertesnis ir už 
pinigus. Savaitgalį laukia svarbūs 
darbai ir sprendimai.

VĖŽYS. Tai, ką suplanuosite pir-
momis savaitės dienomis, pasiseks 
ir įgyvendinti. Vėlesni ketinimai 
veikiausiai taip ir liks tuščios fan-
tazijos. Dalykinė komandiruotė bus 
sėkminga, ypač jei važiuoti tektų 
toli. Šeštadieninė išvyka su šeima 
padės sutvirtinti asmeninius ryšius 
ir tarpusavio supratimą.

LIŪTAS. Pirmadienį visame 
kame ieškokite slaptų motyvų. Sa-
vaitės viduryje sunkiai seksis tram-
dyti emocijas. Nepatartina vesti 
derybų ar priiminėti svarbius spren-
dimus. Pasitikėkite profesionalų 
patarimais, perleiskite iniciatyvą 
artimam ir patikimam žmogui.

MERGELĖ. Jei įsivelsite į in-
trigas ar kišite nosį ne į savo rei-
kalus, pirmomis savaitės dienomis 
galite susipykti su bendradarbiais. 
Jausitės kur kas geriau ir elgsitės 
protingiau, jei būsite pakankamai 
užsiėmęs, ypač antroje savaitės 
pusėje. Antraip galite būti perdėm 
emocingas ir irzlus.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje tikriausiai ne vieną žmogų 
nemaloniai nustebinsite savo nepa-
prastu užsispyrimu. Nepervertinkite 
savo asmeninio žavesio ir sugebėji-
mų. Penktadienį neplepėkite apie 
savo asmeninius planus ar svajones 
net su geru pažįstamu. Savaitgalį 
galimi nesutarimai ar net rimtas 
konfliktas su artimaisiais.

SKORPIONAS. Jau pirmadie-
nį jūsų kelyje iškils nemaža kliū-

čių, ir tik griežta drausmė padės 
jas sėkmingai įveikti. Pirmiausia 
ir daugiausia reikalaukite iš savęs. 
Savaitės viduryje galite jaustis kiek 
nesavas, visų atstumtas ir pamirštas. 
Nepasiduokite depresijai, padėtis 
kur kas geresnė, nei jums atrodo.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
gali pasitaikyti galimybė pelnin-
gai investuoti ar kaip kitaip gauti 
netikėtą pelną. Nuo antradienio iki 
ketvirtadienio nieku būdu nesikiš-
kite į asmeninius artimų bičiulių ar 
šeimos narių reikalus, kita vertus, 
neišsisukinėkite nuo atsakomybės. 
Savaitgalį kažkas labai tikėsis jūsų 
pagalbos ar paslaugos.

OŽIARAGIS. Pirmadienį galite 
susirasti naują ištikimą bičiulį, jei 
tik rasite laiko jį pastebėti ir tin-
kamai įvertinti. Savaitės viduryje 

jūsų paramos ar bent dėmesio labai 
lauks vyresnieji šeimos nariai. Tik 
nenusileiskite visiškai niekuo nepa-
grįstiems reikalavimams ar užgai-
doms. Trumpa savaitgalio išvyka 
bus visokeriopai sėkminga.

VANDENIS. Imkitės tik tų dar-
bų, kurių prasme ir sėkme nuošir-
džiai tikite ir nedalykite neapgal-
votų pažadų. Savaitgalį saugokitės 
įžeisti sutuoktinį ar kitą labai artimą 
žmogų. Stenkitės neprimesti kitam 
savo nuomonės.

ŽUVYS. Pats laikas sukaupti 
visą savo valią ir vėl grįžti į įpras-
tas vėžes. Nauji takai nebūtinai yra 
geresni, o jūsų atveju jie veikiausiai 
veda tiesiog aklavietėn. Antroje 
savaitės pusėje vargu ar išsipildys 
tiek jūsų paties, tiek kitų žmonių 
jums duoti pažadai.

„Google“ Rusijoje gavo dar 
vieną baudą

Vienas Rusijos sostinės rajo-
ninių teismų skyrė JAV interneto 
milžinei „Google“ 1,5 mln. rublių 
(17 tūkst. eurų) baudą už dar vieną 
užfiksuotą pažeidimą reikalavimo 
panaikinti nuorodas į Rusijoje už-
draustus tinklapius. Tai jau trečia 
Rusijoje „Google“ skirta bauda 
pagal 2018-ųjų rugsėjį įsigaliojusį 
įstatymą, įpareigojantį visas šalyje 
veikiančias paieškų internete siste-
mas prisijungti prieš Federalinės 
informacijos sistemos ir vykdyti 
joje nurodytų draudžiamų tinkla-
pių blokavimą. Bauda turi būti 
sumokėta iki rugsėjo 4 dienos, 
pranešė teismas. „Google“ dėl šio 
pažeidimo 2018-ųjų lapkritį gavo 
0,5 mln. rublių baudą, pernai vasa-
rą buvo nubausta 0,7 mln. rublių. 
Abi šias baudas bendrovė per nu-
rodytą terminą sumokėjo.

A. Lukašenka aiškinasi, kas 
užkrėtė jį koronavirusu

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandras Lukašenka patvirtino, kad 
atliekamas tyrimas siekiant išsiaiš-
kinti, kas užkrėtė jį koronavirusu.

„Vyksta tyrimas dėl to, kas už-
krėtė koronavirusu“, – sekmadienį 
žurnalistams Minske sakė A. Luka-
šenka.

Pačią liga Baltarusijos preziden-
tas pavadino išgydoma, „tačiau 
šlykščia“. 

O kalbėdamas apie savo būseną 
ligos metu jis sakė, kad jautėsi kaip 
„ežiukas rūke“, ir pridūrė, kad jį 
„forsuotu būdu pagydydavo“. Rug-
pjūčio 6 d. A. Lukašenka išreiškė 
nuomonę, kad koronavirusą jam 
„pakišo“. „Susirgo mano namiškiai 
ir man teko su jais vykti į ligoninę 
atlikti kompiuterinę tomografiją. Ir 
mano gydytojas man sako: „Alek-
sandrai Grigorjevičiaus, mano 
brangusis, jūs gi išvaikščiojote 
tą koronavirusą. (...) ir rodo: štai 
židinys, štai židinys“, – sakė jis. 
„Patikrino. Mano pliusas, maniškių 
pliusas“, – sakė jis. A. Lukašenka 
taip pat pareiškė linkstąs prie nuo-
monės, kad „visgi man jį pakišo. Ir 
dabar aš imsu ieškoti tos akimirkos, 
kada tai įvyko“.

Kanadiečių alaus darykla 
atsiprašė, kad alų maorių kalba 
pavadino ... „gaktos plauku“

Vienai kanadiečių alaus daryklai 
teko atsiprašinėti po to, kai vieną iš 
savo produktų maorių kalba pavadi-
no ... „gaktos plauku“, o ne „plunks-
na“, kaip buvo norėta iš pradžių. Alų, 
pavadintą „Huruhuru“ (plunksna), 
Albertos provincijoje veikianti alaus 
darykla „Hell's Basement Brewery“ 
Naujosios Zelandijos rinkai prista-

tė dar prieš dvejus metus. Naujojo 
šviesaus alaus kūrėjai panaudojo 
maorių kalbos žodį norėdami paro-
dyti, kad alus yra labai lengvas su 
citrinos prieskoniu ir labai tinka va-
sarai. Tačiau šią savaitę buvusi mao-
rių televizijos garsenybė Te Hamua 
Nikora feisbuke paskelbė vaizdo įra-
šą, kuriame paaiškino, kad maorių 
kalboje „huruhuru“ reiškia „gaktos 
plaukas“. Jis pridūrė, kad alaus dary-
klai būtų tikrai logiškiau ir pagarbiau 
buvę pasikonsultuoti su šios kalbos 
ekspertu. Alaus daryklos įkūrėjas 
Mike'as Patriquinas sakė, kad jie ti-
krai nenorėjo nieko įžeisti. „Mes pri-
pažįstame, kad nepagalvojome apie 
tai, kad terminas „huruhuru“ varto-
jamas kalbant apie gaktos plaukus 
ir kad maorių atstovo konsultacija 
būtų buvęs geresnis sprendimas, nei 
pasinaudoti internetiniais žodynais“, 
– sakė jis. „Mes norėtume ypatingai 
pabrėžti, kad jokiu būdu neketinome 
kėsintis, savintis ar įžeisti maorių 
kultūros ir žmonių. Besijaučiančiųjų 
įžeistais mes atsiprašome“, – pareiš-
kė alaus daryklos įkūrėjas ir pridūrė, 
jog minėtą alų ketinama pervadinti. 
Beje, Te Hamua Nikora sukritikavo 
ir Naujosios Zelandijos sostinėje 
Velingtone veikiančią odos gaminių 
parduotuvę, kuri taip pat vadinasi 
„Huruhuru“.

Vokietijoje nudistas vaikėsi jo 
nešiojamąjį kompiuterį 
nugvelbusią šernę

Berlyne prie vieno ežero vie-
nas nuogas deginęsis poilsiauto-
jas puolė vytis šernę, pagriebusią 

krepšį su jo nešiojamuoju kompiu-
teriu, o šios komiškos scenos nuo-
traukos žaibiškai išplito internete.  
Vyras buvo nufotografuotas besi-
vejantis kiaulystę iškrėtusį gyvū-
ną, stebimas apstulbusių poilsiau-
tojų prie Velnio ežero, populiaraus 
tarp nudistų. Incidento nuotraukų 
padariusi Adele Landauer (Adelė 
Landauer), Berlyne gyvenanti lavy-
bininkė, penktadienį šiais vaizdais 
pasidalijo savo „Instagram“ pasky-
roje ir vyrą vadino „tikru didvyriu“. 
„Šernė su dviem mažyliais išėjo iš 
miško ieškotis ėdesio, – rašė ji. – 
Daugelis mūsų išsigandome, bet 
šernai atrodė taikūs.“ „Suėdę picą 
iš maudytis nuėjusio vyro kupri-
nės jie ieškojo deserto. Jie rado tą 
geltoną krepšį ir nusprendė jį nu-
sinešti.“ Savininkas nedelsdamas 
puolė vytis nenaudėlius, kadan-
gi krepšyje buvo jo nešiojamasis 
kompiuteris. „Visi mes žavėjomės, 
koks jis buvo susikaupęs, o kai jis 
sugrįžo laikydamas rankoje savo 
geltoną krepšį, visi jam plojome 
ir sveikinome su sėkme“, – rašė 
A. Landauer.. „Taip nutinka tik 
tuomet, jeigu esi susitelkęs į savo 
tikslus“, – pridūrė koučerė. Mote-
ris taip pat paskelbė šias nuotrau-
kas per „Facebook“, kur jomis iki 
penktadienio popietės buvo pasi-
dalyta daugiau kaip 13 tūkst. kartų. 
A. Landauer feisbuke parašė, kad 
kai parodė šias nuotraukas įvyko 
herojui ir paprašė leidimo jas pa-
viešinti, vyras pradėjo juoktis ir 
mielai sutiko.„Manau, gyvenimas 
turi savo juokingų pusių, ir turėtu-
me jomis dalytis“, – pridūrė ji.

sprintas
Futbolas I. Praėjusį šeštadienį 

Anykščių miesto stadione vyko ra-
jono seniūnijų futbolo turnyras. Dėl 
aukso medalių susigrūmė anykštė-
nų, kavarskiečių ir troškūniečių eki-
pos. Pirmajame susitikime Anykščių 
komanda keturis kartus nuginklavo 
Troškūnų vartininką – 4:2. Anykščių 
komanda įvarčiais „apdovanojo“ ir 
kavarskiečius bei laimėjo rungtynes 
(7:3) ir pirmąją vietą. Paskutiniame 
mače dėl sidabro medalių Troš-
kūnų atstovai 1:2 turėjo pripažinti 
Kavarsko futbolininkų pranašumą. 
Turnyrinė lentelė:1.Anykščiai – 6 
tšk.; 2. Kavarskas – 3 tšk.;3. Troš-
kūnai – 0 tšk.

Futbolas II. Anykščių komanda 
1-7 SFL  varybose pralaimėjo Vil-
niaus ,,FK Medis“ komandai. Gar-
bės įvartį anykštėnai pelnė nuo 11 
atžymos. 

Krepšinis. Iki Anykščių raj. 3×3 
krepšinio čempionato pabaigos 
lieka du turai. Pirmenybėse verda 
neprognozuojamos kovos. Ne itin 
sėkmingai pasirodžiusi „Kavarsko“ 
ekipa iš pirmosios vietos nukrito į 
trečią, į priekį praleidusi „dviraciu-
dalys.lt“ ir „Taifūno“ komandas. 
Priešpaskutinis turas bus sužaistas 
rugpjūčio 15 dieną Traupyje. Nau-
jos ekipos dar gali įsijungti į pirme-
nybes, tačiau dabartinėms dalyvėms 
yra draudžiama keisti žaidėjų sudėtį, 
o patiems krepšininkams negalima 
persikelti į kitas komandas.

Žygis. Praėjusį savaitgalį Anykš-
čių sporto entuziastai išbandė jėgas 
42 kilometrų dviračių žygyje aplink 
Kupiškio marias.
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parduoda

Vyr. redaktorė

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4.8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame karveS, 
buliuS ir telyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

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

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vai-
ruotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Renkama nauja grupė nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. 16 val. 
Liudiškių g. 29, Anykščiai

Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 
pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite 
baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt. 

įvairūs

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Pjūklų remontas Utenoje
Remontuojame benzininius 

pjūklus. Užsakymus priimame 
telefonu +37067431027 arba 

el.paštu info@st-dalys.lt
https://st-dalys.lt/

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

1-2 kambarių butą arba dalį namo 
Anykščiuose, centrinėje miesto da-
lyje. Pageidaujama pirmas-antras 
aukštas. Gali būti be remonto. 

Tel. (8-633) 31553. 

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 63820.

Bet kokios būklės mišką, gali būti 
malkinis. Atlieka sanitarinius valy-
mus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Nekilnojamasis turtas

Kurklių miestelyje mūrinį gyve-
namą 83,25 kv.m namą, su ūkiniu 
pastatu ir 18 a. žemės. 15 000 Eur. 

Tel. (8-624) 92758, 
(8-652) 87027.

Gyvenamą 70 kv. m namą, 
Janušavos k., Gintaro g. 
Kūrenimas krosnimi, 23 a namų 
valda. 14 000 Eur.

Tel. (8-616) 06808.

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Medienos atraižas pakais ir su-
pjautas. 

Tel. (8-629) 76267.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

kita

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel.(8-656) 24531.

Kerpa, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus, pjauna pa-
vojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

siūlo darbą
„Anykščių vyno“ gamykloje rei-

kalingi gamybos meistras ir ope-
ratorius-įrengimų derintojas.

Tel. 8-613-99447, el. paštas 
cv.anyksciuvynas@mvgroup.eu

Pastoviam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas su 
įvairia žemės ūkio technika. Gali 
būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono nu-
meris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio 
– 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai. Tel. (8-686) 33036. El. p.: reklama@anyksta.lt

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo 

artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 

eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje 
- 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

Oras-oras 

kondicionavimo sistema 

su montavimo darbais 

nuo 700 eur + PvM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

vėdinimo 
sistemų 
montavimas 

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau 
negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. 
(8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ 
redakcijai 

telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 
33036, rašyti

El.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

+14
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mėnulis
Rugpjūčio 11 - 12 d.. - 

delčia.

Radegunda, Laimonas, 
Laimona, Klara, Radė.

Filomena, Klara, Severas, 
Zuzana, Visalgas, Visvilė, 
Ligija.

šiandien

rugpjūčio 12 d.

vardadieniai

Tempia kiškis siūlą mišku ir 
sutinka vilką. Vilkas klausia:

- Kiški, kam tu tą siūlą per 
mišką tempi?

Kiškis susinervinęs:
- Tai gal pasiūlysi stumti?!

***
– Kodėl tu nenori nupirkti man 

buto?! Tu visai manimi nesirūpini! 
O juk mūsų venomis teka tas pats 
kraujas!

– Ligoni, tučtuojau atstokite nuo 
donoro.

***
Rusijoje priešrinkiminiai susiti-

kimai su rinkėjais. Kandidatas pu-
blikai:

– Ir pamatysite, po penkių metų 
gyvensime geriau nei europiečiai!

Balsas iš salės galo:
– O kas tokio baisaus po penkių 

metų jiems atsitiks?..

***
Nežinau, ką daryti. Prieš tris me-

tus vyras išvažiavo į Airiją, o dabar 
rašo, kad atvažiuočiau pas jį su 
abiem vaikais.

- Tai ir važiuok.
- Tačiau vaikai jau keturi!

***
Vyras grįžta iš parduotuvės su 

pirkinių krepšiu. Žmona krauna 
lauk prekes ir burba:

- Na, kiek kartų tau galima saky-
ti: jeigu ant sulčių pakelio parašyta 
100 % - tai sultys, o jeigu 40 % - tai 
nektaras.

Vyras nušvinta:
- Va va, kiek aš tau kartų sakiau, 

kad degtinė - tai nektaras!

***
Mergina balsuoja prie autostra-

dos. Sustoja vairuotojas ir klausia:
- Kur važiuojam?
- Aš vykstu į Klaipėdą.
- Gerai, nuvešiu su malonumu.
Panelė išsigandusi:
- Nereikia su malonumu. Aš su-

mokėsiu.

Jono Biliūno gimnazijoje įteikti brandos atestatai

Į šventę, rengiamą jaukiame kie-
melyje, susirinko gimnazijos admi-
nistracija, svečiai. Nešini įvairiau-
siais gėlių žiedais, vasariškomis 
puokštėmis atskubėjo abiturientų 
tėveliai, giminės, draugai. Džiugiai 
nusiteikę ir pasipuošę, ilgai lauktos 
akimirkos nekantriai lūkuriavo di-
džiulis būrys – beveik visas šimtas 
– 77-os laidos abiturientų. 

„Iki šiandieninės šventės ėjome 
kitaip, nei įprasta – prisiderinę 
prie esamos sudėtingesnės padė-
ties, bandėme ir taikėme naujus 
mokymosi metodus. Tikiuosi, kad 
tai, kas buvo sunkiausia, jau pra-
eityje. Labai džiaugiamės, kad jūs 
visi išlaikėte egzaminus, nuėjote 
didelę kelio atkarpą, pasiekėte 
reikšmingų rezultatų. Įveikėte kal-
ną, už kurio, ko gero, stūkso dar 
didesnis, bet įkopsite, nes turite 
reikiamų savybių: esate kantrūs, 
darbštūs, pareigingi. Gyvenimo 
iššūkius priimkite lanksčiai, nebi-
jokite klysti ir bandyti iš naujo“, 
– tokiais žodžiais į abiturientus 
kreipėsi ir visokeriopos sėkmės 
jiems linkėjo gimnazijos direktorė 
Regina Drūsienė. 

Susirinkusius į šventę sveikino 
Anykščių parapijos klebonas, de-
kanas, kun. Petras Baniulis. „Lin-
kiu, kad, iškeliavę iš Anykščių 
studijuoti, vėl čia sugrįžtumėte po 
ketverių ar penkerių metų. Vieš-
pats telaimina Jūsų kelią ir pasi-
rinkimus“, – kalbėjo P. Baniulis. 

Brandos atestatų įteikimo šven-
tėje taip pat dalyvavo ir į susi-
rinkusius kreipėsi Seimo narys 
Antanas Baura, Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nijolė Pranckevičie-
nė, Anykščių rajono tarybos na-
rys Šarūnas Grigonis. 

Prieš metus baigęs šią gimna-
ziją, Š. Grigonis kvietė abiturien-
tus džiaugtis ir švęsti. „Prabėgus 
metams po mokyklos baigimo, 

labai daug detalių iš mokyklos 
gyvenimo pasimiršta. Gauti pras-
tesni pažymiai ar buvę nedideli 
nesutarimai, nesusipratimai nu-
eina kažkur į šalį ir jų atmintyje 
nebelieka. Bet  tikrai lieka visi 
nuotykiai su draugais, gražūs atsi-
minimai iš kasdienio bendravimo 
su mokytojais, visi čia gauti ver-
tingi patarimai. Būtent šiandien 
yra ta proga, kad ir iš karto po šios 
šventės, išsakyti visas susikaupu-
sias džiaugsmingas emocijas, at-
siminimus tiek mokytojams, tiek 
klasės draugams, padėkoti už vis-
ką, už ką dar nespėjote padėkoti, 
vienas kitą apkabinti ir kartu pa-
sidžiaugti, o svarbiausia – švęsti. 
Didžiuokitės, kad esate iš čia kilę! 
Ačiū, kad nepamiršite mokyklos 
ir gimtinės“, – kalbėjo studentas 
Šarūnas ir perdavė sveikinimus 
bei padėkas šimtukininkams ir jų 
mokytojams nuo rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus. 

Po oficialiosios brandos atestatų 
įteikimo dalies savo mokytojams 
ir kuratorei Almyrai Sabaliauskai-
tei nuoširdžiai dėkojo patys abi-

turientai. Sveikinimo kalbą taip 
pat sakė tėvų atstovai. Padėkoję 
pedagogams ir įteikę įvairiaspal-
vių gėlių puokštes administracijos 
atstovams, tėveliai ir visi susirin-
kusieji nuskubėjo sveikinti savo 
mylimų vaikų, kuriuos gyvenimo 
kelias jau kviečia tolyn...  

Abiturientų kuratorė A. Saba-
liauskaitė, kuri globojo visų ketu-
rių klasių mokinius nuo devintos 
iki dvyliktos klasės, džiaugėsi 
kartu su abiturientais. „Ne visada 
būna tas palankus vėjas, bet gali-
ma pakreipti bures, kad pasiektum 
savo tikslą. Smagu matyti moki-
nius, besidžiaugiančius ir stipriai 
laikančius savo rankose po išsva-
jotą brandos atestatą“, – teigė Al-
myra.  

Gimnazijos mokiniai, gavę šim-

tukus, ir juos mokę mokytojai:
Tris šimtukus gavo Gabrielius 

Keibas: geografijos (mokytoja Ina 
Gailiūnienė); anglų kalbos (moky-
toja Aušra Jurkėnienė) ir informa-
cinių technologijų (mokytoja Asta 
Fjellbirkeland).

Du šimtukus gavo Augustė Gi-
neikaitė: lietuvių kalbos (mokytoja 
Dalia Andriuškevičienė) ir anglų 
kalbos (mokytojas Andrius Vitkū-
nas).

Po vieną šimtuką šiemet gavo 
Vaiva Musteikytė - geografijos 
(mokytoja Irena Tutkuvienė), Ka-
milė Burneikaitė - anglų kalbos 
(mokytoja Eglė Rudokienė), Julija 
Paškauskaitė - anglų kalbos (mo-
kytoja Aušra Jurkėnienė), Arminas 
Norvilaitis - informacinių techno-
logijų (mokytoja Zita Mažvilienė).

(Atkelta iš 1 psl.)

Gavę brandos atestatą, absolventai turėjo pasirašyti dokumentų išdavimo knygoje. 

Šimtukininkai džiaugėsi sveikinimais ir padėkomis, pasirašytomis rajono mero Sigučio Obelevičiaus.

Šiųmetis abiturientų išleistuvių renginys vyko laikantis prevencijos reikalavimų - išlaikant atstumus atviroje lauko erdvėje. 

Autorės nuotr. 


