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Sugebėjo gauti ir nulį balų... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiemet Anykščių rajono abiturientai už valstybinius bran-
dos egzaminus gavo keturis šimtukus. Visus rajono šimtu-
kus uždirbo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniai. 

Du šimtukus - lietuvių kalbos ir literatūros bei geografijos 
- pelnė Daumantas Žąsinas. Dovydas Gavenavičius šimtu-
ku įvertintas už biologijos egzaminą, o Viktorija Banelytė 
šimtuką gavo už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientas Dauman-
tas Žąsinas už lietuvių kalbos ir literatūros bei geografijos 
egzaminus gavo šimtukus, istorijos egzamino - 94 balus.

Geriausiasis rinksis 
Vilniaus universitetą 

Brandos atestatus su pagyri-
mu gaus dvi Jono Biliūno gim-
nazijos mokinės -Viktorija Ba-
nelytė ir Ugnė Seibutytė. 

D. Žąsinas arti trečiojo šimtu-
ko buvo per istorijos valstybinį 
brandos egzaminą, už kurį gavo 
94 balus. Aukštus balus jis gavo 
už ir anglų k. bei matematikos 

valstybinius egzaminus. 
Paaiškėjus valstybinių eg-

zaminų rezultatams, vaikinui, 
regis, atsiveria ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio universitetų du-
rys. Tačiau jis „Anykštai“ sakė, 
jog kaip neketino, taip ir neke-
tina rinktis studijų ne Lietuvoje 
- stos į Vilniaus universitetą, į 
teisę. 

Liepos 22 - 25 dienomis Anykščiai šventė miesto šventę „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“. 
581-asis miesto gimtadienis buvo paminėtas Lietuvoje augant užsikrėtimų koronavirusu skaičiams, tačiau tai žmonių 

neišgąsdino - savaitgalį svečių Anykščiuose buvo net tiršta.

Anykštėniškos atogrąžos paviliojo tūkstančius dalyvių 

Šeštadienio vakaro koncertą stebėjo tūkstančiai žiūrovų.

Giedriui Titeniui 
olimpiada 
baigėsi Rimas JASIŪNAS, verslinin-

kas, buvęs Anykščių vyrų krep-
šinio komandos savininkas: 

„Įsivaizduoju, kaip smagu Slo-
vėnijos sirgaliams...“

Pristatė knygą 
apie paskutines 
laisvės dienas

Palaiko Lietuvos krepšinio rinktinės 
skriaudikus

Skiepai. Bent viena vakcinos 
nuo COVID-19 ligos paskiepy-
tų Anykščių rajono gyventojų 
skaičius pasiekė 60,1 procento 
(13 606 asmenys). Iš jų visai pa-
skiepyta 52,9 procento (11 967 
asmenys),  dalinai - 7,2 procento 
(1639 asmenys) gyventojų.

Atestatai. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius šią 
savaitę dalyvaus brandos ates-
tatų įteikimo šventėse, skelbia 
Anykščių savivaldybė. Trečiadie-
nį brandos atestatai bus įteikiami 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijoje, o penktadienį - Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijoje.

Atostogos. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Veneta 
Veršulytė nuo liepos 26 iki rug-
pjūčio 6 dienos atostogaus.

Išpardavimas. Anykščių 
rajono taryba sumažino Debei-
kių seniūnijos Gerkonių kaime 
parduodamo aerodromo kainą. 
Pradinė bendra aerodromo par-
davimo kaina dabar siekia 25 
tūkst. 684 Eur. 16 tūkst. 629 kv. 
m ploto aerodromas Gerkonių 
kaime buvo įrengtas 1985 me-
tais. Aerodromą bandys parduoti 
jau ketvirtą kartą.

Konkursas. Baigiasi Aukš-
taitijos profesinio rengimo cen-
tro direktoriaus Vlado Pusvaškio 
kadencija. Švietimo ir mokslo 
ministerija paskelbė naujo direk-
toriaus konkursą. „Anykštai“ V. 
Pusvaškis sakė, jog sprendimo, 
ar dalyvaus direktoriaus konkur-
se, dar nėra priėmęs. Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras - tai 
buvusi Alantos technologijos 
ir verslo mokykla, valdanti ir 
Anykščių filialą.
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temidės svarstyklės

Ugnis. Karščiams neslūgs-
tant, Lietuvoje daugėja gaisrų 
gamtoje, dažniau dega ražienos 
ir pievos. Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamen-
tas skelbia, kad pastarąją parą 
buvo užregistruotas 41 gaisras 
atvirose teritorijose – 11 ražie-
nų gaisrų, 10 gaisrų pievose, 8 
kartus degė pasėliai. Ugniage-
siai ūkininkams primena, kad 
kombainuose privalo būti ne 
mažiau kaip du ugnies gesintu-
vai, turintys keturis kilogramus 
gesinamosios medžiagos ir vie-
nas nedegus audeklas.

Migrantai. Prognozuojant, 
kad iki metų pabaigos Lietuvoje 
nelegalių migrantų skaičius gali 
išaugti kelis kartus, pasienie-
čiai tikisi papildomo finansavi-
mo. Vyriausybės prašoma lėšų 
steigti 560 naujų pareigybių. 
Bent trumpam grįžti kviečiami 
ir buvę pasieniečiai. Pareigūnai 
sako, kad neįmanoma progno-
zuoti, kaip keisis situacija pa-
sienyje, todėl ruošiamasi blo-
giausiam scenarijui – iki metų 
pabaigos migrantų skaičius gali 
pasiekti ir 10 tūkst.

Elektra. Vidutinė didmeninė 
elektros rinkos kaina Lietuvoje 
praėjusią savaitę sumažėjo 12 
proc. iki 84,3 euro už megava-
tvalandę (MWh). Latvijoje vi-
dutinė elektros energijos kaina 
praėjusią savaitė taip pat buvo 
84,3 euro, o Estijoje – 80,5 euro 
už MWh. Kiek nukritus oro 
temperatūrai sumažėjo elektros 
suvartojimas ir šiluminių elek-
trinių gamyba, įtakos sumažė-
jusiai kainai turėjo ir išaugęs at-
sinaujinančių energijos išteklių 
generacijos kiekis Baltijos šalių 
ir Skandinavijos regionuose.

Investicija. Kartono gamy-
bos bendrovė „Grigeo Klaipė-
da“, kurios nuotekos dėl gedimo 
praėjusią savaitę išsiliejo į Kur-
šių marias, į aplinkosaugą per 
kelerius metus žada investuoti 
3,5 mln. eurų. Anot bendrovės, 
tai sumažins nuotekų taršą ir 
spręs kvapų problemą. „Esant 
poreikiui esame pasiruošę pri-
traukti ir ministro (aplinkos mi-
nistro Simono Gentvilo – BNS) 
siūlomus nepriklausomus Eu-
ropos ekspertus“, – pranešime 
sakė įmonės vadovas Tomas 
Eikinas.

Gydosi. Lietuvos ligoninėse 
šiuo metu gydoma 100 CO-
VID-19 pacientų, 13 iš jų – rea-
nimacijoje, pirmadienį pranešė 
Statistikos departamentas. Paly-
ginti su ankstesne para, ligonių 
gydymo įstaigose padaugėjo. 
Deguonis papildomai tiekiamas 
80 žmonių, aštuoniems pacien-
tams taikoma dirbtinė plaučių 
ventiliacija. 

-BNS

Giedriui Titeniui olimpiada baigėsi Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas Giedrius Titenis praėjusį šeštadienį, liepos 
24-ąją, Tokijo olimpinėse žaidynėse startavo 100 m krūti-
ne plaukimo varžybose. Deja, plaukimas atrankoje buvo jo 
pirmasis ir paskutinis startas Tokijuje. G. Titenis distanciją 
įveikė per 1 min. 0,92 sekundės, bendroje įskaitoje užėmė 
36-ąją vietą ir į pusfinalį nepateko.

100 m plaukimo krūtine rung-
tyje geriau pasirodė kitas lietuvis 
- Andrius Šidlauskas. Jis atranko-
je buvo 13-as (59,46 sek.) ir iš-
kovojo teisę plaukti pusfinalyje. 
Pusfinalyje A. Šidlausko rezulta-
tas buvo kiek prastesnis (59,82), 
į finalą jis nepateko, užėmė galu-
tinę 13-14 vietą.

100 m plaukimo krūtine rungtis 
buvo ir G. Titenio bei A. Šidlaus-
ko tarpusavio varžybos dėl vietos 
Lietuvos komandoje, plauksian-
čioje 4 po 100 m kombinuotoje 
estafetėje. Šią vietą iškovojo 24-
erių A. Šidlauskas, įveikęs vyres-
nį, olimpiados išvakarėse 32-ąjį 

gimtadienį šventusį G. Titenį.
Kol kas visi plaukimų krūtine 

Lietuvos rekordai priklauso G. 
Titeniui. Jeigu anykštėnas To-
kijuje būtų pakartojęs asmeninį 
100 m plaukimo rekordą (58,96 
sek.), jis finale būtų užėmęs 5-6 
vietas.

Tokijo olimpinės žaidynės G. 
Titeniui jau ketvirtosios. Pekino 
olimpinėse žaidynėse G. Titenis 
100 m krūtine rungtyje užėmė 
12-ąją vietą, Londono olimpinėse 
žaidynėse 200 m krūtine plauki-
me jis buvo 11-as, o 100 m - 8-as. 
Londono 100 m plaukimas buvo 
vienintelis G. Titenio olimpinis 

finalas. Rio de Žaneire G. Titenis 
100 m distancijoje finišavo 10-
as, 200 m - 22-as. 

Anykštėnas tapo pirmuoju Lie-
tuvos plaukiku, startavusiu ketu-
riose olimpinėse žaidynėse. Ma-
žai vilčių, jog Giedrius pasaulio 
elite išsilaikys dar vieną olimpinį 
ciklą, juk 2024-aisiais jam bus 
jau 35-eri.  

Liepos 23-ąją anykštėnas kar-
tu su dziudo imtynininke Sandra 
Jablonskyte apytuščiame Tokijo 
olimpiniame stadione per žai-
dynių atidarymą nešė Lietuvos 
vėliavą. 68 tūkst. vietų stadione 
žaidynių atidarymą stebėjo ma-
žiau nei tūkstantis žiūrovų - tik 
garbingiausi olimpinių žaidynių 
svečiai. Tokijo olimpinės žai-
dynių varžybos dėl pandemijos 
vyksta be žiūrovų, o sportininkai 
iš olimpinio kaimelio gali išvykti 
tik į varžybas.  

Dar vienas anykštėnas olim-

pietis sunkiaatletis Arnas Šidiškis 
į Tokiją išskris tik liepos 30-ąją. 

Jo startas - rugpjūčio 3-ąją. A. 
Šidiškis varžysis svorio kategori-
joje iki 109 kg.

Per Tokijo olimpinių žai-
dynių atidarymą Lietuvos 
vėliavą nešė anykštėnas 
plaukikas Giedrius Titenis 
bei imtynininkė Sandra 
Jablonskytė. LTOK nuotr.

Padegimas. Liepos 23 dieną 
apie 23.50 val. Troškūnų seniū-
nijoje neblaivus (girtumą tikrin-
tis atsisakė) vyras (g. 1983 m.), 
grasindamas sudeginti moters (g. 
1970 m.) namus, apipylė benzi-
nu ir padegė kieme esančią pašto 
dėžutę.Vyras sulaikytas. 

Vairuotojas. Liepos 25 dieną 
apie 15.15 val.Troškūnų seniū-
nijos Titeikių kaime neblaivus 
(nustatytas 3,38 prom. girtumas) 
vyras (g. 1983 m.) vairavo trak-
torių. Vyras sulaikytas. 

Smurtas. Liepos 22 dieną 

Kurklių seniūnijoje vyras (g. 1984 
m.) smurtavo prieš nepilnametę 
(g. 2007 m.). Vyras sulaikytas. 

Areštinė. Liepos 23 dieną apie 
14.55 val. Kavarsko seniūnijoje 
neblaivus (nustatytas 0,78 prom. 
girtumas) vyras (g. 1955 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nusta-
tytas 1,73 prom. girtumas) moterį 
(g. 1952 m.). Vyras sulaikytas. 

Konfliktas. Liepos 23 dieną 
apie 22.16 val. Viešintų seniū-
nijos Paežerių kaime neblaivus 
vyras (g. 1951 m.) smurtavo prieš 
neblaivų (nustatytas 2,59 prom. 
girtumas) vyrą (g. 1991 m.). 

Smurtavęs vyras sulaikytas. 
Skausmas. Liepos 24 dieną 

apie 19.10 val. Anykščiuose vyras 
(g. 1977 m.) sukėlė fizinį skaus-
mą vyrui (g. 1952 m.). Smurtavęs 
vyras sulaikytas. 

Nesantaika. Liepos 24 dieną 
apie 21.00 val. Anykščiuose, J. 
Janonio g., neblaivus (nustatytas 
1,44 prom. girtumas) vyras (g. 
1978 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1977 m.). Vyras su-
laikytas.

Gaisras. Liepos 23 dieną Skie-
monių seniūnijos Kurklelių kai-
me, Dvaro g.,degė šieno ritiniai, 

sukrauti į rietuvę. Degimas buvo 
viduryje šieno rietuvės. Sukrauta 
800 vnt. ritinių. Sudegė 200 vnt. 
ritinių. Dirbo 4 ūkininko trakto-
riai. Vanduo tiekiamas iš dirbtinio 
vandens telkinio už 400 m. 

Ugnis. Liepos 23 dieną Anykš-
čių seniūnijos Ažuožerių kaime, 
Ežero g., aplink namus degė sena 
nupjauta žolė. Namai negyvena-
mi. Gaisro metu išdegė 15 a plo-
tas žolės.

Žolė. Liepos 24 dieną Svėda-
sų seniūnijos Liepagirių kaime 
aplink namą degė žolė. Gaisro 
metu išdegė 2 a žolės.

Po klajonių po pasaulį – mėgstamas darbas 
Lietuvos pajūryje

Prieš keletą metų iš Anykščių kilęs Donatas Meškaukas 
paliko stabilų darbą Lietuvoje ir kartu su žmona Viktorija, 
neturėdami jokio plano, išvyko ieškoti laimės ir nuotykių į 
Australiją. Po penkerių svetur praleistų metų jiedu pradeda 
naują nuotykį – šįkart banguotoje Klaipėdos pakrantėje. Čia 
šią vasarą Donatas moko pagauti pirmąją bangą banglenčių 
mokyklos „Surf Camp“ mokinius ir leidžia sau gyventi šia 
diena, skelbiama spaudai išplatintame pranešime.

Pasklaustas, kokie vėjai atpūtė 
į Klaipėdą, D. Meškauskas sakė, 
kad jį suviliojo banglenčių moky-
klos „Surf Camp“ pasiūlymas.

„Apie „Surf Camp" įkūrėją Gir-
mantą Neniškį ir jo veiklą buvau 
girdėjęs iš vieno bičiulio, tad, kai 
jis man pasiūlė išlaikyti banglen-
čių instruktoriaus kursus, ilgai 
nedvejojau – gal kada gyvenime 
pravers. Šią vasarą Girmantas pa-
kvietė prisijungti prie banglenčių 
mokyklos trenerių komandos ir 
ilgai nesvarstęs sutikau. 

Iš Sidnėjaus į Lietuvą grįžau 
gruodį ir tikrai nesijaučiau labai 
laimingas. Gūdi žiema, karanti-
nas, didžiulis saulės trūkumas... 
Viktorijai gal buvo kiek lengviau, 

nes ji namo grįžo ankstyvą rudenį 
ir prie atšiaurių vėjų pratinosi pa-
mažu. O aš dešimt dienų išvis ne-
mačiau saulės, tada prasidėjo -20 
laipsnių šalčiai... Buvo akimirkų, 
kai rimtai svarsčiau – ką aš čia 
veikiu? Laimė, mano mama buvo 
teisi – ji vis ramino, kad sunkumai 
užsimirš, kai tik susirasiu veiklos. 
Taip ir nutiko. Darbai patys pradė-
jo plaukti. Dar prieš grįždamas į 
Lietuvą buvau užsibrėžęs išmokti 
filmuoti ir fotografuoti, nusipirkau 
profesionalią įrangą ir mokiausi. 
Padėjau mamai floristikos versle. 
Kartu su broliu, šokėju Deividu 
Meškausku, ketinome plėsti jo šo-
kių studijos verslą, o tada netikė-
tai sulaukiau pasiūlymo atvažiuoti 

į Klaipėdą ir nerti į banglenčių pa-
saulį“, - pasakojo jis.

Apie savo įprastą darbo dieną 
D. Meškauskas pasakojo: „ Se-
zono pradžioje vyko pasiruošimo 
darbai – pjoviau žolę, dažiau var-
tus, įrenginėjau terasą, lemputes 
kabinau – Australijoje visko išmo-
kau! Sezonui įsibėgėjus prasideda 
vaikų stovyklos ir pamokos suau-
gusiems, be to, koordinuoju kitų 
trenerių darbą, žiūriu, kad niekam 
nieko netrūktų. Čia puikiai pasi-

tarnauja projektų valdymo patir-
tis.“ D. Meškauskas prisipažino, 
kad gyvenimas Klaipėdoje jam 
labai patinka. „Čia jūra, bangos ir 
man to užtenka. Žmonės sako, kad 
žiemą Klaipėdoje ne taip linksma. 
Bet po Australijos mums Lietuva 
tokia mažytė atrodo... Galima gy-
venti Klaipėdoje ir lankyti mano 
tėvus Anykščiuose ar Viktorijos 
mamą Alytuje. Viskas čia papras-
ta“, - kalbėjo jis.

Pagal pranešimą spaudai

Anykštėnas Donatas Meškauskas Klaipėdoje pradėjo dirb-
ti banglenčių mokyklos treneriu.
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komentarai Palaiko Lietuvos krepšinio rinktinės skriaudikus
Prasidėjo Tokijo olimpinių žaidynių krepšinio turnyras. 

Šios olimpinės žaidynės yra pirmosios per Nepriklausomos 
Lietuvos istoriją, kai jose nedalyvauja mūsų šalies vyrų 
krepšinio rinktinė, kuri pralaimėjo lemiamas atrankos 
rungtynes Slovėnijai. Pašnekovų klausėme, už kokios šalies 
krepšinio komandą jie serga olimpiadoje, o ir apskritai, ar 
jiems olimpiada be mūsų krepšininkų yra įdomi. 

Lukai Dončičiui 
pykčio nejaučia

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, dviejų olimpiadų pri-
zininkas:

 „Žiūrėjau JAV - Prancūzija, 
Slovėnija - Argentina rungty-
nes. Ir Europos futbolo čem-
pionatą stebėjau, nors ir ten 
Lietuva nežaidė. Olimpiniame 
krepšinio turnyre dar favori-
to neturiu. Slovėnija žaisdama 
prieš Argentiną pademonstra-
vo, kad ne veltui jie tapo mūsų 
skriaudikais. Gal už juos ir 
sirgsiu. Ar Lukai Dončičiui ne-
jaučiu pykčio? Koks gali būti 
pyktis ant tokio talento, juolab 
europiečo. Niekas negali iš-
spręsti jo problemos. Argentinai 
įmetė jis 48 taškus. Geri, laisvi, 
pamatuoti sprendimai, koky-

biška improvizacija. O dar toks 
jaunas... Per Europos futbolo 
čempionatą pradžioje sirgau už 
skandinavus - danus, švedus, o 
finale - prieš Angliją. 

Džiaugiasi dėl 
mažos šalies 
sirgalių

Rimas JASIŪNAS, versli-
ninkas, buvęs Anykščių vyrų 
krepšinio komandos savinin-
kas: 

„Žiūriu, sergu už gražų krep-
šinį. Po Slovėnijos - Argenti-
nos rungtynių, matyt, sirgsiu 
už Slovėniją. Luka Dončičius 
yra nerealus, kai matai jį, atro-
do, kad krepšinį žaisti yra labai 
paprasta, jis viską daro lyg ir 
be didesnių pastangų. Įsivaiz-

duoju, kaip smagu Slovėnijos 
sirgaliams - maža šalis, pirmas 
kartas olimpinėse žaidynėse ir 
jų komandai sekasi. 

Gyvai stebėjau Pasaulio čem-
pionatą Kinijoje, tada su kom-
panija sakėm, kad keliausime ir 
į Tokiją. Emociškai gal ir gerai, 
kad pandemija ir olimpinės žai-
dynės vyksta be žiūrovų. Juk 
kai mūsų krepšininkai nepate-
ko į olimpiadą, važiuoti stebėti 
žaidynių nebebuvo prasmės.“ 

Serga už gražų 
krepšinį

Bronius VITKŪNAS, 
Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro biatlono trene-
ris:

 „Domiuosi olimpiniu krepši-
nio turnyru, juk tai svarbiausios 
krepšinio varžybos. Olimpinis 
futbolo turnyras nėra elitinės šios 
sporto šakos varžybos, o krep-
šinyje susirenka visi stipriausi. 
Sergu už gražų žaidimą. Taip 
ir per Europos futbolo čempi-
onatą - neturėjau komandos, 
kurią nuo turnyro pradžios pa-

laikiau, o kiekvienose rungty-
nėse sirgau už tuos, kurie man 
atrodė, kad gražiau žaidžia. Ant 
slovėnų nepykstu. Kalti ne jie, 
kad mes pralaimėjome ir ne-
žaidžiame olimpiadoje, o mūsų 
komanda ir mūsų treneriai. Ant 
jų turėtume pykti. Gražu, kad 
Luka Dončičius taip įsiliejo į 
komandą, tokio lygio žvaigždė 
organiškai pritapo prie likusių 
žaidėjų. Smagu.“    

Akcentas į 
puolimą

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, Anykščių rajo-
no tarybos narys: 

„Žiūrėjau ir JAV - Prancū-
zija, ir Slovėnija - Argentina 
rungtynes. Visos komandos pri-
metė labai daug taškų, visi žai-
džia šiuolaikinį krepšinį „bėk 
ir mesk“, o Lietuvos rinktinė 
žaidė seną krepšinį, paremtą 
taktika. Olimpinėse komandos 
meta tiek taškų kaip NBA, kur 
ir rungtynių laikas ilgesnis, ir 
visas žaidimas „ant puolimo 
pastatytas“. Sergu už Slovėni-

ją. Luka Dončičius, nors nėra 
labai greitas, vienas gali nu-
lemti rungtynes, o atrodė, kad 
šiuolaikiniame krepšinyje vie-
nas žaidėjas rezultato negali 
pakeisti.“ 

Slovėnijos 
komanda 
primena Lietuvą 
1992 -aisiais 

Vaidutis ZLATKUS, krep-
šinio treneris:

 „Mes su sūnumi, o ir visa 
šeima sergame už slovėnus. Ne 
gėda, kad Lietuva tokiai ko-
mandai pralošė. Man Slovėnijos 
žaidimas Tokijuje asocijuojasi 
su Lietuvos krepšinio koman-
dos žaidimu Barselonoje, kai 
debiutavome olimpiadoje ir 
mūsų žaidimas buvo paremtas 
viena žvaigžde. Dabar Lietuvos 
komanda turi gerą priekinę lini-
ją, bet nėra aukšto lygio antros 
linijos žaidėjų, todėl mūsų ir 
nėra olimpiadoje.“  

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

Sugebėjo gauti ir nulį balų...

„Man įdomu, kaip kuriami 
įstatymai, kaip veikia valstybė. 
Dėliodamas prioritetus svars-
čiau pasirinkimus tarp politikos 
mokslų ir teisės“, - „Anykštai“ 
sakė D. Žąsinas. 

Liūdni matematikos 
egzamino rezultatai

Anykščių rajono mokyklų abi-
turientų valstybinio matemati-
kos egzamino rezultatų vidurkis 
- vos 29,52 balo (Lietuvos vidur-
kis 35,24 balo). Iš 124 šį egza-
miną laikiusių Anykščių abituri-
entų 19 neišlaikė, o 70 gavo nuo 
16 iki 35 balų. Tik 4 abiturientai 
gavo nuo 86 iki 99 balų.

Jono Biliūno gimnazijos abi-
turientų matematikos egzamino 
vidurkis - 31,07, Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos 
- 24, Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos -17, Aukštaitijos pro-
fesinio ugdymo centro Anykščių 
filialo - 8,5 balo.

O informacinių technologijų 
egzaminą Anykščių abiturientai 

laikė daug geriau nei Lietuvos 
vidurkis. Anykštėnų šio egzami-
no vidutinis balas - 66,44, Lietu-
vos vidurkis - 47,69.

Informacinių technologijų eg-
zaminą laikė 16 anykštėnų, visi 
jie iš Jono Biliūno gimnazijos. 
Egzaminą išlaikė visi jį laikę 
anykštėnai.  

Lietuvių kalbos valstybinio 
egzamino anykštėnų rezul-
tatai artimi šalies vidurkiui. 
Mūsų abiturientų vidutinis ba-
las 46,48, Lietuvos vidurkis - 
46,38. Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientai per lietuvių kalbos 
egzaminą vidutiniškai surinko 
49,63 balus, Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos 
abiturientai - 44,67 balo, Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos abiturientai - 18,82 balo. 
Rekordą pasiekė profesinio 
mokymo centro atstovas, vie-
nintelis iš savo kolektyvo laikęs 
valstybinį lietuvių kalbos egza-
miną ir gavęs 0 balų. Lietuvių 
kalbos valstybinį egzaminą lai-
kė 128 anykštėnai, 12 neišlaikė, 
2 gavo šimtukus. 

Biologijos valstybinį egza-

miną laikė 71 Anykščių rajono 
abiturientas. Vidutinis anykštėnų 
balas - 52,52 (Lietuvos vidurkis 
- 54,51). Egzaminą išlaikė visi 
anykštėnai, vienas gavo šimtuką. 
Jono Biliūno gimnazijos abituri-
entų balų vidurkis - 55,72,  Svė-
dasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos abiturientų - 45,33, 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos abiturientų - 36,1.

Geografijos valstybinį egza-
miną laikė 55 anykštėnai. Visi 
jį išlaikė, vienas mokinys gavo 
šimtuką. Anykštėnų balų vidur-
kis - 46,96 (Lietuvos vidurkis - 
45,85). Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientų balų vidurkis - 49,07, 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos abiturientų - 16 (eg-
zaminą laikė tik vienas svėdasiš-
kis),  Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos abiturientų - 38,14.

Anglų kalbos valstybinį eg-
zaminą laikė 118  anykštėnų. 
Neišlaikė 2. Anykščių rajono 
abiturientų balų vidurkis 60,78 
(Lietuvos 65,08). Jono Biliūno 
gimnazijos abiturientų balų vi-
durkis - 62,41, Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos 

- 34, Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos - 54, Aukštaitijos pro-
fesinio ugdymo centro Anykščių 
filialo -  45,25. 

Istorijos valstybinį egzaminą 
laikė 59 anykštėnai. Visi išlai-
kė. Balų vidurkis 46,1 (Lietuvos 
vidurkis - 48,83). Jono Biliūno 
gimnazijos abiurientų vidurkis 
46,48, Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos - 42. Svėdasiškiai šio 
egzamino nelaikė.

12 Anykščių rajono abiturientų 
laikė fizikos valstybinį brandos 
egzaminą. Visi išlaikė, balų vi-
durkis - 45,86 (Lietuvos vidurkis 
- 47,1). Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientų šio egzamino balo 
vidurkis 48,42, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos abiturientų 
30,5 (egzaminą laikė 2 troškū-
niečiai). 

Chemijos valstybinį brandos 
egzaminą laikė tik 8 Anykščių 
rajono mokiniai. Visi šį egzami-
ną išlaikė, niekas negavo daugiau 
nei 85 balai. Anykštėnų rezultatų 
vidurkis - 32,38 balo (Lietuvos 
vidurkis - 51,36). Jono Biliūno 
gimnazijos abiturientų vidurkis - 
31,86 balo. Vienintelis Troškūnų 

Kazio Inčiūros gimnazijos mo-
kinys, laikęs chemijos valstybinį 
egzaminą, gavo 36 balus.

Vokiečių kalbos valstybinį eg-
zaminą laikė vienintelis anykštė-
nas iš Jono Biliūno gimnazijos 
ir gavo 48 balus. Ir rusų kalbos 
valstybinį egzaminą laikė vienin-
telis anykštėnas iš Jono Biliūno 
gimnazijos. Jis gavo 89 balus. 

Jono Biliūno gimnazija - 
rajono lyderė be 
konkurencijos

Tik trijų valstybinių egzaminų 
- informacinių technologijų, lie-
tuvių kalbos ir literatūros bei ge-
ografijos - anykštėnų balų vidur-
kis aukštesnis už šalies vidurkį.

Akivaizdi šių metų tendencija, 
jog vienintelės Anykščių mieste 
esančios Jono Biliūno gimnazi-
jos abiturientai visus valstybi-
nius egzaminus laikė geriau nei 
Svėdasų ir Troškūnų gimnazijų 
jaunuoliai. Vienintelio chemi-
jos egzamino vidurkis Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnazijoje 
geresnis nei miesto mokykloje. 
Tačiau šį egzaminą laikė vienin-
telis troškūnietis ir jo gauti 36 
balai buvo geresnis rezultatas 
nei 7 Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientų vidurkis.   
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Anykščių miesto šventę atidarė... plaukikas Giedrius Titenis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Liepos 23 dieną, penktadienį, Anykščiuose,Vyskupo skve-
re, Anykščių šv. Mato bažnyčios kaimynystėje, duotas star-
tas Anykščių miesto 581-ojo gimtadienio pradžiai bei pa-
skelbtas dar vienas Anykščių rajono Garbės pilietis. 

Miesto šventės pradžioje tra-
diciškai nuskambėjo Anykščių 
miestui skirta giesmė, kurią 
pagal Juozo Šiaučiulio žodžius 
sukūrė kompozitorius Stanislo-
vas Aglinskas.

Šalia paminklo poetui Anta-
nui Baranauksui susirinkusius 
žmones pasveikinęs Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius pastebėjo, kad Anykščių 
miesto šventė kiek anksčiau 
jau buvo atidaryta Tokijuje, kur 
prasidėjo olimpinės žaidynės.

„Iš tikrųjų, šiandien šventę 
atidarė anykštėnas plaukikas 
Giedrius Titenis, nešdamas 
Japonijoje Lietuvos vėliavą. 
Nepaprastai smagu jus matyti 
čia išlaisvėjusius po karantino. 
Tikiuosi, kad mūsų kasmet vis 
gražėjantys mylimi Anykščiai 
jus įtrauks į šventės sūkurį ir tas 
dvi dienas praleisime šurmuly-
je, o sekmadienį užbaigsime šv. 
Mišiomis mūsų šventovėje“, - 

nekankindamas ilgomis kalbo-
mis, sveikino meras.

Kaip ir kasmet, švenčiant 
Anykščių miesto šventę, Anykš-
čių rajono Garbės piliečių var-
do titulo vertų asmenybių sąra-
šą papildė dar vienas žmogus. 
Šiemet šis titulas Anykščių ra-
jono tarybos sprendimu skirtas 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko 
memorialinio muziejaus direk-
toriui Antanui Verbickui.

„Šiandieną į Anykščių garbės 
altorių jūs pakeliate ne mano 
asmenį. Šituo veiksmu jūs iške-
liate Anykščių kultūrinį turiz-
mą, Anykščių muziejininkystės 
tradiciją. Ir aš jaučiu, kad ant 
šito kalnelio, greta paminklo 
vyskupui, yra Antanas Žukaus-
kas - Vienuolis, yra Onutė Se-
delskytė, Teresė Mikeliūnaitė, 
yra garbiosios mokytojos ir 
muziejininkės - Valerija Žemai-
tytė, Ona Šakėnienė. Čia ir am-

žinybėje, ir mūsų aplinkoje yra 
daugiau nei 100 žmonių, kurie 
kūrė, kuria Anykščių kultūrinį 
turizmą.Visa tai, ką šiandieną 
turi Anykščiai, visa tai, kuo 
mes didžiuojamės, prasidėjo 
1927 metų gegužės 1 dieną, 
kada vaistininkas ir rašytojas A. 
Žukauskas - Vienuolis paėmė 
užrašų knygą ir įrašė Antano 
Baranausko klėtelės lankytojus. 
Po šešerių metų bus muziejinin-
kystės šimtmetis. Liudininkai 
sakė, kad A. Žukauskas - Vie-
nuolis, sėdėdamas prie rašo-
mojo stalo ir pro langą pamatęs 
prie klėtelės besibūriuojančius 
žmones, numesdavo rašiklį, 
parkerį, pieštuką, nubėgdavo 
laiptais žemyn, susitikdavo su 
tais žmonėmis ir po to nežinia 
kada grįždavo prie rašomojo 
stalo, nes jis manė, kad svar-
biausia čia ir dabar būti ir kal-
bėti žmonėms apie Baranauską, 
apie Anykščius. Turbūt šitai at-
skiria mūsų Anykščių muzieji-
ninkystę nuo daugelio kitų vie-
tovių, kad mes, nebūdami tokie 
turtingi gausybe eskponatų, bet 
visą laiką norime ir stengiamės, 

Anykščių rajono Garbės piliečio vardas suteiktas Anykš-
čių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio - Žukausko 
memorialinio muziejaus direktoriui Antanui Verbickui.

jono jUneViČiAUs nuotr.

kad tam Anykščių svečiui būtų 
gera“, - kalbėjo muziejaus di-
rektorius A. Verbickas.

Dalyvavo svečiai iš su 
Anykščių rajono savivaldybe 
susigiminavusių miestų - Latvi-
jos Maduonos, Lenkijos Seinų 

miestų, Punsko valsčiaus. Lyg 
susitarę svečiai merui teikė 
„stiprias“ dovanas, atvežė ir so-
dinuką.

Šventės atidaryme grojo Lie-
tuvos kariuomenės karinių oro 
pajėgų orkestro koncertas. 

Koplyčioje pristatyta Romualdo ir Zitos Inčirauskų kūryba Liudmila PETRAKOVA

ieva kARPAViČiūTĖ

Liepos 23 dienos, penktadienio, popietę Anykščių koplyčio-
je Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo pristatyta meni-
ninkės prof. Zitos Inčirauskienės jubiliejinė paroda „Nauja 
– tai užmiršta ir sena“ bei jos vyro skulptoriaus, prof. Romu-
aldo Inčirausko knyga „Nulipdytas gyvenimas“. 

 Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių fakulteto dėstytojų Inčirauskų 
kūrybą pristatė menotyrininkė, 
knygos sudarytoja dr. Danutė Zo-
vienė. 

Pirmiausia buvo pristatyta Zi-
tos Inčirauskienės paroda. Šiemet 
menininkė, minėdama savo jubi-
liejų, surengė parodų ciklą tuose 
geografiniuose taškuose, kurie 

jai asmeniškai yra labai svarbūs: 
Telšiuose, kur profesoriauja, Klai-
pėdoje, kur jos kūrybinė stotelė, 
ir Anykščiuose, kur yra jai brangi 
asmeninė erdvė. Menininkė kuria 
tekstilę, kaligrafiją, į instaliacijas 
panašias kompozicijas, kuriose 
derina įprastas ir netradicines me-
džiagas, įvairią techniką.

 Kaip pasakojo dr. D. Zovienė, 
prof. Z. Inčirauskienės paroda su-
sideda iš dviejų segmentų. Pirmo-
ji ekspozicijos dalis yra pavadinta 
„Buvimo žymės“. Tai savotiškas 
kūrybinis dienoraštis, kuriame 
dailininkė fiksuoja nūdienos žen-
klus, kuriuos atrado keliaudama 
Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje. 
Keliaudama per įvairias vietoves 
menininkė rinko įrašus, nuimda-
ma juos frotažo technika (įvairių 
daiktų faktūros atspaudo gavimo 
technika) nuo įvairių, daugiausia 
poilsiavietėse paliekamų įsiamži-
nimų: meilės prisipažinimų, var-
dų, miestų, miestelių pavadinimų. 

Antroji projekto kryptis foku-
suota į garsių kilmingų asmeny-
bių palaidojimų epitafijas senųjų 
katedrų grindyse. 

Dar viena ekspozicijos dalis 
- „Prisiminimų kambarys“ - yra 

daug asmeniškesnis projektas, 
kadangi yra siejamas su dailinin-
kės gyvenimo istorija: pradedant 
jos pačios, tuomet ir jos vaikų 
vaikyste. „Mano širdies dalis yra 
Anykščiai, kuriuose auginau savo 
vaikus“, – apie šią ekspozicijos 
dalį pasakojo Z. Inčirauskienė.

Buvo pristatoma skulptoriaus 
Romualdo Inčirausko monogra-
fija „Nulipdytas gyvenimas“. 
Knygoje stengtasi atskleisti įvai-
riapusę skulptoriaus kūrybą: nuo 
monumentalių darbų iki smulkio-
sios plastikos. „Ši knyga iš esmės 

yra pasakojimas su vaizdais, kuris 
meno kūriniuose yra svarbesnis 
nei rašytinis tekstas. Stengtasi at-
skleisti detales, kurios labai svar-
bios Romualdo kūryboje“, – pa-
sakojo dr. D. Zovienė. 

Padėkos žodį jiems tarė Anykš-
čių rajono savivaldybės meras 
Sigutis Obelevičius: „Man ypač 
smagu, kai anykštėnai išvažiuoja 
iš Anykščių ir kaip paukščiai su-
grįžta ne tuščiomis, o su savo gra-
žiais darbais. Zita ir Romualdas 
yra gražus ir sektinas pavyzdys 
visiems Pasaulio anykštėnams“.

Futbolo 5x5 čempionato taure džiaugėsi anykštėnai
Penktadienį, liepos 23 dieną, Anykščių miesto stadione 

vyko Anykščių atvirojo 5x5 futbolo čempionato II turas. 
Varžybose susirungė 8 komandos.

Dėl čempionato II turo taurės 
kovojo komandos iš Anykščių, 
Troškūnų bei Molėtų.

Komandos buvo suskirstytos 

į 2 pogrupius po 4 komandas. 
Pirmajame A pogrupyje su-
sirungė „Kunigunda“, „Troš-
kūnai“, „Veteranai“ bei „Lie-

jam“.
Antrajame B pogrupyje dėl 

teisės išeiti į kitą etapą kovojo 
„Šauktiniai“, „Elmis“, „Penk-
tadienis“ bei „Saulutė“.

Stadionas buvo padalintas į 
dvi dalis, tad vienu metu žaidė 
iškart po 4 komandas.

Čempionate netrūko įtam-
pos, taip pat geltonų kortelių 
bei traumų: iš Molėtų atvyku-
sios komandos „Penktadienis“ 
žaidėjas dar čempionato pra-
džioje patyrė kojos traumą, tad 
komandą jam teko palaikyti iš 
užribio.

Finale, po įnirtingų varžybų, 
pirmąją vietą pavyko iškovoti 
anykštėnų komandai „Saulutė“ 
4-0 laimėjusiai prieš komandą 
„Penktadienis“.

Trečią vietą iškovojo koman-
da „Liejam“. Ketvirti čempio-
nate liko „Veteranai“.

Profesoriai Zita ir Romualdas Inčirauskai kalbėjo, kad 
Anykščiai yra širdžiai mielas miestas, kur norisi sugrįžti. 

Zitos Inčirauskienės darbai: iš kairės „Osteoplastika. 2008“ 
ir „Buvimo žymės“ (frotažo technika). 

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.ltVaišės

Liepos 24 dieną, šeštadienį, šalia paminklo rašytojui An-
tanui Vienuoliui - Žukauskui miestelėnai rinkosi pusryčiau-
ti. Vienas pirmųjų atskubėjo jau šių pusryčių „simboliu“ 
tapęs Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis Tubis.

Į miestelėnų pusryčius atskubė-
jo ir anykštėnė Marijona Fergizie-
nė. „Anykštai“ ji prisipažino, kad 
čia atėjo tik dėl nušalintojo mero 
K. Tubio medaus...

Tradiciniam pusryčių meniu 
ištikimas išliko ir Anykščių ra-

jono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis - jis visus vaišino šoko-
ladiniais saldainiais su alkoholio 
įdaru.

Miestelėnų pusryčiuose grojo 
gyva muzika - Anykščių kultūros 
centro instrumentinis kvartetas.

Kaip pernai pastebėjo viena 
kultūros darbuotoja, miestelėnų 
pusryčiai sunkiai prigyja, mat 
daugelis galvoja, kad prie pamin-
klo pusryčiauti renkasi tik aukš-
tuomenė. Panašios tendencijos 
vyravo ir šiemet.

Tą pačią dieną restorane „Pun-
tukas“, kuris priklauso „Roko vir-
tuvei“, surengtas Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus priė-
mimas. Priėmime dalyvavo apie 
70 kviestinių svečių: Anykščių ra-
jono tarybos nariai, rajono Garbės 

piliečiai, dvasininkai, su Anykščių 
savivaldybe susigiminiavusių La-
tvijos bei Lenkijos miestų atstovai 
ir kt. Tai gerokai mažiau žmonių, 
nei, pavyzdžiui, tuomet, kai mero 
pareigas ėjo K. Tubis – tuomet į 
priėmimus jis sukviesdavo kelis 
šimtus žmonių.

Svečiai buvo vaišinami dvie-
jų rūšių karštaisiais patiekalais 
bei užkandžiais. Mero priėmimo 
metu restoranas nebuvo uždary-
tas, jo terasoje galėjo lankytis visi 
norintieji. 

Anykščių miesto šventėje su-
rengas ir piknikas. Pikniką šalia 
Anykščių koplyčios Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centro surengė 
Pasaulio anykštėnų bendrija.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
veiklos koordinatorė Simona Šev-
čenkatė sakė, kad šiame susitiki-
me nebuvo sprendžiami svarbūs 
bendrijos klausimai, o pasinaudo-
ta galimybe pabūti kartu.

Pikniko dalyviai, išsitiesę ant 
spalvingų pledų, vaišinosi pačių 
atsineštu maistu bei gėrimais.

Pristatė knygą apie paskutines laisvės dienas Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių miesto šventės metu, šeštadienį, Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje istori-
jos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas pristatė naujausią savo knygą „1940. Pasku-
tinė Lietuvos vasara“.

Pristatyti knygą tapytojo A. 
Savicko kūrinių iš A. Kumžos 
kolekcijos fone N. Černiauskui 
padėjo kolegos istorikai Min-
daugas Nefas ir Giedrė Milery-
tė – Japertienė.

Į pristatymą susirinko pilna 
salė klausytojų. Tarp jų nema-
žai buvo istorikų. 

„Man atrodo, kad 1940 -ieji 
metai yra tas klausimas, kuris 
ypač vyresnei kartai, kuri gimu-

si iki kokių 1990 metų, nuolatos 
tūno ir prasiveržia“, - apie me-
tus, kai Lietuva buvo okupuota 
be pasipriešinimo, pasakojo iš 
Anykščių krašto kilęs istorikas. 

„Mano pagrindinė mintis, 
kad Lietuva niekaip neprisidėjo 
prie 40  ųjų metų, nors istori-
ografijoje gana ilgą laiką buvo 
pozicija, kad ir vidaus politika 
privedė prie to (Lietuvos oku-
pacijos - red. pastaba). Knyga 

skirta visiems, kuriuos kankina 
40 - ųjų metų klausimas ir kurie 
pasiilgo bandymo paskaityti ki-
tokią istorinę knygą“, - prista-
tydamas savo knygą pastebėjo 
dr. N. Černiauskas.

Anykštėnas istorikas pasako-
jo, kad parašyti knygą paskati-
no Lietuvoje paskelbtas karan-
tinas.

„Jei ne karantinas – šios kny-
gos tikrai nebūtų. <...> Parašiau 

pirmą straipsnį, jis skaičiu-
siems patiko ir tada nuspren-
džiau rašyti knygą“, - pasako-
jo autorius, kaip gimė knygos 
pradžia.

Istorikas pastebėjo, kad pir-
masis praėjusių metų pavasarį 
paskelbtas karantinas primena 
1940 - uosius metus. Tiek per 
pirmąjį karantiną, tiek 1940 
metais, kai Europoje jau vyko 
karas, tvyrojo nežinia, niekas 
nežinojo, kuo viskas baigsis, ar 
Lietuva išvengs karo. 

N. Černiauskas pasakojo, 
kad rašydamas knygą ne kartą 
konsultavosi su kolegomis is-
torikais ar net visiškai kitų spe-
cialybių žmonėmis. 

„Norbertas, būdavo, skam-
bina ir klausia – o tarpukariu 
jaunieji šauliai duodavo prie-
saiką ar pasižadėjimą? O koks 
tekstas būdavo – skyrėsi ar ne? 
Jis nesakydavo, kam to reikia. 
Skaitau knygą ir štai – parašy-
ta, kam jam to reikėjo“, - apie 
vieną iš tokių N. Černiausko 
konsultacijų rašant knygą pasa-
kojo M. Nefas.

Istorikė G. Milerytė - Japer-
tienė atkreipė dėmesį į tai, kaip 
N. Černiauskas pasakoja apie 
atgauto Vilniaus krašto integra-
vimą į Lietuvos valstybę. 

„Man atrodo, kad ekonomiš-
kai ir administraciškai Vilniaus 

Norbertui Černiauskui (centre) pristatyti knygą padėjo kolegos istorikai Mindaugas Nefas 
ir Giedrė Milerytė – Japertienė.                Autoriaus nuotr.

prijungimo operacija buvo vi-
siškai pavykusi, bet jei kalbėtu-
me kultūrine prasme, tai, matyt, 
buvo didelė nesėkmė. <...> Jei 
įlįsti į kitų autorių darbus, yra 
labai didžiulis disonansas tai, 
ką galvojo Kauno Lietuva, kaip 
Giedrė sakė, tai, kaip jie įsi-
vaizdavo Vilnių, principą „Mes 
be Vilniaus nenurimsim“, ir tai, 
ką jie mato, kai persikelia į Vil-
nių. Ten viskas visiškai kitaip 
vyksta, kitokie žmonės, kitaip 
kalbama, kitoks gyvenimo bū-
das“, - apie vieną pagrindinių 
tarpukario Lietuvos tikslų - at-
gauti Vilnių ir jo problemą pa-
sakojo istorikas.

Beje, N. Černiauskas svarstė, 
kad prezidentas Antanas Sme-
tona, kuris iki krašto praradimo 
yra gyvenęs Vilniuje, atgautoje 
istorinėje Lietuvos sostinėje 
taip ir neapsilankė, o tik pla-
navo, labiau suprato Vilniaus 
klausimo sudėtingumą nei tuo-
metinė valdininkija. 

„Šiuo atveju aš manau, kad 
jis daug geriau suprato situ-
aciją nei vidurinioji ar jau-
nesnė valdininkų karta, kuri 
su entuziazmu džiaugėsi Vil-
niaus grąžinimu. Man atrodo, 
jis matė abi puses“, - apie A. 
Smetoną pasakojo anykštėnas 
istorikas.

Knygą „1940. Paskutinė Lie-
tuvos vasara“ išleido leidykla 
„Aukso žuvys“, leidybą parėmė 
Lietuvos kultūros taryba.

Liudmila PETRAKOVA23-ejų anykštėnė aplankė jau 59 pasaulio šalis
Liepos 24 dienos popietę Anykščių jaunimo klubo poilsio 

erdvėje Vyskupo skvero papėdėje vyko pokalbis su anykštė-
ne, keliautoja bei tinklaraščio „Ananaso kelionės“ įkūrėja 
Ugne Vertelyte. Ją kalbino lietuvių kalbos mokytoja Vikto-
rija Ivanova. 

23-ejų metų keliautoja, beje, 
baigusi Jono Biliūno gimnaziją, 
pasakojo apie tinklaraščio sukū-
rimo pradžią, dalijosi asmeniniais 
kelionių patarimais.

 Net 59 šalis aplankiusi anykš-
tėnė tinklaraštyje „Ananaso kelio-
nės“ dalijasi patarimais, kur rasti 
pigių kelionių bilietų. Ugnė paste-
bėjo: „Yra daug žmonių, kurie no-
rėtų keliauti, bet nelabai žino, nuo 
ko pradėti arba kur ieškoti bilietų. 
Pati su tuo susidūriau, todėl nu-
sprendžiau sukurti tokį tinklaraštį, 
kuris padėtų žmonėms lengviau 

keliauti. Kelionėms tikrai nereikia 
tūkstančių“ , – pasakojo ji. 

Pasakodama įsimintiniausius 
pirmųjų kelionių įspūdžius, mer-
gina prisiminė kelionę į Aziją. 
„Keliavau visiškai viena. Buvo 
baisu, nemokėjau kalbos. Pame-
nu, kai vidury nakties iš oro uosto 
mane atvežė taksistas. Aplink nie-
ko nebuvo, tik kelias ir medžiai. 
Išvažiuodamas jis man pasakė, 
kad nesėdėčiau po medžiu, nes 
kai labai vėjuota, nuo medžių gy-
vatės krenta“ , – istoriją pasakojo 
Ugnė. 

Mergina pateikė ir praktiškų pa-
tarimų, kurie pravers keliaujant. 
„Atostogų datą planuokite likus 
dviem mėnesiams iki išvykimo. 
Bilietai į Europą – ne daugiau 50 
eurų“, – sakė U. Vertelytė. 

Didžiąją laiko dalį mergina ke-
liaudavo viena, todėl ji papasakojo 
ir apie iššūkius, su kuriais jai teko 
susidurti: „Ne kartą susidūriau ir 
su prievartos išpuoliais“, – pasa-
kojo ji. Pasak Ugnės, keliaujant 
svarbiausia drąsa ir pasitikėjimas 
savo nuojauta. „Kelionės toli 
gražu nėra rožėmis klotas kelias. 
Kartais tai iššūkis, tačiau labai 
daug ko gyvenime išmokantis“, 
– kalbėjo tinklaraščio „Ananaso 
kelionės“ įkūrėja. 

Susitikti su anykštėne atėjo apie 
dvidešimt žmonių. Keliautoja Ugnė Vertelytė sakė, kad jos sielos namai yra 

Tailandas.                Autorės nuotr.
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AVINAS. Smalsumas gali jus 
nuvesti labai toli, gal net perne-
lyg toli. Jei negalite susilaikyti 
nuo abejotinų poelgių, bent jau 
būkite ypač atsargus.

JAUTIS. Sugebėjimas graž-
byliauti padės jums savo pu-
sėn pritraukti naujų šalininkų. 
Nedvejokite, veikite ryžtingai 
ir intuityviai - tai padės kopti 
karjeros laiptais. 

DVYNIAI. Jūs sunkiai ra-
site bendrą kalbą su draugais 
ar kolegomis, užtat finansiniai 
reikalai klostysis puikiai. Sa-
vaitės viduryje imkitės darbų, 
reikalaujančių fizinės jėgos ir 
ištvermės. 

VĖŽYS. Venkite impulsyvių 
ir nepamatuotų sprendimų. Rizi-
ka nepasiteisins. Savaitgalį verta 
praleisti su senais draugais. 

LIŪTAS. Jei galite, atidėkite 
visus svarbius reikalus. Ši sa-

vaitė jums nepalanki imtis ko 
nors rimto. 

MERGELĖ. Į bėdą pakliu-
vusiam draugui verčiau padėkite 
protingu patarimu, nes jūsų pa-
skolinti pinigai jam tikrai nepa-
dės. Savaitgalį ilsėkitės aktyviai.

SVARSTYKLĖS. Darbų 
imatės su tokiu nežabotu entuzi-
azmu, kad netrukus rasis priešta-
raujančių jums kolegų. Verčiau 
daugiau dėmesio skirkite šeimai 
ar mylimam žmogui.

SKORPIONAS. Savaitės 
pradžioje būsite kaip niekad 
nereiklus sau ir kitiems. Galė-
tumėte puikiai praleisti laiką su 
draugais.  

ŠAULYS. Viskas, ką darote, 
turi prasmę ir yra toliaregiškai 
suplanuota. Nepanikuokite dėl 
netikėtų pokyčių savaitės vidu-
ryje. Viskas tik į gera.

OŽIARAGIS. Būsite linkęs 
išlaidauti. Niekam neskolin-
kite pinigų, juo labiau - geram 

draugui. Yra didelė tikimybė 
įsimylėti. 

VANDENIS. Nepersistenki-
te bandydamas padėti kitiems, 
ypač jei to jūsų niekas neprašė. 
Laikykitės toliau nuo svetimų 
paslapčių - dėl jų tik bėdos tu-
rėsite.  

ŽUVYS. Pagaliau turėtų 
nusiristi nuo širdies jus slėgęs 
akmuo. Galimi nesusipratimai 
su partneriu, elkitės ypač aiš-
kiai ir nedviprasmiškai. 

50 000 kraujo mėginių analize moksliškai pagrįstas 
Q10 ir seleno poveikis
Kruopščiai suplanuoti ir gerai atlikti tyrimai naudingi kaip 

dokumentiniai įrodymai, kad maistinė medžiaga absorbuoja-
ma į kraują ir daro poveikį organizmui. Tokio pobūdžio do-
kumentacija taip pat yra savotiška garantija, kad vartotojai 
nešvaisto pinigų nenaudingiems produktams įsigyti. Vienas 
geriausių pavyzdžių yra švedų atliktas „KiSel-10“ tyrimas.

Mes, maisto papildų gamin-
tojai, neabejodami galime teigti, 
kad mūsų produktai geresni negu 
konkurentų. Vartotojai niekaip 
negali sužinoti, ar tai, ką mes tvir-
tiname, yra tiesa.

Vis dėlto, dviejų „Pharma 
Nord“ plačiausiai pardavinėja-
mų produktų „SelenoPrecise“ ir 
„Bio-Quinon Q10“ dokumenta-
cija išties solidi. Minėti produktai 
naudoti daugiau negu 150 kliniki-
nių tyrimų, tad vartotojai gali būti 
tikri, kad organizmas juos įsisavi-
na ir kad jie veikia, kaip numatyta. 
Vis dėlto, joks tyrimas neprilygs-
ta neseniai Švedijos mokslininkų 
pristatytam darbui.

Selenas ir Q10 pagerina 
gyvenimo kokybę
Švedijos mokslininkai paskelbė 

tyrimą, kuris mums yra ypač įdo-
mus ir itin svarbus. Šis tyrimas, 
oficialiai vadinamas „KiSel-10“, 
2013 m. buvo paskelbtas reprezen-
tatyviame mokslo žurnale „Inter-
national Journal of Cardiology“.

Tyrimą atliko Linšiopingo uni-
versitetinės ligoninės ir Stokhol-
mo Karolinska instituto bei kitų 
vietovių mokslininkai. Tyrime, 
įrodančiame, kad ketverius me-
tus kasdien vartojant mūsų seleno 
mieles ir Q10, įvairiais aspektais 
pagerėja gyvenimo kokybė, da-
lyvavo 443 vyresnio amžiaus iš 

pažiūros sveiki vyrai ir moterys.
50 000 kraujo mėginių 
negali meluoti
Tyrimo laikotarpiu tam tikrais 

vienodais laiko tarpais mokslinin-
kai imdavo tyrimo dalyvių kraujo 
mėginius. Galiausiai jų surinkta 
daugiau negu 50 000. Minėti mė-
giniai neabejotinai parodė, kad 
seleno ir kofermento Q10 papil-
dai buvo gerai įsisavinti. Nereikia 
nė minėti, kad įsisavinimas ypač 
svarbus produkto poveikiui.

Mokslininkams taip pat pavyko 
įvertinti abiejų minėtų produktų 
poveikį ultragarso priemonėmis 
ir kitais matavimo metodais. Štai 
čia ir prasideda visas įdomumas. 
Paskelbus „KiSel-10“ tyrimo re-
zultatus, mokslininkai nuspren-
dė atidžiau pažvelgti į surinktus 
kraujo mėginius ir išsamiai ištirti 
seleno ir kofermento Q10 poveikį 
organizmui.

Poveikį parodo žymenys
Paaiškėjo, kad surinktieji kraujo 

mėginiai buvo tikras naudingos 
informacijos lobynas. Žmogaus 
kraujyje yra daugybė skirtingų 
biologinių žymenų. Jie patei-
kia naudingos informacijos apie 
mūsų sveikatos būklę. Žymenys 
yra tarsi „pirštų atspaudai“, ku-
riuos galima panaudoti įvairioms 
sveikatos būklėms nustatyti.

Jei kažkas negerai, įvairių bio-
žymenų rodikliai paprastai padi-
dėja. Švedų mokslininkų koman-
da kruopščiai išanalizavo turimus 
kraujo mėginius, norėdama įver-
tinti tam tikrų žymenų reakciją į 
seleno ir kofermento Q10 papildų 
vartojimą. Šio milžiniško darbo 
pagrindu atlikta dar 19 papildomų 
dalinių tyrimų ir visų jų duome-

nys buvo publikuoti.
Tvirtas produktų įsisavinimo 

įrodymas
Švedų tyrimas įspūdingas tuo, 

kad jis išties išsamus. Dokumen-
tais patvirtintas ne tik produktų 
absorbavimas ir poveikis, tačiau 
įvairių žymenų rodiklių pokyčiais 
faktiškai atskleistas išsamus mi-
nėtų preparatų poveikio organiz-
mui vaizdas.

Absorbavimo ir poveikio de-
rinys vadinamas įsisavinimu. 
Švedijos mokslininkams atlikus 
visapusį darbą pateikta tvirtų 
įrodymų, kad „SelenoPrecise“ ir 
„Bio-Quinon Q10“ yra itin gerai 
įsisavinami produktai.

Užsak. nr. 731

Maisto papildai.

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Šventė ar žaidimas su ugnimi?
Prieš savaitgalį prasidėjusią Anykščių miesto šventę por-

talas anyksta.lt skaitytojų klausė:
Kaip vertinate šių metų Miesto šventės programą? Ar jau 

išsirinkote, kuriuose renginiuose dalyvausite? O gal Lietu-
voje augant užsikrėtimų koronavirusu skaičiui į šventę nei-
site?

Cekava Zosė: „Šventei 
pandemija nesutrukdys. Da-
bar viskas taip paleista, viso-
kie renginiai be trukdymų or-
ganizuojami, o žmonės visai 
nesisaugo, kur koks renginys 
vyksta, tai ir lekia kaip akis 
išdegę. Bus ir dabar taip. Mu-
gėje beveik 200 prekiautojų 
bus, tai prie kaimiškų deš-
rų, biržietiško alaus, kiniško 
šlamšto, visokių ryzų eilės 
bus, vieni kitiem per galvas 
lips. O po švenčių išgirsime, 
kad koronavirusu užsikrėtė 
keliolika ar kelios dešimtys 
žmonių.“

Diedas: „Man nerūpi to-
kie žmonių susibūrimai, kur 
šimtai žmonių susirenka. Tai 
puikiausia vieta plisti pande-
mijoms. Kur tai matyta - or-
ganizuoti bent kelias dienas 

besitęsiančią šventę. Ir taip 
visur, Lietuvoje tiesiog lenk-
tyniaujama, kas daugiau ren-
ginių organizuos, kas daugiau 
švenčių prisigalvos. Tai kaip-
gi pandemija neplis? Jau vėl 
kalbama apie būsimą karanti-
ną, apie tūkstančius naujų už-
sikrėtimų. Tiesiog žaidžiama 
su ugnimi.“

Ne: „Už jokius pinigus į 
Miesto šventę neisiu. Vienas 
dalykas, kad bijau užsikrėsti. 
Kitas dalykas, viskas tas pats 
per tą patį, atsibodę kilimai, 
nusibodę tos pačios mugės, 
jau įgrisę koncertai, parodos, 
gal jau dešimt metų nieko 
įdomesnio, originalesnio.“

Www: „Tiems, kas labai 
bijo užsikrėsti - geriausia 
būtų išsikasti bunkerį kur nors 

miškelyje, niekur nevaikščio-
ti, nesilankyti parduotuvėse, 
(apie miesto šventę jau ir ne-
kalbu). Pasnikaukite ir mels-
kitės.“

X – man: „Akivaizdu, kad 
šventėje bus daug žmonių, 
tačiau vargu ar laikas puotai 
maro metu, reiktų būti labiau 
supratingiems ir vengti di-
desnių susibūrimų. Žaidimai 
akis į akį su mirtimi ne visada 
baigiasi žmonių pergale.“

Jis toks: „Kai iškyla klau-
simas, kas svarbiau: išsaugoti 
žmogų ar pralinksminti, aš už 
tai, kad išsaugoti. Pastangos, 
įdėtas triūsas, sumokėti pi-
nigai neatsipirks, jei susirgs 
bent vienas anykštėnas.“

Branys: „Šventen nėjau, 
bijojau užsikrėsti, nes tokių 

susburimų metu kyla tokie 
pavojai. Iš nuotraukų, ku-
rių pilnas internetas, aiškiai 
matyti, kad daug kur žmonės 
nesilaikė jokių saugių ats-
tumų, patalpose vykusiuose 
renginiuose retai kas devėjo 
kaukes ant veido, kai kai kas 
ant kaklo buvo pasikabinę ar 
rankoj laikė. Nesistebėsiu, jei 
kitą savaitę padaugės užsi-
krėtusių ir Anykščių rajone, 
ir visoj Lietuvoj.“

Gal nepakiš: „bet rengti 
renginius uždarose patalpose 
labai neatsakinga.“

Viva: „Nereikia jokiu sven-
ciu rengti tokiu metu ir dau-
gau policijos reikia kad butu 
tada zmones bijotu laikytuosi 
atstumo“

mėnulis
liepos 27 - 30 d. d. - pilnatis.

Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, Nazaras, 
Vytas.

Natalija, Panteleonas, Svalia, 
Žintautas, Sergijus.

šiandien

 liepos 28 d.

vardadieniai

liepos 29 d.
Beatričė, Faustinas, Morta, 
Feliksas, Simplicijus, Laimis, 
Mantvydas, Mantvydė.

liepos 30 d.
Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė.
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Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 
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siūlo darbą

2021 m. liepos 27 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
iSSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4015
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Vyr. redaktorė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

parduoda įvairūs

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo darbais tik nuo 

700 EUR + PVM.
Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

LAŠŲ ŽŪB brangiai perka 
rapsus (520 Eur/t) 

www.lasai.lt  
Tel. (8-611) 44130.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai visoje Lietuvoje miš-
kus su žeme arba išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
BuLiuS ir TELyčiAS 

„KrEKENAVOS 
AGrOFirMOS“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiESiOGiAi PErKA 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia įvairius stogus, lydo 
ruloninę dangą, stato karka-
sinius pastatus, atlieka įvai-
rius statybos darbus.

Tel. (8-658) 37897.

Dažo namus, skardinius, šife-
rinius stogus, skardina kraigus, 
vėjalentes, kaminus. Lydo rulo-
ninę dangą, dengia stogus.

Tel. (8-664) 21242.

iŠKALAME rAidES.
LiEjAME PAMATuS. 

GAMiNAME PAMiNKLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

Reikalinga virėja su patirti-
mi Skiemonių mstl. Anykščių 
raj. 

Tel. (8-614) 56848. 

Pastoviam darbui reikalin-
gas traktorininkas mišriame 
augalininkystės - uogininkys-
tės ūkyje Kavarsko seniūnijo-
je. Darbas su įvairia žemės 
ūkio technika. Gali būti be 
patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

Nupjauti ir išvežti žolę nuo 2 
ha pievos Užulieknio km.

Tel. (8-671) 66634.

Anykščių mieste reikalingas 
reklaminių leidinių platintojas. 
Papildomas darbas - darbas su 
individualios veiklos pažyma, 
atlygis nuo 120 Eur. Galimybė 
dirbti nuo 16 metų. Šis darbas 

tinka ir aktyviems pensininkams. 
daugiau informacijos tel. 

(8-674) 69418.

Kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490. 

Briketus (beržas, lapuočiai) ir 
malkas. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

MB Gitvida facebook. 
Tel. (8-616) 43208.

Šviežią medų. 
Tel. (8-615) 97688.

Smulkina pievas 
(mulčiuoja). 

Tel. (8-605) 64844.

Smulkina (mulčiuoja) 
pievas. 

Tel. (8-608) 51317.
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PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.
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Fejerverkus stebėjo tūkstančiai žiūrovų
Liepos 24 dieną, šeštadienį, Anykščių miesto šventėje 

koncertavusi grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ 
mieste užkūrė rimtą vakarėlį. 

Kairiajame Šventosios upės 
krante, šalia bažnyčios pastatytoje 
scenoje, grupės pasirodymą ste-
bėjo maždaug 3 tūkst. žiūrovų.

Sulaukę išskirtinio palaikymo, 
grupės „Antikvariniai Kašpi-
rovskio dantys“ muzikantai dar 
savotiškai „erzino“ klausytojus 
- nutraukę pasirodymą reikalavo 
didesnio palaikymo, antraip ža-
dėjo nebesurengti koncertų Mo-
lėtuose ir rugpjūtį Anykščiuose 
vyksiančiame festivalyje „Purpu-
rinis vakaras“.

Panašu, kad, pasikvietę šią gru-
pę į Miesto šventę, organizatoriai 
šį kartą tikrai neprašovė - šventės 
dalyviai šėlo ne tik šalia scenos, 
bet ir ant tilto per Šventosios 
upę, dešiniajame Šventosios upės 
kranto take. 

Nemažai klausytojų dėmesio 
taip pat sulaukė miesto parke pa-
sirodžiusi grupė „Queens of Ro-
ses“, miesto kempinge grojęs ko-
lektyvas „John‘s Shower Band“, 
kuriame muzikuoja Anykščių ra-

Šventiniai fejerverkai šių metų Miesto šventėje nustebino 
ir visko mačiusius.   jono jUneViČiAUs nuotr.

Mugėje - kiniškos prekės ir rankų darbo alpakos ieva kARPAViČiūTĖ

ieva kARPAViČiūTĖ

Šeštadienį, Anykščių miesto šventės metu, tradiciškai 
buvo surengta mugė. Į Anykščius atvyko prekybininkai iš 
įvairių Lietuvos kraštų. Taip pat mugė sulaukė prekiautojų 
iš Latvijos. Mugėje buvo galima įsigyti rankų darbo dirbi-
nių, maisto ir, žinoma, iš Kinijos atvežtų prekių. 

Mugė buvo paskirstyta į tris 
zonas: M. Valančiaus ir Parko 
gatvėse buvo prekiaujama že-
mės ūkio, maisto produktais 
bei tautodailės gaminiais, mies-
to parke teikiamos pramogos, 
maitinimas bei kitos paslaugos. 
Trečiojoje zonoje, šalia Švento-
sios upės, „Gaisrininkų saloje“, 
buvo teikiamos kitos paslaugos 
bei pramogos.

Mugė sulaukė apie 160 pre-
kiautojų. Prisimenant muges, 
vykusias iki pandemijos, pre-
kiautojų skaičius sumažėjęs. 
„Iki pandemijos sulaukdavome 
ir 400, ir 300 ar bent 270 preky-

bininkų“, - sakė Anykščių rajo-
no savivaldybės Viešųjų pirki-
mų ir turto skyriaus vyriausioji 
specialistė Rita Visockienė. 

Nors paraiškų buvo gauta apie 
160, tikslų skaičių įvardinti, R. 
Visockienė sakė, būtų sunku: 
„Ne visi užsiregistravę atvyks-
ta. Dalis prekiautojų atsisako 
dalyvauti paskutinę minutę. Kai 
kurie nusiperka kelias prekybai 
skirtas vietas ir bando jas per-
parduoti. Būna, rezervuoja, ta-
čiau sumokėti už vietą nenori.“ 
Pasitaikė ir tokių atvejų, kuo-
met prekybininkai iki paskuti-
nės minutės laiko rezervacijas 

Susidomėjusių buvo daug, tačiau pirko ne kiekvienas.  
Autorės nuotr.

ir laukia geresnių pasiūlymų iš 
kitur vykstančių mugių organi-
zatorių.

Iš Jurbarko rajono atvykęs 
Deividas mugėje dalyvavo ne 
pirmus metus. 20 metų veikianti 
„Klausučių“ alaus darykla mu-
gėje prekiavo tiek alumi, tiek 
namine gira. Deividas sakė, jog 
apie mugę susidarė gerą įspū-
dį: „Pagal žmonių kiekį, šiemet 
tikrai daugiau žmonių dalyvauja, 
tikiuosi, daugiau ir pirks.“

Su žmona iš Mažeikių atvy-
kęs tautodailininkas Justinas 
prekiavo jo pagamintais medi-
niais dirbiniais. Jis rinkosi kur 
dalyvauti - Anykščių miesto 
šventėje ar Klaipėdoje rengia-
moje Jūros šventėje: „Į Jūros 
šventę nebenoriu važiuoti. La-
bai brangiai reikia mokėti už 
vietą.“ Jau ne pirmus metus į 

Anykščius vykstantis tautodai-
lininkas negalėjo pasakyti, jog  
būta daugiau pirkėjų: „Truputį 
perka, bet neišsiskiria iš kitų.“ 

Alpakų vilnos gaminiais pre-
kiavusios merginos Evelina ir 
Karolina sakė, jog įspūdžius pa-
komentuoti dar kol kas sunku: 

„Dėmesio sulaukiam labai daug, 
bet pačių pirkimų mažai.“

Ne visiems prekyba buvo 
sėkminga. Nors mugė vyko 
nuo 9 iki 22 valandos vakaro, 
apie 18 valandą dalis prekybi-
ninkų jau nešėsi savo prekes 
atgal į automobilius. 

Beisbolą išbandė ir „Anykštos“ žurnalistai. Autorės nuotr.

ieva kARPAViČiūTĖPirmą kartą Anykščiuose galimybė pažaisti beisbolą
Anykščių miesto šventėje dalyvaujanti Lietuvos beisbolo 

asociacija šeštadienį kvietė Anykščių miesto gyventojus su-
sipažinti su beisbolo sporto šaka. 

Lietuvoje yra toks sportas. Aš 
pats šį sportą atradau klasioko 
dėka. Jis pasiūlė man pabandyti 
pažaisti“, - kalbėjo vaikinas. Jis 
juokavo, jog klasiokas, kuris 
atvedė jį į šį sportą, jau seniai 
nebežaidžia, o jam patiko ši 
šaka, tad nusprendė pasilikti. 
„Kuo daugiau miestų turės ko-
mandas, tuo labiau beisbolas 
išpopuliarės Lietuvoje“, - pro-
blemos sprendimą įvardijo N. 
Grigas. 

Asociacija šiemet keliauja po 
Lietuvą su projektu „Lietuvos 
beisbolui 100 metų“. Šio pro-
jekto tikslas - populiarinti beis-
bolą Lietuvoje.

Anykštėnai bei miesto sve-
čiai buvo kviečiami į specialiai 
beisbolui pastatytą palapinę iš-
mėginti taiklumą atmušant ka-
muoliuką. Iš Vilniaus atvažiavę 
jaunieji beisbolo žaidėjai mokė, 
kaip taisyklingai stovėti, laikyti 
lazdą bei prižiūrėjo, jog žaidi-
mas vyktų be traumų. 

„Anykšta“ pakalbino Napalį 
Grigą, atvykusį atstovauti beis-
bolo asociacijai, ar pavyko pri-
traukti anykštėnus išbandyti šį 
sportą. Daugiau nei aštuonerius 

metus beisbolą žaidžiantis Na-
palis sakė, jog didesnį dėmesį 
šiam sportui parodė vyresnio 
amžiaus Miesto šventės sve-
čiai: „Kol kas sunkiai sekasi 
pritraukti. Daugiau ateina vy-
resni žmonės išbandyti, o vai-
kai kiek mažiau. Mes esame 
suinteresuoti, jog iš Anykščių 
prisijungtų daugiau vaikų.“

Beisbolininko teigimu, Lie-
tuvoje apie galimybę rinktis šią 
sporto šaką žino nedaug žmo-
nių: „ Daug kas net nežino, jog 

jono tarybos nario, liberalo Kęstu-
čio Indriūno sūnus Vainius.

Šeštadienį Anykščių miesto 
šventę vainikavę šventiniai fe-
jerverkai, anot šventės dalyvių, 

buvo vieni įspūdingiausių per visą 
miesto švenčių istoriją.

Fejerverkus Anykščių miesto 
šventei dovanojo prekybos tinklas 
„Maxima“.

Vyko miltelių mūšis
Liepos 24 dieną, šeštadienį, Vyskupo skvero papėdėje 

(„Ančių slėnyje“), Anykščių jaunimo klubas sukvietė pa-
žaisti spalvotų miltelinių dažų ir vandens mūšį.

Baltais marškinėliais pasipuošę 
dalyviai čiupo paruoštus maiše-
lius su milteliniais dažais ir lau-
kė starto: komanda dar nebuvo 
duota, tačiau milteliai jau buvo 
paskleisti ant žemės. Paskelbus 
kovos pradžią, šalia Šventosios 
tilto pakilo spalvingi kamuoliai.

Nors didžioji dalis dalyvau-
jančių buvo maži vaikai bei pa-
augliai, progos pasipuošti įvai-
riaspalviais dažais nepraleido ir 
suaugusieji. Mūšio dalyviai da-
žus barstė ne tik ant savęs, tačiau 

dažų kliuvo ir einantiems pro šalį 
šventės dalyviams: žmonės dėl to 
nesupyko, nors tokie dažai sun-
kai nuplaunami nuo drabužių, ir 
patys prisijungė prie mūšio. Pasi-
baigus dažų atsargoms, dalyviai 
ėmė vandens balionėlius, van-
dens šautuvus ir tęsė kovą mėty-
damiesi balionais su vandeniu. 

Dažai buvo plastikiniuose mai-
šeliuose, todėl renginio organi-
zatorių paraginti mūšio dalyviai 
maišelius surinko ir sumetė į iš 
anksto paruoštas šiukšliadėžes. 

Miltelinių dažų mūšyje dalyvavo ir suaugusieji. Autorės nuotr.


