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Paskutinė diena užsiprenumeruoti ,,Anykštą“ pigiau 2022-iesiems metams! 

Moksleivių skaičius rajono mokyklose 
stabilizavosi 

Trečiadienį, rugsėjo 1 dieną, prasideda naujieji mokslo 
metai. Pasaulyje ir Lietuvoje tęsiantis koronaviruso pan-
demijai, jie ir vėl bus kitokie nei įprasta. Anykščių rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė ti-
kina, kad galimiems iššūkiams rajono mokyklos yra pasi-
ruošusios. 

„Anykštos“ skaitytojams J.Banienė papasakojo, kokios 
naujovės šiais mokslo metais lauks Anykščių rajono moky-
klose.

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jur-
gita Banienė teigia, kad Anykščių rajono savivaldybės mo-
kyklos turi pakankamai patirties, išteklių ir kompetencijų, 
kaip ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, jei to prireiktų.

- Nepaisant to, kad koro-
naviruso pandemija niekur 
neatsitraukė, nuo rugsėjo 
1-osios visi moksleiviai sugrįš 
į klases. Šalies premjerė In-
grida Šimonytė jau perspėjo, 
kad, moksleiviams grįžus į 
klases, sergamumas COVID 
19 gali šoktelėti. Kokių saugu-
mo priemonių bus imtasi, kad 
ugdymo procesas mokyklose 
nenutrūktų vos prasidėjęs?

- Mokyklos turės laikytis 
saugaus ugdymo organizavi-
mo principų. Ugdymas visose 
švietimo įstaigose bus organi-
zuojamas laikantis Valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo sprendimų 
nuostatų.

Šildymas brangs Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prognozuojama, jog ateinantį šildymo sezoną Lietuvoje šiluma brangs vidutiniškai 20 
proc. Šilumos kainos augs ir Anykščiuose. Rugsėjo mėnesiui nustatyta UAB „Anykščių 
šiluma“ šiluminės energijos kaina yra 4 proc. didesnė nei rugpjūčio.

Biokuro kaina kyla, tačiau dujos brangsta dar labiau...

Laikinasis UAB„Anykščių 
šiluma“ direktorius Arvy-
das Valiulis sako, jog šilu-
mos kaina neišvengiamai 
augs.

Festivalio 
spektakliai 
džiugino ir ... 
šokiravo

Meras pralenkė 
rašytojus

Mieste bus 
įrengta daugiau 
vaizdo stebėjimo 
kamerų

Į mokyklas labiau nori sugrįžti 
mokytojai, o ne mokiniai

Gintaras RAŽANSKAS, 
Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos mokytojas:

„...Įsivaizduojate, visi moks-
lo metai buvo be mokinių mo-
kykloje...“

Sveikintojai.  Anykščių rajo-
no savivaldybės vadovai pasida-
lijo, kurioje mokykloje rugsėjo 
1 dieną sakys šventines kalbas. 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius sveikins Antano 
Vienuolio progimnazijos ben-
druomenę, mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis - Jono Biliū-
no gimnazijos bendruomenę.
Administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Veneta Veršulytė 
sveikins Kavarsko pagrindinės 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
bendruomenę. Administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė rug-
sėjo 1 dieną atostogaus. 

Riedslidės. Anykščių KKSC 
slidininkai dalyvavo Nemenči-
nėje surengtose Lietuvos rieds-
lidžių taurės II etapo varžybose. 
5 km distancijoje pirmą vietą iš-
kovojo Eglė Savickaitė, I. Kas-
perūnaitė finišavo šešta. 3 km 
nuotolį Matas Gražys įveikė tre-
čias, Edvinas Dilys – penktas.

Skiepai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė skelbia, kad  abiem 
dozėmis nuo koronaviruso  jau 
paskiepyta 14 tūkst.710 Anykš-
čių rajono gyventojų (65 proc.). 
Iš dalies paskiepyti 1 tūkst.528 
gyventojai (6,8 proc.)

Ugdymas. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija įtraukta 
į mokyklų, siekiančių gauti ko-
kybės krepšelį sąrašą. Krepšelio 
tikslas – mokinių ugdymosi pa-
siekimų gerinimas. Papildomas 
finansavimas suteiks prielaidas 
mokyklos veiklai tobulinti, gero-
sios patirties sklaidai ir ugdymo 
kokybei gerėti. Projektui įgy-
vendinti  reikės 60 tūkst.833 Eur, 
iš jų 85 proc. (51 tūkst.708 Eur) 
ES lėšų ir 15 proc. (9 tūkst.125 
Eur) savivaldybės lėšų.
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temidės svarstyklės

Keliautojas. Rugpjūčio 28 
dieną apie 20.00 val. Kavars-
ko seniūnijos Ferdinantavos 
kaime  vyras (g. 1988 m.) vai-
ravo jam priklausantį mopedą 
būdamas neblaivus (nustatytas 

1,87 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Patikrinimas. Rugpjūčio 29 
dieną apie 13.20 val. Svėda-
suose, J. Tumo-Vaižganto g., 
sustabdyto patikrinimui auto-
mobilio „Audi A6“ vairuotojui 
(g. 1987 m.) nustatytas 1,54 

prom. girtumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vairuotojas. Rugpjūčio 29 
dieną apie 20.30 val. Anykš-
čiuose, Ažupiečių g., automo-
bilio „Audi A4“ vairuotojui (g. 
1973 m.) nustatytas 1,64 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas. 
Vagystė. Rugpjūčio 29 dieną 

gautas pareiškimas, kad Svė-
dasų seniūnijos Butėnų kaimo 
miške nupjautos ir pavogtos 4 
pušys. Padaryta 400 eurų  tur-
tinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Meras pralenkė rašytojus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras, gamtininkas Sigutis Obelevičius, 
išleidęs knygą „Imunitetą stiprinantys augalai“, pralenkė 
visus šiuolaikinius Anykščių krašto rašytojus. Didžiausia 
Lietuvoje „Alma littera“ leidykla S.Obelevičiaus kūrinį 
išleido milžinišku 10 tūks. egzempliorių tiražu. Kontrakte 
numatyta sąlyga tiražą dar patrigubinti.Tradiciškai leidy-
klos rašytojų knygas spausdina iki 3 tūkst. egzempliorių 
tiražais.

„Imunitetą stiprinantys auga-
lai“ parduodama tik „Maxima“ 
prekybos centruose. Jos kaina  - 
19 eurų 99 centai, o „Maxima“ 
kortelių savininkams Anykščių 
rajono mero S.Obelevičiaus kū-
rinys parduodamas už 8 eurus 
99 centus. „Vakar Ukmergėje 
nusipirkau. Neturėjau „Maxi-
ma“ kortelės, bet už manęs ei-
lėje stovėjęs žmogus paskolino. 
Sutaupiau“,  - kalbėdamas su 
„Anykšta“ šypsojosi meras.

Naujausia S.Obelevičiaus 
knyga - 230 psl. leidinys storais 
viršeliais. Jos vaizdas ir forma-
tas pretenduoja į „dovaninių“ 
knygų kategoriją. Savo turiniu 
„Imunitetą stiprinantys auga-

lai“ - populiariojo mokslo kny-
ga. Autorius aprašo imuninę 
sistemą stiprinančius augalus, 
pataria, kaip juos vartoti. Teks-
tai gausiai iliustruoti nuotrau-
komis, apie augalus parinkta 
įdomybių.

„Anykštai“ S. Obelevičius 
sakė, kad už naują knygą jis 
dėkingas ... karantinui. „Buvo 
laisvi vakarai, laisvi savaitga-
liai. Turėjau kada rašyti. Esu 
parašęs dar dvi knygas, kurios 
laukia savo eilės leidyklose“ , 
- dėstė S.Obelevičius. 

Knygos autorius už leidyklai 
parduotą kūrinį gaus fiksuotą 
pinigų sumą bei savo procentą 
už realizuotas knygas. Kontrak-

to dydis skaičiuojamas jau ne 
šimtais eurų.

S.Obelevičius, „Anykštos“ 
paklaustas, ar knygos leidybos 
neparėmė Anykščių savival-
dybė, ironizavo, kad prašymus 
teikti paramą knygų leidybai 
savivaldybei  ims rašyti tuo-
met, kai išeis į pensiją. „Išėjęs 
į pensiją užversiu savivaldybę 
prašymais.... Kalbant rimtai, 
visada skeptiškai žiūrėjau į 

paramą knygų leidybai. Kam 
reikalinga knyga? Juk ne au-
toriaus įsiamžinimui, o skai-
tytojams. Jeigu knygos negali 
parduoti leidyklai, vargu ar ji, 
išleista biudžeto ar rėmėjų lė-
šomis, ras skaitytoją“, - savo 
poziciją dėstė rajono vado-
vas.

S.Obelevičius yra daugiau 
nei dešimties knygų apie gam-
tą autorius.    

Sigučio  Obelevičiaus knyga „Imunitetą stiprinantys au-
galai“ išleista 10 tūkst egzempliorių tiražu. 

Kukurūzų labirintas tapo Lietuvos 
rekordininku

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Viešoji įstaiga „Rekordų akademija“ registravo naują 
Lietuvos rekordą - didžiausią Lietuvos labirintą, kuris yra 
suformuotas kukurūzų lauke  Anykščių seniūnijos Skapiš-
kių kaime, pakeliui link Lajų tako.

Išmatuota, kad didžiausias 
Lietuvos labirintas yra 3,831 
ha ploto, jo takų ilgis yra 2,272 
km.

Šio labirinto autorius - La-
birintų parko įkūrėjas, UAB 
„Adovis“ direktorius Deividas 
Dilys.

„Kukurūzų labirintas. Jis 
mums turi ir simbolinę reikšmę 
– tai pirmasis labirintas, nuo ku-
rio prieš daugiau nei dešimtmetį 
parko įkūrėjui Deividui kilo idė-
ja sukurti visą Labirintų parką. 
Siekti rekordo – taip pat vadovo 
idėja, kurios įgyvendinimą lydė-

jo daug bendro mūsų kolektyvo 
darbo. Vyko sklypo matavimai, 
labirinto braižymas, tikslus la-
birinto perkėlimas iš popieriaus 
lapo į beveik 4 ha dydžio ku-
kurūzų lauką, takų lyginimas ir 
pritaikymas lankytojams vaikš-
čioti. Dar saulei tekant pats va-
dovas kartu su kolegomis ma-
tavo ir pjovė kukurūzų labirinto 
takus. Žinoma, rekordų siekimo 
procesas neapsiėjo ir be papildo-
mų rūpesčių – konsultuodamie-

si su rekordus registruojančios 
įmonės atstovais sužinojome, 
kad iki rekordo pritrūkome 500 
metrų“, - apie tai, su kokiais iš-
šūkiais teko susidurti, siekiant 
naujo Lietuvos rekordo, rašoma 
Labirintų parko internetinėje 
svetainėje.

Šiuo metu Labirintų parke yra 
kukurūzų, kanapių, trys skirtingi 
karklų labirintai, juostelių ir vei-
drodžių labirintai bei meditaci-
nis – energetinis labirintas.

Poligonas. Krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušauskas 
sako, kad ministerija ir kariuo-
menė pasistūmėjo ieškodama 
geriausių vietų naujam poligo-
nui, o politinį sprendimą dėl 
galutinės vietos pažadėjo „ar-
timiausiais mėnesiais“. „Tas 
klausimas dėl poligono yra 
atviras ir, matyt, artimiausiais 
mėnesiais mums reikia priimti 
politinį sprendimą ir besti pirštu 
į tą konkrečią vietą“, – žurnalis-
tams Švenčionių rajone, Pabra-
dės poligone, pirmadienį sakė 
ministras. Pasak jo, per pastarąjį 
pusmetį kariuomenė peržiūrė-
jo keliolika potencialių vietų 
naujam poligonui. Lietuvoje 
didžiausi yra Pabradės ir Gai-
žiūnų poligonai, bet stiprėjant 
Lietuvos kariuomenei ir augant 
sąjungininkų karių skaičiui jų 
ima nebepakakti, o dabartinių 
plėtra jau praktiškai nebeįma-
noma. Pernai svarstyta naują 
poligoną rengti vakarinėje šalies 
dalyje, netoli Kuršėnų ir Telšių, 
bet sulaukus vietinių gyventojų 
pasipriešinimo planų atsisakyta.

Ragina. Prezidentas Gitanas 
Nausėda ragina visuomenę ne-
pasiduoti bandymams destabi-
lizuoti padėtį šalyje, kai geopo-
litinė situacija regione, anot jo, 
negerėja. „Mano pageidavimas 
ir kreipimasis į visus Lietuvos 
žmones – neleiskime destabili-
zuoti vidaus situacijos, nes iš-
orės jėgos kaip tik tai ir norėtų 
padaryti pasinaudodamos šia 
įvykių tėkme“, – pirmadienį 
žurnalistams Pabradėje sakė ša-
lies vadovas. „Manau, kad tikrai 
rasime ir pakankamai išminties, 
ir pakankamai dialogo kultūros, 
kad gebėtume spręsti tas proble-
mas, kurios šiandien aktualios 
visam pasauliui – lietuviškai, ra-
miai, oriai, garbingai ir rastume 
reikalingus sprendimus“, – pri-
dūrė jis. Prezidentas taip kalbėjo 
komentuodamas situaciją Af-
ganistane, kur pasibaigus JAV 
ir sąjungininkų misijai šalies 
kontrolę perėmė Talibanas, šiuo 
metu evakuojami sąjungininkų 
kariams padėję afganistaniečiai.

Notarai. Teisingumo minis-
terija planuoja artimiausiu metu 
didinti notarų skaičių ir skelbti 
viešuosius konkursus notaro par-
eigoms. „Mes planuojam skelbti 
konkursus daugiau nei į dešimt 
vietų. Toks pasiūlymas iško-
munikuotas Notarų rūmams“, 
– BNS sakė viceministrė Gabija 
Grigaitė-Daugirdė. Konkursai 
notarų pareigoms eiti bus skel-
biami Vilniaus, Kauno miestų ir 
rajonų savivaldybėse bei kituose 
šalies regionuose, pranešė Tei-
singumo ministerija. Dalyvauti 
notaro konkurse galės asmenys, 
atitinkantys Notariato įstatymo 
nustatytus reikalavimus.

-Bns

Mieste bus įrengta daugiau vaizdo 
stebėjimo kamerų
Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė 

175 tūkst.909 Eur sutartį su UAB „Telia“ dėl vaizdo stebė-
jimo sistemos įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros 
paslaugos Anykščių mieste.

Sutartyje numatyta, kad „Te-
lia“ mieste įrengs šešias naujas 
vaizdo stebėjimo kameras, o 
aštuonias  pakeis naujomis.

Vaizdo stebėjimo centrinis 
pultas bus įrengtas Anykščių 
rajono policijos komisariato 

patalpose. Sutartyje nurodo-
ma, kad Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos kom-
piuteryje turės būti sudaryta 
galimybė stebėti konteinerių 
aikšteles.

Dvi vaizdo stebėjimo ka-

meros stebės Anykščių mies-
to parko teritoriją. Vaizdo 
stebėjimo kameros taip pat 
bus įrengtos Dainuvos slėny-
je, Gaisrininkų saloje, mies-
te - ties kavine „BasiBasi“, 
Žvejų, J.Biliūno, Dariaus ir 
Girėno, Statybininkų, Basa-
navičiaus, Ramybės gatvėse, 
A.Baranausko aikštėje.

Anykščių rajono savivaldy-
bės sutartis su „Telia“ galios 

iki 2026 metų.
Iki šiol Anykščių mieste 

įrengtos kameros arba nevei-
kė, arba veikė ne visos. Dėl to 
Anykščių rajono savivaldybei 
ne kartą  priekaištus išsakė ir 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato vadovai, pabrėžda-
mi, kad be sklandžiai veikian-
čių vaizdo stebėjimo kamerų 
Anykščių mieste sudėtinga už-
tikrinti gyventojų saugumą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

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

Patogiai poilsiauti siūloma palapinėse Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio viduryje Anykščiuose, šalia kairiojo Šventosios 
upės kranto tako, pradėjo veikti nauja stovyklavietė „Teka 
Teka“. Joje laukiami glampingo mėgėjai.Glampingas - tai 
stovyklavimas gamtoje su visais patogumais. 

Įkurti stovyklavietę ir pradėti 
naują verslą mintis kilo anykš-
tėnei Redai Šiukščiuvienei.

„Esu baigusi aplinkotvarkos 
magistro studijas. Pastaruoju 
metu dirbau rinkodaros speci-
aliste ir tikrai nieko bendra su 
apgyvendinimo veikla neturė-
jau. Dar gyvendama Vilniuje, 
kuriame praleidome 15 metų, 
gerus trejetą metų puoselėjau 
glampingo idėją Lietuvoje, kol 

pagaliau mums, su šeima grį-
žus į gimtąjį miestą Anykščius, 
atsirado galimybė visa tai pa-
versti kūnu. 

Prie stovyklavietės „Teka-
Teka“ projekto be galo daug 
prisidėjo vyras Giedrius. Jei ne 
jis, nežinau, ar iš viso stovykla 
būtų kada nors atvėrusi duris 
lankytojams. Esu labai dėkin-
ga jam už kantrybę ir valią dir-
bant kartu.

Šiuo metu su vyru auginame 
du nuostabius vaikus - Liepą ir 
Ąžuolą, ir esame be galo lai-
mingi gyvendami Anykščiuo-
se“, - „Anykštai“ pasakojo R. 
Šiukščiuvienė.

Pradėdama šį verslą, 
R.Šiukščiuvienė įsteigė ma-
žąją bendriją, kurią pavadino 
„Balaganas“.

„Įmonės pavadinimas „Ba-
laganas“ atsirado labai spon-
taniškai. Prisipažinkite, tikrai 
nebuvote nė susimąstę, kad šis 
žodis galėtų reikšti kažką dau-
giau nei tiesiog netvarką. O 
pasirodo, reiškia. Lietuvių kal-
bos žodynas rašo: „ balaganas 
yra laikinas pastatas, pastogė“. 
Mūsų varpo formos palapinės 
būtent tokios paskirties ir yra. 
Tai laikinas būstas, ieškan-
tiems  ramybės, norintiems 
stabtelėti ir sulėtinti tempą“, - 
aiškino verslininkė.

R. Šiukščiuvienė pasakojo, 
kad, prieš atidarydama sto-
vyklavietę „Teka Teka“, savo 
sumanymą ji pristatė Anykš-
čių rajono savivaldybės vado-
vams.

„Mums buvo pasiūlyti keli 
aukcionuose parduodamų 
sklypų variantai. Kokios nors 
finansinės paramos iš savi-
valdybės nebuvo“, - sakė ji, 
pokalbio metu neatskleidusi, 
kiek prireikė investuoti lėšų į 
stovyklavietės įrengimą.

Stovyklavietę „Teka Teka“, 
kuri yra įrengta 14 arų sklype, 
R.Šiukščiuvienė vadina „nedi-
deliu viešbučiu gamtos apsup-
tyje“. Kol kas stovyklavietėje 
yra įrengtos trys palapinės, 
kurios pavadintos „Anykštos“, 
„Šventosios“ ir „Virintos“ var-
dais. Jose įrengta elektra, rei-
kalui esant galima užsikurti 
krosnelę.Tualetai ir dušai yra 

įrengti atskirame namelyje. 
R.Šiukščiuvienė sakė, kad sto-
vyklavietė veiks ir žiemą, nes 
glampingo palapinėse jauku 
net ir spaudžiant šaltukui.

„Trijose varpo formos pala-
pinėse  puikiai  įrengti kam-
bariai. Kiekviena palapinė turi 
individualią terasą, o  esantys 
palapinėje baldai pritaikyti pa-
togiam poilsiui“, - pasakojo R. 
Šiukščiuvienė.

Šalia stovyklavietėje stovin-
čių palapinių R. Šiukščiuvienė 
taip pat atidarė kavinę.

„Šalia yra nedidelė kavinu-
kė, kurioje galima nusipirkti 
kavos, arbatos ir ją išgerti čia 
pat,  ant terasos, gamtos ap-
supty, arba išsinešti su savimi 
tęsiant  pasivaikščiojimą Šven-
tosios kairiojo kranto sveika-
tingumo taku. Siekdami bent 

šiek tiek prisidėti prie švares-
nės aplinkos, mes naudojame 
valgomus kavos puodelius“, - 
intrigavo pašnekovė.

R. Šiukščiuvienė prisipaži-
no turinti planų stovyklavietę 
plėsti, esama ir kitokių įdomių 
sumanymų, tačiau apie juos 
kol kas nutylėjo. Šį rudenį 
verslininkė žada teikti paraiš-
ką Anykščių rajono savivaldy-
bei ir savo verslui tikisi gauti 
finansinę paramą.

Nors stovyklavietė „Teka 
Teka“ dar tik pradėjo veiklą, 
R. Šiukščiuvienė tikino, kad 
klientų netrūksta iš visos Lie-
tuvos. Įdomu tai, kad nakvynės 
kaina palapinėje mažai kuo 
skiriasi nuo viešbučio, tačiau 
glampingas sparčiai populiarė-
ja visame pasaulyje ir jau pa-
siekiamas Anykščiuose.

Palapinėse galima pasijusti tarsi viešbučių kambariuose.

Reda Šiukščiuvienė kartu su vyru Giedriumi ir vaikais 
Liepa ir Ąžuolu.

Kaip sutramdyti šiukšlintojus?
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi vaizdais, kaip negailestingai yra šiukšlinama 

aplinka. Pamiškėse, miškuose ir kitose atokiose vietose verčiamos ne tik buitinės atliekos: 
ten vežama sena buitinė technika, automobilių dalys...

Ar Jums teko Anykščių rajone susidurti su panašiais vaizdais? Kaip siūlytumėte kovoti 
su tokiais aplinkos teršėjais? Kaip vertinate šioje srityje aplinkosaugininkų darbą? O gal 
tai tik kova „su vėjo malūnais“?

Skiepas: „Tai tikra kova su 
vėjų malūnais. Šiukšlių pilna 
pakelėse, miškuose, prie senų 
pastatų, netgi miestuose prie 
konteinerių privežama padan-
gų, sukiužusių baldų, statybi-
nių medžiagų. O kiek yra tokių 
šiukšlintojų sugaunama, kiek 
nubaudžiama? Gal kokie du-
trys sugaunami ir tokią žinią 
aplinkosaugininkai praneša 
kaip didžiausią sensaciją. Rei-
kia daugiau pilietiškumo iš gy-
ventojų, nejaugi niekas taip ir 
nemato, kas šiukšles ne vietoje 
išverčia?“

X – man: „Buvo labai geras 
siūlymas konfiskuoti šiukšlin-
tojų automobilius, kuriais jie 
atveža atliekas. Būtų laikas visa 
tai įgyvendinti.“

Sodietis: „Aš pastebiu, kad 
kai kurie mano kaimynai, ne-
norėdami mokėti mokesčių už 
šiukšlių konteinerių išvežimą, 
šiukšles krauna į maišus ir 
kažkur išveža. O konteineriai 
ištisus mėnesius būna tušti. 
O dar kai kurie pažįstami net 
konteinerių iš viso neturi, kai 
komunalininkai atvažiuoja, už-

sirakina ir neįsileidžia. Tai kaip 
su jais sudarysi sutartis ir mo-
kesčius paimsi?“

Skaistė: „Net širdį suskaus-
ta, kai aplankau kartais buvusią 
savo mokyklą Svėdasų sen. Ku-
nigiškių kaime. Dviejų aukštų 
mūrinis pastatas tiesiog išnie-
kintas, visas suniokotas, išplėš-
tas, išvogtas. Aplinka baigia 
užželti džiunglėmis, o kai kurie 
vietiniai gyventojai ten įrengė 
nelegalų sąvartyną ir iš namų 
tempia visokias šiukšles. Pas-
tato savininkus reikia priversti 

tvarką įvesti, o šiukšlintojus 
gaudyti ir bausti tūkstantinėmis 
baudomis.“

K.: „Ar jūs tūrite faktus, 
kad vietiniai gyventojai verčia 
šiukšles? Parazituojančių yra 
daugiau iš aplinkinių miestelių 
ir kitų vietų. Problema ta, kad 
rajono valdžia metų  metus yra 
impotentiška ir nesugiaba arba 
neturi net noro pareikalauti iš 
pastatų sąvininkų sutvarkyti ir 
aptveri nenaudojamus pastatus. 
Gal tie pastato savininkai ir lei-
do kažkam pasidėti šiukšles, o 
gal jie tarp valdžios narių turi 
savų?“

Atsakymas K.: „Kokių dar 
reikia įrodymų, kad į Kunigiš-
kių mokyklos griuvenas šiukš-
les pila vietiniai gyventojai? 
Gal, sakykite, ten šiukšles atve-
ža kažkas iš Surdegio, Traupio 
ar Skiemonių, o gal iš Latvijos 
ar Lenkijos? Tik durnas gali 
tokias erezijas skleisti. Aišku, 
kad vietiniai gyventojai tuo-
se pastatuose girtauja, orgijas 
kelia, o kai kas dar ir masiškai 
šiiukšlėm atsikrato. Kunigiškių 
bendruomenė ten galėtų slaptas 
vaizdo kameras įtaisyti ir len-
gvai sugautų niekadėjus.“
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Nuo 2009-ųjų organizuo-
jamas festivalis ,,EDOX” 
Anykščiuose pristatė geriau-
sius pasaulio dokumentinius 
filmus, čia apsilankė daugiau 
nei 20 garsių užsienio kino 
menininkų.

Šį kartą kino festivalis taps 
dokumentinių filmų ketvirta-
dieniais ir vyks nuo rugsėjo 2 
iki spalio 7 dienos. Kiekvieną 
savaitės ketvirtadienį žiūro-
vai bus kviečiami apsilankyti 
unikalioje Anykščių koplyčio-
je (Vilniaus g. 36, Anykščiai) 

ir susipažinti su naujausiais, 
žymiausiais lietuviškais doku-
mentiniais filmais.

Rugsėjo 2 d., ketvirtadienis

17.30 Atidarymas
Filmas „Romano vaikystė“  

https://youtu.be/nrAvTl9pYGo
Režisierius, prodiuseris: Li-

nas Mikuta (Lela Films).
Operatorė:Kristina Sereikaitė.
Lietuva | 2020 | 40 min. | N-13.
Dalyvauja režisierius Linas 

Mikuta.

Filmo „Romano vaikystė“ 
pristatymas

Aštuonmetis Romanas gy-
vena „skvote“ – apleistame, 
griūvančiame pastate Klaipė-
dos senamiestyje kartu su tė-
vais – Aivaru ir Diana. Nors 
gyvena skurde, tėvai stengiasi 
Romanui suteikti visa, kas ge-
riausia. 

Deja, ne visada jiems tai 
pavyksta. Tačiau Romanui tai 
nė motais – jis džiaugiasi, jog 
tėvai jam suteikia svarbiausią 
dalyką – visišką laisvę. Laisvę 

Rugsėjo 2 d. startuoja jau XII-asis dokumentinių filmų festivalis ADOX!
Anykščių menų centro, studijos ,,Nominum” ir Kino kontoros organizuojamas kasmeti-

nis dokumentinių filmų festivalis pakvies žiūrovus jau 12-ąjį kartą. 

klaidžioti siauromis senamies-
čio gatvelėmis su draugais, 
maudytis jūroje, laipioti tvo-
romis ar landžioti po griuvė-
sius. Mažajam nė motais, kad 

tai gali būti labai pavojinga. 
Jam svarbiausia, kad jis yra 
mylimas…

Organizatorių informacija

Šildymas brangs
(Atkelta iš 1 psl.)

UAB„Anykščių šiluma“ vy-
riausiasis inžinierius, laikinai 
pavaduojantis direktorių, Ar-
vydas Valiulis „Anykštai“ sakė, 
jog ateinančiam šildymo sezo-
nui bendrovė jau yra apsirūpi-
nusi skiedromis, tad dabartiniai 
pokyčiai rinkoje įmonės kai-
nodarai įtakos neturės. „Visai 
žiemai esame nusipirkę. Esame 

sukaupę visą gaisrininkų lei-
džiamą kiekį“, - kalbėjo laiki-
nasis įmonės vadovas. Tačiau, 
pasak A.Valiulio, pernai sąly-
ginis skiedrų kiekio vienetas 
TNE kainavo 125 eurus, šiemet 
„Anykščių šiluma“  4 sunkve-
žimius skiedrų spėjo nusipirkti 
po 167 eurus už TNE, o už li-
kusį kiekį jau mokėjo po 196 
eurus už TNE. „Skiedrų kainos 
artėja prie  2018 metų lygio, kai 

kaina siekė 250 eurų už TNE“, 
- dėstė A.Valiulis.

Lietuvos biokuro rinkai nei-
giamą įtaką daro santykiai su 
Baltarusija ir, nors „Anykščių 
šiluma“ tiesiogiai baltarusiškų 
skiedrų niekada nepirko, tačiau 
pernai apie ketvirtadalis Lietu-
voje parduodamų skiedrų buvo 
baltarusiškos. Baltarusija ban-
do riboti kurui skirtos medienos 
importą į Lietuvą, o biokuro 
poreikis Lietuvoje kiekvienais 
metais tik auga.

Bet ir brangstant  biokurui, 
pasak A.Valiulio, „Anykščių ši-

lumos“ biokuro katilai pasitei-
sina - dujos brangsta dar labiau. 
Laikinasis įmonės vadovas kal-
bėjo, jog dujų kaina per metus 
išaugo dvigubai. 

Iki 8 laipsnių šalčio didžiąją 
dalį Anykščių miesto (Ramy-
bės ir Pušyno mikrorajonus 
bei centrinę Anykščių dalį) be 
dujinių katilinių pagalbos šil-
do biokatilai. Tačiau, krentant 
temperatūrai, reikia jungti ir 
dujinius katilus. Priminsime, 
jog 4 dujiniai katilai veikia 
visą laiką - ne visas miestas 
yra sujungtas į vieną šilumos 

sistemą.
Vasarą didžiąją miesto dalį 

karštu vandeniu aprūpina ma-
žasis biokatilas – „Ramybei“, 
„Pušynui“ ir miesto centrui va-
sarą užtenka, kad katilas gene-
ruotų 1,5  megavatų galią. 

Biokuro kainos augimas yra 
nepalankus ir Audriaus Juškos 
ūkiui. Skiedromis šiltnamius 
šildantis ūkininkas turi ir nuo-
savą skiedrų gamybos įrangą. 
Tačiau rinkoje kylant skiedrų 
kainoms, kyla ir žaliavos kaina, 
o žaliavos paieškos darosi vis 
sudėtingesnės. 

Į mokyklas labiau nori sugrįžti mokytojai, o ne mokiniai
Rytoj - Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena. „Anykšta“ 

domėjosi, su kokiomis nuotaikomis naujieji mokslo metai 
rajone pasitinkami šį rudenį.

Nuotolinis 
mokymasis 
nebeįdomus

Kristina VIČINIENĖ, Anykš-
čių meno mokyklos direktorė:

- Aišku, kad tas grįžimas į 
mokyklas turbūt nebus labai 
lengvas, manau, kad net pakan-
kamai sudėtingas tiek mums, 
tiek tėvams ir mokiniams. Ban-
dysime suvaldyti visą šią pan-
deminę situaciją. Matome, kad 
užsikrėtimų koronavirusu dau-
gėja, todėl būsime labai stipriai 
įpareigoti nuo šio užkrato sau-
goti visą bendruomenę. Tokie 
iššūkiai.

Mokytojai darbui pasiruošę, 
vaikai į mokyklas labai nori 
grįžti, nes visiems nuotolinis 

ugdymas nebelabai jau įdomus 
ir jis nėra produktyvus.

Aiškinsimės, 
kam reikia 
pagalbos

Vita ABRAŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių švietimo pagalbos 
tarnybos direktorė:

- Mano pačios darbo specifi-
ka pasikeitusi, čia jau kiek ki-
toks pasiruošimas naujiesiems 
mokslo metams nei  buvo tada, 
kuomet dirbau mokykloje. Per 
mokyklų vadovų pasitarimą  
šį mėnesį pasitarėme, kokie jų 
rūpesčiai, kuo mes mokykloms 
galime padėti. Nuotaikos darbi-
nės. O pandeminiu laikotarpiu 
tas darbas truputį kitoks.

Mes šiuo metu tiriame, ko-
kių specialistų pagalbos mo-
kykloms reikėtų didžiausios. 
Šiandien kaip tik išsiuntinėsi-
me mokykloms tą žinią. Aiš-
kinsimės, kur reikalingos psi-
chologų, logopedų ar socialinių 
pedagogų pajėgos, ir tuomet 
planuosime, kaip mokykloms 
padėti.

Norėčiau naujųjų mokslo 
metų pradžios proga palinkėti 
drąsos, ryžto, neprarasti nuo-
taikos sunkiomis akimirko-
mis, kai tenka spręsti sunkius 
klausimus. Mokytojams linkiu 
kūrybiškumo, o moksleiviams - 
linksmų ir įdomių pamokų.

Studentų 
prioritetas – 
gyvos paskaitos

Šarūnas GRIGONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, studentas:

- Nuotaikos labai neblogos, 
naujieji mokslo metai visad 
reiškia naujas pareigas ir dar-
bus. 

Bus sunku, bet smagu. Dar 
džiaugiuosi, kad su Galimybių 
pasais bus galima grįžti į audi-
torijas – „gyvas“ mokymasis 
visiškai kitoks ir žymiai veiks-
mingesnis.

Teisės fakultete visus stu-
dentus perskyrė į „nuotolines“ 
ir „gyvas“ grupes pagal porei-
kį. 

Iš 8 grupių kurse bus tik dvi 
nuotolinės grupės, dėl to aiš-
ku, kad studentų prioritetas yra 
„gyvos“ paskaitos.

Mokiniams 
grįžti į mokyklas 
sunkiau

Gintaras RAŽANSKAS, 
Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos mokytojas:

- Rugsėjo  1-ąją  pasitinka-
me su puikiom nuotaikom.
Tikimės, kad šiais mokslo 
metais mokysimės nebe nuo-
toliniu būdu. Esame išsiilgę 
mokyklos, mokinių, kolegų.

Praėjusiais mokslo metais 
su abiturientais tiesiogiai 
bendravome tik prieš egza-
minus, per konsultacijas ge-
gužės - birželio mėnesiais, 
o kitų gimnazistų nematėme 
nuo pat 2020 metų lapkričio. 
Įsivaizduojate, visi mokslo 
metai buvo be mokinių mo-
kykloje.

Manau, kad šiais mokslo 
metais sugrįžti prie nuoto-
linio mokymosi nebereikės. 
Kabinsimės. O jeigu kažkas 
susirgs, izoliuosis. Nema-
nau, kad teks izoliuotis visai 
mokyklai. Mokytojų didžioji 
dalis pasiskiepiję nuo koro-
naviruso, moksleiviai taip 
pat, kiti testuosis... Manau, 
viskas bus gerai.

Mokytojai nenori nuoto-
linio mokymosi. Čia tik iš 
bėdos. O štai kai su vaikais 
pasikalbu, jie sako, kad pri-
prato prie to nuotolinio mo-
kymosi - jiems gerai, jau-
čiasi laisvesni. Mokiniams į 
mokyklas grįžti sunkiau, bet 
tikiu, kad viskas įsivažiuos 
ir bus gerai.

-AnYkŠTA
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Mieli moksleiviai, jų tėveliai ir visa švietimo bendruomene,
Sveikiname su Mokslo ir žinių diena!

Naujų mokslo metų pradžios proga moksleiviams linkime nenumalšinamo žinių troškimo, aš-
traus proto, siekio augti, tobulėti bei džiaugtis pasiekimais.

Pedagogams palinkėsime išminties, kūrybiškumo, profesinės sėkmės naujiems sumanymams 
ir darbams įgyvendinti.

Tėvelius kviečiame palaikyti, skatinti, mylėti ir džiaugtis kiekvienu vaiko žingsniu ir pasiekimu 
mokslo ir žinių pasaulyje.

Turiningų, sėkmingų naujų mokslo metų!
VšĮ „Bruneros“

 Mokiniams,Vyriausybės nu-
statyta tvarka, nepriklausomai 
nuo epideminės situacijos lygio, 
bus sudarytos galimybės savano-
riškai reguliariai testuotis moky-
klose. Jei mokyklų bendruome-
nės pritars, siūlysime bendrojo 
ugdymo mokyklų mokiniams 
testuotis savikontrolės būdu, o 
ikimokyklinėms ugdymo įstai-
goms rinksimės aplinkos pavir-
šių ėminių tyrimo būdą. Savi-
kontrolės tyrimą savanoriškai 
mokiniai, prieš tai juos instruk-
tavus ir prižiūrint atsakingam 
ugdymo įstaigos darbuotojui, 
atliks savarankiškai. Atsakingas 
darbuotojas padės mokiniams 
vertinti testo rezultatus ir juos 
fiksuos pagal ugdymo įstaigos 
vadovo nustatytą tvarką. Neįgi-
jusiems imuniteto darbuotojams 
pagal Vyriausybės nustatytą 
tvarką bus privaloma reguliariai 
testuotis. Taip pat rekomenduo-
sime mokiniams nuo 12 metų 
savanoriškai skiepytis. Laikan-
tis valstybės lygio ekstremalio-
sios situacijos operacijų vadovo 
nustatytų sąlygų, mokyklose bus 
laikomasi socialinės distancijos, 
klasių, grupių, srautų atskyrimo, 
kaukių dėvėjimo rekomenda-
cijų. Patalpos bus vėdinamos ir 
dezinfekuojamos. Rugsėjo 1-o-
sios šventė mokyklose vyks lau-
ke, išlaikant saugius atstumus ir 
reguliuojant srautus. 

- Niekas neatmeta, kad iš-
augus susirgimų COVID 19 
skaičiui, vėl gali tekti grįžti 
prie nuotolinio mokymosi. 
Kaip Anykščių rajono moky-
klose ruošiamasi tokiam sce-
narijui?

- Anykščių rajono savivaldy-
bės mokyklos turi pakankamai 
patirties, išteklių ir kompeten-
cijų, kaip ugdymą organizuoti 
nuotoliniu būdu, jei to prireiktų. 
Nuotoliniam ugdymui jos yra 
pasirengusios, atitinka ŠMSM 
nustatytus nuotolinio mokymo 
kriterijus. Mokyklos yra pa-
sirinkusios ir naudoja įvairias 
virtualias mokymosi aplinkas, 
sinchronines ir asinchronines 
komunikacijos priemones, yra 
sukaupusios skaitmeninio ug-
dymo turinį. Nuotolinis moky-
mas nebekelia tokios sumaišties 
švietimo bendruomenėje, kaip 
buvo karantino pradžioje, 2020 
m. pavasarį. Vis dėlto tikimės, 
kad kasdieniu, kontaktiniu būdu 
mokiniai mokysis kiek galima 
ilgiau ir prie nuotolinio ugdymo 
būdo grįžtume tik išskirtiniais 
atvejais: pvz., atsiradus susir-
gimams konkrečioje klasėje, ta 
klasė tam tikrą laiką būtų ugdo-

ma nuotoliniu būdu. Dar viena 
galimybė yra hibridinis ugdy-
mas, t.y. kai ugdymo proceso 
metu lygiagrečiai vyksta kon-
taktinis ir nuotolinis mokymas. 
Pamokoje dalyvauja vaikai, 
besimokantys namuose ir kla-
sėje. Tokių pamokų vykdymui 
svarbūs yra tinkami technologi-
niai sprendimai. Tinkamą įrangą 
turi dalis mūsų rajono mokyklų, 
kitos planuoja pagal galimybes 
ją įsigyti. Žinoma, jei epidemi-
nė situacija prastės, Vyriausybė 
gali svarstyti priimti sprendimą 
pagrindinį ir vidurinį ugdymą 
leisti vykdyti kontaktiniu būdu 
tik tuo atveju, jei klasė būtų 
imunizuota (bus pakankamai 
daug persirgusių ir/ar paskie-
pytų mokinių) arba moksleiviai 
reguliariai testuojasi.

- Savivaldybėje jau vyko pa-
sitarimas dėl naujųjų mokslo 
metų. Kokios esminės proble-
mos jame aptartos?

- Esminis klausimas, kurį 
aptarėme su rajono vadovais, 
– tai mokyklų pasirengimas 
įgyvendinti valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos opera-
cijų vadovo nustatytas sąlygas. 
Taip pat buvo dar kartą aptartas 
Anykščių rajono savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tin-
klo pertvarkos 2021–2025 metų 
bendrasis planas ir nutarta jį 
teikti svarstyti Anykščių rajo-
no savivaldybės tarybai rugsėjo 
mėnesį.

- Kiek moksleivių šiemet 
Anykščių rajono mokyklo-
se pradės naujuosius mokslo 
metus? Kiek tarp jų bus pir-
mokų? Ar vis dar jaučiamas 
spartus moksleivių skaičiaus 
mažėjimas? Kuriose rajono 
mokyklose labiausiai mažėja 
klasių komplektų skaičius? 

- Planuojama, kad rugsėjo 1 
d. į rajono mokyklas ateis 1892 
mokiniai, iš jų 168 pirmokai. 
Jau keleri metai iš eilės mokinių 
skaičius stabilizavosi ir mažėja 
nežymiai. Šį rugsėjį, palyginti 
su praėjusiu, planuojame, kad į 
mokyklas ateis tik 25 mokiniais 
mažiau. 

- Ar šiais mokslo metais bus 
tokių mokyklų, kurios jau ne-
bepravers durų? Priminkite 
skaitytojams, kurios mokyklos 
nuo šio rudens bus reorgani-
zuotos?

- 2021 m. Anykščių rajono sa-
vivaldybėje nevyko švietimo įs-
taigų reorganizavimo procedūros, 
taigi 2021 m. rugsėjį duris pravers 
tiek pat mokyklų kaip ir 2020 m. 

- Šiemet teko pastebėti, kad 

Moksleivių skaičius rajono mokyklose 
stabilizavosi atsirado daugiau skelbimų, 

siūlančių darbą mokytojams. 
Ar jų rajono mokyklose jau 
ima trūkti? Kiek naujų moky-
tojų šiais mokslo metais pra-
dės darbą? 

- Didelio mokytojų trūku-
mo rajone nejaučiame. Antano 
Vienuolio progimnazijoje pra-
dės dirbti nauja pradinių kla-
sių mokytoja, vaikų užimtumo 
specialistė ir mokytojo padėjė-
ja. Mokytojų kolektyvą Antano 
Baranausko pagrindinėje mo-
kykloje papildys fizinio ugdy-
mo mokytojas. Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
pradės dirbti nauji matematikos, 
šokių ir dorinio ugdymo moky-
tojai.

- Kokios naujovės nuo šio 
rudens mokinių maitinimo, 
pavėžėjimo klausimais?

- Nuo šių mokslo metų nemo-
kamus pietus, nevertinant šei-
mos pajamų, gaus ne tik prieš-
mokyklinukai ir pirmokai, bet ir 
visi antrokai. Nauja tai, kad šių 
vaikų tėvams atskiro kreipimo-
si pateikti nebereikia. Minėtų 
klasių mokinių sąrašus sudarys 
ir į Socialinės paramos šeimai 
informacinę sistemą įkels mo-
kyklų atsakingi darbuotojai, o 
Savivaldybės darbuotojai juos 
tvirtins. Nemokami pietūs nebus 
privalomi. Jei tėvai apsispęs, kad 
jų vaikui to nereikia, galės mo-
kyklos pietų atsisakyti raštu. Pa-
žymėtina, kad kreipimosi tvarka 
dėl kitos socialinės paramos 
mokiniams išlieka nepakitusi. 
Norintys gauti paramą mokinio 
reikmenims įsigyti priešmoky-
klinukų, pirmokų ir antrokų tė-
vai turi kreiptis į mokyklą, Sa-
vivaldybės socialinės paramos 
skyrių ar seniūniją, pateikdami 
nustatytos formos prašymą ir vi-
sus reikalingus dokumentus.

Mokinių vežiojimas į moky-
klą ir atgal nepasikeitė. Ir toliau 
visos priešmokyklinukų ir 1-8 
klasių mokinių važiavimo iš-
laidos bus kompensuojamos tik 
vykstant į artimiausią atitinka-
mą ugdymo programą vykdan-
čią mokyklą.

- Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija skelbia, kad nuo 
rugsėjo švietimui teks dau-
giau lėšų. Kiek jų papildomai 
sulauks rajonas ir kaip dėl 
to pasikeis ugdymo procesas 
Anykščių rajono mokyklose?

- Pakeistas Mokymo lėšų 
apskaičiavimo, paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašas 
numato daugiau lėšų skirti švie-
timo pagalbai. Lėšos skiriamos 
padidinti švietimo pagalbos 
specialistų pareiginės algos ko-
eficientus bei naujoms švietimo 
pagalbos pareigybėms steigti. 
Lėšų kiekis priklausys nuo mo-
kinių skaičiaus, jų turimų spe-
cialiųjų poreikių. Šie duomenys 
rugsėjo 1 d. fiksuojami Moki-
nių registre ir lėšos apskaičiuo-
jamos, taikant minėtoje metodi-
koje nustatytus koeficientus.

 Nuo rugsėjo planuo-
jama iš dalies finansuoti pri-
valomą ikimokyklinį ugdymą 
(vaikams iš šeimų, patiriančių 
socialinę riziką, ugdyti, maitinti 
ir vežioti). Skiriamų lėšų kiekis 
bus nustatomas pagal tai, kiek 
vaikų bus privalomai ugdoma 
pagal ikimokyklinio ugdymo 
programas rugsėjo 1 d..

- Kokių apskritai naujovių 
bus Anykščių rajono moky-
klose? 

- Šiais mokslo metais pradeda-
me įgyvendinti ugdymą šeimoje 
Jono Biliūno gimnazijoje ir An-
tano Vienuolio progimnazijoje. 
Dviejose rajono mokyklose, t.y. 
J. Biliūno gimnazijoje ir A. Ba-
ranausko pagrindinėje moky-
kloje, spalio-lapkričio mėn. bus 
vykdomas teminis išorinis ver-
tinimas, siekiant išryškinti mo-
kyklos veiklos kryptingumą or-
ganizuojant įtraukųjį ugdymą. 
Tęsiame nacionalinio projekto 
,,Mokinių pasiekimų gerinimas 
diegiant Kokybės krepšelį“ 
įgyvendinimą J. Biliūno gim-
nazijoje, Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijoje ir Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje-dau-
giafunkciame centre, o naujai 
prie šio projekto veiklų įgyven-
dinimo prisijungs A. Vienuolio 
progimnazija. Rajone prade-
damas įgyvendinti projektas 
„Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos skatinimas 
diegiant Vaiko emocinės gero-
vės aplinkos (VEGA) modelį“. 
Pagal konkursinę 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 
9 prioriteto „Visuomenės švie-
timas ir žmogiškųjų išteklių po-
tencialo didinimas“ 09.2.2-ES-
FA-K-730 priemonę „Mokyklų 
pažangos skatinimas“ teiktas 
projektas buvo ne tik geriausiai 
įvertintas tarp visų projektus pa-
teikusių savivaldybių, bet ir dėl 
gauto finansavimo šis projektas 
prisidės prie vaikų įtraukties 
didinimo ir švietimo pagalbos 
teikimo veiksmingumo, plėto-
jant pagalbos teikimo formas 
ir aprėptis. Projekto partneriai 
– tai Anykščių rajono moky-
klos, Anykščių rajono Svėdasų 
ir Troškūnų bendruomenės, VšĮ 
Šeimos idėjų centras, Anykš-
čių švietimo pagalbos tarny-
ba, Anykščių kultūros centras, 
Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras. 
Projekto metu bus sudaryta 
mobilioji komanda, susidedan-
ti iš psichologo, socialinio pe-
dagogo, specialiojo pedagogo, 
logopedo ir visuomenės sveika-
tos specialisto, kuri teiks kvali-
fikuotą pedagoginę, socialinę, 
psichologinę, sveikatos, speci-
aliąją pedagoginę, specialiąją 
švietėjišką pagalbą individualia 
ir/ar grupinės konsultacijos/už-
siėmimo teikimo forma visiems 
projekte dalyvaujančių Anykš-
čių rajono mokyklų mokiniams. 
Taip pat veiks vaikų užimtumo, 
edukacijų ir savipagalbos cen-
trai. 

J. Biliūno gimnazijoje poil-
sio zonoms įsigyta šiuolaikiškų 
modulinių baldų, įrengta užsie-
nio kalbų laboratorija, atliktas 
dalinis sporto salės, koridorių 
remontas, suremontuoti lauko 
laiptai, tęsiamas gimnazijos 
aplinkų apželdinimas.

A. Baranausko pagrindinė-
je mokykloje buvo atnaujinta 
mokomoji kompiuterinė įran-
ga visose pradinių klasių kabi-
netuose, įsigyti SMART inte-
raktyvieji ekranai, tiesioginei 
pamokų transliacijai ir vaizdo 
įrašymui įsigyti 2 robotai hibri-
diniam mokymui. Renovuotas 
pagrindinis mokyklos įėjimas. 
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AVINAS. Šiek tiek erzins 
smulkūs darbai, nes jūsų min-
tys bus kažkur kitur. Žvaigždės 
pataria būti atidesniems ir labiau 
susitelkti į atliekamas užduotis, 
nes vėliau gali tekti ilgai taisyti 
klaidas. Jei būsite pakankamai 
budrūs, tikėtina, kad jau labai 
greitai turėsite gerokai daugiau 
laiko, kurį galėsite skirti poilsiui 
ir mėgstamai veiklai.

JAUTIS. Šiuo laikotarpiu gali 
prireikti kur kas daugiau kantry-
bės: erzins net ir pačios men-
kiausios smulkmenos, ir tai gali 
turėti neigiamą poveikį tarpusa-
vio santykiams. Neleiskite, kad 
jus užvaldytų negatyvios min-
tys: pasistenkite išlaikyti šaltą 
protą ir nesivelkite į betikslius 
ginčus, iš kurių gali išsivystyti 
rimtas konfliktas.

DVyNIAI. Degsite nekantru-
mu patirti kuo daugiau nuoty-

kių, todėl jūsų kasdienybė bus 
tikrai spalvinga. Nors galimybių 
išbandyti naujas veiklas bus iš 
tiesų nemažai, tačiau žvaigždės 
pataria saugoti savo sveikatą ir 
nerizikuoti savo saugumu. Net ir 
menkiausios klaidos gali bran-
giai kainuoti, todėl pasistenkite, 
kad taip nenutiktų.

VĖŽyS. Šiuo laikotarpiu di-
delių pokyčių nenusimato, to-
dėl nenusiminkite, jei ne viskas 
klostysis būtent taip, kaip jūs 
norėtumėte. Pasistenkite atrasti 
džiaugsmą kasdienėje veikloje, 
ir jau labai greitai galėsite tikėtis 
tikrai reikšmingų permainų. Jei 
būsite kantrūs, žvaigždės už tai 
dosniai atlygins.

LIūTAS. Šiuo laikotarpiu ga-
lėsite nuveikti kur kas daugiau 
nei bet kada anksčiau, todėl pa-
siraitokite rankoves ir kibkite į 
darbus. Jei vis pasvajojate apie 
atostogas, galite būti užtikrinti, 
kad labai greitai turėsite progų 
pailsėti. Vis dėlto, kol kas turė-

tumėte susitelkti vien tik į pro-
fesinę sritį ir stengtis išspausti 
maksimumą.

MERGELĖ. Jei kurį laiką 
jums nedavė ramybės tam ti-
kra problema, dabar tikrai rasi-
te būdų, kaip visa tai išspręsti. 
Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu ir 
be kitų žmonių pagalbos galė-
site nuversti net ir aukščiausius 
kalnus, o tai tikrai sustiprins pa-
sitikėjimą savo jėgomis. Dabar 
žvaigždės yra jūsų pusėje, todėl 
pasistenkite pasinaudoti visomis 
likimo siunčiamomis galimybė-
mis.

SVARSTyKLĖS. Palankus 
metas tiesiog pabūti su savimi. 
Šiuo laikotarpiu bendravimas su 
kitais žmonėmis atrodys perne-
lyg varginantis, todėl nesikan-
kinkite, ir nuo to atsiribokite. 
Tikėtina, kad jau labai greitai 
pasiilgsite artimiausių bičiulių 
kompanijos, ir kartu galėsite nu-
veikti ką nors smagaus. Vis dėl-
to, kol kas didžiausias dėmesys 

turėtų būti skiriamas jūsų vidi-
nei būsenai.

SKORPIONAS. Džiaugsitės 
puikiu dėmesio koncentravimu. 
Jūsų atidumas ir atmintis bus 
tiesiog stulbinantys, todėl šiuo 
laikotarpiu galėsite atlikti tikrai 
nemažai darbų. Žvaigždės pata-
ria nepersistengti ir nepamiršti, 
kad kokybiškas poilsis yra ne ką 
mažiau svarbus.

ŠAULyS. Žvaigždės pataria 
nesilaikyti iš anksto parengtos 
dienotvarkės, nes įvairūs netikė-
tumai gali išmušti jus iš vėžių. 
Tikėtina, kad labai greitai gali 
sužlugti net ir preciziškai pareng-
ti planai, tačiau dėl to tikrai nerei-
kėtų sielotis: tikėtina, kad visa tai 
jums bus tik į naudą, o vėliau iš 
įvairių kurioziškų situacijų galė-
site smagiai pasijuokti. 

OŽIARAGIS. Jūsų laukia 
ganėtinai ramus metas. Nors 
tokia kasdienybė gali pasiro-
dyti pernelyg nuobodi, tačiau 

žvaigždės žada, kad tai – tik tyla 
prieš audrą. Tikėtina, kad jau la-
bai greitai jums gali tekti suktis 
tarsi voverė rate, taigi, vertėtų 
pasimėgauti šiuo laikotarpiu. 
Turėsite laiko, kurį galėsite skir-
ti skaitymui ar kitai mėgstamai 
veiklai.

VANDENIS. Jūsų planus gali 
pakoreguoti kito žmogaus norai 
ar poreikiai. Nors tai gali šiek 
tiek išmušti iš vėžių, tačiau labai 
greitai suprasite, kad lankstumas 
ir gebėjimas prisitaikyti prie 
įvairių situacijų gali duoti tikrai 
nemažą naudą. Jei negalvosi-
te vien tik apie save, jau labai 
greitai galėsite sulaukti dosnaus 
žvaigždžių atlygio. 

ŽUVyS. Gali tekti pabaigti 
anksčiau pradėtus darbus, ir tai 
atrodys tarsi didžiausia našta. 
Jei neleisite sau tinginiauti ir tin-
kamai susidėliosite prioritetus, 
galite būti užtikrinti, kad darbai 
eisis sklandžiai, o pasiekti rezul-
tatai tikrai džiugins.

Nuotolinis mokymas(-is) dar 
labiau sustiprino mokinių mokė-
jimo mokytis kompetencijų for-
mavimo svarbą, pareikalavo sa-
vivaldumo mokantis, todėl šiais 
mokslo metais A. Baranausko 
pagrindinėje mokykloje bus tę-
siamas ESFA projekto ,,Spren-
džiame matematiką virtualioje 
erdvėje“ veiklas. Mokiniams 
bus organizuojamos kūrybinės 
dirbtuvės, kuriamos videopa-
mokos.

Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje-daugiafunkciame centre 
įrengtos interaktyviosios grin-
dys priešmokyklinukams ir pra-
dinukams, kurios padės ne tik 
mokytis, bet ir aktyviai judėti.

A. Vienuolio progimnazi-
ja išbandys naujus modulius 
gabiems vaikams, veiks visos 
dienos mokykla. Progimnazija 
įsigijo sensorinę įrangą, šviesos 

staliukus, kurie ypač naudingi 
darbui su specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčiais mokiniais, 
robotikos įrankiai bus naudo-
jami pradinėse klasėse. Visiš-
kai renovuotas ir sutvarkytas 
senasis progimnazijos pastatas 
– 16 kabinetų, rūsio patalpos, 
koridoriai, persirengimo kam-
bariai. Įrengti nauji projektoriai, 
išmanieji ekranai, išmaniosios 
lentos. Baigiama įrengti naują 
technologijų kabinetą, gamtos 
mokslų laboratoriją, bibliote-
ką su skaitykla, poilsio erdves 
mokiniams koridoriuose. Sure-
montuota sporto salė, įrengtas 
socialinės pedagogės kabinetas 
su sensorine įranga, pagalbos 
mokiniui kabinetas, specialiųjų 
pedagogų kabinetas, atnaujintas 
logopedės kabinetas. Taip pat 
atnaujintos koridorių erdvės, pa-
keista grindų danga, baldai bei 
mokykliniai stalai pirmų klasių 
kabinetuose.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje bus įrengta 
hibridinė klasė, suremontuoti 
pagrindiniai laiptai, iš dalies su-
remontuota pirmokų klasė ir per-
dažytos 1 aukšto senojo priestato 
koridoriaus sienos. Planuojama 
pailgintos dienos grupė, kuri 
veiks nuo 16 iki 18 valandos.

Vaikų lopšelyje darželyje 
,,Eglutė“ lauke įrengtas daržas, 
vabalų viešbučių alėja, netru-
kus bus baigtas basų kojų takas, 
atnaujinta lauko bibliotekos er-
dvė. ,,Žilvityje“ įrengta STEAM 
laboratorija, įsigyta naujų baldų, 
priemonių patyriminei veiklai, 
irengtas interaktyvusis ekranas. 
Taip pat atnaujinta sporto salės 
danga, patiestas sertifikuotas 
kilimas – tatamis, sumontuotos 
trys naujos žaidimų aikštelės. 
,,Spindulėlyje“ įrengta sporto 
aikštelė, projekto „Gyventojų 
saugumo stiprinimas” lėšomis 
sukurta edukacinė erdvė  „Bitu-

tės ,,Bee – bot“ saugaus eismo 
mokyklėlė”. ,,Žiogelyje“ baigti 
įrengti lauko ugdymosi aplinko-
se sporto treniruokliai.

- Daugėja ar mažėja vaikų 
Anykščių rajono darželiuose? 
Ar  esama eilių į juos patek-
ti? 

- Anykščių rajono ikimoky-
klinio ugdymo įstaigose vaikų 
nemažėja, išlieka panašus skai-
čius kaip ir praėjusiais metais 
– grupės iki galo  sukomplek-
tuotos. Esama ir  tėvų prašy-
mų, kurie nebuvo patenkinti: 
pvz., „Žilvitis“ nepatenkino 7 
prašymų priimti ugdyti 2020 
m. gimusius vaikus, nes būtent 
tokiems vaikams įstaiga neturė-
jo vietų, mieste yra laisvų vie-
tų 2016 ir 2017 m. gimusiems 
vaikams. 

- Naujai parengtas Anykš-
čių rajono mokyklų opti-

mizacijos planas nieko gero 
nežada. Kokią jūs matote 
mokyklų tinklo perspektyvą 
rajone, kas jums šioje vietoje 
kelia nerimą, o kas galbūt tei-
kia optimistinių minčių? 

- Mokyklų tinklo perspektyva 
detaliai išnagrinėta Anykščių 
rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo per-
tvarkos 2021–2025 metų ben-
drojo plano projekte. Mokinių 
skaičiai atskiruose bendrojo 
ugdymo mokyklų skyriuose 
yra tokie, kad, nesant geresnės 
perspektyvos, ateityje skyrius 
numatyta uždaryti. Uždarius 
skyrius, visi mokiniai bus pave-
žami į mokyklas, galės mokytis 
nejungtinėse klasėse, pagerės 
ugdymo kokybė.

- Jūsų palinkėjimas moky-
klų bendruomenėms naujųjų 
mokslo metų pradžios proga.

- Linkiu žinojimo, kur esame, 
kur einame ir ką norime atrasti. 
Linkiu susitelkimo, atsakomy-
bių pasidalijimo, pasitikėjimo 
vieni kitais tam, kad žinodami, 
kur einame, atrastume tai, ko 
ieškome.

-AnYkŠTA

Moksleivių skaičius rajono mokyklose 
stabilizavosi 
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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 .

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Medžio apdirbimo įmonė 
TieSiOGiai Perka 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

bajorų žuvis -
prekiaujame

rūkyta, 
sūdyta, 
marinuota 
bei šaldyta 
produkcija. 

Mus rasite mūsų firminėje 
parduotuvėje Anykščiuose 

J. Biliūno g. 38.

uab „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieškO:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

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, skar-

dinimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

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.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

kita

Kviečius, kvietrugius, rugius, 
rapsą, miežius. 

Tel. (8-638) 71971.

Šiaudus ritiniais, ne mažiau 
200 vnt. Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708. 

Naujai atidaromai gėrimų 
parduotuvei reikalinga parda-
vėja. Atlyginimas nuo 800 Eur/
mėn. ( su mokesčiais).

Tel. (8-686) 86026.

Nekilnojamais turtas 

Žemės ūkio paskirties skly-
pą - 6,84 ha Anykščių r.sav., 
Debeikių sen., Medinų k. 

Kaina - 3500 Eur/ha.
Tel. (8-687) 69900.

kuras
Įvairias malkas kaladėmis, 

skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių.

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Gali prižiūrėti, tvarkyti namus 
ir aplinką, padėti vyresnio am-
žiaus, neįgaliems žmonėms 
buityje.

Tel. (8-684) 81721.

ieško darbo

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3434/0002:357 savininkę B.K., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.09.09 10:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1236-17 esančio Kurtinių k., Debeikių sen., 
Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.       

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3434/0002:48 savininkę L.A. ir žemės sklypo kad.nr. 3434/0002:2 savininkę I.A, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.09.09 13:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 1236-13 esančio Aušros k., Debeikių sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3434/0002:3 savininkę I.A., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.09.09 13:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1236-11 esančio Steponavos k., Debeikių sen., 
Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3434/0004:177 savininką K.Š., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.09.10 14:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1236-9 esančio Aniūkų k., Debeikių sen., 
Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3434/0004:145 savininkę A.K., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.09.10 14:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1236-8 esančio Aniūkų k., Debeikių sen., 
Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.    

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu Ūmėdžių 96-32, Vilnius, el. paštu: info@topogeo-
dezija.lt arba telefonu (8-600) 35390.

Malkas 
už gerą kainą! 

Skaldytas, 
kaladėmis,

 3 metrų rąsteliais.
Tel. (8-656) 01913.
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anekdotas

oras

+15

+19

mėnulis
rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 3 d. 
- delčia.

Egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

Izabelė, Raimundas, 
Raimunda, Vilmantas, 
Vilmantė, Raimondas.

šiandien

rugsėjo 1 d.

vardadieniai

rugsėjo 2 d.
Ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
Steponas, Vilgaudė.

rugsėjo 3 d.
Berta, Bronislovas, 
Bronislova, Grigalius, 
Sirtautas, Mirga, Bronislava.

Viršininkas darbuotojams:
- Vat jūs verkiat, kad atlygi-

nimas mažas, krizė... O jūsų 
atlyginimas šiais metais net 40 
procentų didesnis!

Kažkas iš darbuotojų:
- Atsiprašau, o čia 40 pro-

centų didesnis negu kuriais 
metais?

- Negu ateinančiais...

***
- Šefe, rytoj bus nagrinėjama 

mano skyrybų byla. Norėčiau 
laisvos dienos.

- Apie tai negali būti nė kal-
bos. Malonumams aš laisva-
dienių neduodu.

***
– Veidrodėli, veidrodėli, kas 

pasaulyje gražiausia?
– Pasitrauk! Nematau!

***
Du draugai susitinka psicho-

analitiko laukiamajame.
- Tu taip pat gydaisi pas šį 

daktarą? - klausia vienas.
- Taip, bet aš jau baigiu gy-

dymo kursą.
- Kas tau buvo?
- Aš šlapinausi į lovą.
- O, suaugusiam žmogui tai 

nemaloni problema... Bet po 
gydymo tau tikriausiai viskas 
tvarkoje?

- Ne, aš ir toliau šlapinuosi į 
lovą! Netgi dažniau ir gausiau 
nei anksčiau. Bet dabar aš tuo 
didžiuojuosi.

Festivalio spektakliai džiugino 
ir ... šokiravo jonas jUneViČiUs

Rugpjūčio 25 – ąją Anykščių kultūros centre prasidėjęs ketvirtasis tarptautinis šokio 
festivalis „Pėdos“ sekmadienio vakarą finišavo. 

Scenoje pasirodė šešios labai skirtingos šokių trupės, kurių judesiu sekamą istoriją ne 
visi gebėjo perprasti, o paskutinis spektaklis silpnesnių nervų žiūrovus šokiravo…

Festivalį praeitą trečiadienį 
šokio spektakliu „Sužeistas el-
nias” pradėjo Kauno šokio tea-
tras  „Aura”(vad.Birutė Letukai-
tė). Keturiasdešimties minučių 
įspūdingą šokį dovanojo šokėjų 
pora  Clara Giambino (Pran-
cūzija) ir Liudovico Murgia 
(Italija). Po spektaklio kalbinti 
keli anykštėnai teigė spektaklio 
nesupratę, nes tekstai scenoje 
skambėję ne lietuvių kalba. Ta-
čiau tereikėjo perskaityti prieš 
spektaklį paimtą lapelį, kuriame 
paaiškinta, kad spektaklio idėja 
kilusi iš dailininkės Fridos Kah-
lo to paties pavadinimo paveiks-
lo, simbolizuojančio nusivylimą 
ir emocijas, kylančias dėl fizinių 
kančių ir negailestingo likimo. 
Kęsdama jaunystėje per avari-
ją nepagydomai sužalotų kojų 
skausmus menininkė nugyveno 
išskirtinai spalvingą gyvenimą 
ir paliko įspūdingą meno kūri-
nių kolekciją. Spektaklio kūrėjai 
siekė choreografiniais ieškoji-
mais susitapatinti su aistringus 
santykius puoselėjusia meninin-

kų pora, jų troškimu gyventi ir 
praturtinti savąjį „aš“. Šokėjams 
tai pavyko ir žiūrovai jiems atsi-
dėkojo audringais plojimais, 

Baltijos šokio teatras parodė 
spektaklį „Saldainių fėjos” (re-
žisierė, choreografė Simona Ši-
mulynaitė). Šokiu atkurta pasa-
ka sužavėjo į spektaklį su tėvais 

atėjusius vaikus, kurie po spek-
taklio pareiškė, kad nori mokytis 
baleto šokio (rodos, tokia grupė 
veikia Kultūros centre). 

Jaunimo problemas šokiu iš-
reiškė Vilniaus miesto šokio tea-
tras „Low Air“ („Savoj krūvoj“). 
Idėjos autorė ir choreografė Ai-
rida Gudaitė. Geromis emoci-

jomis žiūrovus apdovanojo Vy-
čio Jankausko šokio spektaklis  
„Aritmijos“ bei sekmadienio 
rytą pačius mažiausius sukvietęs 
šokio trupės „Dansema“ spekta-
klis „Spalvoti žaidimai“ (chore-
ografė Birutė Banevičiūtė).

Sekmadienio vakarą festiva-
lį užbaigė Nacionalinio Kauno 
dramos teatro šokio trupė „Nue-
piko“ ne vieną silpnesnių nervų 
žiūrovą šokiravusiu spektakliu 
„Perdegimas“. Žiūrovai buvo 
susodinti scenoje aplink švieso-
mis paryškintą savotišką bušido 
ringą. Jame Andrius Stakelė, 
Marius Paplauskas ir už šį spek-
taklį Auksinio scenos kryžiaus 
laureatu tapęs Marius Pinigis 
šokiu norėjo pasakyti, kad šian-
dieniniame pasaulyje sunku ras-
ti žmogų, kuris nė sykio nebūtų 
„perdegęs“. 

„Jeigu spektaklis šokiravo, va-
dinasi, tikslas buvo pasiektas“, 
– sakė festivalio idėjos autorė, 
Kultūros centro Troškūnų pada-
linio vadovė Jolanta Pupkienė, 
pastebėjusi, kad spektaklis ir ją 
šokiravo, o jis  skirtas intelek-
tualiam, mąstančiam žiūrovui, 
gebančiam interpretuoti „per-
degimo“ reiškinį globaliame 
pasaulyje.

Festivalį 13 tūkst. eurų rėmė 
Lietuvos kultūros taryba ir 
Anykščių rajono savivaldybė.

Trupė „Nuepiko“ spektakliu „Perdegimas“ šokiravo anykštėnus.

Šoka „Auros“ šokėjai Clara Gambino 
(Prancūzija) ir Liudovico Murgia (Italija). 

Šoka  Baltijos baleto teatro „Saldainių 
fėjos“.

Scenoje Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ šokėjai.

Kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė „Auros“ va-
dovei B. Letukaitei įteikė festivalio padėkos ženklą, kurį 
sukūrė anykštėnė menininkė Justė Kamarauskaitė. Beje, 
tokie ženklai buvo įteikti visoms festivalio šokių trupėms. 

Autoriaus nuotr. 


