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Miglė Mincytė – traupietė, visai neseniai tapusi Lietuvos 
daugiakovės čempione. Šių metų birželio mėnesį Šiauliuose 
vykusiame Lietuvos daugiakovės čempionate mergina užė-
mė pirmąją vietą ir jaunuolių, ir suaugusiųjų įskaitoje. 

Su Migle kalbamės apie sportą: kokią vietą jis užima jos 
gyvenime, kodėl susidomėjo būtent sportu ir kas nutiks, kai 
sportininkė pasirinks studijuoti „žmogišką“ profesiją…  

Pirmasis Miglės treneris paskatino merginą imtis profesi-
onalaus sporto. Nuotraukoje – Lietuvos jaunučių čempio-
nate iškovota pirmoji vieta.     

Miglė Mincytė sako, kad sportas jai įaugęs į kraują. (Miglė 
varžybų metu, viduryje). 

Muziejaus direktorius tikina, kad Antano 
Baranausko klėtelė nuo lankytojų nepaslėpta

Ant klėtelės sienos pritvirtinta instaliacija dalį visuomenės piktina, tačiau muziejininkams 
ji neatrodo blogis.

Birželį oficialiai atidaryta 
modernizuota Anykščių An-
tano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus fondų 
saugykla ir parodų salė. 

Nors modernizacija ir 
džiugina, net pats muzie-
jaus direktorius Antanas 
VerBIckAS, atsakydamas 
į  „ANykŠtoS“ klausimus 
prisipažįsta, kad klaidų ir 
trūkumų neišvengta.

Stanislovas AGLINSkAS, 
pianistas, pedagogas, VšĮ 
Prasmingas garsas vadovas:

„Aš taip pat nedalyvaučiau.“

rajone – jau du 
„šimtukai“

kaip vertinate Naisių festivalio atlikė-
jų sprendimą nedalyvauti festivalyje?

kryvyi rihas 
šlovina 
Volodimirą 
Zelenskį

Paviešintos 
egzekucijos 
organizatorių 
pavardės

Jubiliejus. Lietuvos Res-
publikos Prezidentas Gitanas 
Nausėda liepos 9 dieną, šešta-
dienį, pasveikino prozininką, 
vertėją, Anykščių krašto gar-
bės ambasadorių Prancūzijoje 
Valdą Papievį 60-mečio proga. 
Prezidentas padėkojo rašytojui, 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatui už neišdildo-
mą pėdsaką lietuvių literatūros 
lauke, mūsų šalies pristatymą 
užsienyje, tvirtus tiltus tarp 
Lietuvos ir Prancūzijos bei lie-
tuvių ir prancūzų kultūrų. Taip 
pat – už nuolatinį rūpinimąsi 
Lietuvos bendruomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo perspek-
tyvomis.

Išleistuvės. Šią savaitę 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai dalyvaus abiturientų iš-
leistuvių šventėse. Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius 
penktadienį dalyvaus abiturien-
tų išleistuvių šventėje Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje, o jo 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
abiturientus sveikins Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijoje.

Performansas. Šį ketvirta-
dienį, liepos 14 dieną, Anykš-
čiuose prasidėsiančiame festi-
valyje „Devilstone“ pasirodymą 
surengs choreografas Povilas 
Bastys. Choreografas yra išgar-
sėjęs dėl savo kuriamo perso-
nažo „Miss Plastica“. Judesio 
performansų metu P.Bastys įsi-
kūnija į moterį.

konkursas. Šiemet Anykš-
čių miesto šventėje vyksiantį 
tarptautinį floristinių kilimų 
konkursą organizuos Anykščių 
menų centras. Už šią paslaugą 
iš Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžeto įstaigai skirta 9 
tūkst.900 Eur.
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kaimynai. Liepos 9 dieną 
Kavarsko seniūnijos Šerių kai-
mo gyventojai ugniagesiams 
apskundė kaimynus.Ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad kaimynai 
Ramiojoje gatvėje degina laužą, 
todėl gatvėje daug dūmų. Atvy-
kus ugniagesiams, metalinėje 
statinėje buvo deginamos medie-

nos atliekos, šakos. Laužas už-
gesintas panaudojus parankines 
priemones.

Mirtis. Liepos 10 dieną  apie 
6.30 val. Viešintose, savo bute, 
rastas moters (g. 1953 m.) kū-
nas be matomų išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas dėl mirties priežasties nu-

statymo.
Paieška. Liepos 8 dieną  apie 

17.00 val. iš namų, esančių Troš-
kūnų seniūnijos Kirmėlių k.aime, 
nežinoma kryptimi išėjo moteris 
(g. 1941 m.) ir dingo be žinios, 
jos buvimo vieta nežinoma.

Plėšikai. Liepos 9 dieną  apie 
16.10 val. gyvenamojo namo 

Anykščiuose, J. Biliūno g., namų 
kieme, vyrą (g. 1975 m.) nepa-
žįstami asmenys sumušė ir pa-
grobė mobiliojo ryšio telefoną 
HUAWEI P20 su SIM kortele, 
bankomato kortelę, automobilio 
VW CARAVELE raktelį. Pa-
daryta žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Prasidėjo jubiliejinis festivalis 
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“

Liepos 8 dieną Anykščiuose, Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre, koncertas „Dau-
giau oro“, turėjęs trukti valandą, klausytojus maloniai nustebino tęsiniu.

Profesionalūs muzikantai – akordeonistė Agnė Dūkštaitė ir klarneto virtuozas Ignas Da-
niulis – šiuo koncertu atidarė jau dešimtąjį festivalį „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“.

„Norime, kad ir jauni, pra-
dedantys karjerą atlikėjai gro-
tų“, – kviestiniais muzikantais 
džiaugėsi festivalio koordina-
torė Danutė Karčiamarskienė. 

Agnė ir Ignas yra baigę Lietu-

vos muzikos ir teatro akademi-
ją, o dabar aktyviai koncertuoja 
Lietuvoje bei muzikos subtily-
bių moko jaunuosius atlikėjus. 
„Akordeono ir klarneto duetas 
yra neįprastas“, – sako kartu ne-

Kamilė NAVIKATĖ

Koncertavo klarnetininkas Ignas Daniulis ir akordeonistė Agnė 
Dūkštaitė.                   Autorės nuotr.

Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ atidarymo koncerte vos užteko sėdimų vietų.

Festivalio „Muzikos sa-
vaitgaliai Anykščiuose“ 
koordinatorė Danutė Kar-
čiamarskienė džiaugėsi 
žiūrovų gausa.

kosmosas. Lietuva turi am-
bicijų, kad po penkerių metų 
jos kosmoso sektorius sukurs 
apie 1 proc. šalies bendrojo 
vidaus produkto (BVP), sako 
ekonomikos ir inovacijų mi-
nistrė Aušrinė Armonaitė: „Tai 
yra įmanoma. Šiandien šis sek-
torius sudaro 0,1 proc. BVP, ta-
čiau mes turime ambiciją, kad 
iki 2027 metų jis galėtų pasiekti 
1 proc. šalies BVP.“ Pasak mi-
nistrės, Lietuvos ketinimų rim-
tumą įrodo tai, per rekordiškai 
trumpą laiką – du mėnesius 
– šalis prisijungė prie Europos 
kosmoso agentūros.

kontrabanda. Vilniaus ra-
jone per operaciją praeitą sa-
vaitę buvo sulaikytas, įtariama, 
už piniginį atlygį galimybes 
gabenti rūkalus kontrabandi-
ninkams sudaręs pasienietis. 
Praeito ketvirtadenio naktį 
Imuniteto valdybos pasienie-
čiai sulaikė tarnybą vykdžiusį 
31 metų Vilniaus pasienio rink-
tinės Padvarionių užkardos jau-
nesnįjį specialistą, pranešė Vals-
tybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). Pradėjus ikiteisminį 
tyrimą dėl piktnaudžiavimo šis 
Padvarionių užkardos pareigū-
nas buvo atleistas iš tarnybos. 
Gausios VSAT pajėgos praeitą 
savaitę surengė kontrabandi-
ninkų sulaikymo operaciją – 
per ją įkliuvo ne tik pasienietis, 
bet ir penki Lietuvos piliečiai, 
siejami su itin stambaus bal-
tarusiškų cigarečių krovinio 
gabenimu. Į pareigūnų rankas 
pateikusio rūkalų krovinio ver-
tė – daugiau kaip 400 tūkst. 
eurų. Pasak VSAT, operaciją su 
korupcija kovojantys Imuniteto 
valdybos pasieniečiai surengė 
jau turėdami informacijos apie 
grupės asmenų galbūt vykdo-
mas nusikalstamas veikas. 

Prašymai. Rusijai pradėjus 
karą Ukrainoje Lietuvoje šok-
telėjęs prašymų suteikti leidimų 
laikyti (nešiotis) ginklus skaičius 
dabar stabiliai mažėja, rodo BNS 
pateikti policijos duomenys. Po-
licijos departamento Komunika-
cijos skyriaus vedėjo Ramūno 
Matonio teigimu, pernai viduti-
niškai per vieną mėnesį policija 
gaudavo 500 prašymų dėl lei-
dimų laikyti (nešiotis) ginklus. 
Šių metų sausio mėnesį sulaukta 
452 tokių prašymų, vasarį – 494. 
Tuo metu kovo mėnesį matomas 
4,7 karto padidėjimas, palyginti 
su 2021 metų vidurkiu. Šį mė-
nesį policija gavo 2321 prašymą 
leidimui laikyti ginklus. Gegužę 
ir birželį prašymų ėmė mažėti, 
tačiau jų skaičius vis tiek viršijo 
praėjusių metų vidurkį. Gegužę 
gauti 1263 prašymai (apie 2,5 
karto padidėjimas), birželį – 802 
(apie 1,6 karto padidėjimas).

-BNS

Paviešintos egzekucijos organizatorių pavardės
Panevėžio apygardos teismas šį mėnesį  pripažino kal-

tais anykštėną iš jo paties sodybos pagrobusius, beveik dvi 
paras ankštoje dėžėje šaltyje uždarytą laikiusius, o vėliau 
leisgyvį nuošalioje vietoje palikusius vyrus. Jų pavardžių 
teismas nepaviešino, tačiau nusikaltėlių tapatybes atskleidė 
dienraštis „respublika“.

Skelbiama, kad vyro pagro-
bimo organizatorius buvo 34 
metų Varėnos rajono gyvento-
jas Modestas Marčiulaitis, jam 
skirta subendrinta bausmė - 
laisvės atėmimas 4 metams. 

Nusikaltimą taip pat įvykdė  

40 metų Druskininkų rajono 
gyventojas Andrius Sviderskas, 
kuriam skirtas laisvės atėmimas 
3 metams. Tiek pat kalės  ir 22 
metų alytiškis Erikas Medekša.

30 metų Alytaus rajono gy-
ventojui Evaldui Krugeliui 

skirtas laisvės atėmimas 2 me-
tams 10 mėnesių. 

Šioje byloje nuteistas ir Vil-
niuje gyvenantis 35 metų Val-
das Žvinakevičius. Bet jis atsi-
pirko 30 parų arešto bausme. 

Priminsime, kad 2020-ųjų 
gruodžio viduryje ties Juodž-
galio kaimu, šalia nuošalaus 
kelio Troškūnai-Latavėnai-Di-
džiuliškiai, buvo rastas gulintis 
surištas ir polietileno plėvele 
apsuktas 39-erių anykštėnas. 
Skubiai nugabentam į ligoni-

nę vyrui nustatyti daugybiniai 
kūno sumušimai ir galūnių 
nušalimai, jam buvo sutrikusi 
kraujo apytaka ir vidaus organų 
veikla. Teismo medicinos eks-
pertai vėliau nustatė, kad jam 
sunkiai sutrikdyta sveikata. Jei 
anykštėnas dar kurį laiką būtų 
pragulėjęs ant kelio, nebūtų iš-
gyvenęs.

Teismo duomenimis, kaltina-
mieji iš nukentėjusiojo anykš-
tėno siekė „išmušti“ skolas.

-ANYKŠTA

seniai pradėję groti muzikantai. 
Ignas jau yra pasirodęs su įvai-
riais kameriniais ansambliais, 
dalyvavęs tarptautiniuose kon-
kursuose, o Agnė dar tik prade-
da savo muzikinę karjerą. Ji – 
jaunosios kartos akordeonistė, 
koncertuojanti ir kaip solistė, ir 
su įvairiais ansambliais.

Į koncertą susirinko ne tik pil-
na salė anykštėnų: svečiavosi ir 
klausytojai iš kaimyninių mies-
tų – Kupiškio ir Utenos. Salėje 
net pristigo sėdimų vietų.

„Susidomėjimas festivaliu 
kyla, nes turime informacinių 
rėmėjų ir kaimyniniuose rajo-
nuose, pavyzdžiui, Utenoje mus 
reklamuoja laikraštis „Utenos 
Žinios“, – „Anykštai“ pasakojo 
D. Karčiamarskienė. Nuolatinis 
festivalio informacinis partne-
ris yra „Anykšta“.

Kasmet vis didesnį publiką 
buriantį renginį remia Lietuvos 
kultūros taryba, Anykščių rajo-
no savivaldybė.  

Jubiliejinis, jau dešimtą kartą 
organizuojamas festivalis „Mu-
zikos savaitgaliai Anykščiuose“ 
muzikos mėgėjams prilygsta il-
gai kelionei po muzikos šalį. 

Koncertai Anykščiuose vyks-
ta kiekvieną savaitgalį. Šiemet 
klausytojai galės mėgautis Šv. 
Kristoforo kameriniu orkes-
tru, kuris pasirodys Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje miesto šventės die-
ną – liepos 23-iąją. Festivalio 
metu anykštėnus džiugins ir 
džiazo muzikanto Petro Vyš-
niausko bei pianistės Aleksan-
dros Žvirblytės dueto parengta 
programa, be to, klausytojai ga-
lės pasiklausyti šeimyninio an-
samblio „Twenty Fingers Duo“ 
koncerto. 

Festivalio pabaiga numatoma 
simbolinę dieną - spalio 1-ąją, 
kuri paskelbta Tarptautine mu-
zikos diena. Šiemet festivalį 
uždarys Kamerinio ansamblio 
„Vilniaus arsenalas“ koncertas.
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komentarai kaip vertinate Naisių festivalio atlikėjų sprendimą 
nedalyvauti festivalyje?

Daugelis garsių atlikėjų šiemet atsiakė dalyvauti kasmeti-
niame festivalyje „Naisių vasara“. Vieni motyvavo tuo, kad 
nenori būti politinių ir socialinių priešpriešų įrankiu, kitus 
papiktino ramūno karbauskio paskelbta žinia, jog Seimo 
opozicija kreipsis į konstitucinį teismą dėl suteikto valsty-
bės vadovo statuso Vytautui Landsbergiui. 

klausiame anykštėnų: kaip vertinate atlikėjų sprendimą 
festivalyje nedalyvauti? Ar tai kišimasis į politiką? o gal 
šitaip pasielgę jie rodo nepagarbą savo gerbėjams?

Festivalyje 
nedalyvautų

Stanislovas AGLINSkAS, 
pianistas, pedagogas, VšĮ 
Prasmingas garsas vadovas:

„Nusprendė atlikėjai. Aš taip 
pat nedalyvaučiau. Kalbant 
apie politiką, per visą amžių 
menininkai nebuvo asocialūs ir 
nebuvo taip, kad jie nedalyvau-
tų tokiuose renginiuose. 

Aš pats darau vargonų mu-
zikos festivalį ir visada norisi, 
kad lūžtų salės, bet Naisių festi-
valis net neaišku, su kuo susie-
tas. Tarkime, „Velnio akmuo“ 
– vienas muzikos žanras, „Pur-
purinio vakaro“ – kitas, Pažais-
lio vienuolyno festivalis vėl turi 
savo koncepciją. O kas yra Nai-
siai? Pasikviesim žvaigždes, 
jos dalyvaus ir?.. Vienintelis 
dalykas – menininkams buvo 
sumokėti pinigai, bet ir tas ne-

sulošė. O tai irgi gerai, kad iki 
galo pinigas nenugali. 

Negalima sakyti, kad ir fil-
mas, kuris prieš tai ėjo, nebuvo 
rinkiminis. Nereikia būti nai-
viam, kad nesuprastum. Aps-
kritai nematau net, apie ką kal-
bėti, nes matome, kad žlunga 
visi valstiečiai.“  

tai – politinis 
renginys

Julius JAkUBĖNAS, 
Anykščių kultūros centro re-
žisierius:

„Ta mintis, išreikšta Šiaulių 
valstybinio kamerinio choro 
polifonijos vadovės Nijolės 
Semininkienės, kad atlikėjai 
galėjo į sceną išeiti su mikrofo-
nu ir ten išsakyti savo nuomo-
nę, man visai patiko. Tačiau šis 
pasirinktas būdas tylėti irgi yra 
kalba. Man atrodo, kad abu va-

riantai yra lygiaverčiai. 
Bet aš esu už tokį atlikėjų pa-

sirinktą kelią. Žmonės kritikuo-
ja, kad jie galėjo anksčiau pa-
sakyti, bet manau, tokiu atveju 
būtų buvę labai daug laiko susi-
tvarkyti ir užkamšyti visas sky-
les. Tas force major’as ir būtų 
tikroji išsakyta kalba. Manau, 
iš techninės, organizacinės ir 
vadybinės pusės tai yra tinka-
miausias laikas, pasirinktas ne-
dalyvauti festivalyje, kad būtų 
išgirsta retorika.

Ar tai nepagarba klausytojui? 
100 procentų – ne. Dėl to, kad 
organizatorius yra atsakingas 
už festivalį. Atlikėjas savo au-
ditoriją ir klausytojus gerbia ir 
su jais susitiks kituose koncer-
tuose. 

Kalbant apie organizatoriaus 
darbą, įsivaizduokime – jei 
Anykščių rajono savivaldybė 
pradėtų „stumti“ kažkokį pro-
rusišką, negražų festivalį, ir 
mes nesurinktume atlikėjų. 

Pavyzdys: Plungėje vyksta 
simfoninio orkestro festivalis. 
Mecenatas – „Achema“, ir vi-
suomet jo a. a. vadovas (Bro-
nislovas Lubys, - red.pastaba) 
buvo pagrindinis festivalio me-
cenatas. Žinojom mecenatą, bet 
pats „Achemos“ savininkas - ne 
politinis veikėjas, ne partijos 
vadovas, ne Seimo pirmininkas. 
Niekas to rėmėjo neakcentavo, 
buvo neatlygintina mecenatys-
tė. O šiuo atveju Karbauskis 
yra vienos didžiausių Lietuvos 
partijų lyderis su didžiulėm ga-
liom ir su abejotina reputacija. 
Abejoju, kad jis išsisuks, saky-
damas, kad tai – ne politinė si-
tuacija. Nes jį organizuodamas 
jis sako, kad aš esu Karbauskis 
ir aš darau tą festivalį. Vadinasi, 

sieki atkreipti dėmesį ir ieškai 
sau naudos. Yra tokių mece-
natų, su kuriais renka susidur-
ti – paaukoja ar renginį remia 
už milžiniškas sumas ir jokiais 
būdais nenori būti afišuojami 
– neleidžia net inicialų minėti. 
Tai yra mecenatystė, o ten – po-
litika. Vienas turtingas žmogus 
susigalvojo, kad per vieną gy-
venvietę jis gali susikurti savo, 
geradario mesijo, paveikslą. Jis 
ten investuoja į savo portretą. 
Ten yra daug kišenių ir burnų 
užkišta tylėjimo pagardais.“

Problemą turėjo 
išspręsti ne 
viešai

Jolanta PUPkIeNĖ, 
Anykščių rajono kultūros 
centro troškūnų skyriaus re-
žisierė:

„Iš tikrųjų niekaip nevertinu, 
nes nežinau tikrosios situacijos. 
Išklausiau atlikėjų prodiuserius. 
Jeigu Karbauskio pasisakymas 
buvo neigiamas, kenkiantis 
Lietuvai, tai tada vertinčiau 
neigiamai, bet pati to pasisa-
kymo negirdėjau, todėl negaliu 
pasakyti. 

Tų, kurie ėjo į festivalį, at-
žvilgiu, tai, žinoma, vertinu 
neigiamai. Pati, kaip organiza-
torė, žinau, kaip atlikėjų nepa-

sirodymas atsilieptų festivalio 
reputacijai ir lygiui. Bet, kita 
vertus, – tai tik organizatorių ir 
atlikėjų reikalas. 

Nemanau, kad mes, pašaliniai 
žmonės, galėtume situaciją ver-
tinti, todėl, kad turime išklausy-
ti abi puses. Bet koks renginys 
yra organizatorių, užsakovų ir 
atlikėjų reikalas. Manyčiau, jie 
visa tai turėjo išspręsti ne vie-
šai. Nemanau, kad tai yra kaž-
koks didžiulis pasaulinio lygio 
festivalis ar globali problema, 
kad visa Lietuva apie jį turėtų 
diskutuoti.“

Atlikėjai 
pasielgė 
negražiai

Donatas krIkŠtAPoNIS, 
rajono savivaldybės tarybos 
narys, socialdemokratas:

„Situaciją vertinu labai at-
sargiai. Kai kultūra taip stipriai 
nueina į politiką, nėra gerai. Yra 
žmonių, kurie vienus palaiko, 
yra – kurie kitus. Bet jei žmo-
nės jau buvo įsigiję bilietus, jei 
planavo savo kelionę ir viskas 
atšaukiama, man atrodo, kad tai 
nėra gražus poelgis. Nepalai-
kyčiau tų meno žmonių, kurie 
dalyvauti atsisakė.“ 

-ANYKŠTA

rajone – jau du „šimtukai“
Pradėti skelbti valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 

abiturientai jau žino, kaip sekėsi išlaikyti lietuvių kalbos, 
geografijos ir biologijos egzaminus. 

Nors kol kas yra paskelbti trijų egzaminų rezultatai, ta-
čiau rajone jau yra ir „šimtukų“ – abu – už lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos abiturientė Emilija Šu-
kytė ir Troškūnų Kazio Inčiūros 
moksleivė Ieva Gudonytė – pir-
mosios rajone, kurioms už vals-
tybinį lietuvių kalbos ir litera-
tūros brandos egzaminą pavyko 
surinkti po 100 balų.

Iš viso J. Biliūno gimnazijo-
je šį egzaminą rinkosi laikyti 
73 moksleiviai, neišlaikė trys. 
16-35 balus surinko 22 moks-
leiviai, 36-85 balų – 40. Septy-
ni šios gimnazijos abiturientai 

buvo įvertinti 86-99 balais, vie-
nas – šimtu balų. 

Troškūnų K. Inčiūros gim-
nazijoje lietuvių kalbos ir li-
teratūros valstybinį brandos 
egzaminą rinkosi laikyti 10 abi-
turientų. Visi egzaminą išlaikė: 
penki iš jų surinko 16-35 balus, 
keturi – 36-85 ir vienas 100.

Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje šį egzaminą laikė 
6 moksleiviai. 16-35 balus su-
rinko trys, 36-85 balus – du, o 
vienas buvo įvertintas 86-99 

balais. 
Vienas abiturientas iš Aukš-

taitijos profesinio rengimo 
centro Anykščių filialo laikė 
valstybinį lietuvių kalbos ir li-
teratūros brandos egzaminą ir 
jo neišlaikė.

Iš viso Anykščių rajone šį 
egzaminą laikė 90 moksleivių, 
Lietuvoje – 16 tūkst. 917 abi-
turientų. Rajone egzamino ne-
išlaikė 4, respublikoje – 1349, 
„šimtukų“ buvo 383. 

Paskelbti ir biologijos vals-
tybinio brandos egzamino re-
zultatai: Anykščių J. Biliūno 
gimnazijoje šį egzaminą laikyti 
rinkosi 47 moksleiviai, visi iš-
laikė. 16-35 balus surinko 20 
abiturientų, 36-85 balais buvo 
įvertintas 24 egzaminą laikiu-
siųjų darbas, o 86-99 balus su-

rinko trys „biliūniečiai“.
Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 

gimnazijoje biologiją laikė trys 
abiturientai ir visi jie surinko 
36-85 balus.

Septyni moksleiviai iš Troš-
kūnų K. Inčiūros gimnazijos 
laikė biologijos valstybinį bran-
dos egzaminą ir visi išlaikė. 16-
35 balus surinko keturi abituri-
entai, 36-85 – du ir vienas buvo 
įvertintas 86-99 balais. 

Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro Anykščių filiale šį 
egzaminą laikė du moksleiviai, 
abu neišlaikė.

Anykščių rajone biologijos 
valstybinį brandos egzaminą 
laikė 59 mokiniai, Lietuvoje – 
5758. Rajone egzamino neišlai-
kė 2, o Lietuvoje – 216 abituri-
entų. Iš biologijos respublikoje 

„šimtukus“ gavo 22 laikiusieji.
Rajono moksleiviai rinkosi 

laikyti ir geografijos valstybinį 
brandos egzaminą.

Anykščių J. Biliūno gimnazi-
joje jį laikė 31 gimnazistas. Iš 
jų 8 surinko 16-35 balus, o 23 
gavo 36-85 balus. Egzaminą iš-
laikė visi, „šimtukų“ nebuvo.

Šį egzaminą laikė ir 6 Troškū-
nų K. Inčiūros gimnazijos mo-
kiniai. Keturi gavo 16-35 balus, 
o du – 36-85 balus. Egzaminą 
išlaikė visi, o šimto balų taip 
pat niekas nesurinko.

Geografijos valstybinį bran-
dos egzaminą rajone laikė 37 
abiturientai, Lietuvoje – 3430, 
iš jų 29 egzamino neišlaikė, o 
12 surinko 100 balų. 

Likusių egzaminų rezultatai 
bus paskelbti jau šią savaitę.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt
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užjaučia

Šeimos gydytojui rimondui BUkeLIUI 
 
Mūsų nuoširdi užuojauta Jums ir dukroms, mirus myli-

mai žmonai, mamytei.    

Palmyra su šeima

kai mirtis ir skausmas aplanko namus, kai artimas žmo-
gus palieka gyvuosius – širdyje lieka didelis skausmas. Dėl 
Vlado Bernadišiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą 
ir artimuosius.

S. krisiūnienė, S. rasimavičienė, r. ir V. Jutkai, 
B. ir V. kariniauskai, G. ir J. Vasauskai

Netekus mylimo vyro, tėčio Vytauto tumo, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems. Dalijamės ne-
tekties skausmu ir linkime stiprybės.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Ir mažame kaime užauga dideli žmonės

Sportininkę pastebėjo 
treneris

Paklausta, kada atėjo susido-
mėjimas sportu, M. Mincytė net 
neabejojo: „Nuo pačios vaikys-
tės. Buvau hiperaktyvus vaikas 
– labai hiperaktyvus! Mama tik 
nusukdavo akis, jau manęs ir ne-
bėra. Visada bėgte, lėkte. Bet pati 
pradžia – 2015 metai.“

Aktyvi ir sportiška mergaitė iš 
pradžių buvo susidomėjusi spor-
tiniais šokiais, tačiau dažnai da-
lyvaudavo ir bėgimo varžybose.

„Su mama važiuodavome ir į 
bėgimo varžybas. Iš pradžių aš to 
visiškai nesureikšminau – patinka 
pasportuoti, nubėgi, varžybose 
sudalyvauji. O kartą po bėgimo 
prie mūsų priėjo toks vyras, pra-
dėjo klausinėti, iš kur esame, kuo 
užsiimam. Tik po to pasakė, kad 
jis – lengvosios atletikos treneris 
ir nori mus pakviesti nuo rudens 
(tuomet buvo vasara) atvykti pa-
sportuoti, – pradžią profesionalio-
jo sporto link prisiminė mergina. 
– Tuomet lankiau šokius Anykš-
čiuose, bet didelio noro tęsti už-
siėmimus nebejaučiau, juolab ir 
partnerio nebebuvo. Treneris pa-
skambino dar kartą ir mes nuva-
žiavom pamėginti. Ir man patiko, 
„užkabino“. Nuo tada viskas ir 
prasidėjo. Manau, kad buvo toks 
likimas. Nuo šeštos klasės, tris 
kartus per savaitę, prasidėjo mano 
kelionės į Panevėžį.“ 

Per vienus metus – 
dvi nelaimės

Iš pradžių Miglė sakė dalyvau-
davusi tik bėgimo varžybose – 
tai jai patiko labiausiai. Bet visai 
neseniai pamėgino ir naują sritį 
– daugiakovę, kuri jai ir atnešė  
Lietuvos čempionės titulą. 

Daugiakovė - lengvosios atleti-
kos rungtis, kurioje vyrai kovoja 
dešimtyje, moterys - septyniose 
atskirose rungtyse. Žiemą, kai 
varžybos vyksta uždarose patal-
pose, rungčių skaičius mažina-
mas ir moterų septynkovė virsta 
penkiakove, vyrų dešimtkovė - 
septynkove. 

„Pas pirmąjį trenerį viskas ir 
prasidėjo nuo krosų, bėgimų su 
barjerais – bėgdavau 400 metrų, 
įvairias kitas distancijas. Prieš 
maždaug porą metų viskas mano 
gyvenime labai smarkiai apsiver-
tė, – kalbėjo pašnekovė, – mano 
pirmasis treneris mirė ir visai tuo 
pat metu, vedžiodama šunį, susi-
laužiau koją. Buvo labai sunku, 
atsimenu, kaip važiuodama į li-
goninę verkiau, kad viskas, karje-
ros nebėra, kas dabar bus? Buvo 
sunku, nes koja turėjo būti gipse, 
o ir jį nuėmus iš karto sportuoti 
buvo negalima.“

Todėl Miglė pabrėžė, kad spor-

tas – tai ne sveikata. O po traumų 
viskas prasideda beveik nuo nu-
lio.

„Po trenerio mirties ir kojos 
lūžio teko padaryti pertrauką. 
Koją bėgant skaudėjo. Reikėjo 
apsispręsti, kas toliau: sportuoti ar 
mesti sportą. Bet, matyt, tas spor-
tas įaugęs į kraują. Norėjosi kažką 
daryti, tik buvo neaišku, kokios 
bus mano galimybės. Tuomet 
mane pakvietė buvusio trenerio 
sūnus, bet aš atsisakiau, nes ne-
buvo grupės, o norėjau patekti į 
grupę su kitais vaikais. Taip nuė-
jau pas savo dabartinę trenerę, ir 
ji mane pradėjo leisti ten, apie ką 
net nepagalvodavau“, – apie nau-
jas patirtis ir galimybes pasakojo 
M. Mincytė. 

Taip sportininkė išmėgino 
daugiakovę: bėgti 200 ir 800 m,  
100 m su  barjerais, šokti į tolį ir 
į aukštį, stumti rutulį ir mesti ietį 
(žiemos varžybose nėra ieties me-
timo ir 200 m bėgimo, o su barje-
rais bėgama ne 100, o 60 m).

„Taip išėjo, kad pamėginau 
visas rungtis. Žiemą man pa-
siūlė dalyvauti penkiakovėje, 
kuri vyksta salėje. Pamėginau ir 
sakiau, kad gyvenime daugiau 
nebeeisiu, nes viskas vyksta dvi 
dienas, tai labai varginančios var-
žybos, – šypsojosi mergina. – Bet 
pasitaikė Lietuvos čempionatas 
ir trenerė mane pakalbino, sakė, 
tikrai turiu galimybių kažką lai-
mėti. Ir mane tai labai sugundė: 
ar tikrai galiu? Tai buvo penkta-
dienis, iš karto po matematikos 
egzamino, atvažiavo tėvai su 
visais mano daiktais, ir – tiesiai 
į Šiaulius dviem dienoms: pirmą 
dieną keturios, antrą – trys rung-
tys.“ 

Ir Miglei pasisekė: tapo Lietu-
vos čempione. Tačiau traupietė 
to nelaiko itin dideliu pasiekimu, 
kuklinasi, kad tądien ją lydėjo 
fortūna: „Nebuvo daug dalyvių 
– tarp mano amžiaus, be manęs, 
dalyvavo dvi, tarp suaugusių – 
trys sportininkės. Manau, tai sė-
kmė, kad tuo metu buvau ten.“

Svarbu rasti gerą trenerį

Menininkai dažnai sulaukia 
klausimo: tam, kad  nutapytum 
puikų paveikslą, gražiai  gebė-
tum dainuoti ar šokti, kiek reikia 
turėti talento, ir kiek privalai įdėti 
darbo? Dažnas atsako, kad talen-
tas yra labai reikalingas. O kaipgi 
sportininkams?

„Manau, kad ir šioje srityje ta-
lento šiek tiek reikia. Kai ateina 
jaunesnės mergaitės sportuoti, 
matai, kad labai stengiasi, bet vis 
kažkas neišeina. Nežinau, nuo 
ko tai priklauso, turbūt nuo daug 
ko: ir nuo paties kūno sudėjimo, 
valios. Ir mane pastebėjo pagal 
kažkokius kriterijus, juk tuomet 
dalyvių buvo daug, o treneris 
priėjo prie manęs. Iš pradžių, kol 

sportuoji vaikų grupėje, užtenka 
tik to noro, o paskui, vyresnėse 
grupėse, reikia ir labai daug dar-
bo“, – savo nuomonę dėstė Mi-
glė ir pridūrė, kad, norint pradėti 
sportuoti, labai svarbu rasti tin-
kamą trenerį. 

„Reikia jausti su juo ryšį. Ži-
nau, kad yra tokių trenerių, kurie 
labai spaudžia, daug reikalauja, 
net žiūri, ką valgai, sveria. Aš taip 
sportuoti negalėčiau ir negalėčiau 
eiti pas tokį trenerį. Labai svarbu, 
kad ir  treneris tave suprastų, ir tu 
jį, tuomet sportas teikia malo-
numą, būna geri rezultatai. Apie 
motyvaciją labai sunku kažką pa-
sakyti, nes aš pati iš savęs tokia, 
be to, tėvai labai palaikė ir skati-
no. Labai džiaugiuosi, kad tėvai 
turėjo galimybių mane vežioti“, 
– kalbėjo sportininkė.

Gyvenimas kaime – 
ne kliūtis

M. Mincytė mokėsi Traupio 
pagrindinėje mokykloje, o šiais 
metais baigė Raguvos gimnazi-
ją (Panevėžio r.). Paklausta, ar 
mokytis mažoje mokykloje nėra 
minusas, Miglė teigė, jog ne.  

„Manau, kad mažos mokyklos 
sukuria stipresnę bendruomenę, 
yra didesnis ryšys. Juk visus pa-
žįsti – ir mokytojus, ir vaikus. To-
dėl lengviau bendrauti, mokytojai 
ir paskatina, ir pataria. Bet kalbant 
apie sportą, kaime tokių galimy-
bių nėra, todėl teko važinėti. 

Tačiau man smagu, kad esu iš 
mažo miestelio, nes tikrai dažnas 
numoja ranka – ai, kaimiečiai, ką 
jie čia supranta, nieko neturi. Ir 
man labai gera parodyti, kad tie 
nuvertinti kaimiečiai tokie pat, 
kaip ir miestiečiai. Tokie pat tie 
žmonės, kurie, nors gyvena kai-
me, gali pasiekti tiek pat, kiek 
ir mieste gyvenantys. Man labai 
smagu, kad mūsų kaime gyvena 
ir daugiau žmonių, kurie daug 
pasiekia ir garsina mūsų mieste-
lį“, – kalbėjo sportininkė. 

Besimokydama Traupyje Mi-
glė drauge sau kitais mokslei-
viais dalyvaudavo įvairiose bė-
gimo varžybose, o kūno kultūra, 
žinoma, buvo mėgstamiausia jos 
pamoka: „Nesuprantu tų, kurie 
simuliuoja per šitą pamoką: kaž-
kam ranką „skauda“, kažkam – 
koją. Neturiu atjautos šiuo atveju. 
Sporte, jei kažkiek kažką skauda, 
vis tiek darai. Per Mokytojų die-
ną teko pabūti kūno kultūros mo-
kytoja, tai visos man bėgo! 

Mokykloje mokytojai veždavo į 
varžybas, vis, būdavo, užimdavau 
pirmą vietą, bet to nesureikšmin-
davau, galvodavau, kad pasisekė, 
ir tiek. Bet pamenu, kad jau metus 
treniravausi Panevėžyje, daly-
vavau Anykščiuose varžybose ir 
prie manęs priėjo kažkoks trene-
ris, pasiūlė treniruotis Anykščiuo-
se. Ten, nors dažnai dalyvaudavau 

įvairiose varžybose, manęs niekas 
nepastebėdavo, todėl iš principo 
atsisakiau (juokiasi). Bet lengvaa-
tlečiams Anykščiuose ir nėra gali-
mybių treniruotis…“

Gyvenimo su profesionaliu 
sportu sieti neketina

Šiais metais M. Mincytė baigė 
mokyklą ir planuoja stoti studi-
juoti. Pasiteiravus, ar ketina spor-
tuoti ir toliau, Miglė susimąstė: 
„Sudėtingas klausimas. Dėl to 
šiuos metus ir norėjau kažkaip 
įprasminti – labai geru laiku pa-
sitaikė šis Lietuvos čempionatas. 
Nežinau, kur, į kokį miestą mo-
kytis įstosiu ir specialybės dar ne-
pasirinkau, bet žinau, kad sportas 
nebus pagrindinis dalykas – iš jo 
nepragyvensi, plius, labai didelė 
traumų rizika. Dėl to būtinai no-
riu turėti „normalią“ profesiją. 
Žinoma, giliai širdy norėčiau sie-
ti savo gyvenimą su sportu, bet 
matysiu. Gali būti, kad dėl moks-
lų nutrūks mano, kaip sportinin-
kės, karjera, bet jei tik pavyks 
suderinti su paskaitomis, tikrai 
norėčiau toliau sportuoti.“

Prakalbus apie brandos egza-
minus, mergina sakė, kad dar ne-
aišku, kaip sekėsi, nes didelę dalį 
mokslų iškeitė į sportą. 

„Net į istorijos bandomąjį eg-
zaminą pavėlavau… Raguvoje 
vyko bandomosios varžybos ir 
turėjau jose dalyvauti. Pažadė-
jau mokytojai, kad greitai grįšiu. 
Bet varžybos užsitęsė ir nebeat-
ėjau… Galbūt pasimokydavau 
mažiau, nei reikėtų, bet galiu 
pasakyti, kad, kita vertus, sportas 
mokslams ir padeda. Labai gerai 

„pravėdina“ galvą. Pasimokai 
– pabėgioji. Kai bus egzaminų 
rezultatai, tada ir pamatysim, 
ar padėjo sportas, ar pakenkė, 
– juokėsi M. Mincytė ir teigė 
esanti tiksliukė.  - Galvoju apie 
kineziterapiją. Tai profesija, labai 
susijusi su sportu. Bet dar nesu 
apsisprendusi, nes traukia ir tiks-
lieji mokslai. Reikia kažką baigti, 
kažkur įsitvirtinti. Kuriame mies-
te studijuoti, man skirtumo nėra. 
Galbūt kažkiek labiau traukia 
Kaunas, nes mano trenerė reko-
mendavo gerų trenerių ten. Bet 
kartais atsitiktinumai nuveda la-
bai geru keliu, todėl gera tiesiog 
atsiduoti jiems.“

Paprašyta prisiminti įdomesnes 
varžybas, Miglė pasakojo, kad 
tokių būta: „Per paskutines var-
žybas bėgome lietui pliaupiant – 
įdomi patirtis. Drauge buvo bai-
su, kad nebūtų traumų, nes rizika 
labai didelė. Dar teko Kaune da-
lyvauti tokiose savotiškose vaikų 
olimpinėse žaidynėse. Ten buvo 
labai didelis renginys, gyvenome 
akademijos bendrabučiuose, mus 
delegavo kaip Lietuvos grupę. O 
dalyvavo visokių šalių sportinin-
kai. Tokiame renginyje dalyvauti 
buvo labai įdomi, neįkainojama 
patirtis. Teko pabendrauti su įvai-
riais žmonėmis.“ 

M. Mincytė teigė, kad jai no-
rėtųsi ir tikrose olimpinėse žaidy-
nėse padalyvauti – labiausiai dėl 
patirties, be to, norėtųsi pamatyti, 
kaip ten viskas vyksta.

„Bet kiek tai realu? Nemanau. 
Ypač dabar, kai nežinau, kas bus 
su sportu. Visuomet stebiu olim-
pines žaidynes, labai įdomu ste-
bėti bėgimo techniką, laiką. Man 
iki tokių laikų toli gražu, bet labai 
įdomu stebėti, o ypač – palaikyti 
savus“, – sakė Lietuvos čempio-
nė M. Mincytė.
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kryvyi rihas šlovina Volodimirą Zelenskį Eldoradas BuTRImAS

(Tęsinys- specialiai iš Kryvyi Riho. Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 2022-03-26).

Į kryvyi rihą, gimtąjį Ukrainos prezidento Volodymiro Zelenskio miestą, vykau žinodamas 
tik tiek, kad paauglystėje prezidentas lankė 95-tąją šio miesto gimnaziją. Paprašęs maršrutinio 
mikroautobuso vairuotojo išleisti šalia minėtos gimnazijos, nustebau priešais pamatęs cirko 
pastatą.

Į galvą šovė mintis - cirkas galėjo nulemti V.Zelenskio polinkį į komiškus vaidmenis teatro 
scenoje bei televizijoje, o būtent tai jį labai išgarsino ir net padėjo tapti prezidentu. tokį spėji-
mą sustiprino užkalbinta šešiasdešimt ketverių metų pensininkė, buvusi siuvėja Ira Vološina.

Moteris parodė už dviejų šimtų 
metrų nuo cirko esantį dvylikos 
aukštų blokinį pastatą, kuriame 
butą esą tebeturi V.Zelenskio 
tėvai. Pro šio buto langus bū-
simasis prezidentas vaikystėje 
kasdien regėjo cirko pastatą. Ira 
patvirtino girdėjusi pasakojimus 
apie dažną būsimojo prezidento 
lankymąsi cirke, tačiau sakė pati 
jame buvusi vos keletą kartų, 
nors gyvena šalia.

Moteris teigė iki karo daž-
nai netoliese esančiame cen-
triniame turguje sutikdavusi 
V.Zelenskio tėvus, vietos Eko-
nomikos universiteto dėstyto-
jus. Šie, net sūnui tapus prezi-
dentu, esą išliko paprasti, tokie 
pat kaip anksčiau, ir su visais 
kaimynais nevengė sveikintis 
ar šiaip pasišnekučiuoti.

Paklausus, kaip vertina V. Ze-
lenskio valdymą, I.Vološina pa-
sakė, jog Kryvyi Riho gyven-
tojai didžiuojasi, kad jų miesto 
atstovas tapo Ukrainos prezi-
dentu. Tačiau I.Vološina prezi-
dento neapipylė pagyromis ir 
siūlė prisiminti posakį, kad viš-
čiukai skaičiuojami rudenį. 

„Dabar, vykstant karui, 
V.Zelenskis elgiasi labai vyriš-
kai, uždega kovai, tačiau iki tol 
nieko ypatinga nenuveikė, to-
dėl net mūsų mieste jį kritikuo-
jančių buvo bemaž tiek, kiek 
giriančių“, - teigė moteris.

Vienpusiškų liaupsių pre-
zidentui neišsakė ir  kita prie 
cirko sutikta pensininkė, bu-
vusi medikė Julia Anisimova. 

Moteris priminė, jog medikų 
pensijos ir algos nepadidėjo, 
jos tebėra mažos, vos užtenka 
pragyventi, bet neslėpė vilčių, 
jog, karui sėkmingai pasibaigus 
ir Ukrainai įstojus į ES, viskas 
ims gerėti.

Pensininkė visgi atsisakė fo-
tografuotis ir net ragino  mane, 
kad jokiu būdu nefotografuo-
čiau nei prezidento tėvų namo, 
nei jo lankytos mokyklos bei 
centrinio turgaus, nes galiu būti 
įtartas šnipinėjantis okupan-
tams ir suimtas.

Prie prezidento tėvų namo 
užkalbinta 42 metų nekilnoja-
mojo turto agentė Olga Kipasto 
pasigyrė, jog jos atstovaujama 
firma pardavusi minėtą butą 
V.Zelenskio tėvams. Pastarieji 
čia, vykstant  karui, nebegy-
venantys, tačiau butą vis vien 
esą tebesaugantys policininkai. 
Agentė gyrė V.Zelenskį už drą-
są karui prasidėjus, nepasprukus 
į užsienį, o ankstesnių jo darbų 
vertinti nenorėjo, nes esą prezi-
dentas per trumpai šalį valdęs.

Iki 95-osios gimnazijos, kur 
mokėsi V.Zelenskis, nuo tėvų 
namo yra vos keturi šimtai 
metrų. Gimnazijoje šiuo metu 
vyksta remontas, todėl apžiūrė-
ti prezidentui skirto mažo mu-
ziejaus nepavyko.

Vos už keliolikos metrų nuo 
gimnazijos į dangų stiebiasi 
cerkvė, kitoje gatvės pusėje 
stovi prekybos centras, visai 
netoli - biblioteka, poliklinika,  
centrinis miesto turgus, o šalia 

namo, kuriame gyvena tėvai, -  
Universitetas.

V.Zelenskiui, kaip vaikui, pa-
sisekė, jog šalia namų buvo to-
kie svarbūs statiniai, mat Kry-
vyi Rihas yra keistas miestas 
- siauras ir ilgas, nusitęsęs net 
126 km. Šiame mieste, kuris 
laikomas vienu ilgiausių Euro-
poje, gyvena 0,6 mln. gyven-
tojų,  pagal jų skaičių jisai yra 
aštuntas  Ukrainoje. 

Kol kas Kryvyi Rihe sąlygiš-
kai ramu, tačiau nuo fronto li-
nijos miestą skiria tik 100 kilo-
metrų, o Maskva neslepia noro 
jį  užvaldyti. Mat Kryvyi Rihas 
- tai geležies rūdos kasyklų ir 
metalo liejyklų karalystė.

Būtent atrasti geležies rūdos 
klodai į šią kadaise nedidelę, 
prieš 250 metų kazokų įkurtą 
gyvenvietę XlX šimtmečio pa-
baigoje priviliojo Rusijos bei Va-
karų šalių investuotojus. Jie su-
prato, kad netolimame Donbase 
esantys anglies klodai leis pigiai 
geležies rūdą perlydyti į metalą, 
todėl Kryvyi Rihas ėmė sparčiai 
pūstis kaip mielinė tešla.

Dabartinis Kryvyi Rihas tam 
tikra prasme primena Visaginą, 
nes dėl į miestą sovietmečiu su-
kviestų rusakalbių  specialistų 
ukrainiečių kalbos gatvėje taip 
ir nepavyko išgirsti. Miesto 
praradimas Ukrainos ekono-
mikai būtų labai skausmingas, 
nors architektūriniu požiūriu jis 
nėra gražus.

Tai pramoninis fabrikų ir ka-
syklų miestas, kurio pagrindinę 

gatvę ir aikštę juosia neaukšti 
stalininiai gyvenamieji namai, 
o centras nuo seno yra vadina-
mas „socgorodu“ - socialistiniu 
miestu. Turistus Kryvyi Rihas 
iki karo bandė privilioti  masin-
damas nusileisti į pačią giliau-
sią, net pusantro kilometro po 
žemėmis esančią šachtą.

Kitas unikalus turistų traukos 
objektas – maršrutas, siūlantis 
važiuoti traukinio linija, jungian-
čia mieste esančius fabrikus, kuri 
skirta  vien darbininkams vežti. 
Vietiniai didžiuojasi ir prie me-
rijos esančiu pačiu didžiausiu 
pasaulyje veikiančiu gėlių lai-
krodžiu bei  gigantišku pamin-
klu, įamžinusiu tariamą miesto 
įkūrėją kazoką Kreivąjį Ragą.

Anot vietos legendos, mies-
tą įkūrė kazokas, vardu Rihas 
(lietuviškai - Ragas). Kadangi 
kazokas mūšyje buvo praradęs 
vieną akį, jį aplinkiniai vadino 
žvairuoju arba kreivuoju Ryhu, 
o ši pravardė esą prigijusi ir jo 
įkurtai gyvenvietei.

Vis dėlto  mokslininkai spė-
ja, jog vardo kilmę nulėmė tai, 
jog Saksagano upė toje vietoje 
daro staigų kreivą lanką. Tačiau 
legenda apie kazoką yra popu-
liaresnė, tad jos laikosi ir visi 
miesto vadovai.

Tiesą sakant, miestui kur kas 
labiau už minėtąjį kazoką yra 
nusipelnęs paskutinis Zaporožės 
sečės kazokų vadas Petro Kal-
niševskis. 1690 metais gimęs 
ir nuo aštuonerių metų karybos 
meno mokęsis P.Kalniševskis 
karjeros laiptais kopė labai pa-
lengva, o visų kazokų vadu tapo 
būdamas 72 metų.

1762 metais kazokų taryba jį 

paskyrė eiti kišo atamano par-
eigas. Tiurkų kalbos žodis „ki-
šas“ reiškia vado buveinę, o ka-
zokų taryba paprastai ūkiniams 
reikalams spręsti išsirinkdavo 
vieną asmenį, vadinamą kišo 
atamanu.

Laikui bėgant, kišo atamano 
vaidmuo didėjo - jis tapo svar-
biausiu asmeniu kazokų vals-
tybėje. Paskutiniu kišo atama-
nu buvęs P.Kalniševskis savo 
tvirtovę įrengė Kryvyi Riho 
apylinkėje, o 1775 metais caro 
valdžios paprašė čia įsteigti 
pašto pastatą, aplink kurį ir ėmė 
kurtis miestelis.

P. Kalniševskio likimas tra-
giškas. Nors už kazokų paramą 
carinei Rusijai kovoje su Turki-
ja jam buvo suteiktas generolo 
laipsnis, 1776 metais Maskva jį 
areštavo ir iki pat mirties laikė 
uždarytą kalėjime. 

P.Kalniševskis mirė 1803 
metais, būdamas 113 metų, o 
Kremlius jį specialiai palaido-
jo nežinomoje vietoje, kad ka-
zokai neišsikastų ir neimtų jo 
garbinti. Suėmę P.Kalniševskį, 
kitus Ukrainos kazokų vadus 
Maskva ištrėmė į Sibirą, o įtvir-
tinimus sugriovė. 

Kazokų tvirtovės buvo su-
griautos, lyderiai suimti pasi-
telkus apgaulę, tuo metu, kai 
stiprūs vyrai dar nebuvo grįžę 
iš Rusijos karo su Turkija, o 
stovyklose gyveno moterys, 
vaikai bei senoliai.Tokiu būdu 
du šimtus metų plačiose stepėse 
egzistavusi karinė kazokų vals-
tybė - Zaporižės sečė - („sečė“ 
- lageris, stovykla) žlugo. 

Mokykloje, kurioje mokėsi V.Zelenskis, įrengtas jam skirtas mažas muziejus, tačiau pastatas 
šiuo metu remontuojamas.

Miesto įkūrėjas, legendų gaubiamas kazokas Kreivasis Ragas. 

Kryvyi Rihas laikomas ilgiausiu Ukrainos miestu.
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Darbas „tele2“ salone padėjo tvirtus karjeros pamatus: 
tadas ne tik užaugo įmonės viduje, bet ir prisidėjo prie naujovių

Susidomėjęs programavimu ir technologijomis, tadas 
pasuko į telekomunikacijų sritį ir įsidarbino „tele2“ salone 
kaune. kaip jis pats pasakoja, galimybė pirmam išbandy-
ti naujausius įrenginius ir bendrauti su daugybe skirtingų 
žmonių padėjo kopti karjeros laiptais įmonės viduje. 

„Jeigu bijosi priimti sprendi-
mus ar naujus iššūkius, tave ly-
dės įtampa ir negalėsi tobulėti, 
todėl būtina būti drąsiam. Nors 
pačio žmogaus indėlis kylant 
pareigose yra labai svarbus, kai 
įmonė padeda ir skatina žmogų, 
pasireiškia visas jo potencialas 
ir galimybės. Augimas įmonės 
viduje padėjo pasisemti įvairios 
patirties ir tapo tvirtais pamatais 
dabartiniam darbui“, – teigia 
Tadas Kastanauskas, „Tele2" iš-
ankstinės mokėjimo paslaugos 
produkto specialistas. 

tobulėti skatina vertybės 
ir kolegos 
Jo teigimu, jau pirmosios 

pažinties su „Tele2“ metu jis 
suprato, kad norėtų čia dirb-
ti – įsiminė laisvas darbuoto-
jų bendravimas bei darbas be 
įtampos. Anot T. Kastanausko, 
per ketverius metus jis pakeitė 
net 4 pozicijas, o tai leido ne 
tik bendrauti su naujais žmo-
nėmis, bet ir pamatyti, kaip jie 
mąsto bei kokius darbo meto-
dus taiko. Sprendimą pradėti 
karjerą ir toliau tobulėti įmo-
nės viduje lėmė „Tele2“ verty-
bės, artimas ryšys ir atvirumas 
su kolegomis. 

„Pirmoji pozicija įmonėje 
buvo pardavimų vadybininko, 
kadangi buvau sukaupęs patirties 
apie produktą ir norėjau klientus 

aptarnauti gyvai. Kai nuspren-
džiau studijuoti universitete, teko 
keisti darbą,  nes buvo sudėtinga 
suderinti grafiką. Man atsirado 
praktikos vieta „Tele2“ kontaktų 
centre. Po sėkmingos praktikos 
prisijungiau prie ekspertų koman-
dos – klientų aptarnavimo spe-
cialistų. Dabar dirbu produkto 
skyriuje ir esu išankstinio mokėji-
mo paslaugos „Pildyk“ produkto 
specialistas“, – apie savo karjeros 
kelią įmonėje pasakoja jis. 

Naudingos pamokos salone
Kaip pasakoja Tadas, dėl salo-

nų vykdomos rotacijos, jam yra 
tekę dirbti net keliose skirtin-
gose vietose, tai padėjo išmokti 
bendrauti su skirtingais klien-
tais. Pasak jo, dirbant salone 
svarbiausia užduotis –pasiūlyti 
klientams aktualiausias paslau-
gas. Jis tikina, kad vienas esmi-
nių dalykų, kurio išmoko šioje 
pozicijoje – prieiti prie žmogaus 
tinkamai suvaldyti pokalbį, su-
dominti klientą. 

„Kiekvienas klientas yra uni-
kalus ir kaskart reikia surasti 
būdą, kaip būtent jam surasti ge-
riausią sprendimą. Džiaugiausi 
galimybe prisiliesti prie naujau-
sių įrenginių modelių ir juos iš-
bandyti, turėdavome ir specialius 
apmokymus, kad galėtume juos 
pardavinėti. Šis darbas padėjo 
įgyti bendravimo įgūdžių, išla-
vinti greito mokymosi įgūdžius“, 
– pasakoja jis. 

Pasiūlė sprendimą, 
kurį  taiko visa įmonė
Pašnekovo teigimu, praktika 

kontaktų centre leido labiau pri-
siliesti prie „Tele2“ ir suteikė ga-
limybę daryti tai, ką jis mėgsta. 
Anot jo, šis žingsnis padėjo įgyti 
daug analitinio mąstymo įgūdžių, 
pagerinti  žinias apie produktus, 
taip pat susipažinti su įmonėje 
dirbančiais žmonėmis. T. Kasta-
nauskas tikina, kad suteikti lais-
vės jauniems specialistams ne tik 
padeda tobulėti pačiam darbuo-
tojui, bet yra naudinga ir įmonei.

„Mano asmeninė patirtis rodo, 
kad įmonei suteikus daugiau lais-
vės jaunam darbuotojui, labai pa-
sikeičia požiūris į ją – atsiranda 
artumas, jautiesi savas. Praktiko-
je man labiausiai įsiminė atvejis, 
kuomet pasinaudojęs savo anali-
tinėmis žiniomis, pasiūliau supa-
prastinti ataskaitų apdorojimą – 
mano sprendimas leido apjungti 
daugybę failų ir atvaizduoti visą 
informaciją vienoje ataskaitoje. 
Nors buvo dvejojama, ar tai pa-
vyks, naujovė ne tik pasiteisino, 
bet ir iki šiol yra naudojama įmo-
nėje“, – patirtimi dalinasi jis.

kiekvieną dieną – 
nauji iššūkiai 
Pasak pašnekovo, dabartinėje 

pozicijoje jis atsakingas už išanks-
tinės mokėjimo paslaugos „Pil-
dyk“ veikimą bei kilusių proble-
mų sprendimą. Anot jo, kasdienis 
darbas yra labai įvairus – kaskart 

pasitinka nauji iššūkiai, tenka 
generuoti naujas idėjas, tačiau 
naujovės ne tik neleidžia pasi-
nerti į rutiną, bet ir skatina nuo-
lat tobulėti. Pašnekovo teigimu, 
dirbant „Tele2“, suteikiamos 
visos galimybės kalbėtis apie 
norą kilti karjeros laiptais, tačiau 
svarbu tai drąsiai parodyti.

„Didžiąją darbo dienos dalį 
sprendžiu įvairius, su „Pildyk“ 
susijusius, techninius klausi-
mus. Vienas iš esminių iššūkių 
mano darbe – kai planuojame 
paleisti naujus planus, aš turiu 
paruošti sistemas, kad klientai 
galėtų juos užsisakyti. Neneig-
siu – iššūkių pasitaiko, kadangi 
reikia susisteminti ir įsisavinti 
daug naujos informacijos. Šio-
je vietoje padeda palaikantys 
kolegos, kurie visada pataria ir 
„užveda ant kelio“ bet kurioje 
situacijoje. Žmonėms, abejo-
jantiems savo galimybėmis, 
palinkėčiau dėl to per daug ne-
sijaudinti ir drąsiai bandyti“, – 
drąsina jis.  

kaip prisijungti prie 
„tele2“ komandos? 
Jei domitės technologijomis ir 

drąsiai priimate naujus iššūkius, 
„Tele2“ kviečia kartu kurti taisy-
kles ir prisijungti prie pardavimų 
vadybininkų komandos. Dau-
giau apie šias ir kitas karjeros 
galimybes galite sužinoti „Te-
le2“ internetiniame puslapyje. 

užsak. Nr.644

Tadas Kastanauskas.

horoskopas

AVINAS. Nesiimkite radika-
lių veiksmų remdamasis vien tik 
nuogirdomis - jūsų gauta infor-
macija veikiausiai bus klaidinga. 

JAUtIS. Padėkite draugams 
susidoroti su jų problemomis. 
Jūsų originalus požiūris suža-
vės daugelį. 

DVyNIAI. Būsite nusiteikęs 

filosofiškai, o gal romantiškai. 
Labiau pasitikėkite intuicija.

VĖŽyS. Susikaupimas ir vidi-
nė disciplina padės įveikti kliūtis. 
Jei būsite sąžiningas ir dalykiškas, 
galite sudaryti pelningą sandėrį.  

LIŪtAS. Užsiimkite veikla, 
žadančia asmeninės naudos. Ga-
limas lengvas romanas. Venkite 
kivirčų, stenkitės bendrauti tik 
su bendraminčiais.  

MerGeLĖ. Veikiausiai bū-
site kiek irzlus ir prastai nusi-
teikęs, tad didelė tikimybė, kad 
susikivirčysite su šeimos nariais 
ar artimais draugais. 

SVArStykLĖS.  Labai tikė-
tina, kad sugebėsite padėti solidų 
pamatą ateičiai. Nevenkite kelio-
nės savaitės viduryje.

SkorPIoNAS. Tikriausiai 
sutiksite žmones, turėsiančius 

didelės įtakos jūsų ateičiai, bet 
nepersistenkite bandydamas pa-
daryti jiems įspūdį. 

ŠAULyS. Meilės reikalai eisis 
nekaip. Kol kas susilaikykite nuo 
radikalių sprendimų. Veikiausiai 
teks spręsti giminaičių problemas. 

oŽIArAGIS. Per tarnybi-
nius reikalus užmegsite naujų 
ryšių, tvirtės ankstesnės pažin-
tys. Didelė tikimybė pasielgti 

neapgalvotai ar net kvailai. 
VANDeNIS. Pasistenkite ne-

sikišti ne į savo reikalus, net jei 
jūsų to ir prašytų. Kaip reikiant 
įkyrės draugai ar giminaičiai, 
besistengiantys užtempti jus ant 
savo kurpalio.

ŽUVyS. Jokiu būdu niekam 
neskolinkite nei daiktų, nei pini-
gų - jų nebeatgausite. Apskritai 
būsite linkęs išlaidauti.

kryvyi rihas šlovina Volodimirą Zelenskį
Pirmoji sečė 1552 metais įsi-

kūrė Chorticės saloje, dabarti-
nio Zaporižės miesto pakrašty-
je, bet vėliau vadavietės kėlėsi į 
kitas septynias vietoves.

Paskutinė sečė vadinosi Nau-
jąja seče, jos vadavietė buvo 
dabartinio Kryvyi Riho miesto 
teritorijoje.

Praėjus 247 metams po Zapo-
rižės kazokų valstybės sunaiki-
nimo, Kremlius šiemet užsimojo 
sunaikinti ir dabartinę Ukrainą. 
1775 metais kazokų vadui, kišo 
atamanui P.Kalniševskiui į pa-
galbą neatėjo jokia valstybė, o 
dabartinio Ukrainos prezidento 
V.Zelenskio prašymams pasau-
lis neliko kurčias.

Tai suteikia vilčių tiek ukrai-
niečiams, tiek Vakarams, kad 

grobuoniškos carinės Krem-
liaus užmačios bus sutramdy-
tos, o  V.Zelenskis vadovaus 
pergalės paradui ir dės gėles 
ant simbolinio P.Kalniševskio 
kapo. 

Vasario 24 dieną Rusijai įsi-
veržus į Ukrainą, šalyje kilo di-
džiulė panika, šimtai tūkstančių 
žmonių puolė bėgti į užsienį, o 
Vakarų ekspertai siūlė kuo grei-
čiau sprukti ir prezidentui Volo-
dymirui Zelenskiui.

 Tačiau šis nusprendė pasilik-
ti sostinės Kijevo požemiuose 
ir vadovauti krašto gynybai, 
taip įkvėpęs karius ryžtingai 
kautis ir nesileisti būti įbaugin-
tiems. Tomis dienomis atvykęs 
į Ukrainą ir kalbinęs vietos 
žmones buvau liudininkas, kaip 

visi didžiavosi priešo nepabū-
gusiu prezidentu.

Šnekinti ukrainiečiai neslėpė, 
jog prieš karą tautiečių nuomo-
nė apie prezidentą buvusi prieš-
taringa,  daug kas abejojo, ar šis 
žmogus, profesionalus aktorius, 
komikas, tinkama kandidatūra 
šaliai valdyti. V.Zelenskio drą-
sa, kilus karui,  padėjo suvieny-
ti tautą kovai su agresoriumi ir 
gerokai pakėlė jo autoritetą.

Kryvyi Rihe sutikti pašneko-
vai neslėpė, kad Ukraina iki karo 
turėjo daug problemų, kurių ne-
pajėgė išspręsti ir jų kraštietis 
V.Zelenskis. Tačiau pašnekovai  
vylėsi, kad Vakarai padės šaliai 
ne tik laimėti karą, taip pat ir 
išspręsti kitas opias problemas, 
tapti visateise ES nare.  

krepšinis. Liepos 9 dieną 
Svėdasuose buvo surengtas 
trečiasis Anykščių raj. 3×3 
krepšinio pirmenybių etapas. 
Iš viso ture dalyvavo net de-
vyniolika komandų – trylika 
vyrų bei po tris moterų ir jau-
nimo ekipas. Stabiliausią žai-
dimą vyrų grupėje pademons-
travo ir pirmąją vietą laimėjo 
„Kupiškio“ komanda, kuri at-
krentamosiose varžybose įvei-
kė „Partizanus“, „Kupišks–2“ 
bei „One Team“ ekipas. Mote-
rų grupėje geriausiai pasirodė 
„AU rinktinė“, antrąją vietą 
užėmė „Kupiškio merginos“, 
trečiąją – „Kupiškis“. Jauni-
mo grupėje niekas neprily-
go „Mirandai“, kuri aplenkė 
„Trys su bauda“ bei „Kupiš-
kio“ ekipas.

Biatlonas. Anykštėnai bia-
tlonininkai jau trečią mėnesį 
tęsia pasiruošimą būsimam se-
zonui. Liepos pradžioje  spor-
tininkai  treniravosi Ignalinoje 
surengtoje sportinių treniruo-
čių stovykloje, kurioje buvo 
tobulinami šaudymo įgūdžiai, 
slidinėjimo riedslidėmis tech-
nika  bei ugdoma ištvermė. 
Ateinantį sezoną biatloninin-
kų lauks nemaža tarptautinių 
startų. Tarp jų – keturi Baltijos 
taurės (kurių vienas vasario 
mėnesį vyks Ignalinoje) eta-
pai, sausio mėnesį Italijoje bus 
rengiamas Europos jaunimo 
olimpinis festivalis, o Kazach-
stane – pasaulio jaunių čempi-
onatas.
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Jaunos vištaitės! 
LiEPos 14 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-6 

mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis 

dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pra-
dedančiomis kiaušinius dėti vištai-
tėmis bei spec. lesalais, turėsime 

gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 
Viešintose 11.30, Papiliuose 11.40, 

Surdegyje 11.45, Vašokėnuose 11.55, 
Troškūnuose 12.05, Latavėnuose 
12.15, Didžiuliškėse 12.20, 
Padvarninkuose 12.25, Andrioniškyje 
12.30, Kuniškiuose 12.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 13.00, N. Elmininkuose 13.10, 
Elmininkuose 13.15, Katlėriuose 
13.35, Pašiliuose 13.40, Skiemonyse 
13.50, Kurkliuose 14.05, Kavarske 
14.15, Janušavoje 14.20, Pienionyse 
14.25, Repšėnuose 14.30, Traupyje 
14.35, Levaniškiuose 14.45.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

nesudėtingas darbas 
elektronikos detalių 

gamyboje Panevėžyje! 
Nemokamai vežame iš Anykščių! 
Atlyginimas 629–790 Eur/mėn. 

į rankas. 

susisiekite tel. (8-633) 70405. teleloto Žaidimas nr. 1370 Žaidimo data: 2022-07-10 Skaičiai: 06 60 11 13 52 21 18 28 40 19 
67 58 61 15 30 72 53 04 55 56 73 66 54 29  59 33 39 69 36 65 27 09 71 24 16 42 37 26 02 05 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 57 49 20 75 68 38 50 44 45 43 17 (visa lentelė) Prizai Žaidimas 
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 11566.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 11.00€ 
832 Užbraukus eilutę 3.00€ 8793 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 14987 Papildomi prizai Bi-
lietas Prizas 009*343 100 Eur TOPO centras kuponas 018*894 Ausinės Redmi Buds 3 000*515 
Ausinės Redmi Buds 3 0193904 Automobilis VW TOUAREG 002*838 Dviratis Esperia 020*426 
Dvivietė palapinė O.E. CAMP 014*836 Dvivietė palapinė O.E. CAMP 021*946 Dvivietė palapinė 
O.E. CAMP 0221035 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 00**330 Hamakas Domoletti White Dream 
02**282 Išmanioji apyrankė Xiaomi 6 0048514 Kamado keramikinė kepsninė 0047723 Motoro-
leris Honda PCX125 012*480 Nešiojama kolonelė JBL GO3 025*906 Nešiojama kolonelė JBL 
GO3 025*170 Nešiojama kolonelė JBL GO3 015*204 Nešiojama kolonelė JBL GO3 020*709 
Nešiojama kolonelė JBL GO3 001*026 Nešiojama kolonelė JBL GO3 010*720 Nešiojama ko-
lonelė JBL GO3 001*315 Nešiojama kolonelė JBL GO3 014*355 Nešiojama kolonelė JBL GO3 
015*897 Nešiojama kolonelė JBL GO3 013*804 Nešiojamas šaldytuvas MOBICOOL M 019*054 
Nešiojamas šaldytuvas MOBICOOL M 015*841 Nešiojamas šaldytuvas MOBICOOL M 012*703 
Pakvietimas į TV studiją 017*865 Pakvietimas į TV studiją 025*784 Pakvietimas į TV studiją 
02**192 Termosas Stanley 1L.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (unikalus. Nr. 3456-0001-0053), 
esančio Liudiškių g. 7, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių raj. kadastrinius 
(geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimų sklypų  (unikalus. Nr. 3456-0001-
0066;3456-0001-0108 ir 3456-0001-0026) paveldėtojus ar įgaliotus asmenis at-
vykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į Anykščius, Dariaus ir Girėno 
g. 8, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-627) 03046.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
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

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai - įvairaus brandu-
mo mišką ir žemę apaugusią 
medžiais. Siūlykite įvairius va-
riantus.  

Tel. (8-641) 55554.

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.

PerkAMe
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 tel.  (8-687) 76191.

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.

buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, Mb , iĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

nekilnojamasis turtas

Anykščių mieste veikiančią 
kavinę. Jaukus kiemas, graži 
vieta.  

Tel. (8-600) 94298.
 
Mūrinį namą Šlavėnuose. 15 

arų žemės, gale kaimo, arti 
miškas, Lajų takas.  

Tel. (8-601) 05094.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

kita

Dvivagę lenkišką bulvių ka-
samąją. 750 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Paslaugos

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Lydo rulo-
nine danga. Dengia įvairius 
stogus. 

Tel. (8-658) 37897.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3412/0002:96), esančio Aulelių k., Svėdasų sen., 
Anykščių r. sav., savininko turto paveldėtojus, kad  UAB „Anykščių matininkas“ matininkas 
V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) vykdo  žemės sklypo (projektinis Nr.626-3), 
esančio Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, 
Anykščiai LT-29114, el. paštu info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-673) 50446.

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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3454/0001:419), esančio Kuniškių k., Anykščių 
sen., Anykščių r. sav., bendrasavininko turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ 
matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko žemės sklypo 
(projektinis Nr.571), esančio Kuniškių k., Anykščių sen., Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas adre-
su J.Biliūno g. 4-8, Anykščiai el.p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

dovanoja
Mėšlą (patiems išsivežti).
Tel. (8-683) 63525.
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anekdotas

oras

+14

+17

mėnulis
liepos 12 d. - priešpilnis,
liepos 13- 15 d. pilnatis.

eugenijus, Henrikas, Anys 
Arvilas, Arvilė, Anakletas, 
Meinardas.

kamilas, Vydas, eigilė, 
Libertas

Bonaventūras, Mantas, rožė, 
Gerimantė Henrikas, Herkus 
rozalija. 

Bonifacas, Brunonas, Sigitas, 
Sigisbertas, Margiris, 
Vyliaudė, Izabelė.

šiandien

liepos 13 d.

vardadieniai

liepos 14 d. 

liepos 15 d. 

Ateina žmogelis penktadie-
nį pas parduotuvės savininką ir 
sako:

- Noriu dirbti pardavėju.
- Ar turite šio darbo patirties?
- Ne... bet labai noriu dirbti, ir 

žinokit, jaučiu, kad man tikrai pa-
siseks!

Savininkas pagalvoja - juk sa-
vaitgalis, gal nieko blogo neatsi-
tiks. Ir įdarbino jį. Ateina pirma-
dienį apakęs ir nieko nesupranta: 
per savaitgalį padaryta pusmilijo-
ninė apyvarta, visas supermarke-
tas nušluotas. Pasikviečia naująjį 
pardavėją ir klausia:

- Tai kaip čia tu viską pardavei?
- Tai va, ateina šeštadienio rytą 

žmogus pirkti meškerės. Aš ir sa-
kau: „Tai gal ir kėdutę nusipirkit 
- negi stovėdamas žvejosite. O tai 
negi nuo kranto? Nusipirkite ko-
kią valtelę, va ten, pas mus, žiū-
rėkite, visokių yra. Antra vertus, 
mums jau ne po šešiolika metų, 
negi taip ir vargsite irkluodamas? 
Nusipirkite kokią su motoriuku, 
kad normaliai būtų. Gerai, bet 
motorinę valtį kažkaip ir prie van-
dens nusivežti reikia, priekabos 
reikia. Antra vertus, jūsų šita ma-
šinėlė vargu ar patemps priekabą 
su valtimi, paimkite kokį džipą... 
Na va, ir taip toliau... Šiandien dar 
per pietus jis ateis, kažko dar ne-
pasiėmė.

Taigi ateina tas pirkėjas per 
pietus, savininkas laukia jo iš-
skėstom rankom:

- Klausykit, sako, jūs tikrai tada 
atėjote tik meškerės pirkti?

- Teisybę sakant, ne... Atėjau 
pirkti žmonai tamponų. O tas jūsų 
pardavėjas sako: „Vis tiek jums 
savaitgalis sugadintas, tai bent 
meškerę nusipirkit...“

(Atkelta iš 1 psl.)

- Gerbiamasis Antanai, 
Jums tapus muziejaus direk-
toriumi, muziejaus parodų 
salė buvo paskirta tik vienam  
savamoksliam dailininkui 
Stanislovui Petraškai, kurio 
iš akmenėlių sukurti Anykš-
čių garsiųjų objektų ir vietų 
paveikslai čia buvo rodomi 
tris dešimtmečius iki rekons-
trukcijos, nors visi žino, kad, 
pavyzdžiui, tautodailininkas 
Jonas  tvardauskas - ne ma-
žiau  eksponuoti vertas au-
torius.  kokia  rekonstruotos 
parodų salės ateitis? Ar turite 
kažkokių vizijų ar konkrečių 
planų?

- Pirmiausia noriu atkreipti 
dėmesį, kad įgyvendinome pro-
jektą, kuris buvo skirtas  fondų 
saugykloje saugomų eksponatų  
saugojimui bei darbuotojų darbo 
sąlygoms pagerinti. O ta parodų 
salė po rekonstrukcijos niekuo 
nepasikeitė. Kaip buvo lubos, 
tos pačios ir liko. Tik langus su-
dėjo sandarius ir grindis pakeitė. 
Tad ta salė, kaip buvo, taip ir yra 
skirta  tam turiniui, kurį mes iki 
šiol eksponavome. Kartais par-
odų salėje vyksta ir papildomų 
dalykų – rengiame edukacinius 
užsiėmimus, organizuojame 
renginius. Dabar joje bus šil-
ta, todėl galėsime žiemos metu 
daugiau veiklų organizuoti.

1982 metais buvo tokie laikai, 
kai Anykščiai neturėjo nė vienos 
erdvės parodoms organizuoti, o 
dabar jų mieste yra labai daug – 
Anykščių menų centras, Anykš-
čių koplyčia, Anykščių kultūros 
centro antrasis aukštas.

- Muziejaus fondai bus vėl 
grąžinti  į buvusias patalpas, 
bet jos yra praktiškai rūsyje, tik 
viena jo pusė traktuojama kaip 
cokolinis aukštas. Ar tai atitinka 
muziejų saugykloms keliamus 

reikalavimus, tarptautinius 
muziejų standartus? Juk nei 
rūsiuose, nei palėpėse pasaulio 
muziejų organizacija nereko-
menduoja saugyklų įkurti, o 
Jūs savo saugyklas palikote to-
kiose patalpose. kodėl?

- Muziejaus fondai visą laiką 
buvo ten. Toks jau buvo projek-
tas, kai 1982 metais statė šį pasta-
tą. Pastatas yra toks, koks jis yra. 
Pastatą reikėtų nugriauti ir jį pla-
nuoti kitaip, o jei ne, tada turi būti 
taip, kaip yra. Dabar tam ir  reku-
peracinės sistemos įrengiamos.

- Salėje, kuri skirta ir paro-
doms, ir renginiams, nemato-
me sumontuoto kryptinio (taš-
kinio) apšvietimo, kuris dabar 
visuotinai naudojamas kul-
tūros ir meno vertybėms ap-
šviesti, o kūriniams kenkianti 
intensyvi šviesa iš lauko neu-
tralizuojama ant langų įren-
giamomis žaliuzėmis, bet jų 
nematyti. tad kaip bus sukur-
tas būtinas vertybių rodymui 
muziejinis mikroklimatas? 

- Ši pastaba tiksli. Dabar, kai jau 
viskas naujai padaryta, norėjome 
pasižiūrėti, kaip ir ką dėl apšvieti-
mo daryti. Pavyzdžiui, S.Petraškos 
paveikslams dirbtinis apšvietimas 
kartais yra blogiau nei tai, ką duo-
da natūralus apšvietimas. Dabar 
yra stebėjimo metai ir galvosime, 
kaip parodų salės apšvietimą pa-
daryti efektyvesnį. Galvojame ir 
apie langų pridengimą.

- Anykščių muziejus garsė-
ja dėl nuolat kylančios tualetų 
problemos. Gedimino pilies 
bokšte tualetas yra įrengtas, net 
bažnyčios dažnai turi įrengusios 
vidinius tualetus, o Anykščių 
centre, Vienuolio name, tualeto 
nėra. tai negi ir toliau lankyto-
jams pasiūlysite bėgti už tvoros, 
į kitą gatvės pusę?

- Nuo 1982 metų muzieju-
je buvo tik du tualetai, o dabar 

fojė yra trys tualetai. Be to, šalia 
Anykščių turizmo ir verslo cen-
tro tualetų bazė atidaryta. O jei 
turite galvoje, kad atskiras tuale-
tas turėtų būti ir Vienuolio name, 
tai, žinoma, kas taip mano, gali 
manyti. Tris žingsnius pereiti 
per gatvę... Juk čia yra kom-
plekso dalis. Štai kokiomis są-
lygomis Anykščiai gyveno, kai 
prie Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro nebuvo tua-
letų...Tada tai buvo problema.

- europoje įprasta, kad žy-
mių kūrėjų (rašytojų, muzikų, 
menininkų) privačiose vilose, 
jų istorinėse sodyboje po gar-
senybių mirties įkuriami mu-
ziejai, o lankytojams priimti 
juose pastatomi ir įrengiami 
Lankytojų aptarnavimo ter-
minalai, naujos ekspozicinės 
erdvės, skaityklos, kavinės, 
daugiafunkcės salės, kur lan-
kytojai, apžiūrėję memoriali-
nes vertybes, susėda pasikalbė-
ti, peržiūrėti filmą, išklausyti 
paskaitą, dalyvauti specialiuo-
se edukaciniuose renginiuose, 
meno projektuose, koncertuo-
se. tačiau Anykščiuose, tiek 
klėtelės gaubto dengiamoje 
erdvėje, tiek Vienuolio name, 
visi lankytojai turi tenkintis  
informacija stovėdami kaip 
sovietmečiu, kai buvo įprasta 
žmones kankinti ilgais gidų 
pasakojimais. kas konkrečiai 
numatyta Jūsų planuose, ką 
ketinate šiuolaikiškai įveiklin-
ti, ką patogaus ir įsimintino 
pasiūlysite lankytojams?

- Žmonės susėda ir klėtelės 
gaubto dengiamoje erdvėje, ir 
Vienuolio name, ir parodų salėje. 
Mūsų lankytojų priėmimo mo-
delis yra toks. Jeigu bus kitokių 
sprendimų, jeigu bus realizuoti 
kiti projektai, tai čia galbūt kaž-
kas atsiras. Dabar turistinio ter-
minalo pradžia praktiškai yra 
Anykščių turizmo ir verslo in-

formacijos centras. Čia vyksta 
savotiška Anykščių pristatymo 
pradžia ir po to lankytojai kyla 
pas mus, į kalną, arba važiuoja 
į kitus objektus. Viską reikia su-
vokti kaip vientisą kompleksą. 

- Lieka 6 metai iki klėtelės – 
muziejaus šimtmečio. Iki šiol 
poetui Baranauskui ekspozici-
nės salės nėra. Dabar muzieji-
niai gaubtai statomi taip, kad 
rodomas objektas yra centras, 
savotiškas brangakmenis, o 
ekspozicijų salės, lankytojų 
aptarnavimo patalpos prista-
tomos greta, jos sujungiamos 
į vieną lankymo struktūrą. o 
kokie Jūsų projektai šiai pro-
blemai spręsti, kokie konkre-
tūs planai?

- O kas yra ekspozicinė salė? 
Juk klėtelė yra pagrindinis An-
tano Baranausko „oro uostas“ 
Anykščiuose. Čia jis nusileidžia, 
iš čia jis ir pakilo. Numatyta 
klėtelės gaubto plėtra. Net pats 
Vienuolis svajojo, kad gaubtas 
apimtų visą kiemą – klėtelė bus 
lyg altorius, o uždaroje teritorijo-
je galės kolektyvai koncertuoti.

- kada bus pašalintas  visuo-
menės pasipiktinimą sukėlęs  
klėtelės gaubto langų užden-
gimas instaliacija? Paprastai 
tik viešnamių ar kitų nedorų 
įstaigų fasadų langai būna už-
temdyti ar pritemdyti, o čia 
juk – tauriausias kultūros tur-
tas, kurį slepia uždangalai.

- Ta siena, kuri yra į miesto 
pusę, joje langų nebuvo, tad ant 
tos sienos yra uždėtas  dizaine-
rių sumaketuotas elektroninis 
laiškas dabarties lankytojams. 
Kiekvienas eidamas stabteli ir 
paskaito. Ir kuo jis čia yra toks 
blogas? Ant dviejų priekinių  
gaubto stiklų yra uždėta ekspo-
zicija. Kiti langai yra pridengti, 
nes viduje yra rodomi vaizdo 
įrašai ir tai reikalauja pritem-
dymo. Bet jie būna ir atidengti. 
Toks šiame etape yra sprendi-
nys. Klėtelė nėra paslėpta, kas 
nori, tas ją aplanko, o kas nenori 
– pasirenka kitokį sprendinį.

- Ar pritariate sumanymui, 
kad klėtelei būtų įrengtas nau-
jas gaubtas, kad ji būtų mato-
ma jau iš tolo?

- Jeigu bus išspręsta, kad 
gaubtas bus pagamintas iš tokių 
medžiagų,  kurios neleis, kad 
klėtelė nepatirs žalingo saulės 
poveikio, – kodėl gi ne? Bet čia 
aukščiausios klasės specialistų 
sprendinių reikalas. Be jokios 
abejones, dėl klėtelės gaubto 
atnaujinimo dabar dirba Anykš-
čių rajono savivaldybė, vyr.ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė. Kai 
pereisim prie turinio dalykų, 
tuomet prisijungs ir muziejus.

Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direk-
torius Antanas Verbickas klėtelę vadina pagrindiniu Antano Baranausko „oro uostu“.

Muziejaus direktorius tikina, kad Antano Baranausko 
klėtelė nuo lankytojų nepaslėpta


