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„Verslas veža“
Tokiu pavadinimu Menų inkubatoriuje vyko Anykščių verslo
informacinio centro ir Všį „Versli Lietuva“ organizuotas renginys, skirtas
jaunimui. Jame dalyvavo dešimt mūsų mokyklos pirmojo ir antrojo kurso
mokinių. Renginio metu organizuoti užsiėmimai dalyvių verslumo
įgūdžiams lavinti ir daug kitokios naudingos veiklos. Su jaunimu susitiko
Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Všį „Verslios
Lietuvos“ atstovė Neringa Trinskienė, muzikantas, verslininkas, prekių
ženklų
„MPP
Clothing“
ir
„Muscleshop“
įkūrėjas Vytautas
Medineckas
–
Ironvytas,
Všį
„Gamtos pilnatvė“
steigėja,
UAB
„Pilnatvė“
direktorė Renata
Paramonova,
televizijos
laidų
prodiuseris,
rašytojas Andrius
Tapinas.

„Verslas veža“ – tai galimybė savo
kelio beieškančiajam sužinoti, nuo
ko ir kaip pradėti savo verslą ar
paversti realybe ilgai savyje
brandintas verslumo idėjas
ir
suteikti pasitikėjimo savo jėgomis.
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Mūsų mokyklos pirmakursis dalyvavo
Nacionaliniame diktante
Vasario 21 d., Tarptautinės gimtosios kalbos
dieną, visose Lietuvoje buvo rašomas
Nacionalinis diktantas 2015.
Konkurso
pirmasis etapas tradiciškai vyko ir Anykščių
rajono savivaldybės salėje. Rašytojos Lauros
Sintijos Černiauskaitės tekstą „Pokalbis“, kurį
skaitė LRT televizijos žinių vedėjas Marijus
Žiedas, rašė 18 dalyvių. Tarp jų – mūsų
mokyklos pirmakursis Nojus Novikas. Jis
tokiame konkurse dalyvavo jau antrą kartą.
Nojus pasakoja, kad šis konkursas tampa
šeimos tradicija, nes dalyvavo ir jo mama muzikos
Mokytoja Jolita Novikienė bei sesė Neringa,

Nojus, jo mama Jolita Novikienė ir sesuo Neringa Anykščių rajono
savivaldybės salėje

Jono Bilūno gimnazijos moksleivė. „Nacionalinį diktantą rašyti nebuvo lengva, bet smagu buvo dalyvauti ir
pasitikrinti kalbos ir rašybos žinias“, - pasakoja Nojus.
Nacionalinį diktantą rašiusieji apdovanoti padėkos raštais. Nacionalinio diktanto 2015 rengimo komisijos
vardu už gražią iniciatyvą visiems dalyvavusiems konkurse padėkojo rajono savivaldybės vyriausioji
specialistė – kalbos tvarkytoja Violeta Juciuvienė.
Paprašytas papasakoti apie save, Nojus, kaip visada, santūrus ir mažakalbis: „Mokausi technikos priežiūros
verslo darbuotojo specialybės. Mokytis nėra lengva. Sunkiausiai einasi suvirinimo dalykas. Geriausiai sekasi
lietuvių kalba, gera dalyko mokytoja”. O lietuvių kalbos mokytoja Romualda Maslinskienė apbūdina Nojų kaip
labai stropų, pareigingą, kultūrigą jaunuolį. Už labai gerą mokyklos lankymą ir elgesį per pirmąjį pusmetį
Nojui buvo pareikšta direktoriaus padėka. Mokykloje man patinka. Laisvalaikį daugiausia leidžiu namuose prie
kompiuterio. “Mėgstu klausytis įvairių stilių muzikos. Septynerius metus mokiausi muzikos mokykloje. Groju
trimitu orkestre. Sekasi gerai. Įgyta patirtis suteikė įgūdžių, kurie padeda groti koncertuose“.
Belieka Nojui palinkėti sėkmės moksle, muzikoje, asmeniniame gyvenime ir kituose Nacionaliniuose
diktantuose.

