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FESTIVALIS. Rugpjūčio 10 d., 
šeštadienį, 18 val. Sakralinio meno 
centre–Angelų muziejuje penkta-
sis festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas „Vėjas man 
pasakė“. Atlikėjai – Rūta Švilpaitė 
(vokalas), Nerijus Masevičius (ba-
ritonas) ir styginių kvartetas „Music 
Atelier“: Justė Martinkėnaite (smui-
kas), Rasa Smolinskytė (smuikas), 
Robertas Bliškevičius (altas), Roma 
Jaraminaitė (violončelė). Bilieto 
kaina – 4 Eur; studentams, pensinin-
kams – 2 Eur; moksleiviams – nemo-
kamai.

Įranga. Atnaujintam Okuličiūtės 
dvareliui už 6 tūkst.300 Eur Anykščių 
rajono savivaldybė užsakė mobilio-
sios parodų įrangos, stalinių šviestu-
vų ir molbertų. Šią įrangą tieks UAB 
,,Menų kalvė“.

Aplinkosauga. Buvęs aplinkos 
viceministras Linas Jonauskas feis-
buke pasidalijo filmuota medžiaga, 
kaip Anykščių miesto centre į Šven-
tosios upę galimai bėga nuotekos.
Vaizdo siužetą galima pamatyti por-
tale anyksta.lt .

Lašišos. Migruojančias neršti laši-
šas ir šlakius sauganti akcija „Lašiša 
2019“ šiemet pradėta keliomis savai-
tėmis anksčiau nei įprastai, praneša 
Aplinkos apsaugos departamentas. 
Pirmasis etapas „Migracija“ vykdo-
mas nuo rugpjūčio trečios iki rugsėjo 
31 dienos. Įprastai šios akcijos metu 
didelis dėmesys skiriamas ir Švento-
sios upei bei jos intakams.

Valdyba. Oficialiai patvirtinta 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
valdyba, kurioje dirbs Rimantas Bi-
linskas, Ilona Jurevičienė bei Regina 
Pratapienė.  Savivaldybės valdomų 
bendrovių valdybos nariai dirba vi-
suomeniniais pagrindais. Valdybos 
pirmininkas dar nėra išrinktas - jį iš-
sirinks pati valdyba.

Paskelbti. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos interne-
tinėje svetainėje pagaliau paskelbti 
Viešintų ir Andrioniškio seniūnijų se-
niūnų konkursai. Viešintų seniūnijos 
vadovo kėdė laisva jau beveik trejus 
metus, keli anksčiau skelbti konkur-
sai neįvyko. 

Tarp Anykščių politikų yra ir 
turtuolių, ir vargšų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Valstybinė mokesčių inspek-
cija (VMI) paskelbė politikų 
turto deklaracijas už 2018-
uosius metus.  Trys 2015-2019 
metų kadencijos Anykščių ra-
jono tarybos nariai pateko į 
turtingiausių šalies savivaldy-
bių tarybų narių 200-uką. 

Į Anykščių savivaldybės tary-
bą išrinkti nauji nariai mokes-
čių inspekcijai deklaracijų už 
2018-uosius metus nepateikė.

,,Valstietis“, ūkininkas Raimondas Balsys pagal deklaruotą šeimos turtą yra turtingiausias 
Anykščių politikas.

Troškūnų bažnyčia atsinaujina
Troškūnų Švč. Trejybės baž-

nyčia netrukus „atjaunės“. 
Bažnyčios pastatas šiuo metu 
apstatytas pastoliais, o pagrin-
dinis įėjimas užkaltas statybi-
ne plokšte, nes senovinės pa-
grindinės durys, atveriančios 
kelią į šventyklą, restauruoja-
mos.

Troškūnų parapija baž-
nyčiai atnaujinti pritraukė 
Europos Sąjungos lėšas. Šios 
bažnyčios klebonas Saulius 
Filipavičius pasakoja, kad tai 
tik antras projektas, parapijos 
įgyvendinamas Europos Są-
jungos pinigais.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Laiko apniokota Troškūnų bažnyčia šiuo metu apstatyta pastoliais, tačiau atnaujinimo darbus pla-
nuojama baigti jau šį rudenį.
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spektras

Temidės svarstyklės

Pažiūrėti „Riešutų duonos“ į bi-
blioteką susirinko per 100 anykš-
tėnų. Šiemet A. Žebriūno filmas 

buvo restauruotas ir suskaitme-
nintas, sutvarkytos spalvos, gar-
sas, pridėti angliški subtitrai. Nors 

Simona STRAŽINSKAITĖ

Rugpjūčio 5- osios, pirmadienio, vakare prasidėjo 10 – asis ,,Kino 
po žvaigždėmis“ sezonas. Šį kartą jį pradėjo ,,Lietuviško kino nak-
tis“. Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekos salėje buvo rodomas 
Arūno Žebriūno režisuotas filmas „Riešutų duona“. Filmo peržiū-
ra vyko daugiau nei 50- yje erdvių Lietuvoje ir užsienyje.

Anykštėnai ,,skanavo“ ,,Riešutų duoną“
drama buvo ekranizuota 1978 – ai-
siais, Liukos Kaminskaitės ir An-
driaus Šato vaizduojama meilė išli-
ko gyva iki šiol. Elvyra ir Algirdas 
Latėnai, pagrindiniai filmo herojai, 
vaidinę įsimylėjėlius, santuokoje 
vienas kitą palaiko, puoselėdami 
jaunystėje užgimusius jausmus, 
jau 40 metų. 

Bene garsiausias ,,Riešutų duo-

noje“ vaidinęs aktorius - Antanas 
Šurna. Jis vaidino daugelyje Lie-
tuvos ir užsienio kino studijose 
pastatytų filmų, sukūrė daug įspū-
dingų vaidmenų teatre, o ,,Riešutų 
duonoje“ atlieka tragikomiško per-
sonažo - Liukos ir Peliūkščio tėvo, 
kaimo chuligano - Kaminsko vai-
dmenį. Aktorius mirė gan neseniai, 
2014 - aisiais metais.

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Jonė Baronaitė 
,,Anykštą“ informavo, kad rug-
pjūčio mėnesį paramą maisto pro-
duktais gaus 2 tūkst. 712 Anykščių 
rajono gyventojų.

Anot J.Baronaitės, tokios para-
mos gavėjų skaičius nuo šių metų 
pradžios nuolat augo. Vasarį pa-
rama maisto produktais išdalyta 
2 tūkst. 355 gyventojams, balandį 
- jau 2 tūkst. 643 gyventojams, o 
liepą - 2 tūkst. 667 gyventojams. 

Šį mėnesį nepasiturintys gyven-
tojai sulauks 10 maisto produktų 
krepšelio. Šio dalijimo metu gy-
ventojus pasieks vištienos konser-
vai, aliejus, ryžių ir grikių kruopos, 
konservuota raugintų agurkų sriu-
ba, avižiniai sausainiai su šokola-
do gabaliukais. Keturių produktų 
– cukraus, makaronų, saldinto su-
tirštinto pieno, keptų konservuotų 
pupelių pomidorų padaže – para-
mos gavėjai gaus ne po vieną, o po 
du vienetus. 

Sunkiai besiverčiantiems Lietu-

Rajone - beveik 3 tūkst. nepasiturinčių gyventojų
Anykščių rajone šiemet sparčiai auga nepasiturinčių gyvento-

jų, kuriems teikiama parama maisto produktais, skaičių.
vos žmonėms parama teikiama ne 
tik maistu, bet ir higienos prekė-
mis. Maisto produktų ir higienos 
prekių gali gauti tie gyventojai, 
kurių vidutinės mėnesinės paja-
mos vienam šeimos nariui nevir-
šija 1,5 Vyriausybės patvirtintų 
valstybės remiamų pajamų (VRP) 
dydžio per mėnesį (183 Eur). Esant 
objektyvioms priežastims, savival-
dybių administracijos nustatyta 
tvarka parama gali būti skiriama, 
kai pajamos viršija 183 eurus per 
mėnesį. Išimties atvejus ir jiems 
taikomus dydžius nustato kie-
kviena savivaldybė individualiai. 
Maisto produktų dalijimus Anykš-

čių rajone organizuoja seniūnijos 
bei Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija, šias funkcijas šių metų 
pradžioje perėmusi iš likviduo-
to Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Anykščių skyriaus.  
Anykščių neįgaliųjų draugija in-
formavo, kad Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos gyventojams 
maisto paketai bus išduodami  rug-
pjūčio mėn. 14- 15- 16 d. nuo 10.00 
val. iki 15.00 val. , juos reikia atsi-
imti Anykščiuose, Vilties g.24. In-
formacija teikiama Anykščių rajo-
no neįgaliųjų draugijos telefonais: 
8 381 5 14 63; 8 616 16 144.

-ANYKŠTA

Ferdinandas Jakšys: ,,Neišreikši 
atsakomybės be džiaugsmo“

Viena iš sekamiausių socialiniuose tinkluose 
anykštėnių šlovės nesivaiko

Skausmingi koalicijų gimdymai

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro Suagusiųjų sky-
riaus registratūroje dirbanti ben-
drosios praktikos slaugytoja Irena 
Mikailienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
išbandyta pacientų eilių valdymo 
sistema pasisteisino. 

,,Kartais būna 5 - 6 ar 10 žmonių 
eilė. Štai ir šiandien dirbau viena, 
buvo susirinkę nemažai žmonių“, - 
sakė I.Mikailienė.

Pasak bendrosios praktikos slau-
gytojos I.Mikailienės, pacientų eilių 
valdymo sistema registratūros dar-
buotojams padėjo dirbti sklandžiau, 
be to, padėjo užtikrinti asmens duo-
menų apsaugą.

,,Pirmiausia tai padeda užtikrinti 
asmens duomenų apsaugą. Atsilie-

Medikai išbandė eilių valdymo sistemą Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre, šalia registratū-
ros, išbandyta  pacientų eilių valdymo sistema. Įrenginys buvo tes-
tuojamas tik mėnesį, tačiau medikai jį norėtų į įstaigą susigrąžinti.

piam registratūroje telefonu, kalba-
me, o prie registratūros langelio sto-
vintys pacientai pokalbio klausosi...
Arba kartais sėdi penki žmonės, 
ateina prie registratūros langelio ir 
nori tik paklausti. Trukdosi darbas“, 
- su kokiais trukdžiais tekdavo susi-
durti registratūros darbuotojams be 
eilių valdymo sistemos, pasakojo 
I.Mikailienė.

Anot Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro Sugausiųjų 
skyriaus registratūroje dirbančios 
I.Mikailienės, nauju įrenginiu nau-
dotis nebuvo sudėtinga. 

,,Galbūt žmonėms iš pradžių ir 
sunku, bet prie visko priprantama. 
Yra tokių įrenginių banke, eilių 
valdymo sistemas turi daugelis 

meidicinos įstaigų“, - pastebėjo 
I.Mikailienė.

Ar eilių valdymo sistema iš tiesų 
yra reikalinga, po jo testavimo spręs 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro specialistų komisija.

Eilių valdymo sistema Anykščių pirminės sveikatos centre buvo 
testuojama mėnesį.

Kiek eilių valdymo sistema kai-
nuotų Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrui, įstaigos direkto-
rė Sonata Steniulienė atsakyti ne-
galėjo. Išbandyti ją medikai turėjo 
galimybę nemokamai.

Vagystė. Rugpjūčio 5 dieną,  apie 
08.00 val., pastebėta, kad Molėtų ra-
jone, kelio Anykščiai-Kurkliai-Bal-
ninkai-Želva ruože, pavogti UAB 
,,Kurklių karjeras“ pastatytų švie-
soforų du akumuliatoriai ,,Jenox“. 
Padaryta 372,32 eurų žala. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.
Plėšikai. Rugpjūčio 7 dieną gau-

tas vyro (g. 1958 m.) pareiškimas, 
kad Andrioniškio seniūnijos Sedei-
kių kaime, Sielių g., išėmus namo 
lango stiklą, įsibrauta į vidų ir pa-
vogta savaeigė benzininė žoliapjovė 
,,Jonsered“, televizorius ,,Denver“. 
Iš ūkinio pastato, iškėlus durų laiki-

klius ir patekus į vidų, pavogta beto-
no maišyklė. Padaryta 260 eurų žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Avarija. Rugpjūčio 6 dieną,  apie 
07.14 val., Anykščių seniūnijos Vi-
konių kaime, Troškūnų g., susidūrė 
automobilis ,,Opel Zafira“, vairuo-
jamas moters (blaivi), (g. 1979 m.), 
gyvenančios  Anykščių seniūnijos 

Bliuvonių kaime, kuri nepastebėjo 
jos lenkiančio ,,VW Caravelle“, vai-
ruojamo vyro (blaivus), (g. 1960 m.), 
gyvenančio Anykščiuose, Birutės 
g., bei atliko manevrą į kairę.Mote-
ris iš eismo įvykio buvo nugabenta į 
Anykščių ligoninę, kur jai nustatyti 
šonkaulių ir akiduobės lūžimai. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Priėmimas. Į aukštąsias moky-
klas šiemet priimta beveik 18,5 
tūkst. studentų, penktadienį pra-
nešė Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacija bendrajam priėmimui 
organizuoti (LAMABPO). Skel-
biama, kad po antrojo pagrindinio 
priėmimo etapo 10,4 tūkst. sutarčių 
sudaryta universitetuose – apie 200 
mažiau nei pernai, taip pat beveik 
8,1 sutarčių kolegijose – per 1000 
mažiau nei pernai. Po pirmojo pri-
ėmimo etapo aukštosios mokyklos 
šiemet buvo pasirašiusios apie 16 
tūkst sutarčių. Didžiąją dalį būsi-
mų studentų sudaro šių metų abitu-
rientai – 11,9 tūkst., iš jų valstybės 
finansuojamose vietose studijuos 
7,6 tūkst. Universitetuose nemo-
kamai studijuos 5,3 tūkst. šių metų 
abiturientų – beveik tiek pat, kiek 
pernai, kolegijose – 2,3 tūkst. – be-
veik 800 daugiau nei pernai.

Elektra. Rusija elektros ener-
gijos per pirmąjį pusmetį ekspor-
tavo 31,5 proc. daugiau nei per tą 
patį laikotarpį pernai – 9,74 mlrd. 
kilovatvalandžių (kWh), pranešė 
Federalinė muitinė. Beveik visas 
eksportas teko ne NVS šalims. Fi-
nansine išraiška tiekimas padidėjo 
54,7 proc. iki 457,7 mln. JAV do-
lerių. Elektros importą Rusija pa-
lyginamuoju laikotarpiu sumažino 
78,9 proc. iki 841 mln. kWh.

Visą Rusijos elektros eksportą 
ir importą valdo valstybės kontro-
liuojama „Inter RAO“. 2018-aisiais 
Rusijos elektros eksportą padidino 
4,3 proc., o jos importą sumažino 
19,3 procento.

Ekonomika. Visaginas, siekda-
mas į miestą pritraukti naujų inves-
ticijų, svarsto galimybę mieste kur-
ti laisvąją ekonominę zoną (LEZ). 
Miesto meras teigia, kad šiuo metu 
vyksta derybos su keliais nau-
jais investuotojais. Pasak Erlando 
Galaguzo, apie aplink miestą yra 
mažai laisvų teritorijų, todėl sudė-
tinga rasti vietos LEZ-nai. „Dabar, 
šitos kadencijos metu, pradėjome 
kalbėti apie LEZ kūrimą, tačiau 
čia turime tam tikrų problemų. 
Miestas ir savivaldybė yra unikali 
tuo, kad ji turi pakankamai mažai 
teritorijų ir tam pačiam LEZ įsteig-
ti – reikia gerai pamąstyti, kurioje 
vietoje jis tilptų“, – BNS sakė E. 
Galaguzas. Mero teigimu, siekiant 
į miestą pritraukti daugiau inves-
ticijų, svarstoma galimybė verslui  
suteikti papildomų lengvatų. Visa-
gine naują gamyklą stato tarptauti-
nė medicinos priemonių gamintoja 
„Intersurgical“,  turinti gamyklą 
Pabradėje. Ji turėtų pradėti veikti 
kitąmet, pradžioje joje ketinama 
įdarbinti apie 200 darbuotojų, o 
ateityje – iki 1500. 

Sprogimai. Turkijoje netoli sie-
nos su Sirija esančiame šaudmenų 
sandėlyje penktadienį nugriaudėjo 
virtinė sprogimų, tačiau niekas per 
šį incidentą nebuvo sužeistas, pra-
nešė valstybinė naujienų agentūra. 
Anatolijos naujienų agentūra nuro-
dė, kad penktadienį paryčiais Rei-
chanli mieste Chatajaus provinci-
joje įvykusių sprogimų priežastis 
nėra žinoma. Kai kuriose sandėlio 
dalyse kilo gaisras, skelbia agentū-
ra. Netoli to sandėlio esančių namų 
gyventojai buvo skubiai evakuoti, 
teritoriją užtvėrė policija. Kaip 
pranešė Anatolijos naujienų agen-
tūra, nuo sprogimų nukentėjo keli 
šalia esantys namai.

-BNS
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Vida KAVALIAUSKIENĖ:
- Kažkada Anykščių miestelis 

buvo gimtasis, kai galėdavau gro-
žėtis gamta, Baranausko klėtele, 
aplankydavau Puntuko akmenį, 
Jono Biliūno žiburį, o dabar tai tik 
retkarčiais aplankau šį nuostabų 
gamtos kampelį, kuriame gyve-
na vaikystės draugė Regina Ka-
tinienė, mes jau abi ant 60 metų 
slenksčio. Tegul būna tai tik kol 
kas fantazija, gal bus ir realybė, 
bet norėtųsi, kad būtų senjorų su-
sitikimo vieta. Gal tai galėtų būti  
arbatinė, kai atsisėdi prie kva-
pnaus arbatos puodelio, gal tegu 
tai būtų kažkur  centre, sakykim, 
erdvė su kažkokiais antikvariniais 
daiktais, su prisukamais laikro-
džiais, vienas kitas gal su gegute, 
kuri kukuoja, Petro Cvirkos, Jono 
Biliūno, Antano Baranausko, Vie-
nuolio knygomis, kurios būtų pa-
dėtos lentynoj, kad atvažiavę iš 
kitur senjorai galėtų sugrįžti į vai-
kystę ir galėtų pavartyti knygutes. 
Nepulkim naikinti knygų, kurios 
turi istorinę praeitį.

Rytis TUTKUS:
- Gal kai ko per daug? Akis 

bado apleisti pastatai, gal gali sa-
vivaldybė imtis represijų? Šiaip, 
trūksta ,,gazirovkės“ automato 
ir giros bačkos. Jei būtų, tai visi 
varytų pažiūrėti,  nes niekur to 
nebėra.

Algimantas BEREIŠA:
- Kol kas Anykščiai lieka gra-

žus kaimas...

Pagal ,,Anykštos“ FB
(Kalba netaisyta)

,,Prieš kelerius metus UAB 
,,Neidas“ Pajuostinio kaime įsigi-
jo apleistą Panevėžio aklųjų ir sil-
pnaregių asociacijai priklausiusią 
poilsio bazę ( šiuo metu ten teikia-
mos kaimo turizmo paslaugos), 
savininkas tvarkosi teritoriją. Tik 
besitvarkydami savo kiemą įžūliai 
sukrauna statybines atliekas miš-
ko teritorijoje. Tarp atliekų yra ir 
pavojingų gamtai, pavyzdžiui, ši-
feris. Gretimų sodybų savininkai 
yra sunerimę dėl kraupaus vaizdo 
jų sodybų pašonėse“, - pasakojo 
L.Sabaliauskienė.

Anot L.Sabaliauskienės, UAB 
,,Neidas“ vadovas Donatas Dauk-
ša, vykdydamas senų pastatų grio-
vimo bei naujų pastatų statybų 
darbus, ilgą laiką vežė statybines 
atliekas į greta esančią pamiškės 
pievą. Moters žiniomis, aplinko-
saugininkai, aptikę tokius pažeidi-
mus, D.Daukšą kartą jau  įspėjo, 
verslininkas pažadėjo susitvarky-
ti. 

,,Metams įsibėgėjus, padėtis tik 
pablogėjo. Pastovus atliekų kro-
vimas užaugino savartyną gamtos 
prieglobstyje, o griaunamų pasta-
tų atliekas - šiferį, plytas, nugriau-
tų namukų sienų laužą, pjaunamų 
senų medžių kalades - imta krauti 
paskutinėmis dienomis jau ir miš-
ke - kaimynų sklypų pašonėse“, - 
sakė L.Sabaliauskienė.

Neapsikentę tokios situacijos, 
kaimo turizmo sodybos ,,Juosta“  
kaimynai liepos 15 dieną apie 
teršiamą gamtą pranešė polici-
jai ir aplinkosaugininkams. Anot 
L.Sabaliauskienės, pareigūnai 
lankėsi įvykio vietoje. Moteris 
apie esamą situaciją taip pat papa-

Kaimo turizmo sodybos 
pašonėje - augantis sąvartynas

Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Į ,,Anykštos“ redakciją užsukusi Lilija Sabaliauskienė pasakojo, kad Troškūnų seniūnijos Pajuos-
tinio kaime, šalia Juostinio ežero, veikiančios kaimo turizmo sodybos ,,Juosta“ savininkai statybinė-
mis atliekomis teršia šalimais esančią miško teritoriją. 

Apie galimus pažeidimus moteris jau pranešė ir policijai, ir gamtosaugininkams. Kaimo turizmo 
sodybos savininkas Donatas Daukša neigia, kad teršia gamtą, tačiau, įspraustas į kampą, pažadėjo 
operatyviai susitvarkyti.

sakojo ir Anykščių rajono merui 
Sigučiui Obelevičiui.

Į redakciją atėjusi L. Sabaliaus-
kienė atsinešė ir pačios fotogra-
fuotų nuotraukų, kuriose, kaip 
ji teigė, užfiksuoti Pajuostinio 
kaime statybiniu laužu teršiamos 
pamiškės vaizdai. ,,Anykštai“ 
susisiekus su UAB ,,Neidas“ sa-
vininku D.Daukša, šis, išgirdęs 
apie jam metamus kaltinimus dėl 
gamtos taršos, buvo kategoriškas: 
,,Tai visiškas melas“, - tvirtino 
verslininkas.

Nors liepos 15-ąją Pajuostinio 
kaime lankėsi policija bei gam-
tosaugininkai, D.Daukša tvirtino, 
kad jie neužfiksavę jokių pažeidi-
mų.

,,Mes norime išrūšiuoti medines 
lentas, kitas atliekas, kaip priklau-
so, ir jas priduoti.Ten net ne atlie-
kos“, - teisinosi D.Daukša.

Verslininkas D.Daukša kalbėjo, 
kad iš kaimynės L.Sabaliauskienės 
jis išgirdęs ,,daug nebūtų daly-
kų“.

,,Tačiau kaimynės net statiniai 
pastatyti mano sklype, neseniai 
sužinojau“, - kalbą kita linkme 
bandė kreipti verslininkas.

D.Daukša žadėjo susitvarkyti: 
,,Tą kitą teritoriją mes operatyviai 
susitvarkysime, o savo sklype aš 
ką darau, mes nieko ten nešiukš-
liname. Savo nuosavybės teise 
priklausančiame sklype tik tvar-
komės, gražinamės, neteršiam.“

Plačiau kalbėtis D.Daukša su 
žiniasklaida nepanoro ir sakė, kad 
su institucijomis jis viską išsiaiš-
kinsiantis.

Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajo-

no agentūros vyresnysis specia-
listas Audrius Pilka ,,Anykštai“ 
patvirtino, kad liepos 15-ąją pagal 
gautą iškvietimą lankėsi Pajuosti-
nio kaime ir apžiūrėjo statybiniu 
laužu teršiamas teritorijas. Tiesa, 
pakomentuoti, ar jis ten išvydęs 
pažeidimą, A.Pilka sakė negalin-
tis, tik sakė: ,,Procesas eigoje.“

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siasis specialistas, ,,žaliasis pa-
trulis“ Linas Šulskus ,,Anykštai“ 
sakė, kad apie galimai teršiamą 
miško teritoriją Pajuostinio kaime 
nieko nežinantis.

Redakcijoje apsilankiusi 
L.Sabaliauskienė sakė nestikėju-
si, kad vieną dieną viskas pakryps 
tokia linkme, kad atsakingoms 
institucijoms teks skųsti kaimy-
ną.

,,Kai stambus verslininkas D. 
Daukša įsikūrė kaimynystėje, prie 
Juostino ežero, manėme, kad tu-
rėsime gerus, draugiškus kaimy-
nus, kurie prisijungs prie saugios, 
draugiškos bendrijos sukūrimo. 
Bet, matyt, Donatas mano esąs 
toks įtakingas Anykščių rajone, 
kad tokia smulkmena, kaip gamtos 
teršimas stambiu mastu, jam nė 
motais. O gal jis turi stiprų užnu-
garį?“, - klausė L.Sabaliauskienė.

Prieš keletą metų UAB ,,Nei-
das“ yra gavusi  3000 Eur dydžio 
Anykščių rajono savivaldybės pa-
ramą smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtrai. 

Beje, į  D.Daukšos kaimo tu-
rizmo sodybos internetinę sve-
tainę galima patekti paieškos 
laukelyje suvedus žodžius ,,mo-
derni gamta“...

Štai tokius vaizdus Lilija Sabaliauskienė nufotografavo šalia kaimo turizmo sodybos ,,Juosta“ esan-
čioje pamiškėje.

Ko Jums 
labiausiai 
trūksta 
Anykščiuose?

Jaunystėje - ,,dizeliu“, 
senatvėje - ,,električke“

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie tar-
šius automobilius: 

,,Seniai ,,persirgau“ taršių au-
tomobilių meile, kuria nelabai 
ilgai ir sirgau.“

Už tuos, kurie spintelėje

Vytautas GRUZINSKAS, 
verslininkas, apie taršių auto-
mobilių apmokestinimą: 

,,Už kokius pinigus gali  kaimo 
žmogus  ar pensininkas  įsigyti 
naują automobilį?“

Pirmiausia išlenda brokas

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
projektuotojų darbo broką: 

,,Bet kokius darbus vykdant, 
visada išlenda papildomi dar-
bai.“

Raudų siena...

Rimantas VANAGAS, 
rašytojas, apie dešiniojo 
Šventosios karto projektą: 

,,Viešasis ineteresas pažeistas 
300 procentų. Dabar Žvejų 
gatvės gyventojai stovi prie tos 
betoninės sienos palei Šventąją ir 
verkia.” 

Nors dėl pirmojo yra ir 
abejojančių...

Saulius FILIPAVIČIUS, 
Troškūnų klebonas, apie 
amžinus dalykus: 

,,Yra du amžini dalykai – Die-Yra du amžini dalykai – Die-
vas ir remontai.“ 

Alga būna trijų tipų: normali, 
visai normali ir labai normali 

Valdas ŽALA, verslininkas, 
apie 600-700 eurų algą: 

,,Kaip Anykščiuose - tai nor-
malus atlyginimas.“

Bet juk graži amfibija. 
Mėlyna...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
buvęs Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Viešųjų 
pirkimų komisijos vadovas, 
apie amfibijos pirkimą: 

,,Jeigu iš tiesų upės šienavimas 
kainuoja tik  1,5 - 2 tūkst. eurų, 
sutinku, kad amfibijos pirkimas 
nėra racionalus sprendimas.“ 
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rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Rugpjūtis – mėnuo su priesko-
niu. Su vis labiau ūkanom pažen-
klintų rytų, išsipildymo ir grįžimo 
į save, grįžimo namo prieskoniu... 
Nuo Žolinių – simbolinės vasaros 
ir rudens sandūros, kai nuo seno 
mūsų protėviai atsisveikindavo su 
želmenimis ir gėlėmis, kai vasaros 
darbai būdavo jau pabaigti, o 
geros šeimininkės jau privirusios 
„kalnus“ uogienių – aš pradedu 
gyventi... Kad ir kaip mėgčiau 
maudytis kaitriuose vasaros spin-
duliuose, rudens nuojauta grąžina 
mane į kelią. Į kelią su visais jo 
nelygumais, su visais kelio ženklais 
ir pasekmėmis jų nesilaikant...

O vasara... Palaidi plaukai, 
bekeliai laukai ir pievos bei naujų 
kelių, nuotykių, pažinimo troški-
mas. Virpina širdį, bet eiti seniai 
išmintu, pažįstamu keliu taip 
gera... Suprantu, apie ką kalba 
mano draugė, grįžusi iš egzotinės 
kelionės, į kurią leidosi viena: 
„Nerimavau, kad į tokią tolimą 
kelionę leidžiuosi viena... Nesau-
gu, šiek tiek baugu, kaip į mane, 
vieną vakarieniaujančią, žiūrės 
restorane... Tokios mintys kirbėjo 
galvoje... Bet dabar suprantu – 
tokio iššūkio man labai reikėjo... 
Man buvo gera būti vienai, rytais 
gerti kavą mažyčiame balkone, kie-
kvieną vakarą eiti palydėti saulės, 
o kai norėjosi bendrauti, visada 
atsirasdavo pašnekovų... Žavingos 
atostogos... lėktuvui nusileidus 
Vilniaus oro uoste, sėdau į auto-
mobilį ir - tiesiai namo – džiaugs-
mingomis patirtimis kuo greičiau 
norėjosi pasidalyti su tėvais, 
broliu... Pasiekus Kauną, kai iki 
namų liko vos �0 kilometrų, užplū-�0 kilometrų, užplū-kilometrų, užplū-
do keistas jausmas – kaip saugiai 
jaučiuosi, kiekvienas šio kelio 
ruoželis pažįstamas, žinau, kur 
veda kiekvienas nusukimas – juk 
daugiau nei dešimtmetį, kiekvieną 
rytą ir vakarą, šiuo keliu važiuoda-

vau iš namų ir namo... Mėgavausi 
važiuodama savo keliu...“

Aš tikiu, kad pasaulio pažini-
mas, ėjimas neišmintais takais yra 
saugus tada, kai turi savo kelią – 
kelią, vedantį namo, kelią vedantį 
ten, kur saugu... Todėl ir besibai-
gianti vasara manęs visai neliūdi-
na – su rudens pradžia prasideda 
kitas etapas – gal jame daugiau 
rutinos, daugiau pažįstamų, gal 
jau kiek pabodusių ruožų, bet tai 
padeda save „susirinkti“.

Vasaros pradžioje turėjau dau-
gybę planų: perskaityti nemenką 
knygų stirtą, aplankyti tuos, 
kuriuos aplankyti vis pritrūkda-
vo laiko, gulėti aukštoje žolėje 
arba ant smilgų priverti gausybę 
žemuogių. 

Knygos, aišku, liko neperskai-
tytos ir iškeliavo atgal į lentynas, 
kad taip nebadytų akių, rymoda-
mos ant spintelės prie lovos... O 
per nesibaigiančius darbus ne 
tik kad neaplankiau tų, kuriuos 
būtinai planavau aplankyti, bet ir 
nesuvalgiau nė vienos žemuogės... 
Nebuvo nei tingaus gulėjimo žolė-
je, nei ilgų pokalbių, kurie baigtųsi 
su aušra. Tik nežinau, ar nebuvo 
laiko, ar pašnekovų, ar tiesiog 
vasaros naktys per trumpos ilgiems 

pokalbiams... Teisinuosi prieš 
save, kad tikram pokalbiui reikia 
spragsinčio židinio, mėtų arbatos 
ir lietaus arba vėjo už lango... 

Todėl dabar, kai dar vasariškas 
lietus girdo žemę, aš ruošiuosi 
rudeniui... Ir visai nesvarbu, kad 
užrašų knygelėje jau pažymėtos 
kelios kelionės, kas, kad darbų 
priplanuota vos ne iki šv. Kalėdų, 
bet tamsius ir niūrius vakarus – 
kas galėtų sakyti, kad niūru už 
lango, kai medžiai pasipuošia 
spalvingais lapais – skirsiu vasarą 
pamirštiems reikalams: sugrįš į 
mano kasdienybę knygos, dažniau 
paimsiu telefoną į rankas paskam-
binti tiems, kuriems jau taip seniai 
planavau – mane pažįstantys žino, 
kad, matyt, Prezidentui lengviau 
prisiskambinti nei man – pa-
mirštu įsijungti garsą arba mano 
telefonas „gyvena“ sau, o aš sau... 
Todėl pažadu sau, kad pamirštų, 
praleistų skambučių bus gerokai 
mažiau...

Ir nors naujų kelių pažinimas 
nepaliaujamai manyje pulsuoja, 
tačiau kai bus labai sunku arba kai 
norėsis save ,,susirinkti“, keliausiu 
pažįstamais keliais...  Nežinau, kiek 
metų reikia eiti tuo pačiu keliu, kad 
jis taptų savas, pažįstamas, bet kai 

supranti, kad tokių kelių yra – ir 
nesvarbu, ar jau tik atmintyje, ar 
dar ir realybėje – jautiesi sauges-
nis, turtingesnis, ramesnis... Visai 
neseniai grįžau aplankyti savo 
senųjų namų... Ir nustebau, kaip 
viskas pasikeitę: mano vaikystės 
namai iš pilko betoninio statinio 
virto gražia, renovacijos bumo 
stilingai nuspalvinta dėžute, prie 
laiptinės nebėra aplūžusio suoliu-
ko, kurio koja mums, dviem drau-
gėms, atstodavo tą trečiąjį draugą, 
laikantį šokinėjimo gumą... Beje, 
ir ta geriausia vaikystės draugė 
mūsų kiemo jau nebeaplanko – 
namais jai jau tapo Nica... Tačiau 
užsiminus, kad buvau mūsų kieme, 
ji po pauzės tarstelėjo: „Viską 
pasakok... O „krakatūzai“, beje, 
dar tebeauga? Ar „karstyklės“ irgi 
tebestovi?“ Deja, nepastebėjau nei 
„krakatūzų“, nei „karstyklių“... 
Mačiau tik tą patį siaurą, duobėtą 
keliuką, vedantį iki namų... Tik 
tos gražios dėžutės jau nebegaliu 
vadinti namais... Vaikystės namai 
liko tik atmintyje... Ar liūdna dėl 
to? Ne, gražūs prisiminimai šildo 
ne mažiau nei šią akimirką apčiuo-
piami dalykai... 

Kaip gera eiti pažįstamais 
keliais... 

(Atkelta iš 1 psl.)

Prie Troškūnų bažnyčios vyks-
ta darbai, nes parapija įgyvendina 
projektą „Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčios tvarkyba pritaikant kul-
tūros paveldo objektą kultūrinėms 
ir religinėms reikmėms“. Kultūrinė-
mis veiklomis garsėjanti Troškūnų 
bažnyčia pagal iš ES fondų finan-
suojamą programą lankytojams 
geriau pritaikyti tiek apeigas, tiek 
kultūrinius renginius, gavo per 450 
tūkstančių eurų, o bendra projekto 
vertė viršija 620 tūkstančių eurų.

„Visų pirma, yra tvarkoma visa 
išorė, tvarkomos bažnyčios durys. 
Jos išvežtos restauracijai, duris turi 
bent jau pirmadienį ar antradienį 
atvežti ir įstatyti. Fasadas iš vienuo-
lyno pusės jau visiškai sutvarkytas, 
jau galima pasigrožėti tiek naujai 
atgimstančios šventovės spalvomis, 
tiek išryškėjusia barokine architek-
tūra, puošybos elementais. Vidus 
bus tvarkomas, bet minimaliai. Bus 
tvarkomos tos viduje esančios vie-
tos, kurios pažeistos drėgmės ir iš 
pamatų kylančių druskų (kadangi 
pastatas senas, nebuvo ir praktiš-
kai neįmanoma padaryti tinkamos 
hidroizoliacijos). Bus pakeisti kai 
kurie pirmojo aukšto mediniai lan-
gai, tie, kurie buvo labai pažeisti. 

Bus įstatyti absoliučiai identiški, 
kad nebūtų pažeista architektūrinė 
mintis ir kad būtų išlaikyta tai, kas 
buvo daroma prieš du šimtus metų, 
kai tą bažnyčią pastatė. Žinoma, 
kol kas neturime galimybės auten-
tiškai atstatyti absidinės dalies, nes 
ten, kur dabar bažnyčios gale yra 
kryžius, toje vietoje kažkada buvo 
langas. Tą langą užmūrijo apie pen-
kiasdešimtkelintuosius metus, kai 
Troškūnai dar buvo rajono centras. 
Turbūt kažkam iš tuo metu buvusių 
partinių funkcionierių nepatiko, kad 
iš vienuolyno pastato, kuriame buvo 
įsikūrusios administracinės įstaigos, 
tiesiai pro bažnyčios langą matosi 
didžiulis kryžius. Žinoma, dabar at-
statyti visa tai, kas buvo autentiška, 
įmanoma, bet viskas atsiremia į pi-
nigus. Tačiau, kaip sakoma, Maskva 
ne iš karto pasistatė“, - „Anykštos“ 
paklaustas apie dirbamus ir planuo-
jamus darbus bažnyčioje, pasakojo 
Troškūnų bažnyčios klebonas Sau-
lius Filipavičius. 

Paklaustas, ar, atliekant darbus, 
drauge nebus apšiltinta bažnyčia, 
kad žiemą joje nebūtų taip šalta, kle-
bonas pasakojo, kad kol kas tai nėra 
numatyta projektuose, bet, jei pa-
vyks, parapija savo jėgomis paban-
dys apšiltinti lubas, kad sulaikytų 
šilumą: „Visų pirma, reikia padaryti 

tinkamą šilumos izoliaciją, jei lubos 
nėra tinkamai apšiltintos, iš apačios 
kylant šilumai, o iš viršaus leidžian-
tis šalčiui, pasidaro rasos taškas ir 
ateina momentas, kai nuo lubų ga-
balais ima kristi tinkas. Kad to ne-
atsitiktų, lubos turi būti tinkamai ap-
šiltintos. Šiemet tai gal pabandysim 
padaryti. O šildymą įvesti bažny-
čioje kol kas, artimiausioje ateityje, 
neplanuojame, nors, be abejo, būtų 
labai gerai tai padaryti. Jei pasiseks 
įvykdyti visus kitus numatytus pla-
nus, gal kada nors ir bažnyčią ap-
šildysime“, - nedrąsiai apie ateities 
planus svarstė dvasininkas.

„Esmė ne šildymo sistemos įvedi-
me, esmė – sistemos išlaikyme. Jei 
padarytume geoterminę ar kokią kitą 
šildymo sistemą, vis tiek viskas atsi-
rems į elektros sąnaudas, išlaikymo 
kaštus, o tai mūsų mažai parapijytei 
per brangu. Mes vis tiek esame pri-
klausomi nuo gerų žmonių, rėmėjų, 
tų 2 procentų, kuriuos perveda žmo-
nės, galų gale, nuo šiokių tokių vei-
klų, kurias patys vykdome“, - apie 
problemą, kodėl bažnyčia nėra šil-
doma, pasakojo kunigas.

Paklaustas, kaip kilo mintis pri-
traukti europines lėšas ir teikti pro-
jektą bažnyčiai sutvarkyti, kai ES, 
regis, laikosi nuošaliai nuo religinių 
reikalų, S.Filipavičius sakė: „Pa-
grindinė bažnyčios misija – rūpyba 
žmonių dvasiniu gyvenimu. Kultū-
ra yra viena iš dvasinio gyvenimo 
kolonų. Jei bažnyčia šalia savo re-
liginės misijos vykdo gražią kultū-
rinę veiklą, kuri sėja gėrį į žmonių 
širdis, tai ir Europos Sąjunga tokiai 
veiklai nėra priešinga. Juk yra daug 
užimančių svarbius postus žmonių, 
kurie supranta, jog be kultūros mes 
tiesiog degraduosime, nublokšim 
save į neaiškią praeitį, kai viskas 
bus sprendžiama Senojo Testamen-
to principu -  „dantis už dantį - akis 
už akį“, o to šiandien  pasaulyje ir 
taip yra per daug. Čia pasiteisina 
principas, kad grožis išgelbės pa-
saulį. Tam grožiui ir skirkim, kiek 
įmanoma, ir laiko, ir kūrybos, kad 
žmogaus vidus būtų nors šiek tiek 
gražesnis, kad žmogus pailsėtų nuo 
viso to, kas jį šiandien supa ir kelia 
didžiules įtampas. Pailsėjęs, atsiga-

vęs žmogus – draugiškesnis, kūry-
biškesnis ir atviresnis kitam. Šiuo 
požiūriu sutampa ir bažnyčios, ir ES 
pozicijos“, - kalbėjo kunigas.

Paklaustas, kada paskutinį kartą 
Troškūnų bažnyčioje buvo daromas 
didesnis remontas, S.Filipavičius 
kalbėjo: „Yra du amžini dalykai – 
Dievas ir remontai. Jei Dievas leis 
sulaukti, kitais metais bus 30 metų, 
kai esu Troškūnuose, visus 30 metų 
čia vyksta kažkokie remontai, staty-
bos, renovacijos. Kai atėjau į Troš-
kūnus, iš vienuolyno buvo krūva 
griuvėsių, bažnyčia, varpinė buvo 
kiaurais stogais, per sienas viduje 
po lietaus bėgo vanduo. Visą tą pir-
mąjį remontą – vienuolyną pakėlėm 
iš griuvėsių, uždėjom naujus stogus 
varpinei ir bažnyčiai, sutvarkėm, nu-
dažėm iš išorės – visa tai padarėme 
prieš kokius 25- erius metus. Noriu 
pabrėžti, kad šiuose tvarkymuose 
nebuvo nė vieno cento ES lėšų, nes 
tuo metu tokių projektų ir nebuvo. 
Nebuvo ir nė vieno cento valstybės 
lėšų: pamenu Lietuvos televizijos 
laidą, kai žurnalistė visai Lietuvai 
sakė - „nors viskas sutvarkyta ES 
lėšomis, bet nuopelnus žmonės 
priskiria klebonui“, –  šie žodžiai 
- akivaizdus melas. Melas per visą 
Lietuvą, melas į eterį. Tada nebuvo 
nei ES lėšų, nei valstybės pinigų. 
Dabar vykdomas renovacijos pro-
jektas – antras projektas, kurį vyk-
do pati parapija iš europinių pinigų. 
Pirmasis – dalinis rūsių restauravi-
mas. Šiandien juo džiaugiasi šimtai 
Troškūnus aplankančių turistų. Dar 
vieną projektą vykdė Anykščių rajo-
no savivaldybė, į jį nesikišom – tai 
buvusios vienuolyno gimnazijos 
sutvarkymas“, - apie atliktus darbus 
pasakojo klebonas. 

Nepaisant bažnyčios tvarkymo 
darbų, šv.Mišios ir kitos apeigos 
bažnyčioje vyksta: „Visų pirma, šeš-
tadieniais ir sekmadieniais statybi-
ninkai nedirba, o šiaip žmonėms ne-
patogumas gal tik vienas -  kadangi 
šoninės durys apstatytos pastoliais, 
tai reikia truputį pasilenkti įeinant į 
bažnyčia, kad pralįstum. Vyresniems 
gal tam jau reikia pastangų, bet, kaip 
kartais juokauju, vis tiek gerai – šiek 
tiek suduodama per mūsų puikybę. 

Šiek tiek nusilenkim į bažnyčią įei-
dami“, - privalumą įžvelgė Troškū-
nų klebonas S.Filipavičius.

Bažnyčios tvarkymo darbus pla-
nuojama baigti rugsėjo – spalio mė-
nesiais.

Beje, jau paruošus straipsnį spau-
dai, prokuratūra išplatino pranešimą, 
kad Panevėžio apygardos prokura-
tūra teismui perdavė baudžiamąją 
bylą, kurioje kaltinimai pareikšti 
Anykščių rajono Troškūnų parapi-
jos klebonui Sauliui Filipavičiui.

Dvasininkas kaltinamas aplaidžiu 
parapijos ir savo asmeninio ūkio 
buhalterinės apskaitos tvarkymu bei 
neteisėtu vertimusi finansine veikla 
– pinigų skolinimu už palūkanas fi-
ziniams ir juridiniams asmenims.

Anot prokuratūros, tyrimo metu 
surinkti duomenys leidžia manyti, 
kad S. Filipavičius, siekdamas eko-
nominės naudos, neteisėtai, versliš-
kai, stambiu mastu galimai vykdė 
uždraustą finansinę veiklą – daug 
kartų skolino pinigus fiziniams ir 
juridiniams asmenims.

Tyrimo metu nustatyta beveik 
40 pinigų skolinimo atvejų, iš viso 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
buvo suteikta paskolų už beveik 550 
tūkst. eurų. Manoma, kad dvasinin-
kas iš šios veiklos gavo ne mažiau 
kaip 13 tūkst. 852 eurų pajamų, nors 
neturėjo leidimo verstis paskolų tei-
kimu.

Baudžiamoji byla perduota na-
grinėti Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmams.

Troškūnų bažnyčia atsinaujina

Troškūnų bažnyčios klebo-
nas Saulius Filipavičius itin 
daug prisidėjo prie miestelio 
bažnyčios ir vienuolyno pas-
tato atgimimo – tvarkyti pas-
tatus klebonas pradėjo dar 
praeitame amžiuje.

Šiuo metu restaurojamas fasadas labiau primena bičių korį nei 
bažnyčią, tačiau pastoliai šventovę užstos nebeilgai.
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Kilusi iš Kunigiškių Sklėrių 
giminės

Kauno leidykloje „Naujasis lan-
kas“ 2010 metais išleistoje soli-
džios apimties iliustruotų prisimi-
nimų knygoje „Sklėriai“ (deja, jau 
paskutinėje), ji rašė:

„ Elena Viktorija Nakaitė-Arbie-
nė (Alė Rūta) – tai aš, vyriausioji iš 
šešių Emilijos ir Jono Nakų įpėdi-
nių. 

Gimiau tėvams po vestuvių pa-
sitraukus į Rusiją nuo Pirmojo 
pasaulinio karo veiksmų. Manęs 
laukdama mamutė kentė badą, šal-
tį, nerimą. Atėjau pasaulin 1915 m. 
lapkričio 3 d., Petrograde. Rusijoj 
tėvai išvargo beveik ketvertą metų, 
iki grįžo po karo Lietuvon. 

Buvau silpnas vaikas, net gydy-
tojas patarė nuo antrojo skyriaus 
neleist bent metus į mokyklą. Nelei-
do pusmetį, bet išverkiau – grįžau 
ir moksle prisivijau draugus. Pamė-
gau skaityti, vos tik pradėjau sudėt 
raides į žodį. Visas trobos kampe 
lentynėlėj esančias knygas ir kny-
geles perskaičiau. 

Pati rašinėti pradėjau nuo pirmos 
gimnazijos klasės. Gerai mokiausi, 
tik antroj klasėj sušlubavau: čiupau 
tiek skaityti, kad pamokų nebepa-
ruošdavau. Kai klasės auklėtoja 
iškvietė mano tėvus, susigėdau ma-
mutei tyliai dūsaujant, atsiprašiau ir 
vėl kibau į vadovėlius. Atsigavau.

Vėliau mokiausi, mokytojavau, 
ištekėjau, likimas išstūmė iš savo 
krašto ir štai – silpną vaiką Dievas 
laiko jau gerokai per 70 metų...
Išleidau porą poezijos ir keliolika 
prozos knygų...“

Būdama labai kukli, apie save ji 
parašė irgi kuklokai. Užtat kitoms 
asmenybėms knygoje skiriama žy-
miai daugiau vietos ir dėmesio. La-
bai daug ir įdomiai rašytoja pasako-
ja apie savo senelius – Kunigiškių 
Sklėrių „genties pagrindą“– Cipri-
joną Sklėrių (1844-1928) ir Barbo-
rą Girgždytę-Sklėriuvienę (1851-
1920), taip pat jų vaikus, tarp jų ir 
garsųjį akvarelės meistrą, pedagogą 
Kajetoną Sklėrių (1876-1932), savo 
krikšto tėvą, tragiško likimo Lietu-

Jos širdyje, gyvenime ir kūryboje pats 
brangiausias žodis - Tėvynė Lietuva

vos kariuomenės karininką Alfonsą 
Sklėrių (1890-1941), kuris kartu su 
kitais kariškiais sovietmečiu „pasi-
tobulinimo kursų“ dingstimi buvo 
išvežtas į Norilsko lagerio padali-
nį – Lamos lagerį, kur nuo bado ir 
patirtų kančių mirė. Žinoma, patys 
gražiausi, šviesiausi prisiminimai 
apie motiną Emiliją Sklėriutę-Na-
kienę (1892-1953). Labai nuotai-
kingai rašytoja atpasakoja girdėtą 
istoriją apie savo motulės gimimą 
balandžio pirmąją Kunigiškiuose, 
kuomet kūdikio tėvas Ciprijonas 
Sklėrius net nenorėjo patikėti tokia 
naujiena:  

„Gimė ji Sklėrių troboj, „bobu-
tei“ padedant. Ciprijonas išėjęs į 
laukus (gal arti, o gal akėti – matyt, 
buvo graži balandžio pirmoji); tai 
motutė nusiuntusi vieną iš berniukų 
pašaukti tėvelio: gandras atnešė ar 
Dievas davė mergytę!..

Tas galulaukėj – išsižiojęs, pridė-
jęs delnus prie burnos, jau antrąkart, 
sušunkąs:

Tėvel, pareik! Gandras mergiotį 
ataneše!

Ciprijonas sau šypsąs  po ūsais, 
atsismaukiąs kepurę ir atsivėdėjęs 
iš visų plaučių atšaukiąs:

Aha! Žinau, žinau – aprylius! Ne-
apgausta!.. 

Berniukas parėjęs namo: tėvelis 
neklauso. Motutė išsiuntusi kitą:

Tėveli! Motutė prašo – taigi ataik! 
Nauja mergiote gryčiaj!..

Ap–ryy–lius! – neklauso tėvelis.
Na, bet jam lyg jau ir neramu. 

Nepasiduoda apgaunamas, bet su-
galvoja: pareisiu anksčiau pietų. 
Beeidamas trečią berniuką susiti-
kęs; tas irgi džiaugsmingai pasakoja 
– gandras buvęs geras, kadgi gražią 
sesytę!..Motutė jau ir suvysčiusi, 
jiems visiems parodžiusi. O tėvelis 
dar vis:

Aprylius...– šypsena pro ūsus 
nežymi, gal jau ir abejojąs... „Bet 
kaip čia galėtų būti?“– galvoja; dar 
vakar Barbora sukinėjosi po trobą, 
tvarkė krosnį, šeimininkavo lyg 
niekur nieko. Dabar šeima, jį per 
anksti iš lauko atšaukusi, per pietus 
tik juoksis – apgavę. Bet vis dėlto 
paspartinęs žingsnius, arčiau namų 

– vis sparčiau...
Mūsų motina daug kartų nuotai-

kingai tai pavaizduodavo, nes jos 
motutė jai augant apie tai vis pasa-
kodavusi. Jau ir gerokai paaugusią 
Emiliją šeimoj vadindavę „apry-
liaus mergiote“...

Kaip toliau pasakoja Alė Rūta, jos 
motina augo Kunigiškiuose, jauna 
nutekėjo už Jono Nako į Rudžius 
(Kamajų parapijoj), pagimdė šešis 
vaikus, viena mergytė maža mirė. 
Nelengvą dalią patyrė, sunkiai dirbo, 
anksti ėmė sirgti reumatu ir plaučių 
išsiplėtimu (dusuliu – emfizema), 
Rudžiuose numirė 61-erių metų be 
vieno mėnesio, palaidota Kamajuo-
se, netoli kun. A. Strazdelio kapo. 
Jauna būdama, nuolat dainuodavo 
ir giedodavo Kunigiškiuose išmok-
tas dainas ir giesmes. Labai mėgo 
šokti, vaidinti vakarėliuose. Dra-
moje „Tadas Blinda“ klojimo teatre 
ji suvaidinusi pagrindinį – Blindos 
mylimosios – vaidmenį. 

„Mėgo mamutė skaityti, mėgo 
dainuoti; matyt, buvo linkusi į po-
eziją. Turėjo ir atmintį gerą, ir aiškų 
protą skaičiuoti, gerai nusivokė apie 
ūkį (mūsų tėvas buvo labai neprak-
tiškas)...“ Alė Rūta prisiminė ir tai, 
kad jos motina labai mėgo skaity-
ti, deklamuoti Maironio ir Antano 
Baranausko eiles, dainuodavo arba 
giedodavo šių poetų žodžiais sukur-
tas dainas bei šventas giesmes.

„Motina mums nedėstė jokių 
auklėjimo teorijų, nes pati jų ne-
žinojo (gal tik natūraliai nujautė). 
Niekada primygtinai nesakė: daryk 
taip ar taip nedaryk. Nes gal būtų 
ir nemokėjusi paaiškinti kodėl. 
Bet savu pavyzdžiu ir su meile tą 
pavyzdį rodydama, įtaigojo dau-
gelį moralinių vertybių, kurias pati 
buvo paveldėjusi iš tėvų ir kurias 
savame gyvenime praktiškai pri-
taikė: gailestingumą, Dievo meilę, 
dosnumą, atlaidumą, sąžiningumą, 
darbštumą“,- knygoje „Sklėriai“ 
įtaigiai perteikė savo prisiminimus 
Emilijos Sklėriūtės-Nakienės dukra 
Elena Viktorija Nakaitė, pasirašinė-
jusi savo kūrybą Alės Rūtos slapy-
vardžiu.

Nepamiršti mokslo metai 
Kunigiškių mokykloje

Yra knygoje „Sklėriai“ ir tokios 
eilutės:

Motina „Rudžiuose...pragyve-
no beveik du trečdalius viso savo 
gyvenimo; bet mums ji daugiau-
siai pasakodavo apie Kunigiškius 
ir Svėdasus, apie savo tėvelius ir 
krikšto tėvą Vaižgantą, apie jo kny-
gose aprašytas jai labai pažįstamas 

vietas bėgiojant vaikystėj: Popšutę, 
Valiulio kalnelį, Juodžiaus kalną 
(ar kelmą...). Pasakodavo taip vaiz-
džiai, kad ir mums tos vietos liko 
tarytum pažįstamos ir, žinoma, įdo-
mios, mielos...“ 

Elenutė vaikystės prisiminimuo-
se išsaugojo keliones su motina iš 
Rudžių į Kunigiškius, todėl ir šioje 
knygoje vis minimos ir tos kelionės, 
ir pakeliui matyti vaizdai:

„Antrojoje „Pragiedrulių“ dalyje 
„Vaduvų kraštas“ (1920) aprašytos 
Popšutė, Juodžiaus kelmas ir kitos 
vietovės mano motinai buvo gerai 
žinomos; jas mums, vaikams, ro-
dydavo ir apie jas pasakodavo, kai 
arkliuku važiuodavom į Kunigiš-
kius aplankyti senelio. Rodydavo ir 
Malaišius – Vaižganto gimtąjį kai-
mą, kuriame buvo pastatytas kuklus 
paminklas kunigui bei rašytojui. Su 
motina esam aplankiusios J. Tumą-
Vaižgantą Kaune, kai buvau 6-os 
klasės gimnazistė. Važiuojant iš 
Rudžių kaimo (Kamajų valsčius) į 
Kunigiškių k. (Svėdasų vlsč.) – tik 
12 kilometrų, bet kelionė buvo pri-
sodrinta mamutės pasakojimų, gra-
žių apylinkių (kalnelių, pakalnių, 
piliakalnio, miškelių) aprodymų; 
užtat kelionė niekada nebuvo nuo-
bodi. Iš Rudžių į Rokiškį – apie  15 
km, bet kelionė arkliu atrodė ilga, 
nes pabosdavo, o žiemą ir sušalda-
vom.

Kunigiškiai išsidėstę lygumoje, 
tačiau apylinkės labai įvairios ir 
gražios. O Svėdasų ežeras, bažny-
čia ant kalnelio! Nuostabios vie-
tos…”

Dukrai ir kitiems namiškiams 
Emilija Sklėriūtė-Nakienė su pasi-
didžiavimu vis pasakodavusi, kad 
jaunas, vos 23 metų kunigėlis Juo-
zas Tumas tuoj po primicijų Svė-
dasų bažnyčioje ją pakrikštijo. Ir 
ne tik pakrikštijo, bet tapo ir Emi-
lijos krikšto tėvu…

Alė Rūta ir šioje knygoje, ir kitur 
spausdintuose prisiminimuose už-

simena, kad apie 1923-1924 metus 
antrą skyrių ji lankė Kunigiškių 
pradžios mokykloje. Tuomet gyve-
no pas motinos tėvą (savo senelį) 
Ciprijoną Sklėrių. Senelė Barbora 
jau buvo mirusi, tai mergaitę glo-
bojo motinos sesuo Teofilė Sklėriū-
tė-Matulionienė, ,,drauge su savo 
vaikais valgydindavo, išleisdavo į 
mokyklą, kuri buvo pačiame ilgo 
kaimo gale, grįžus vėl prižiūrėda-
vo, ar sotūs, ar pamokas ruošiame, 
vakare paragindavo ilsėtis…”

Iki pat Alės Rūtos gyvenimo 
saulėlydžio liko šviesiausi prisi-
minimai apie kunigiškietį senelį 
Ciprijoną Sklėrių:

„O senelį tada matydavau kas-
dien – valgant vis gale stalo, arba 
kieme ką dirbinėjantį ar vakarais 
bei šventadieniais laikraštį skai-
tantį. Mums, vaikams, jis būda-
vo geras, maloniai pakalbindavo; 
grįždamas iš turgaus, miestely nu-
pirkęs po riestainį ar saldainį par-
veždavo, lygiai padalindavo. Nie-
kad jo pikto nemačiau, negirdėjau 
šūkaujančio, barančio šeimyną…” 

Rašytoja prisiminė senelį uoliai 
namuose besimeldžiantį ir vai-
kus poterių bemokantį. Prisiminė 
ir tai, kaip gražiai jis traukdavo 
šventas giesmes, ne veltui giedo-
davo Svėdasų bažnyčios chore. 
Jo išsilavinusių sūnų - Kajetono, 
Alfonso, Povilo - draugai, kuriems 
teko senelio balsą girdėti, sakyda-
vę, jog jei Ciprijonas būtų gyvenęs 
kitomis sąlygomis ir būtų gavęs 
muzikinį išsilavinimą, tai jo balsas 
galėjęs prilygti Kipro Petrausko ar 
net paties Šaliapino balsui.

Kai spaudai buvo ruošiama ilius-
truotų prisiminimų knyga „Sklė-
riai“, Kunigiškiuose, Malaišiuose, 
Svėdasuose  2008 metais lankėsi, 
daug vaizdų fotografavo Alės Rū-
tos dukra, dailininkė Rasa Arbas-
Chamberlain. 

Svėdasiškių meno mėgėjų kolektyvas dainuoja Kaune, Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje, 2015 metų rudenį organizuotame 
Alės Rūtos 100-ųjų gimimo metinių minėjime.

Vienos produktyviausių ir talentingiausių išeivijos rašytojų Alės Rūtos (Elenos Viktorijos Nakaitės-
Arbienės-Arbačiauskienės) kūrybiniame aruode arti trisdešimties romanų, novelių, eilėraščių rinki-
nių, dramos veikalų, šimtai publicistikos straipsnių. Garsios kūrėjos, lietuvybės puoselėtojos, visuo-
menės veikėjos išleistos knygos svetur ne kartą buvo premijuotos, Amerikoje ir kitose užsienio šalyse 
sulaukdavo palankaus įvertinimo. 

Gimtajame krašte ilgą laiką Alė Rūta buvo ignoruojama, žeminama, užgauliojama, jos knygos so-
vietinėje Lietuvoje nebuvo leidžiamos, o užsienyje išleistos lietuvių skaitytojų net nepasiekdavo. Tiktai 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šimtu procentu pasikeitė požiūris į šią rašytoją, pradėtos leisti 
jos knygos, spaudoje pasirodė teigiami, objektyvūs, nebe juodinantys kūrėją rašiniai. 1992 metais 
Alė Rūta buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. 2006 metais rašytoja buvo apdovanota Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 

Savo kūriniuose garbinusi, idealizavusi vaikystės ir jaunystės metų Tėvynę Lietuvą, išgyvenusi dėl 
jos okupacijos, niekuomet nepamiršusi brangių jos širdžiai vietų ir artimų žmonių, Alė Rūta ne kartą 
savo knygose minėjo ir Svėdasų krašto vietas...

Vytautas BAGDONAS

Toks rašytojos portretas puošė  jos 1946 metais išleistos pirmo-
sios poezijos knygos „Be tavęs“ puslapius.

(Nukelta į 11 psl.)
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Anykščių turtuoliai - 
ūkininkai

Turtingiausiu praėjusios ka-
dencijos Anykščių rajono tary-
bos nariu buvo socialdemokratas, 
ūkininkas Vilius Juodelis. Į nau-
jos kadencijos Rajono tarybą jis 
nebepateko, o naujuoju Anykščių 
tarybos lyderiu pagal turtą tapo 
,,valstietis“, taip pat ūkininkas 
Raimondas Balsys.  

Viso V. Juodelio deklaruoto 
turto ir santaupų vertė 2018 me-
tais buvo 545 tūkst. eurų (89 vt. 
tarp visų šalies Tarybų narių). 
R.Balsio turto vertė kiek ma-
žesnė - 541 tūkst. eurų (91 vt.). 
Į turtingiausiųjų 200-uką pateko 
ir verslininkas, socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis. Jo dekla-
ruoto turto vertė 286 tūkst. eurų 
(195 vt.). Šią politikų ,,turnyrinę 
lentelę“ sudarė VMI. Joje nėra 
įkalkuliuotas politiko sutuoktinio 
vardu registruotas turtas. Tačiau 
vartant pačias deklaracijas, gali-
ma atrasti, ir koks turtas yra re-
gistruotas deklaravusio asmens 
antrosios pusės vardu.   

V.Juodelio gyvenamieji na-
mai įvertinti 116 tūkst.eurų, kiti 
statiniai - 160 tūkst. eurų, že-
mės sklypai  - 132 tūkst. eurų. 
,,Kiti registruoti daiktai, meno 
kūriniai, juvelyriniai dirbiniai“ 
įvertinti - 123 tūkst. eurų. Jis 
deklaravo turįs 84 tūkst. eurų pa-
skolą. V.Juodelio žmonos vardu 
registruota neženkli šeimos turto 
dalis, kuri bendrą šeimos turtą iš-
augina iki 571 tūkst. eurų. 

Kita vertus, prie R.Balsio var-

Tarp Anykščių politikų yra ir turtuolių, ir vargšų

du registruoto turto pridėjus tai, 
kas registruota jo žmonos Dovi-
lės vardu, Balsiai smarkiai ap-
lenkia Juodelius. Visas Balsių 
šeimos turtas yra įvertintas 728 
tūkst. eurų.

Didžiąją R.Balsio turto dalį 
sudaro žemės vertė - 333 tūkst. 
eurų. ,,Kiti registruoti daiktai, 
meno kūriniai, juvelyriniai dirbi-
niai“ - 133 tūkst. eurų vertės. Šis 
politikas nurodė turįs 69 tūkst. 
eurų santaupų,  yra suteikęs 91 
tūkst. eurų paskolą bei pats pasi-
skolinęs 119 tūkst. eurų. R.Balsys 
neturi savo vardu registruoto gy-
venamojo būsto, o jo žmonos Do-
vilės vardu registruotas beveik 73 
tūkst. eurų vertės butas. Jos vardu 
deklaruota ir 65 tūkst. eurų vertės 
,,kitų registruotų daiktų, meno 
kūrinių ir juvelyrinių dirbinių“. 
Balsiai per metus grąžino per 80 
tūkst eurų paskolų - 2017 šeimos 
paskolos dydis buvo beveik 203 
tūkst. eurų

Iš visos deklaruoto D. Krikš-
taponio turto 2018 metais vertės 
- 286 tūkst. eurų - didžiąją dalį 
sudaro butai daugiabučiuose, 
kurie įvertinti 213 tūkst. eurų. 
D.Krikštaponio gyvenamojo 
namo vertė 17 tūkst. eurų, žemės 
sklypų - 10 tūkst. eurų. Kelių 
transporto priemonių vertė 17 
tūkst. eurų, santaupos siekė 26,5 
tūkst. eurų.

Meras - tarp pačių 
neturtingiausiųjų

Trys Anykščių rajono tarybos 
nariai pateko ir į neturtingiausių 
šalies savivaldybių deputatų 200-
uką. 63-iąją vietą užėmė liberalas 

Mindaudas Sargūnas ( viso jo 
deklaruoto turto vertė -  8 tūkst. 
591 euras), 111-ąją - konservato-
rė, dabar jau buvusi Tarybos narė 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsie-
nė (12 tūkst. 850 eurų), 144-ąją 
- meras, konservatorius Sigutis 
Obelevičius (16,5 tūkst. eurų).

Tiesa, vertinant G.Griauzdaitės 
Patumsienės šeimos turtą, jos 
situacija keičiasi iš esmės. Jos 
vyro Povilo Patumsio vardu yra 
registruota 106 tūkst. eurų ver-
tės žemės sklypų. ,,Kitų regis-
truotų daiktų, meno kūrinių ir 
juvelyrinių dirbinių“, deklaruo-
tų P.Patumsio vardu, vertė 97,5 
tūkst. eurų. O bendras Patumsių 
šeimos turtas įvertintas 248 tūkst. 
eurų.

S.Obelevičiaus šeimos turtas 
2018 metais buvo 26 tūkst. eurų, 
2017 metais - 23 tūkst. eurų. 
S.Obelevičiaus namas įvertintas 
5100 eurų, žemė - 200 eurų, kelių 
transporto priemonės - 5400 eurų, 
santaupos - 5858 eurai. Žmonos 
Alytės vardu registruotos žemės 
vertė -  2 tūkst. eurų, ji deklaravo 
5 tūkst. eurų santaupų.

Eksmeras - vidutiniokas

Buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio šeimos turto ver-
tė 2018 metais buvo kiek didesnė 
nei 222 tūkst eurų ( 2017 m.  -  
207 tūkst. eurų).

K.Tubio valdomų žemės sklypų 
vertė - 70 tūkst. eurų, jo žmonos 
Elvyros vardu registruotų sklypų 
vertė beveik 43 tūkst. eurų. Gyve-
namieji namai deklaruoti abiejų 
sutuoktinių lygiomis dalimis, po 
34 tūkst. 31 eurą. Eksmero vardu 

registruotų kelių transporto prie-
monių vertė - 9 635 eurų, jo žmo-
nos vardu registruotų transporto 
priemonių vertė - 8 650 eurų. 
Šeima turi beveik 19 tūkst. eurų 
santaupų bei 3380 eurų paskolą.

Per metus E.Tubienės sklypų 
vertė išaugo 18 tūkst. eurų.  Tu-
biai 2018-aisiais grąžino 13 tūkst. 
320 eurų paskolos.

Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos puslapyje deklaruoti 
du K.Tubio 2018-ųjų metų san-
doriai. Nurodoma, kad jis gavo 
7 831 eurą pajamų už parduotą 
mišką (pirkėjas UAB ,,Artra“) 
bei 4498 eurų už parduotas kir-
timo atliekas (pirkėjas UAB ,,Gi-
metra“).

Gydytojai solidūs, 
verslininkai - kuklūs

Vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis deklaravo 40 
tūkst. vertės gyvenamąjį namą. 
Jo žemė įvertinta 11 tūkst. eurų, 
kelių transporto priemonės be-
veik 17 tūkst eurų. D.Žiogelis 
taip pat  nurodė turįs  8 tūkst. 
eurų santaupų. Vicemero žmo-
nos Vaidos  vardu registruota 11 
tūkst. eurų vertės žemės sklypai 
bei  3 tūkst. eurų santaupos. Viso 
Žiogelių turto vertė 2018-aisiais 
buvo 131 tūkst. 300 eurų ( 2017 
m. - 129 tūkst. 300 eurų).

Liberalo, verslininko Luko Pa-
kelčio šeimos turto vertė 2018 
buvo 245 tūkst. eurų ir, lyginant 
su 2017-aisiais, išaugo trečdaliu 
(166 tūkst. eurų). L.Pakelčio na-
mas įvertintas 100 tūkst.eurų, kiti 
statiniai - 30 tūkst., žemės skly-
pai - 20 tūkst., kelių transporto 
priemonės - beveik 29 tūkst.eurų, 
akcijos - 17 tūkst. eurų. Jis nuro-
dė turįs 45 tūkst. eurų santaupų 
ir 42 tūkst. eurų paskolą. Žmonos 
Sigitos vardu deklaruota tik 4,5 
tūkst. eurų santaupų.

Per metus ženkliai sumažėjo 
konservatoriaus, gydytojo Gie-
dručio Klimkevičiaus turto ver-
tė - nuo 393,5 tūkst. eurų (2017 
m.) iki 278,5 tūkst. eurų 2018 m. 
Esminės trys G.Klimkevičiaus 
turto deklaracijos eilutės: jis 
deklaravo 100 tūkst. eurų ver-
tės butą, 72,4 tūkst. eurų vertės 
namą bei 78 tūkst. eurų santau-
pų. G.Klimkevičiaus turtas pas-
tebimai sumažėjo dėl paprastos 
priežasties - 2018 metų pabaigo-
je mirė jo žmona, kurios vardu 
buvęs turtas greičiausiai dekla-
racijos pildymo metu dar nebuvo 
perrašytas politikui arba jis per-

Eksmeras, rajono Tarybos narys Kęstutis Tubis 
pateikė solidžią, tačiau neišsišokėlišką šeimos 
turto deklaraciją.

Dabartinis Anykščių rajono vadovas, konser-
vatorius Sigutis Obelevičius pateko į netur-
tingiausių 2015-2019 metų kadencijos šalies 
savivaldybių tarybų narių 200-uką.

rašytas Klimkevičių vaikams. 
Solidi liberalo, gydytojo Vi-

liaus Januškos šeimos turto de-
klaracija. Šeimos turtas ir san-
taupos įvertintos 402 tūkst. eurų 
(2017 m. - 358 tūkst. eurų). 
V.Januška deklaravo turįs 55 
tūkst. eurų santaupų, o jo žmonos 
Nijolės vardu deklaruotos 221 
tūkst. eurų santaupos. Januškos 
taip pat deklaravo  55 tūkst. eurų 
vertės namą bei 20 tūkst. eurų 
vertės butą.

Konservatorės, verslininkės Ri-
tos Kripaitienės deklaruoto turto 
vertė - 102 tūkst. eurų:  42 tūkst. 
eurų vertės namas, 18 tūkst. eurų 
vertės butas, 34,5 tūkst. eurų san-
taupų

Kukli ir verslininko, dabar jau 
buvusio rajono Tarybos nario 
nuo partijos ,,Tvarka ir teisingu-
mas“ Raimondo Razmislavičiaus 
turto deklaracija. 31 tūkst. eurų 
įvertintas Razmislavičių namas, 
39 tūkst. eurų -  akcijos. Bendra 
Rasmislavičiaus šeimos dekla-
ruoto turto vertė - 94 tūkst. eurų.

Seimo nariai beveik vargšai

Seimo nario, ,,valstiečio“ An-
tano Bauros šeimos deklaruoto 
turto vertė už 2018-uosius metus 
buvo 118 tūkst. eurų (2017 m. - 
beveik 87 tūkst. eurų). Politiko 
vardu registruoto namo dalies 
vertė 29 tūkst. eurų, jis nurodė 
turįs 14 tūkst. eurų santaupų ir 
19 tūkst. eurų paskolą. A.Bauros 
žmonos Raimondos vardu regis-
truotas 10 tūkst. vertės butas ir 
15 tūkst. eurų vertės namo da-
lis. Sprendžiant pagal deklaraci-
ją, Seimo nariui 2018-ieji buvo 
statybų metai - jis deklaravo 35 
tūkst. eurų vertės nebaigtą statyti 
pastatą.    

Konservatorius, parlamentaras 
Sergejus Jovaiša, prieš dešimtmetį 
buvęs vienu turtingiausių Anykš-
čių politikų, matyt, nusprendė 
dėmesio į save nebeatkreipti. Jo 
šeimos deklaruoto turto vertė - 
vos 44 tūkst. eurų. Politiko turtas 
identiškas išlieka paskutinius ke-
tverius metus. S.Jovaiša deklaravo 
14,5 tūkst. vertės žemės sklypus 
(žmonos Neldos vardu deklaruota 
5,7 tūkst. eurų vertės žemė) bei 
6,7 tūkst. eurų įkainotas ,,kitas pa-
talpas“. N.Jovaišienės vardu de-
klaruota 5,5 tūks.eurų vertės ,,kitų 
patalpų“. Visos Jovaišų šeimos 
santaupos - 5 tūkst. eurų. Jovaišos 
nedeklaravo Anykščiuose esančio 
gyvenamojo namo, tad tikėtina, 
kad jis perrašytas vaikams. 

Parlamentaras, ,,valstietis“ Antanas Baura 
2018-aisiais užsiėmė statybomis.

Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša, 
gyvenamąjį namą, matyt, perrašė vaikams.

Turtingiausių praėjusios kadencijos Anykščių rajono tarybos 
nariu buvo socialdemokratas ūkininkas Vilius Juodelis.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Šešetas traukia per pasaulį 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Koraliniai rifai 
12:55 Namibo dykumos ka-
ralystė 
13:50 Mis Marpl 4/3 s. Kodėl 
nepaklausė Evans? N-7. 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Sąjūdis. 
22:50 Melo išradimas N-7. 
00:30 Miestiečiai N-14. 

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 

07:45 “Monstrai prieš atei-
vius” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 
09:30 Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas 
11:15 Gyvenimas ant ratų 
N-7. 
13:20 Rembo sūnus N-7. 
15:15 Fantomas N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Geležinis žmogus N-7. 
21:55 Nežinomas N14. 
00:10 Kaulinis tomahaukas 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas”  (kart.)
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Aštuonkojis Dipas” 
N-7
13:15 “Gerbėja” N-7
15:05 “Princas ir aš” N-7
17:25 “Už Kaukazo”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Naktis muziejuje. 
Kapo paslaptis” N-7
21:25 “Purvini pinigai” N-14

23:35 “Nesunaikinamieji” 
N-14 (kart.)
01:35 “Mačetė žudo” S (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:15 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:20 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:50 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:50 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14. 
00:00 Įkaitų krizė (k) N14. 

07:05 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 

12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džinas Italijos pakran-
tėje” 
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7. 
21:00 “ Aš gyvas” N14. 
22:35 Alfis N-7. 
00:40 Aeroplanas (k) N-7. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 „Viskas yra gerai“. 
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
09:00 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Ar Vytautas buvo 
Čekijos karalius? 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Neribotos žmogaus 
galimybės 
13:00 Stop juosta.
13:30 „Eurovizija 2019“. 

Nacionalinė atranka. 
15:30 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
15:45 Šventadienio mintys. 
16:10 Mokytojų kambarys.
16:35 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:55 Dauntono abatija 4 
N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
– choreografė Sasha Walz 
21:55 Tarptautinis Klaipėdos 
violončelės festivalis 2019. 
Vien tik Vivaldi.
22:55 Gyvenk ir leisk mirti 
N-14 (kart.).
00:55 Antikvariato paslaptys. 
Žudanti aistra N-7. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
10:55 “Didieji senovės stati-
niai” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didieji senovės sta-
tiniai” 
14:05 “Išlikimas” N-7
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7

21:00 “Žinios” 
21:50 “Sportas” 
21:58 “Orai” 
22:00 “Nakties TOP. Vasara” 
N-14
22:30 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:55 “Neištikimybė” N-14 
(kart.)
01:50 “Beždžionių planeta” 
N-7 (kart.)

07.03 TV parduotuvė.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 4. A. Toliatas. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 12. I. Valinskienė. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane” N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. Kriminalinės paslaptys 
su K. Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 9. H. Mackevičius. 
00.05 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 

10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634.  
22:30 Baudėjas. Karo zona 
N14. 
00:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Maisto kelias”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Lietuva 
– Serbija.
21:30 “TV3 vakaro žinios”. 
22:22 “TV3 sportas”. 
22:27 “TV3 orai”. 
22:30 “Hitmanas. Agentas 
47” N-14
00:20 “Kaulai” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:15 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:15 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7
10:15 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Tikras išbandymas 
N-7. 
23:15 Drąsiaširdis (k) N-7. 
01:15 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 

13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” 
N-7. 
21:00 Nebaigti reikaliukai 
N14. 
22:50 “Amžina meilė” N-7. 
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:15 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida. 
12:55 Dauntono abatija 4 N-7 
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. 
Mamertas Indriliūnas.
19:15 Kurdų ryžtas N-7. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Apsimetėliai. N-14. 
23:10 Angela Merkel. 
Neįtikėtina karjera 
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Įsikūnijęs blogis” S
00:40 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu . 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 Laikykitės ten suAn-
driumi Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E. Dragūnas. 
12.10 „Bruto ir Neto”N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.10 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika„Verslo genas”.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika„Verslo genas”.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 5 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Mirtinos žaizdos N14. 
00:40 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svotai” (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pagrobimas” N-14
23:50 “Kaulai” N-14

00:50 “Legendos” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Sergėtojas N14. 
22:50 Tikras išbandymas (k) 
N-7. 
01:00 “F. T. Budrioji akis” N-7.  

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7. 

18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Karalius žvejys 
N-7. 
23:05 “Amžina meilė” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:15 Mano tėviškė. 
Mamertas Indriliūnas. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė  
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Lietuvos mokslininkai. 
Chemikas Rimantas Petras 
Venskutonis. 
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Balys 
Sruoga.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. (kart.).
15:10 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
15:25 .formatas. Poetė Elena 
Karnauskaitė. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 

dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Balys 
Sruoga. (kart.).
19:15 Svajonės apie Naująjį 
pasaulį. Europiečių emigraci-
jos istorija. Pirmieji metai 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos N-7 
Vilkų tarpeklio paslaptis
23:00 Wajda. Kino pamoka 
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Transporteris 2” N-7
22:40 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:05 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Valinskienė. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina 
geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 5 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Naktinis reisas N14. 
00:10 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Išlikęs gyvas” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:30 “Nuodėmių daktaras” 
N-7

06:15 “Mentalistas” (k) N-7
07:10 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:05 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:05 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:05 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Saulės ašaros N14. 
23:25 Sergėtojas (k) N14. 
01:10 “Akloji zona” (k) N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:00 “Žvėrelių būrys” 
14:25 “Džekio Čano nuotykiai” 
14:50 “Sugrįžimas į salą”  (k) 
N-7. 
15:50 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 

17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Nuodėmių irštva 
N-7. 
23:05 “Amžina meilė” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir Justinas 
Vienožinskis.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Svajonės apie Naująjį 
pasaulį. Europiečių emigra-
cijos istorija. Pirmieji metai 
(kart.).
15:25 .formatas. Poetas 
Antanas Gailius. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės (
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir Justinas 
Vienožinskis. (kart.).
19:15 Mokslas apie miegą 
20:00 Smegenų paslaptys. 
Igoris Stravinskis.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Nekalti prisiminimai 
N-14. 
23:05 Aktyvios priemonės 
01:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Kikboksininkas” N-14
23:00 “Transporteris” N-7
00:10 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Dvi rač io  ž in ios 
(kar t . ) .
06:30 Žol inė.  2000 m.
07:00 Klaus imėl is . l t .
07:25 Klaus imėl is . l t 
(kar t . ) .
07:40 Bi tė  Maja.  F i lmas 
09:05 Bi tė  Maja.  Medaus 
ža idynės /  B i tė  Maja 2 
10:30 Rožinė pantera 
N-7. 
12:00 Žol inės at la ida i 
P ivaš iūnuose.  Šv.  Miš ių 
t ies iog inė t rans l iac i ja .
13:48 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
13:50 Patv i r t in ta  buč in iu 
N-7
15:15 Mamma Mia!  N-7. 
17:00 TV žaid imas „Kas 
i r  kodėl?“ . 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i 
18:00 Graž iaus ios poetų 
dainos. 
19:30 Daik tų is tor i jos. 
20:25 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
20:59 Loter i ja  „Jėga“ .
21:00 Dvi rač io  ž in ios. 
Specia l i  la ida.
22:00 Šlager ių  fest iva l is 
„Palanga 2019“ . 
00:20 Aukšta k lasė N-14

06:50 “Monstra i  pr ieš 
ate iv ius”  (k) 

07:15 “Tomas i r  Džer is” 
07:45 Narsus is  r i ter is 
Just inas 
09:35 Tomas i r  Džer is 
Marse 
11:05 Kel ias į  E ldoradą 
12:50 Alv inas i r  burun -
dukai 
14:40 Ciuc ikas 
16:25 Didž ios ios motu -
šės namai  2  N-7. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.
19:27 Ora i .
19:30 Maksas 2.  Bal tų jų 
rūmų d idvyr is 
21:15 Ben-Huras N-7. 
23:40 Taisyk lės negal io ja 
N14. 
02:00 Nakt in is  re isas (k) 
N14. 

06:20 “Telev i t r ina” . 
06:35 “Simpsonai ”  (kar t . ) 
N-7
07:05 “Nimės sa la”  N-7
08:55 “Mažyl is  mieste” 
N-7
10:45 “Rio” .  N-7
12:40 “Gi lyn į  mišką”  N-7
15:00 “Gul iver io  ke l io -
nės”  N-7
16:45 “Simpsonų f i lmas” 
N-7
18:30 “TV3 ž in ios” . 
19:22 “TV3 spor tas” . 
19:27 “TV3 ora i ” . 
19:30 “ I r  ve ln ias dėv i 
Prada”  N-7
21:50 “Šešios d ienos, 
septyn ios naktys”  N-7
23:55 “Kaula i ”  N-14
00:55 “Nuodėmių dakta -
ras”  N-7

07:00 “Gamtos s tebu -
k las.  Našla ič ia i ”  (k) 
09:15 Mažie j i  gamtos 
s tebukla i 
10:25 Niku l ino c i rkas. 
Auks in is  sezonas 
12:35 Europa N-7. 
14:25 Jazzu i r  D. 
Montvydo muzik i -
nė dv ikova “Red Bul l 
Soundclash” . 
16:55 Skubi  s iunta N-7. 
18:45 Įka l in t i  la ike N-7. 
21:00 Nojaus la ivas N14. 
23:50 Saulės ašaros (k) 
N14. 

06:50 “Tėvas Mot ie jus” 
N-7
08:05 “Mei lės sparnai ” 
10:05 “Ak lo j i ”  (k) 
11:05 “Būrė ja” 
11:35 “Būrė ja”  (k) 
12:10 “Ši rdž ių  daktaras” 
(k)  N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel  an imė. 
Gelež in is  žmogus”  N-7. 
14:10 “Žvėre l ių  būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuo -
tyk ia i ” 
15:00 “Sugr įž imas į  sa lą” 
(k)  N-7. 
16:00 “Svaragin i .  Amžina 
draugystė”  N-7. 
17:00 “Būk su manim” 
N-7. 
18:00 “ Iš  š i rd ies į  š i rd į ” 
N-7. 
19:00 “Mokyto jas” 

20:00 “Sugr įž imas į  sa lą” 
N-7. 
21:00 Nusika l t imo v ie ta 
-  Hamburgas.  Viskas,  ką 
pasakys i te  N14. 
22:55 “Amžina mei lė” 
N-7. 
00:50 “Senojo Ti l to  pa -
s lapt is” 

 PLIUS

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 XVI I  va ikų i r  jau -
nimo muzikos fest iva l is 
„Mes – Pasaul is“ . 
07:20 Leksė i r  Lotė – 
šaunios ios detektyvės 
dvynukės (kar t . ) .
07:45 Al fa  i r  Omega. 
Šeimos atostogos 
08:30 Ekspedic i ja  „Nuo 
Bal t i jos  ik i  Bengal i jos“ . 
09:25 Is tor i jos detekty -
vai . 
10:10 Skamba skamba 
kankl ia i  2019.  Koncer tas 
„Žemai t i ja“ .
11:15 Dante Al igh ier i . 
Rojus.  Teatro „Meno for -
tas“  spektak l is . 
12:20 Laumės juosta 
2019.
13:30 Zoologi jos sodo 
pr iž iūrėto jas N-7. 
15:10 Skamba skam -
ba kankl ia i  2019. 
Baig iamasis  koncer tas 
„Ul iok im,  bro l iuka i ,  šv in -
to j  Letuvėla j “ .
17:25 Dainos gal ia . 
L ionginas Abar ius. 
18:00 Koncer tas „Opera 
po žvaigždėmis“ . 
19:35 Kul tūros d iena.

19:55 UEFA Europos 
lygos t reč ias at rankos 
etapas.  Mar i jampolės 
„Sūduva“  – Tel -Av ivo 
„Maccabi “ . 
22:00 Vargdienia i  N-7. 
00:30 Muzikos fest iva l is 
„Nida 2019“ . 

06:15 “Telev i t r ina” . 
06:30 “CSI  kr iminal is ta i ” 
(kar t . )  N-7
07:30 “Skorp ionas” 
(kar t . )  N-7
08:30 “Rezidenta i ” . 
(kar t . )  N-7
09:00 “Vienam gale ka -
blys” .  (kar t . )
09:30 “Topmodel ia i ” 
(kar t . )  N-7
10:30 “Simpsonai ”  N-7
11:30 “Univeras.  Naujas 
bendr ikas”  (kar t . )  N-7
12:30 “Mikė”  (kar t . )  N-7
13:30 “Gelbėto ja i ”  (kar t . ) 
N-7
14:30 “Telev i t r ina” . 
15:00 “Skorp ionas”  N-7
16:00 “CSI  kr iminal is ta i ” 
N-7
16:55 “Univeras.  Naujas 
bendr ikas”  N-7
18:00 “Mikė”  N-7
19:00 “Gelbėto ja i ”  N-7
20:00 “Rezidenta i ” .  N-7
20:30 “Ž in ios” . 
20:58 “Ora i ” . 
21:00 “Beždžion ių p lane -
tos suk i l imas”  N-7
23:10 “Transpor ter is”  N-7
00:10 “Pėdsakai ”  N-7

 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.  N-7.
07.00 „Gluchar iovas“ 
N-7.
08.00 Repor ter is . 
08.50 Spor tas.
08.58 Ora i .
09.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu.
10.00 „Rojus“  N-7.
11.05 „Šeimin inkė“  N-7.
12.10 „Bruto i r  Neto” 
N-7.
12.40 „Pamiršk mane” 
N-7.
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merg inos“ 
N-7.
15.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumiTapinu.
16.00 Repor ter is . 
16.23 Spor tas.
16.30 L ie tuva t ies iog ia i . 
16.58 Ora i .
17.00 „Gluchar iovas“ 
N-7.
18.00 Repor ter is . 
18.45 Spor tas.
18.53 Ora i .
18.55 „Šeimin inkė“  N-7.
20.00 Repor ter is . 
20.23 Spor tas.
20.30 L ie tuva t ies iog ia i . 
20.58 Ora i .
21.00 „Bruto i r  Neto” 
N-7.
21.30 Dekonstrukc i jos su 
Edmundu Jak i la ič iu . 
22.30 Repor ter is . 
23.20 Spor tas.
23.28 Ora i .
23.30 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu.
00.30 „Gluchar iovas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių šou 
„Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penkta-
dienis. Hobitas. Penkių armijų 
mūšis 
01:05 Daiktų istorijos. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7

10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Šalta dienos šviesa N-7. 
22:50 Kai nesiseka, tai nesiseka 
N14. 
00:50 Projektas “Monstras” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Paslaptingas gyvenimas” 
N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
18:52 “TV3 sportas”. 
18:57 “TV3 orai”. 
19:00 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Suomija – Lietuva.
21:00 “Egipto dievai” N-7
23:20 “Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia” S
01:15 “Šešios dienos, septynios 
naktys” N-7 (kart.)

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Merginų kovos N14. 
23:40 Nojaus laivas (k) N14. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” (
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Mokytojas” (k)
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. Geležinis 
žmogus” N-7. 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Mokytojas” 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 “Nebylus liudijimas” N14. 
23:15 Zoja N14. 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Vilnius Jazz 2016“. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.).
07:50 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Ar Vytautas buvo 
Čekijos karalius? (kart.).
08:15 Euromaxx. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
13:55 Neribotos žmogaus gali-
mybės (kart.).
14:25 Mokslas apie miegą 
(kart.).
15:10 .formatas. Poetas Vacys 
Reimeris. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir Lotė – 
šauniosios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis
19:15 Mano tautinis kostiumas: 

būta ir atkurta.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. 
Nenuorama N-7
22:30 Vintažinių dainų vakaras 
su Neda ir „4 Tango“.
24:00 Dabar pasaulyje. 
00:30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Vilnius Jazz 2016“. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:20 “Sportas”. 
21:28 “Orai”. 
21:30 “Bado žaidynės: strazdas 
giesmininkas, I dalis” N-14
23:55 “Transporteris 2” N-7 
(kart.)
01:30 “Beždžionių planetos 
sukilimas” N-7 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Psichologė Aušra 
Kurienė. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Psichologė Aušra 
Kurienė. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2019 08 17

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:20 Koralaina ir slaptas 
pasaulis 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Baltieji liūtai. Gimę 
laisvėje. Nepaisant visų 
sunkumų 
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Ugnikalnių šalis 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Antikvariato paslap-
tys 8. Žmogžudystė ir pa-
plūdimys N-7. 
00:05 Hobitas. Penkių ar-
mijų mūšis (kart.).

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:20 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 

07:55 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:25 “Riterių princesė 
Nela” 
08:55 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:25 “Ogis ir tarakonai” 
09:55 “Ponas Bynas” 
10:20 Medžioklės sezonas 
atidarytas 
12:05 Pelės medžioklė 
14:00 Piteris Penas 
16:15 Roko mokykla N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Rango 
21:45 Labas, mes Mileriai 
N14. 
00:00 “Fuksų” krikštynos S. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Svajoklis Badis” N-7
13:10 “Šnipų vaikučiai. 
Laiko sergėtojas” N-7
14:55 “Dantukų fėja 2” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
18:52 “TV3 sportas”. 
18:57 “TV3 orai”. 
19:00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Rusija 
– Lietuva.

21:00 “Eurojackpot”. 
21:05 “Iksmenai. Pirma 
klasė” N-7
23:45 “Mitas” N-14
02:00 “Egipto dievai” N-7 
(kart.)

06:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. 2018 m. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Stambiosios katės”
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:20 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
18:20 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Pavojai gelmėse 
N14. 
00:20 Šmėklos N14. 

06:40 “Akloji” (k) 
07:10 “Pragaro katytė” 
08:10 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 

09:10 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
10:35 “Būrėja” (k) 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” .
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7. 
21:00 “ Likimo šešėlis” N-7. 
23:10 “Begėdis” S
01:20 Aeroplanas 2. 
Tęsinys N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. Na, ir 
cirkas. Kerintis artistų pa-
saulis 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Bolero+. 
Vienaveiksmių baletų trip-
tikas. 
13:20 Alfa ir Omega. 
Šeimos atostogos (kart.).
14:10 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė
15:50 Euromaxx. (kart.).
16:20 Klauskite daktaro 

17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai. 
18:50 Žolinė. 2000 m.
19:20 Dauntono abatija 5 
N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Žmogus su auksiniu 
pistoletu N-14
23:00 Vienos filharmonijos 
orkestro 2019
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinke-
liai” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios 
atostogų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Didieji senovės sta-
tiniai” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didieji senovės sta-
tiniai” 
14:05 “Išlikimas” 
15:05 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:05 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”. 
21:20 “Sportas”.
21:28 “Orai”. 
21:30 “Šnipų tiltas” N-7

00:20 “Bado žaidynės: 
strazdas giesmininkas, I 
dalis” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Mindaugas Zaremba“ . 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. Petronėlė 
Kromelytė - Gerlikienė. 
08.30 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Ramutė 
Stačiokaitė - Ledienė. 
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“ 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. N. Marčėnaitė. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Ž. Žvagulis. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane”N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas”N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. Kriminalinės paslaptys 
su K. Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Valinskienė. 
00.05 „Karo merginos“ N-7.
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Tuomet ji užsuko ir į buvusią Ku-
nigiškių pradžios mokyklą, kurioje 
po restauracijos darbų veikia Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejus. 
Iš JAV atvykusiai menininkei buvo 
įdomu pamatyti atkurtą senovinę 
klasę, kurioje teko mokytis jos mo-
tinai. Rasa džiaugėsi, kad muziejuje 
yra įamžintas Alės Rūtos atmini-
mas, parengta ekspozicija, jos pa-
vardė įrašyta tarp žymiųjų Kuni-
giškių pradžios mokyklos mokinių 
muziejaus Šlovės lentoje. 

Po šio dailininkės vizito iš JAV 
atkeliavo net kelios Alės Rūtos kny-
gų siuntos, kurias muziejui dovano-
jo pati rašytoja bei jos dukra Rasa. 
Buvo padovanota ir apie Sklėrių 
giminę pasakojanti iliustruotų pri-
siminimų knyga, kurios apipavida-
linimu ir dizainu pasirūpino Rasa 
Arbas-Chamberlain. O 2015 bei 
2018 metais Kunigiškių muziejuje 
lankėsi kita rašytojos Alės Rūtos 
dukra, Lietuvoje gyvenanti vertė-
ja, kultūrininkė Vijolė Arbas. Pa-
sak viešnios, viešnagės muziejuje 
palieka malonių prisiminimų, gerų 
įspūdžių, nes akivaizdžiai matoma, 
kaip čia, Kunigiškiuose, saugomas 
ir gerbiamas Alės Rūtos atminimas.

Alės Rūtos vardas – 
„asmeniniais sumetimais“

Apie savo kūrybinį kelią Alė Rūta 
taip  yra rašiusi 1994 m. išleistame 
autobiografiniame leidinyje „Egzo-
do rašytojai“:

„Rašytojo kelias nėra lygus ir 
lengvas – niekur, niekam; moteriai 
gal ypač akmenuotas.

Rašyti pradėjau gimnazijoj, Ro-

Jos širdyje, gyvenime ir kūryboje pats 
brangiausias žodis - Tėvynė Lietuva

kišky. Šviesus literatūros mokyto-
jas Petras Rapševičius, mūsų au-
klėtojas, pastebėjo mano rašinius, 
paskatino...

Klaipėdos pedagoginio instituto 
jaunas lietuvių kalbos lektorius An-
drius Ašmantas irgi patarė daugiau 
rašyt ir spausdintis. Abu pedagogai 
per jauni mirę, abiejų atminimas 
man brangus.

Studijuojant Kauno ir Vilniaus 
universitetuose didelį įspūdį man 
darė  prof. Vincas Mykolaitis-Puti-
nas: veikė ir jo paskaitos, ir poezija. 
Mano „plunksna“ išsiliejo užjūry, 
gyvenimo patirčių ir nostalgijos pa-
veikta. Kūrybinis variklis – gimtoji 
žemė, mūsų tautos istorija. Kritikai 
apskritai man buvo „kieti“. Esu dė-
kinga tik skaitytojams: kelių knygų 
laidos išsekusios...Turiu paruošusi 
spaudai poros romanų rankraščius. 
Norėčiau bent dalį savo kūrybos pa-
rodyti visiems tėvynainiams. Turiu 
per dvidešimt išleistų knygų, dau-
guma – romanai. Knygoms pasi-
rinkau vardą Alė Rūta ne dėl kokio 
slaptumo, o šiaip sau – asmeniniais 
sumetimais...“

Bet iki knygų, išleistų Alės Rū-
tos slapyvardžiu, dar buvo ilgokas 
tarpsnis, ilgokas gyvenimo kelias. 
Tad žvilgtelkime į rašytojos biogra-
fiją. 

Kaip jau minėjome, vienerius 
metus jai teko lankyti Kunigiškių 
pradžios mokyklą. Dar mokėsi 
Elena Nakaitė Kamajų pradžios 
mokykloje, o 1934 metais ji baigė 
Rokiškio gimnaziją. Čia besimoky-
dama priklausė pogrindinei Ateiti-
ninkų organizacijai, pradėjo kurti 
ir spausdinti pirmuosius eilėraščius 
moksleivių laikraštėlyje. Baigusi 
gimnaziją, tėvo valia įstojo studi-

juoti agronomijos į Dotnuvos žemės 
ūkio akademiją. Bet agronomija jos 
nesuviliojo, tad mergina netrukus 
mokslą akademijoje metė ir pradė-
jo lituanistikos studijas Kauno Vy-
tauto Didžiojo universitete. Studijų 
metais dalyvavo Ateitininkų korpo-
racijos „Birutė“ veikloje. Persikė-
lusi į Klaipėdą, kur buvo atidarytas 
pedagoginis institutas, 1935-1937 
metais ten studijavo ir baigė stu-
dijas su pirmąja šio instituto laida, 
įgijo lietuvių kalbos mokytojos spe-
cialybę.

Nuo 1937 metų E. Nakaitė trum-
pai dirbo Degimų (Mažeikių r.) 
pradžios mokyklos mokytoja, kurį 
laiką mokytojavo netoli savo Tėviš-
kės – Juodonių pradžios mokykloje. 
Besidarbuodama Rokiškio krašte, 
tapo Lietuvos šaulių sąjungos nare. 
Persikėlusi į Vilnių, dirbo Pedago-
ginio instituto Pavyzdinės moky-
klos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. Kartu tęsė lituanistikos 
studijas  ir 1943 metais jas baigė 
Vilniaus universitete. Iki 1944 metų 
dirbo Aukštesniojoje technikos mo-
kykloje lituanistikos lektore. 

Prieškario metais ji bendradar-
biavo spaudos leidiniuose „Naujoji 
Vaidilutė“, „Ateities spinduliai“, 
„Naujoji Romuva“, „Studentų die-
nos“, kur rašė literatūros, kultūros 
klausimais, spausdino pirmuosius 
literatūrinius prozos ir poezijos kū-
rinius. Už eiliuotą vaidinimą „Žio-
gas ir skruzdė“ 1942 metais jaunajai 
autorei buvo paskirta žurnalo „Ži-
burėlis“ premija ( vėliau kompozi-
torius Viktoras Kuprevičius sukūrė 
muziką ir ši operetė išpopuliarėjo).

1944 metais ji pasitraukė į Vaka-
rus, trumpai mokėsi Vienos (Austri-
ja) universitete, dirbo vaikų darže-
lyje. Gyvendama Vokietijoje, Elena 
debiutavo 1946 metais Štutgarte 
išleista poezijos knygele „Be tavęs“ 
ir 1947 metais pasirodžiusia nove-
lių knyga „Likimo kelias“. Rimtai 
galvodama apie literatūrinį kelią, 
1946 metais įstojo į Lietuvių rašy-
tojų draugiją tremtyje.

1948 metais apsigyveno JAV – iš 
pradžių Detroite, paskui, po ketve-
rių metų, persikėlė į Kaliforniją, įsi-
kūrė Santa Monikoje, kur sulaukė ir 
gyvenimo saulėlydžio.

Gyvendama Amerikoje, dirbo 
įvairius darbus, o laisvalaikį skyrė 
kūrybai, visuomeninei ir kultūri-
nei veiklai. JAV lietuvių spaudoje 
skelbė straipsnius visuomeninio 
gyvenimo bei kultūros temomis, 
rašė recenzijas apie naujas knygas, 
spektaklius. Savaitgalius ji skirdavo 
lituanistinėms mokykloms, kur dės-
tė  lietuvių kalbą ir literatūrą. Alei 
Rūtai teko dirbti Los Andželo Lietu-
vių bendruomenėje, tris kadencijas 
ji buvo Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybos narė ir valdybos sekreto-
rė, organizuodavo renginius, tvarkė 
dokumentų archyvą, savo namuose 
priiminėdavo svečius – JAV ir Lie-
tuvos menininkus. Surinkusi gau-
sią knygų kolekciją, padovanojo ją 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai 
bibliotekai ir Maironio lietuvių li-
teratūros muziejui. Beje, pastarasis 
muziejus saugo ir Alės Rūtos laiš-
kus, nuotraukas, dokumentus, kai 
kuriuos asmeninius daiktus. Šios 
rašytojos dovanotomis knygomis 
šiek tiek praturtėjo ir Svėdasų kraš-
to (Vaižganto) muziejus.

Buvo ištekėjusi, vyras dailinin-

kas, architektas Edmundas Ar-
bačiauskas-Arbas (1915-2004). 
Sutuoktiniai užaugino tris vaikus: 
vertėją, kultūrininkę Vijolę Arbas, 
dailininkę Rasą Arbas-Chamber-
lain ir mokslininką, gydytoją neu-
robiologą Edmundą Arimantą Arbą 
(1950-1995), kurio gyvybės siūlas 
nutrūko besimaudant Meksikos pa-
jūry...

Alės Rūtos kūrybos tematika – 
prarastoji Tėvynė ir joje likę bran-
gūs kenčiantys žmonės, nostalgija 
ir meilė gimtajam kraštui, žmogaus 
ir gamtos ryšys, pilietinė ir moralinė 
tautiečių laikysena, patriotiškumo 
aukštinimas, Lietuvos partizanų ir 
tremtinių likimai ir daugelis pana-
šių dalykų. Atskleidžiamos rašytoją 
Alę Rūtą jaudinusios problemos, 
keliamos bendražmogiškos ir mūsų 
tautai reikšmingos vertybės. Jos 
širdyje, gyvenime ir kūryboje pats 
brangiausias žodis visada buvo Tė-
vynė Lietuva...

Rašytoja savo pažįstamiems, kū-
rybos gerbėjams ne kartą tvirtino, 
kad gyvenanti po angelų sparnais. 
Mat sulaukusi garbingo amžiaus ir 
dar galinti rašyti. Tiesa, jau gilioje 
senatvėje ji beveik visiškai apako ir 
tik artimiausių žmonių padedama 
galėdavo perskaityti ir rašyti laiš-
kus, skaityti spaudą, prisėsti prie  
kurio nors rašomo savo kūrinio.

Amžinybėn rašytoja Alė Rūta 
iškeliavo Santa Monikoje (Kalifor-
nija), eidama 97-uosius metus 2011 
metų gruodžio 31-ąją...

Nekaltai apkaltinta saviškių

Rašytoja nuolat sulaukdavo vi-
sokiausių kaltinimų, nepagrįstų 
įžeidimų, užgauliojimų. Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę garbi-
nusi kūrėja sovietinėje Lietuvos 
spaudoje  buvo vadinama „tautos 
prieše“, „išdavike“, „fašistų parsi-
davėle“, užsienyje išleistos ir gerai 
ten įvertintos Alės Rūtos knygos jos 
Tėvynėje „maišomos su žemėmis“, 
kritikuojamos, išjuokiamos.

Kaip bebūtų keista, tačiau la-
bai negražių atsiliepimų, tiesiog 
kaltinimų sulaukta net iš artimų 
giminaičių. Antai pusbrolis Algir-
das Matulionis, buvęs aktyvus ko-
munistinis veikėjas, dirbęs Miškų 
ūkio ministru, išspausdino žurnale 
„Mūsų girios“, paskui laikraštyje 
„Literatūra ir menas“ straipsnį „Su-
grįš mano sūnūs“, o 1987 metais šis 
rašinys pasirodė „Vagos“ leidyklos 
išleistoje A. Matulionio knygoje 
„Girių prieglobstyje“.

Keletą eilučių iš šios knygos no-
risi pacituoti:

„...Sugrįžome, tėve. Sugrįžom, 
motuše. Visi penki ir sesuo Nata-
liutė. Kartu su tarybine liaudimi 
kovojome prieš okupantus, prieš 
fašizmą. Ne kartą mirčiai į akis žiū-
rėjom. Gal likimas lėmė – išlikom.

Grįžom, bet jūsų neradom Ku-
nigiškiuose, tėviškėj mieloj. Ten 
kapinynas – trobesiai sudegę. Sto-
ruliai apanglėję klevai ir liepos 
liudijo, kad jūsų nebėra. O jūs ten, 
netoli Svėdasų, pušynėlyje, tarp 
smiltelių...

Buvo kam užtarti ir jus, tėve, 
nes niekam blogo nebuvot padarę. 
Tačiau neužtarė jūsų švelnioji Ele-
nutė, nes Vilniuje paklodes draskė 
sužeistiems okupantams tvarstyti, 
nebuvo kada jai rūpintis savo te-

Jonas Nakas ir Emilija Sklėriūtė-Nakienė su 1915 m. lapkričio 
3 d. gimusia dukrele (būsimąja rašytoja) Elena Viktorija Nakai-
te bei mažosios krikšto motina Veronika Nakaite-Smalstiene.         
    Autoriaus nuotr. ir foto kopijos

tulyte. Be to, giminėms žemės vis 
buvo maža, jei jūs būtumėt likę, 
jūsų žemės nebūtų užvaldę...

Kai tarybinė kariuomenė priešo 
armijas ėmė triuškinti ir kai skudu-
rų okupantams tikrai trūko, Elenutė 
persirito per vandenyną, ten pasi-
vadino Rūta ir pradėjo kurti nostal-
giškus romanus apie „paklydusius“ 
brolius – rašytoja tapo“...

Daug ten visko prirašyta ir Alės 
Rūtos, ir jos tėvų adresu, išliejant 
visą pagiežą, apkaltinus nebūtais 
dalykais. Kaip rašytoja  pasakoja 
knygoje „Sklėriai“ ir kitose, karo 
pradžioje visi penki broliai Matulio-
niai pasitraukė į Rusiją, nes labai jau 
buvo pasireiškę komjaunuoliškoje 
ir komunistinėje veikloje, tad likti 
jiems buvo pavojinga. Vėliau broliai 
kovojo prieš vokiečius Raudonojoje 
armijoje, 16-osios lietuviškosios di-
vizijos sudėtyje. Kai jie bėgo iš Ku-
nigiškių ir Lietuvos, nepasirūpino 
senų tėvų likimu. O šie – Antanas ir 
Teofilija Matulioniai – buvo areštuo-
ti, paskui baltaraiščių sušaudyti. Taip 
kai kas atkeršijo seniems tėvams 
už „raudonuosius“ jų sūnus. Alės 
Rūtos  tėvai Emilija ir Jonas Nakai 
kurį laiką rūpinosi Kunigiškiuose be 
priežiūros paliktais Matulionių na-
mais ir ūkiu, nes likusius be žmonių 
globos juos galėjo perimti okupacinė 
vokiečių valdžia. Bet, užuot sulaukę 
dėkingumo, buvo kaltinami žemės 
„užgrobimu“, girdėjo grasinimus ir 
skaitė pagiežingus rašinius spaudoje. 
Vėliau motina dukrai rašytame laiš-
ke guosis, kad, ruošiantis perlaidoti 
sušaudytų Antano ir Teofilijos Ma-
tulionių palaikus Svėdasų kapinėse, 
pas juos atvažiavęs Algirdas Matu-
lionis ir kaip koks teisėjas  užsipuo-
lė, barėsi, uždraudė ne tik dalyvauti 
sesers ir jos vyro palaikų perlaido-
jimo iškilmėse, bet ir į Kunigiškius 
„koją įkelti“...

Kai po daugelio metų, lankyda-
masi Lietuvoje, Alė Rūta Vilniuje 
susitiko su tų rašliavų autoriumi, 
smarkiai paliegusiu Algirdu Matu-
lioniu ir ta skaudžia tema pasišne-
kėjo, jis nė negalvojo atsiprašyti 
už rašytojos bei jos tėvų įžeidimą, 
mestus kaltinimus. Ligotas žmogus 
vėl kartojo savo tiesą, kažkur girdė-
tus, kažkokių liežuvautojų išsakytus 
įtarimus, šmeižikiškus kaltinimus. 
Ir netgi pasisiūlė užrašyti ir padova-
noti jai tą knygą  „ Girių prieglobs-
tyje“ su paskvilišku rašiniu „Sugrįš 
mano sūnūs“. Savaime suprantama, 
Alė Rūta to „malonumo“, tokios 
„dovanos“ atsisakė. O  jau sugrįžusi 
į Ameriką, po trijų mėnesių, iš spau-
dos ji sužinojo, kad pusbrolis Algir-
das mirė vėžiu ir buvo iškilmingai 
valstybės lėšomis palaidotas...

Kaune 2010 metais išleistoje 
paskutinėje iliustruotų prisi-
minimų knygoje „Sklėriai“ 
rašytoja Alė Rūta atskleidė 
smulkiausias detales, įdo-
miausius faktus iš garsios ir 
gausios Kunigiškių Sklėrių 
giminės istorijos.

(Atkelta iš 5 psl.)
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Dižonas, palyginti su Paryžiu-
mi, - nedidukas, tai tik apie 155 
tūkstančius gyventojų turintis 
miestelis, bet vis tiek gyvybiškai 
svarbus šaliai, nes šiame regione 
gaminamas Burgundijos vynas yra 
labai populiarus ir keletas šio re-
giono vynų net patenka į pasaulio 
geriausiųjų sąrašą. „Montrachet“ 
pripažintas kaip geriausias sausasis 
baltasis vynas pasaulyje. Taip pat 
reiktų paminėti ir Dižono garsty-
čias, kuriomis garsėja šis miestas. 
Kasdieniam stalui jų galima nusi-
pirkti kiekvienoje parduotuvėje, o 
pačiame miesto centre įsikūrusioje 
suvenyrų parduotuvėlėje siūloma 
įsigyti ir egzotiškesnių versijų, į 
mažyčius stiklainiukus supakuotų, 
skirtingomis spalvomis ir skoniu 
pasižyminčių padažų.

Dižonas – spalvingų stogų 
miestas

Į Dižoną atvykome vėlai, apie 
22 valandą vakaro, todėl pasižval-
gyti po miestą nebuvo laiko, be 
to, nieko ir nesimatė, todėl įsėdę į 
tramvajų nuvažiavome iki Burgun-
dijos universiteto miestelio, kur tu-
rėjome mokytis ir gyventi ateinantį 
semestrą. Taigi, tik kitą rytą pama-
tėme, kur atvykome. Vos palikus 
universiteto kiemą į akis krenta 
raudona skalda barstyti šaligatviai 
ir baltais akmenukais išberti take-
liai bei milžiniški medžiai didelė-
mis grubiomis šakomis – platanai, 
taip pat daug kiparisų ir įvairių ge-
benių. Miesto centre pastatų stogai 
stebina tradicinio burgundiško sti-
liaus raštais ir spalvotomis čerpė-
mis. Dižono kunigaikščių rūmuose 
įsikūrusi miesto merija ir Dižono 
dailės muziejus. Šie rūmai buvo 
pradėti statyti dar viduramžiais, 
XIV amžiuje, o baigti XVIII a., 
todėl viena rūmų dalis yra senesnė 
už kitą. Nepaisant to, visas pastatas 
labai gerai išsilaikęs. Dižono sim-

Žavinga netvarka, vadinama Prancūzija Simona STRAŽINSKAITĖ

Prancūzija – kruasanų, bučinių ir nesibaigiančios buhalterijos 
šalis. Čia aš praleidau šių metų pavasarį ir dalį žiemos, o jeigu 
tiksliau, tai Dižone, apie 300 kilometrų nuo Paryžiaus nutolusia-
me rytų Prancūzijos mieste, Burgundijos Franš Kontė regiono ir 
Kot Doro departamento centre. 

bolis – pelėda. Tai laimės ir sėkmės 
ženklas. Pelėdą, kaip man aiškino 
viena prancūzė, reikia liesti kaire 
ranka, nes ši ranka yra arčiau šir-
dies. Ją reikia uždėti ant pelėdos ir 
sugalvoti norą - tada  jis tikrai išsi-
pildysiąs. Viename iš miesto parkų 
yra daržas, kuriame žmonės gali 
išsipirkti arba išsinuomoti nedidelį 
gabalėlį žemės ir jame auginti ką 
tik nori. To paties parko centre yra 
aptvaras su mažu tvarteliu, kuria-
me gyvena 4 ožkos, 1 avis, 1 žąsis 
ir būrelis vištų. Miesto gyventojai 
gali atsinešti morkų, bulvių, ko-
pūsto lapų ar dar ko nors ir pamai-
tinti gyvūnus, kurie visiškai nebijo 
žmonių -  priešingai, vos priėjus 
prie aptvaro, jie atskuba pažiūrėti, 
ar neatnešei ko nors skanaus. Visa-
me mieste stengiamasi išlaikyti ir 
sukurti kaip galima daugiau žalu-
mos, žalių erdvių ir kaip įmanoma 
mažiau asfalto - net senovinius 
pastatus stengiamasi išlaikyti to-
kius, kokie jie kadaise buvo. Pa-
vyzdžiui, miesto centre, senovinia-
me burgundiško stiliaus pastate yra 
įsikūręs „McDonald‘s“, o kitame 
-  „ZARA“. Taip užtikrinama, kad 
senoviniai pastatai būtų  prižiūri-
mi, teiktų apčiuopiamą  naudą ir 
jiems nekiltų grėsmės būti  apleis-
tiems. Tramvajaus bėgiai, einantys 
per visą miestą, niekuo neišsiskiria 
ir nedarko archajiško, senajai Bur-
gundijai būdingo ,,trotuaro“ (šali-
gatvio, aut. past.). 

Prancūziška virtuvė

Viso savo vizito metu stengiausi 
kaip galima dažniau lankytis uni-
versiteto valgykloje. Už 3.50 euro 
gali nusipirkti sriubą/entrée, pa-
grindinį patiekalą, desertą, bandelę 
ir gauni vandens ąsotėlį. Prancūzi-
joje maistas yra sezoniškas, todėl 
bėgant laikui vis labiau keičiasi. 
Valgykloje gali nusipirkti tiek 
mėsiškų valgių, tiek vegetariškų. 

Mane labiau domino pastarieji, nes 
jau kuris laikas išpažįstu daržovių 
valgytojų kultą. Taigi, maisto pasi-
rinkimas mane labai nustebino, nes 
Prancūzijoje gali rasti įvairiausios 
mėsos, įskaitant arklieną, bet so-
jos kepsnio ar vegetariško apkepo 
neteko išvysti nė vienoje iš Lie-
tuvos švietimo įstaigų valgyklų. 
Prie pasirinkto mėsos gabaliuko 
gali rinktis kokį tik nori garnyrą. 
Ypač populiarūs  lęšių, garuose 
virtų pupelių, gruzdintų bulvyčių, 
kuskuso, ratatouille (prancūziško 
troškinio), špinatų, bulvių košės 
(kuri buvo tokia, kaip mama ga-
mina - sviestu, o ne vandeniu gar-
dinta) pasirinkimai. Taigi, maistas 
gan paprastas ir sveikas, o valgant 
atsiveria tokia skonių įvairovė, 
kokios dar niekada neteko patirti. 
Kaip jau minėjau, prie pagrindinio 
patiekalo taip pat galima rinktis ir 
sriubą/ entrée. Sriubos buvo tiekia-
mos žiemą, kol už lango dar šalta 
ir kartkartėmis pasninga. Trintos, 
įvairių skonių ir tekstūrų sriubos 
sušildo ne tik rankas, bet ir širdį. 
Visos jos trintos ir vegetariškos, su 
detalia sudėtimi virš puodų, kad 
visi įsitikintų, ar gali ją valgyti, ar 
nėra ko nors, kam esate alergiš-
ki. O entrée dažniausiai būdavo 
kokios nors salotos su vinaigrette 
(acto, alyvuogių aliejaus, druskos, 
pipirų bei šlakelio garstyčių pagar-
das)  padažu. Paprasta, bet labai 
skanu ir sotu. Prancūzija garsėja 
kruasanais, sluoksniuotos tešlos 
pyragėliais, tačiau valgykloje jie 
netiekiami. Jų vietoje – dieviško 
skonio tarteletės - obuolių, kriau-
šių, miško uogų, manų kruopų įda-
ro pyrago gabaliukai su plonyte, 
bet pakankamai stora plutele, kad 
išlaikytų turinį. Kraštelis minkštas 
ir nė trupučio neapdegęs. Vos pa-
mačius tokį konditerinį šedevrą, 
burnoje prisikaupia seilių ir darosi 
sunku laukti eilėje prie kasos. Ta-
čiau tiems, kurie kepinių nemėgsta 
(tokių nebuvo) buvo galima rinktis 
įvairių vaisių stiklainėlius, pudingo 
arba jogurto indelius arba tiesiog 
sūrio. Dar ir dabar prisimenu pran-
cūzišką virtuvę su ilgesiu širdyje ir 
tyliai žadu sugrįžti.

Studijos universitete

Jei virtuvė paliko neišdildomą 
įspūdį, tai tą patį galiu pasakyti 
apie švietimo sistemą. Nežinau, 
kaip kitur, bet universitete, kuriame 
mokiausi aš, buvo baisi netvarka. 
Kai išvyksti pusmečiui studijuoti 
į užsienį, turi pasirinkti atitinkan-
čius tavo studijų programą dalykus 
priimančioje įstaigoje pagal patei-
kiamą sąrašą. Nuvykus į Burgun-
dijos universitetą, mums buvo 
paaiškinta, kad vienas iš dalykų, 
kurio mums reikia, yra pasiekia-
mas tik išskirtinės atrankos metu, 
kuri jau vyko praeito semestro 
pabaigoje. Na, nieko tokio, juk 
tikriausiai turi būti kažkas pana-
šaus... Tik, deja, tai nebuvo vi-
siškai tiesa. Į dalį paskaitų tavęs 
nepriima, nes a) tu per daug ži-
nai; b) tavęs tiesiog nepriims fa-
kulteto sekretorius, nes jis nenori 
ir, be to, neprivalo visų priimti, 
kaip pats sakė. Taigi, lieka labai 
ribotas skaičius pasirinkimų, bet 
nereikia nuleisti nosies ir toliau 
ieškoti bent iš dalies tinkamo va-
rianto! Kai pagaliau susitvarkėme 
reikalus su paskaitomis, prasidė-
jo milžiniškų pastangų ir kantry-
bės reikalaujantis popierių pildy-

mas. Turime gaudyti už studentų 
mainus atsakingą asmenį, kuris į 
elektroninius laiškus atsako tik 
kas kokias 2 savaites, beje, net ir 
iš anksto susitarus dėl susitikimo, 
ne visada pasirodo, todėl toks po-
žiūris stumia į neviltį. Vienintelis 
šioje painiavoje gelbėjantis daly-
kas – desertai ir komiksai. Uni-
versiteto bibliotekoje yra nemaža 
prancūzų mėgstamų komiksų, 
mangų, filmų ir žurnalų, kuriuos 
galima pasiimti su studento korte-
le. Todėl, užklupus įvairiausioms 
buhalterinėms negandoms, visada 
galima susiraityti ant sofos su filo-

sofijos žurnalu rankose. 
Taigi, šis mano pasakojimas 

prašyte prašosi  apibendrinimo : 
,,Prancūzija yra nuostabi šalis, už-
burianti savo architektūra, žavinti 
nepakartojamai subtiliu maistu, 
pribloškianti nepaprasto grožio 
gamta, bet jos švietimo sistema 
subalansuota tik pranūzams“. 
Kaip ten bebūtų, įsimylėjau Pran-
cūziją, nepaisydama jos trūkumų, 
todėl  viliuosi, kad ne kartą dar 
ten grįšiu, tik labiau pasiruošusi ir 
apsišarvavusi kantrybe, pasiren-
gusi pažinti naujas jos spalvas ir 
atspalvius.

Dižono kunigaikščių, Philippe le Hardi ir Jean sans Peur kapai, 
išlikę nuo XV amžiaus.

Dižono ženklas - pelėda. Sa-
koma, kad, ją palietus kaire 
ranka, atsisuks sėkmė.

Tradiciniai burgundiški pasta-
tų stogai dera prie šiuolaikinių 
parduotuvių.

Miesto centre esantis fontanas apsuptas senovinių burgundiško 
stiliaus pastatų.

Miesto merija rūmus dalijasi kartu su Dižono dailės muziejumi.
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užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiu Rūtą 
PACIŪNIENĘ mirus mylimai 
Mamai.

Jadvyga Šapolienė

Nuoširdžiai užjaučiame 
Kristiną ŠIAUČIULYTĘ - 
MATIJOŠĘ, mirus mylimam 

tėveliui.

UAB ,,Anykščių šiluma” 
kolektyvas

Raimondas GUOBISDidžiosios kameros meistras
Anykščiuose lankėsi ir siaurojo geležinkelio stotį bei pagelžkelės 

įdomybes fotografavo garsus fotografas iš Maskvos Vladimiras 
Vaskinas. Fotografavo senoviniu stiliumi -  super dideliu fotoapa-
ratu į super dideles negatyvines plokšteles, iš kurių kontaktiniu 
būdu, kaip ir beveik prieš du šimtmečius, padarys juodai baltas 
fotografijas.

,,Fotografija - mano gyveni-
mas“, -  ištarė nuotaikingas, ne-
didelio ūgio, apvalus ir smagus 
maskvietis Vladimiras Vaskinas. 
Ir man buvo viskas aišku. Beveik 

viskas: jau nebereikėjo stebėtis, 
nebereikėjo klausti, kodėl fotogra-
fuoja taip, o ne kitaip, kodėl yra 
pasirinkęs tokį brangų fotografa-
vimo būdą. Kuomet pomėgis yra 

gyvenimas, jam negaila nieko, nes 
kartais jis net svarbesnis už gyve-
nimą. Sėkminga nuotrauka atper-
ka bet kokios materijos stygių.

Daugybėje parodų dalyvauja. 
Dirbęs inžinieriumi, darbavęsis 
statybų aikštelėse, o neseniai išė-
jęs į pensiją, kaip Rusijoje iki šiol 
įprasta, sulaukęs šešiasdešimties. 
Tiek jam sukako pernai, tad dar  
jaunas, vos vienerius metus užsi-
tarnautu poilsiu besimėgaujantis  
pensininkas gali visą savo energi-
ją, patyrimą skirti didžiajai aistrai 
- fotografijai.

Sakosi esąs portretistas, tačiau 
mėgstąs ir peizažus. Darbuoja-
si ir Maskvoje, ir savo namuose, 
nutolusiuose bene dvi dešimtis 
kilometrų nuo sostinės, sodyboje 
netoli Rubliovkos įrengtoje ateljė. 
Patinka žmogus - sukuria fotogra-
fiją nemokamai,  o kiti  moka ne-
menkus pinigus. Kokia valstybės 
parama? Na, gaunąs savo parodai 
nemokamai salę - ir tai labai gerai. 
Žinoma, yra bičiulių verslininkų, 
kurie padeda darbuotis tikriausio-
je meno srityje, senuoju stiliumi, 
ypač brangiomis medžiagomis.

Juk į JAV gamybos fotoaparatą, 
kurį gerokai patobulino, kad ga-
lėtų - nors ir sunkiai, tačiau nors 
kelias dešimtis metrų nusinešti - 

deda net 28 x 36 centimetrų dy-
džio negatyvines korteles. Daro ir 
tokio pat dydžio nuotraukas. Ypa-
tinga raiška, kokybė ir garantuo-
tas ilgaamžiškumas. Beje, į Lietu-
vą atvyko tam, kad galėtų pasiimti 
čia iš Bulgarijos persiųstą gerokai 
didesnę kamerą, kuriai įsigyti pi-
nigų paaukojo bičiuliai verslinin-
kai. Puiku, kai yra gerų bičiulių, 
kurie nepagaili tūkstančio kito ir 
dar padrąsina: ,,Darbuokis, Vla-
dimirai, darbuokis...“ Žinoma, tai  
ne tiek darbas, kiek kūryba. Kū-
ryba sukomponuoti, kūryba užfik-
suoti, o po to kokybiškai atspausti 
fotografiją. Kartais svarbūs žmo-
nės pastebi ir pasiseka nukeliauti į 
ypatingas vietas. Juk kuomet buvo 
vykdoma mokslinė ekspedicija į 
Naujosios Žemės salas Arktikoje, 
pakvietė fotografu jį. Tai buvęs 
nepaprastas patyrimas - juk ten 
pakliūti gerokai sudėtingiau negu 
į Everestą.

Apie Lietuvą pasakęs, kad čia 
juos aplanko pribloškianti ramy-
bė. Palyginus, ką jaučia čia, tai 
Maskva esanti tikriausias ,,dur-
domas“. Ten visi skuba, lekia ir 
oficialiai net dvylikos milijonų 
gyventojų miestas nemiega nei 
dieną, nei naktį, niekada nesiilsi. 
Viskas brangu, gyventi nelengva. 

Didžiosios kameros meistras Vladimiras Vaskinas pasirengęs...
Autoriaus nuotr.

Informacija dėl užtvankos ant Šventosios 
upės avarinio gedimo šalinimo ir skydų 
pakėlimo mechanizmų remonto darbų

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 16 
d. Anykščių miesto tvenkinyje ant Šventosios upės bus vykdomi vandens lygio pažeminimo  
darbai, siekiant atlikti valstybei priklausančio statinio hidrotechnikos komplekso – užtvankos 
ant Šventosios upės avarinio gedimo šalinimo ir skydų pakėlimo mechanizmų remonto dar-
bus. Vandens lygio pažeminimo darbų pabaiga 2019 m rugpjūčio 22 d.                                          

Darbai bus vykdomi vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir už-
tvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.D1-695 ,,Dėl leidimų pažeminti vandens lygį 
tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriuje nu-
statytais aplinkosaugos reikalavimais.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 884

ANYKŠČIŲ seniūnija

Rubikių seniūnaitija 2019-08-20 17 val. Bendruomenės na-
muose (Anykščių r., Anykščių sen., Rubikių k., Čentupio g. 
6). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Pagirių seniūnaitija 2019-08-21 17 val. prie skelbimų lentos 
(Anykščių r., Anykščių sen., Pagirių k., Lieptegėnų g. 1 prie 
skelbimų lentos). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

S. Elmininkų seniūnaitija 2019-08-22 17 val. bendruome-
nės namuose (Anykščių r., Anykščių sen., Elmininkų I k., 
Kaštonų g. 34). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

KAVARSKO seniūnija

Dabužių seniūnaitija 2019-08-26 16 val. Dabužių bendruo-
menės namuose (Anykščių r., Kavarsko sen., Dabužių I k., K. 
Sirvydo g. 1). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Kavarsko centrinė seniūnaitija 2019-08-29 16 val. Kavars-
ko seniūnijos salėje (Anykščių r., Kavarsko m., Respublikos 
a. 9). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

SVĖDASŲ seniūnija

Aulelių seniūnaitija 2019-08-28 13 val. Anykščių r. šeimos 
ir vaiko gerovės centro patalpose (Anykščių r., Svėdasų sen., 
Aulelių k., Liepų 11). Rinkimų būdas – gyventojų susirinki-
mas.

Daujočių seniūnaitija 2019-08-28 15 val. Daujočių ben-
druomenės namuose (Anykščių r., Svėdasų sen., Daujočių k., 
Vilties g. 11). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 884

SKELBIAMOS ANYKŠČIŲ 
RAJONO SENIŪNIJŲ 

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ 
DATOS

Politikos pokalbyje nelietėme, 
tačiau supratau, kad Rusijos žmo-
nės norėtų daugiau demokratijos 
ir teisingumo, nors gyventi gali-
ma. Svarbiausia, kad galima kurti, 
o kūryba nugali visas blogybes, 
skatina gyventi, veikti ir daro pa-
saulį šviesesnį.
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įvairūs

siūlo darbą

MOZAIKA

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Umega Group AB įmonė 
Utenoje pastoviam darbui ieš-
ko: Suvirintojų, dažytojų, šalt-
kalvių, šratuotojų. 862086981 

Info@umegaagro.com

Kviečiame mokytis Umega 
Group, AB Mokymo centre 
(Metalo g. 5) 8 686 22376

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties 
– sudarome mokymosi 

sąlygas. 
Taip pat bendradar-

biaujame pasirašydami 
trišales sutartis su darbo 

užimtumo tarnyba, dėl 
finansavimo reikiamai 

kompetencijai įgyti. 

Tel. (8-686) 23411.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Juodos spalvos 6 mėnesių ka-
lytę.

Tel. (8-648) 30917.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Šulinio, kanalizacijos žiedų kasi-
mas, pardavimas, atvežimas.

Tel.: (8-639) 23035,(8-651) 55925.

Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, atlieka klasikinius masa-
žus kliento namuose.

Tel. (8-622) 58043.

Arboristų paslaugos: pavojingų 
medžių pjovimas, genėjimas, su-
rišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinko skar-
dos. Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. 

Panevėžys, Kerbedžio g. 21. 
Tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja 
plyteles, kala dailylentes, šiltina 
sienas, deda dekorą, kuria dizai-
ną. Atlieka visus stratybos ir re-
monto darbus.

Tel. (8-624) 32107.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata. 
Sertifikuotos medžiagos.

 Tel. (8-699) 18885. 

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas.

Tel. (8-609) 97785.

Reikalingas vienišas asmuo, ga-
lintis padėti ūkyje. Apgyvendina 3 
kambarių bute.

Tel. (8-600) 40863.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com

Rugpjūčio 22 d. į Anykščius atvyksta  angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus,kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems:

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu;
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 15 val. iki 17 val.
Tyrimas mokamas.

Tvenkinių kasimas, žemės lygi-
nimas, griovių valymas, melioraci-
ja, vandentiekio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Smulkina žolę. 
Tel. (8-615) 94387.

Vilniuje ketvirtadienį iškrito 
beveik pusė rugpjūčio mėnesio 
kritulių normos

Vilniuje iki ketvirtadienio pava-
kario iškrito beveik pusė rugpjūčio 
mėnesio kritulių normos.

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenimis, iki 16 valan-
dos sostinėje iškrito 34,6 milimetrai 
kritulių, kai rugpjūčio mėnesio nor-
ma yra 75 milimetrai.  „Tai mes jau 
ir turime beveik pusę tos normos. 
Vidutiniškai per mėnesį Vilniuje 
iškrenta 75 milimetrai kritulių, tai 
šiandien iškritęs kritulių kiekis yra 
tikrai didelis“, – BNS meteorologas 
Donatas Valiukas. „Kintant klimatui 
tokių dienų per metus pasitaiko vos 
po keletą“, – pridūrė jis.

Taip pat gausiai lijo ir Dotnuvoje, 
kur iškrito 36,1 milimetro kritulių, 
Švenčionyse – 33,5 milimetro, Va-
rėnoje ir Telšiuose – 23 milimetrai. 
Pasak D. Valiuko, ketvirtadienį Lie-
tuvoje lijo labai netolygiai, tolygiau 
krituliai krito tik pietryčių Lietuvoje.  
„Sakykime, Raseiniuose, kurie yra 
visai netoli Dotnuvos, iškrito vos 3,8 
milimetro, tai tie krituliai kai kurių 
rajonų dalių ir galėjo neužkabinti“, 
– teigė meteorologas. Pasak jo, to-
kias lietingas dienas prognozuoti iš 
anksto sudėtinga, tačiau antroje rug-
pjūčio pusėje laukiama įprastų šiam 
mėnesiui orų su šiek tiek gausesniais 

krituliais.

Naujojoje Zelandijoje rasta 
išnykusių papūgų milžinių 
liekanų

 Naujojoje Zelandijoje rasta prieš 
19 mln. metų gyvenusių didžiulių 
papūgų, kurių ūgis buvo didesnis 
kaip pusė vidutinio žmogaus ūgio, 
fosilijų. Sprendžiant iš kojų kaulų, 
šie paukščiai buvo apie metro ūgio ir 
svėrė iki 7 kg, sakoma paleontologų 
tarptautinės grupės straipsnyje, pa-
skelbtame žurnalo „Biology Letters“ 
vėliausiame numeryje.

„Ji būtų galėjusi skraidyti, bet 
spėjame, kad ji veikiausiai neskrai-
dė“, – trečiadienį naujienų agentūrai 
AFP sakė Kenterberio muziejaus 
Gamtos istorijos skyriaus vyresnysis 
kuratorius Paulas Scofieldas (Polas 
Skofildas).

Šie kaulai buvo aptikti 2008 me-
tais, ir iš pradžių niekas tiksliai ne-
žinojo, kokios rūšies gyvūnui jie 
priklauso. Fosilijos 11 metų dulkėjo 
lentynoje, kol anksčiau šiais metais 
jas ėmėsi tirti minėta mokslininkų 
grupė.

„Mintis, kad jos priklausė papūgai 
milžinei, nešovė mums į galvą. Ma-
nėme, kad galbūt tai koks nors erelis, 
kol sugrįžome ir vėl atidžiai pasižiū-
rėjome“, – aiškino P. Scofieldas.

Papūga buvo pavadinta Heracles 

inexpectatus („Netikėtasis Hera-
klis“) – dėl gyvūno dydžio ir jėgos, 
taip pat dėl atradimo netikėtų aplin-
kybių. „Heracles, didžiausia kada 
nors gyvenusi papūga, neabejotinai 
turėjo masyvų papūgišką snapą, 
kuriuo galėdavo perskelti viską, ką 
panorėjusi. Tikėtina, kad ji mito kai 
kuo daugiau nei įprastas papūgų 
lesalas – galbūt netgi kitomis papū-
gomis“, – sakė Naujojo Pietų Velso 
universiteto Paleontologijos tyrimų 
centro darbuotojas Mike’as Archeris 
(Maikas Arčeris).

Šis gyvūnas dydžiu prilygo Mau-
ricijaus saloje gyvenusiems neskrai-
dantiems paukščiams drontams, 
išnaikintiems europiečių kolonistų 
XVII amžiuje. Heracles buvo dvigu-
bai stambesnė už Naujojoje Zelan-
dijoje tebegyvenančias, bet irgi ties 
išnykimo riba atsidūrusias neskrai-
dančias pelėdines papūgas, iki šiol 
laikytas stambiausiomis savo šeimos 
atstovėmis. Šių papūgų suakmenėju-
sių liekanų buvo rasta kasinėjant ne-
toli Sent Batanso Naujosios Zelandi-
jos pietinėje dalyje. Šiame regione 
randama nemažai mioceno periodu, 
kuris tęsėsi prieš 23–5 mln. metų, 
gyvavusios faunos atstovų fosilijų. 
Naujoji Zelandija yra gerai žinoma 
dėl joje šiuo metu arba kadaise gy-
venusių stambių sparnuočių. Dabar 
jau išnykę neskraidantys paukščiai 
moa buvo iki 3,6 m ūgio, matuojant 
ištiesus kaklą.

„Tačiau iki šiol niekas niekur 
nebuvo radęs didžiulės išnykusios 
papūgos“, – sakė Flinderso univer-
siteto profesorius adjunktas Trevo-
ras Worthy (Trevoras Vortis).

„Kasinėjome šiuos fosilijų telki-
nius 20 metų, ir kasmet atrandama 
naujų paukščių ir kitų gyvūnų... 
Neabejotina, kad šiame itin įdo-
miame telkinyje bus atrasta dau-
giau netikėtų rūšių“, – pridūrė jis“

Praeitais metais tame pačiame 
regione mokslininkai rado di-
džiulių urvinių šikšnosparnių, 
gyvenusių prieš 16–19 mln. metų, 
liekanų. Sprendžiant iš tų gyvūnų 
dantų ir kaulų, manoma, kad jie 
buvo triskart stambesni už viduti-
nį šiuolaikinį šikšnosparnį ir svėrė 

apie 40 gramų.

Šalia Tokijo išsiveržė Asamos 
ugnikalnis

Šalia Tokijo pirmąkart per pas-
taruosius ketverius metus ketvirta-
dienį išsiveržęs Asamos ugnikal-
nis pradėjo spjaudytis pelenais ir 
dūmais, priversdamas pareigūnus 
paskelbti perspėjimą nesiartinti prie 
kalno.

Asamos kalnas, nutolęs apie 140 
km į šiaurės vakarus nuo Japonijos 
sostinės, išsiveržė naktį iš trečiadie-
nio į ketvirtadienį. Nacionalinė me-
teorologijos agentūra paskelbė 3-o 
lygio iš penkių pavojų, ragindami 
žmones vengti ugnikalnio.

Agentūra perspėjo, kad dideli 
akmenys ir greitos karštų dujų sro-
vės gali paveikti vietoves, esančias 
4 km spinduliu nuo kraterio, o neto-
liese įsikūrusius miestus, priklauso-
mai nuo vėjo krypties, gali pasiekti 
mažesni akmenys ir pelenai.

Vienas meteorologijos agentūros 
pareigūnas ketvirtadienį naujienų 
agentūrai AFP sakė, kad iš ugnikal-
nio į orą tebesiveržia dujos, tačiau 
„normalaus“ lygio tai esą neviršija. 
„Nematome, kad ši veikla akty-
vėtų“, – teigė pareigūnas. Asamos 
ugnikalnis pastarąjį kartą buvo iš-
siveržęs 2015-ųjų birželį. Tąkart 
niekas nenukentėjo.

Saudo Arabijoje daugiau nei 2 
mln. pasaulio musulmonų 
pradeda hadžą

 Daugiau nei 2 mln. musulmonų 
penktadienį pradėjo kasmetinį hadžą, 
Saudo Arabijai stengiantis užkirsti 
kelią šios piligriminės kelionės po-
litizavimui Persijos įlankoje tvyrant 
didžiulei įtampai dėl laivybos inci-
dentų.    

Hadžas, vienas didžiausių religinių 
susibūrimų pasaulyje, yra vienas iš 
penkių islamo stulpų. Šią piligrimi-
nę kelionę bent kartą gyvenime turi 
atlikti kiekvienas fiziškai pajėgus ir 
finansiškai išgalintis tai padaryti mu-
sulmonas.

Hadžą sudaro virtinė religinių 

apeigų, atliekamų penkias dienas 
Saudo Arabijos vakaruose esančioje 
švenčiausioje musulmonų vietoje – 
Mekoje ir jos apylinkėse.  

„Visos valdžios šakos pasirengu-
sios, ir mes didžiuojamės galėdami 
priimti tikinčiuosius“, – sakė saugu-
mo pajėgų atstovas Bassamas Attia 
(Basamas Atija). 

Šiais metais hadžo apeigose daly-
vaus iš viso maždaug pustrečio mili-
jono tikinčiųjų, dauguma jų atvyko iš 
užsienio, nurodo vietos žiniasklaida.   

„Internetu buvo išduota daugiau 
nei 1,8 mln. vizų be tarpininkavimo 
dokumentų. Tai sėkmė“, – sakė ha-
džo reikalus kuruojančios ministeri-
jos pareigūnas Hatimas bin Hassanas 
Qadi (Hatimas bin Hasanas Kadis). 

„Atlikę hadžą – vieną iš Islamo 
stulpų – jaučiamės apsivalę, be to, 
susitinkame su žmonėmis iš viso pa-
saulio. Tai nuostabu“, – sakė piligri-
mas iš Egipto 40-metis Mohamedas 
Jaafaras (Mohamedas Džafaras).   

Daugeliui maldininkų hadžas yra 
pakilus, tik kartą per gyvenimą pasi-
taikantis įvykis, tačiau ši kelionė toli 
gražu nėra lengva.  Maldininkams 
per dieną tvyrant didžiuliam karščiui 
tenka nueiti 5–15 km, o laukimo il-
gose eilėse gali neatlaikyti net patys 
kantriausieji.

Tuo metu Saudo Arabijai hadžas 
tampa didžiausiu metų logistiniu iš-
šūkiu. Valdančiosios Saudų giminės 
legitimumas grindžiamas švenčiau-
sių islamo vietų sergėtojų statusu. 
Karaliaus Salmano oficialus titulas 
yra „dviejų šventųjų mečečių (Me-
koje ir Medinoje) sergėtojas“. Šį 
garbės titulą turėjo visi kiti Saudų 
karaliai ir anksčiau Hidžazo regione 
viešpatavę Osmanų imperijos valdy-
tojai.

Karalystė skiria milijardus dole-
rių už parduodamą naftą gaunamų 
pajamų saugumo ir apsaugo priemo-
nėms, ypač Minoje, kur yra įvykę 
kai kurių pražūtingiausių hadžo inci-
dentų.Daugiausiai gyvybių pareika-
lavusi tragedija įvyko prieš ketverius 
metus: 2015 metų rugsėjo 24-ąją 
kilus panikai ir spūsčiai maldininkų 
minioje Minoje žuvo mažiausiai 2 
426 žmonės.
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Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Superkame KARVES, 
BUlIUS IR TElyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Perka VERŠElIUS, 
ŠVIEžIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKą.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą, sodą arba sodybą 
Anykščiuose arba rajone. 

Tel. (8-647) 35121.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, 
(8-609) 27450.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 11 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluo-
sime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys 
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 
15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

Nekilnojamasis turtas

6 ha dirbamos žemes plotą 
Traupio sen. Naujadalio k. (54 na-
šumo balai).

Tel. (8-698) 35044.

Namą Anykščių mieste (su visais 
patogumais, 15 a žemės namų 
valda).

Tel. (8-678) 83350.

Mūrinį 200 kv. m namą su ūki-
niais pastatais, 25 a žemės sklypu, 
esančiu Malūnų g. 9/11, Kupiškio 
mieste. Kaina 70 000. 

Tel. (8-688) 07979.

Pusę medinio namo Liudiškių g. 
Yra visos komunikacijos.

Tel. (8-676) 13756.

Pusę 2 a. mūrinio namo gra-
žioje vietoje šalia Lipšio ežero 
- Anykščių r., Aušros k. Po namu 
rūsys, naujas stogas, plastikiniai 
langai, 39 a. Galima pirkti tik 1 ar 
2 aukštus. 28 000 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.   

Automobiliai ir kt.

FORD FOKUS.
Tel. (8-610) 91553.

PEUGEOT 206, 2005 m., 1,4 
dyzelis, TA iki 2020-07. Kaina 700 
Eur.

Tel. (8-600) 84600.

Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 48696.

Kuras

Alksnio, uosio, klevo ir maišytas 
malkas kaladėlėmis. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Skaldytas išdžiovintas malkas ir 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdv. m., miškove-
žiu 30 erdv. m. 

Tel. (8-648) 84052.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. - 
įvairių veislių braškių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Karvę.
Tel. (8-606) 20474.

Žieminius kviečius. Kaina sutartinė.
Tel. (8-601) 90669.
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anekdotas

oras

+14

+22

mėnulis
Rugpjūčio 10 - 12 d. - 
priešpilnis

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

Norimantas, Laima, Laurynas, 
Asterija, Astra.

šiandien

rugpjūčio 11 d.

rugpjūčio 12 d.
Radegunda, Laimonas, 
Laimona, Klara, Radė.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FeljeTONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Kunigas pasikviečia zakristijoną 
prie klausyklos, kad tas išpažintį 
atliktų.

Kunigas klausia:
- Kas iš rūsio vagia mano vyną?
Zakristijonas:
- Ką sakot? Nieko negirdžiu.
Kunigas:
- Kas iš rūsio vagia mano vyną?
Zakristijonas:
- Kunigėli, gal pasikeičiam vie-

tom? Kažkaip nieko nesigirdi.
Pasikeičia vietomis. Zakristijo-

nas klausia:
- Kas miega su mano žmona???
Kunigas:
- Bet tikrai, kaip čia nieko nesi-

girdi.

***

Žmogelis sapnuoja, kad pas jį 
sapne ateina velniukas ir sako:

- Pasisiokim.
Ryte žmogelis žiūri - lova šlapia. 

Ir taip visą savaitę. Neapsikentė 
žmogelis ir nuėjo pas daktarą pra-
šyt vaistų. Vaistų gavo, bet po sa-
vaitės vėl tas pats. Ir vėl žmogelis 
eina pas daktarą ir guodžiasi, kad 
vaistai nepadeda. Daktaras ir sako 
žmogeliui:

- Kai velniukas kvies pasisiot, 
sakyk, kad tu jau pasisiojai, ir vis-
kas.

Naktis, žmogelis miega, ateina 
velniukas ir kviečia sisiot, o žmo-
gelis, mandras jau, dabar sako:

- Aš jau pasisiojau.
- Na tai pakakokim, - sako vel-

niukas...

***

Du draugai kalbasi:
- Vakar sutikau Petro žmoną...
- Ir ką?
- Eilinį kartą įsitikinau, kad ji 

neištikima.

Amiliutei širdį maudžia
Ir ji mintį naują audžia.
Pasimels prieš Šventą Paną -
Tepalaimins verslo planą.

Žolinės - pati ta proga -
Vaistų pagamint ji moka:
Ar tau sloga, ar artritas,
Riečia gal radikulitas?

jeigu skrandis vėl durniuoja,
Kvaraba pikta pristojo,
Iš pat ryto galvą sopa,
Nuo valdžios sprendimų bloga - 

Amiliutė vaistą rimtą,
Gydo kur ligų gal šimtą,
Pagamint lengvai galėtų
Ir Anykščiai išgarsėtų!

Kabinetą prie ekrano
Nuo rytojaus atidaro.
ekrane mirgės žinutė - 
„eKSTRASeNSĖ AMIlIUTĖ!”

Amiliutė ruošiasi teikti ekstrasensės paslaugas

Dvi sesytės per kalnelį nesuei-
na. Kas? Manote - akys? Ne... Tai 
dviračių takas dešiniajame Šven-
tosios upės krante.  Miesto tilto 
apylinkėse takas baigiasi  abiejo-
se pusėse, jam sujungti pritrūko 
apie 50 metrų. Teigiama, kad dar-
bai bus baigti kitame etape. 

Gyvenome daugelį metų be 
tako, tai ir dar pagyvensime be 
tos 50 metrų atkarpos. Juolab kad 
važiavimas nuo užtvankos pusės 
yra solidi pramoga ekstremalams. 
Anykštėnai tako subtilybes jau 
išanalizavo, žino, kada pradėti 
stabdyti dviračius, tačiau miesto 

Pramoga ekstremalams
svečiams, pirmą kartą važiuojan-
tiems taku, - maudynės Švento-
sios upėje praktiškai yra garan-
tuotos, nes takas dingsta prieš pat 
upę. Kas gali paneigti galimybę, 
kad tako dingimas prieš pat upę 
nėra sąmoningas projekto auto-
riaus sumanymas. Važinėjimas 
dviračiu upės pakrante yra nuo-
bodi, nuvalkiota pramoga, o štai 
ekstremalios maudynės - jau šis 
tas. Po tokios atrakcijos bus ką 
bičiuliams papasakoti. Na, o jei 
pramogautojas neišplauks - lai-
kraščiai ir portalai apie pramogą 
papasakos.  

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

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

Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 
mokėkite tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio 

prenumeratą gausite dovanų. 
(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

AKCIJA!


