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Rašytoja norėtų pasenti gimtuosiuose 
Rubikiuose Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Humanitarinių mokslų dak-
tarė, rašytoja, senosios lietuvių 
literatūros tyrinėtoja, Vilniaus 
Universiteto dėstytoja Jurga 
Žąsinaitė – Gedminienė užaugo 
Anykščių krašte, Rubikiuose. 
Trečiąją knygą ,,Memento Gro-
dno. Dingusi Lietuvos Gardino 
istorija” šią vasarą pristačiusi 
moteris atskleidė, jog net ir šia-
me romane, kurio veiksmas su-
kasi Gardine, skaitytojas gali 
rasti Anykščių įvaizdžių – ten 
vienas iš pagrindinių romano 
veikėjų mintimis grįžta į savo 
gimtinę, primenančią šiaurės 
rytų Lietuvą.

Trečiąją savo knygą ,,Memento Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino istorija” rašytoja dedikavo savo 
Mokytojui, iš Anykščių krašto kilusiam profesoriui Antanui Tylai. 

Antradienį, rugpjūčio 13-ąją, Staškūniškio gyventojai rinkosi į pasitarimą, kuriame bendruomenė 
sprendė, kaip gintis nuo vėjo elektrinių parko statytojų. Naują staškūniškiečių pasipiktinimo bangą 
sukėlė į namus užsukantys elektrinių statytojų atstovai, kurie įžūliai siūlo gyventojams pasirašy-
ti ,,susitarimus“ mainais į 400 eurų kompensacijas. Pagal pirminius sumanymus, UAB,,European 
Energy Lithuania“ šalia Staškūniškio ketino statyti 15 vėjo elektrinių.

Trečiadienį, rugpjūčio 14-ąją, savo planus dėl vėjo elektrinių statybų Kavarsko seniūnijos terito-
rijoje ketino pristatyti kiti verslininkai, tačiau jų paklausyti neatėjo nė vienas žmogus.

Už 400 eurų perka ... įsipareigojimus 
paveldėtojams Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus (priekyje dešinėje) sako, kad jis nepageidautų vėjo elektrinės, 
jei ši būtų statoma arčiau nei 2 kilometrai nuo jo namų.

Mulkina čiabuvius

Ties Staškūniškiu planuota sta-
tyti 4,5 MW nominaliosios ga-
lios vėjo jėgaines, kurių  bokšto 
aukštis - 125-164 m., rotoriaus 
diametras - 149 m., o bendras 
jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 
m. Staškūniškio elektrinės būtų 
aukščiausios Lietuvoje. Palygini-
mui - Vilniaus televizijos bokšto 
restoranas ,,Paukščių takas“ yra  
165 m. aukštyje. Artimiausi gy-
venamieji namai nuo konkrečių 
planuojamų elektrinių yra už 325, 
340 ir 365 metrų.

,,Elgiasi kaip filme ,,Volkeris. 
Teksaso reindžeris“: ,,Eina pas 
čiabuvius ir, mulkinadami žmo-
nes, tvirtina, kad ,,visi jau pasira-
šė“, - kalbėjo antradienio renginį 
moderavęs verslininkas, kaimo 
turizmo sodybos savininkas  Gin-
taras Senulis.

Plaukimas. VšĮ „Sveikas mies-
tas“, administruojantis naująjį 
Fabijoniškių baseiną, pakvietė 
mokytis plaukti ir savo įgūdžius 
tobulinti 7-15 metų vaikus. Treni-
ruotes ves profesionalūs ir kvalifi-
kuoti treneriai, tarp jų ir ilgametis 
Lietuvos plaukimo rinktinės vyr. 
treneris Žilvinas Ovsiukas. Vai-
kams bus rengiamos treniruotės du 
kartus per savaitę (iš viso 8 kartai 
per 4 savaites).

Pasiruošimas. Anykščių rajono 
savivaldybei ežerų tvarkymo dar-
bų  projektą už 10 tūkst. eurų rengs 
UAB ,,Inžinerinis projektavimas“. 
Numatyta Rubikių, Nevėžos bei  
Viešinto ežeruose šienauti vandens 
augalus.

Langai. Kęstučio Labučio 
įmonė laimėjo jau antrąjį šiemet 
skelbtą UAB Anykščių komunali-
nis ūkis viešąjį pirkimą ir  rūpinsis  
Anykščių daugiabučių namų laipti-
nių langų gamyba, montavimu bei 
apdaila. Viešojo pirkimo vertė - 7 
tūkst. 440 Eur. Pagal sutartį langus 
numatyta sumontuoti Ramybės 
3-iajame daugiabutyje.

Turgus. ,,Blusturgiai“ iš Anykš-
čių miesto jau plečiasi ir į rajoną. 
Mėnesio pradžioje tokį turgų su-
rengė Svėdasų bendruomenė.Tur-
gus surengtas buvusios pieninės 
teritorijoje, kuri priklauso versli-
ninkei Danutei Kutkienei. Panašu, 
kad sumanymas pasiteisino - ,,Blu-
sų turgų“ svėdasiškiai planuoja pa-
kartoti.

Atstovas. Anykščių rajono tary-
bos narys, konservatorius Šarūnas 
Grigonis spalio 5 - 20 dienomis iš-
vyksta į Japoniją. Š.Grigonis atsto-
vaus Lietuvai Jaunimo reikalų de-
partamento ir Japonijos ambasados 
organizuojamoje Jaunimo gerosios 
valios misijoje Japonijoje kartu 
su dalyviais iš Austrijos, Meksi-
kos, Peru ir Vietnamo. Į Japoniją 
iš Lietuvos vykti pretendavo 373 
jaunuoliai. Į paskutinį atrankos 
etapą (pokalbį su komisija) buvo 
pakviesta 20 dalyvių, iš kurių ko-
misija atrinko 7 asmenis dalyvauti 
programoje. Jaunimo gerosios va-
lios misija yra skirta jaunimo tobu-
lėjimui.

Lajų takas – 
tarp geriausiai 
įvertintų vietų 
Lietuvoje

Visiškas 
Katalonijos 
dangtis!

Kitokiu ugdymu 
nesusižavėjo - 
,,Šventosios upės 
mokykla“ 
neatsidarys

Nuo Žolinės 
puokščių iki 
šokančių žirgų
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spektras

Temidės svarstyklės

Ferdinandas Jakšys: ,,Neišreikši 
atsakomybės be džiaugsmo“

Viena iš sekamiausių socialiniuose tinkluose 
anykštėnių šlovės nesivaiko

Skausmingi koalicijų gimdymai

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Bendruomenės bei nevyriausybi-
nės organizacijos, parengusios pro-
jektus, valstybės paramą planuoja 
išleisti pačioms įvairiausioms rei-
kmėms. Pavyzdžiui, Anykščių An-
tano Baranausko pagrindinės mo-
kyklos bendruomenė  mokykloje 

Bendruomenių projektai – nuo parodų iki koplytstulpių
Šiemet remti bendruomeninei veiklai Anykščių rajone Sociali-

nės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 17 tūkst.323 Eur. Į šią 
paramą pretenduoja 16 Anykščių rajono bendruomenių bei ne-
vyriausybinių organizacijų. 

ketina įrengti relaksacinę erdvę. 
Svėdasų seniūnijos Daujočių ben-

druomenė valstybės paramą norėtų 
išleisti Daujočių kaimo  koplystul-
piui, kuris, ardomas laiko ir gam-
tos, nugriuvo, atstatyti. Koplytstul-
pio atstatymui bendruomenė tikisi 

gauti beveik 500 Eur finansavimą. 
Akmenos kaimo bendruomenė 
žada surengti nuotraukų parodą 
,,Akmenos malūno istorija ir res-
tauracijos eiga bei AKB veiklos 
akimirkos“. Kavarsko seniūnijos 
Šerių kaimo bendruomenė valsty-
bės paramą nori išleisti bendruo-
menės namų elektros instaliacijai 
perdaryti bei reprezentacinių marš-
kinėlių ir skėčių gamybai.

Valstybės parama, kuri atiteks 
Anykščių rajono bendruomenėms 

ir nevyriausybinėms organizaci-
joms, siekia nuo 170 iki 2 tūkst. 
eurų.

Šį mėnesį Anykščių rajone šau-
kiamos išplėstinės seniūnaičių su-
eigos, kuriose paaiškės galutiniai 
prioritetai, kaip panaudoti minimą 
valstybės paramą. Sueigose kvie-
čiami dalyvauti ir nevyriausybinių 
organizacijų bei tradicinių religi-
nių bendruomenių atstovai.

-ANYKŠTA

Palyginimui – Trakų salos pi-
lis turi 12 996 atsiliepimus ir yra 
įvertinta 4,7 žvaigždutėmis iš 5, 
o Gedimino pilies bokštą įvertino 
mažiau lankytojų nei Lajų taką 
Anykščiuose – 4 119 žmonės pi-

Lajų takas – tarp geriausiai įvertintų vietų 
Lietuvoje
Internetinės programos ,,Google reviews ( angl. - įvertinimai)“ 

duomenimis, Anykščių Medžių lajų taką įvertino net 5 274 žmo-
nių, o bendras vietos reitingas net 4,6 žvaigždutės iš 5. Atsiliepi-
muose svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių apibūdina vietą kaip 
švarią, ramią, neįprastą, o atsiveriančius vaizdus įvardija kaip 
kvapą gniaužiančius. 

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

lies bokštui skyrė 4.6 žvaigždutes 
iš 5.

Medžių lajų tako ilgis 300 me-
trų, o apžvalgos bokšto aikštelė, 
įrengta tako pabaigoje, yra 34 me-
trų aukštyje.

Medžių lajų takas Anykščiuose 
pradėtas statyti 2014 metų spalio 
mėnesį, pasitelkus  2007–2013 me-
tais iš Europos regioninės plėtros 
fondo gautas lėšas. Šiam projektui 
skirta 2,5 milijono eurų parama, 
už kurią taip pat sutvarkytas pri-
važiavimas prie tako bei pastatytas 
informacinis centras. Medžių lajų 
tako kompleksas buvo atidarytas 
2015-ųjų rugpjūčio 7 d. Tai pirma-
sis tokio tipo statinys Lietuvoje. 
2016 – aisiais metais objektas pel-
nė JT Pasaulio turizmo organizaci-
jos (UNWTO) inovacijų prizą.

Anykščių Medžių lajų taką 
internete įvertino daugiau 
žmonių nei Gedimino pilies 
bokštą.

Vairuotoja. Rugpjūčio 14 
dieną,  apie 16.08 val., Debeikių 
seniūnijos Varkujų kaime, Atei-
ties g., automobilio AUDI A4, 
vairuotoja (g. 1977 m.), gyve-
nanti Svėdasų seniūnijos Butėnų 
kaime, Butėnų g., neblaivi (nu-
statytas 1,90 prom. girtumas), 

važiuodama atbuline eiga, atsi-
trenkė į stovintį automobilį TO-
YOTA. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Moteris sulaikyta ir uždaryta 
į areštinę.

Keliautojas. Rugpjūčio 14 die-
ną,  apie 19.57 val., Utenos rajone, 
Leliūnų miestelyje, Kauno g., su-
stabdyto patikrinimui automobi-
lio AUDI A6 vairuotojui (g. 1989 

m.), gyvenančiam  Skiemonių se-
niūnijos Velykūnų kaime, nustaty-
tas vidutinis girtumo laipsnis (2,39 
prom.). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Avarija. Rugpjūčio 13 dieną,  
apie 11.20 val., Svėdasuose, kelių 
sankryžoje, susidūrė automobi-
liai ,,Opel Vectra“ ir ,,Mitsubis-

hi Colt“. ,,Opel Vectra“ vaira-
vo blaivus vyras (g. 1967 m.), 
gyvenantis Kupiškio rajone, o 
,,Mitsubishi Colt“ vairavo blaivi 
moteris (g. 1957 m.). ,,Mitsubis-
hi“ vairuotoja išvežta į Anykščių 
ligoninę, o keleivė (g. 1964 m.) 
- į Utenos miesto ligoninę, kur 
jai  nustatytas dubens kaulų lūžis. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Festivalį ,,Purpurinis vakaras“ 
šiemet rengia  viešoji įstaiga ,,Bar-
dai LT“ ir anykštėno Andriaus 
Falkausko vadovaujama asociaci-
ja ,,Anykščių šventės“. Pastarajai  
Lietuvos kultūros taryba rengti 
festivaliui skyrė 15 tūkst.400 Eur 
finansavimą. Sostinėje registruotos 
viešosios įstaigos ,,Bardai LT“ at-
stovas Juozas Žitkauskas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad toks festivalio orga-
nizavimo modelis  pasirinktas dėl 
patogumo - norėta turėti organiza-
torius ir Anykščiuose.

Anykščių rajono savivaldybė 
festivalio ,,Purpurinis vakaras“, 
organizavimą parėmė 2 tūkst. 

Festivalį rengia du organizatoriai Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 15 dieną, per Žolinę, Anykščiuose 11-ąjį kartą pra-
sidėjo nacionalinis bardų festivalis ,,Purpurinis vakaras“. Šiemet 
festivalis pirmą kartą turi du organizatorius.

eurų.
Kaip ir kasmet, organizatoriai 

dalyje renginių pakvietė lankytis 
nemokamai. Ketvirtadienio vaka-
rą šalia Anykščių L.ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos surengtas 
koncertas ,,Dovana Anykščiams“, 
kuriame pasirodė tiek vietinės, 
tiek ir užsienio muzikos žvaigž-
dės. Anykščiams koncerte ats-
tovavo dainuojamosios poezijos 
grupė ,,Vyriškas požiūris“, į kurią 
susibūrė Stanislovas Aglinskas, 
Gintautas Eimanavičius, Robertas 
Raišelis ir Žilvinas Pranas Smals-
kas. Jausmingais fado muzikos 
ritmais svaigino svečiai iš Portu-

galijos Celia Leiria, Pedro Amen-
doeira ir Joao Filipe.

Nemokamai siūloma aplankyti 
dainuojamosios poezijos albumų 
parodą iš Rimvydo Matjaškos, 
žinomo Seno Hipio slapyvardžiu, 
kolekcijos. Vyriškis jau 40 metų 
renka savo mėgstamos muzikos 
vinilines bei kompaktines plokšte-
les. Šiandien jo kolekcijoje – dau-
giau nei tūkstantis trofėjų, neretas 
jų papuoštas ir atlikėjų autogra-
fais. Parodai Anykščių kultūros 
centre buvo atrinkta daugiau nei 
100 eksponatų. Ši paroda veiks iki 
rugsėjo 5 dienos.

Anykščių menų inkubatoriu-
je - menų studijoje lankytojų 
laukia ne mažiau įspūdinga Ra-
mūno Danisevičiaus fotografijų 
paroda ,,Muzika - mano gyveni-
mas: pasaulio scenos žvaigždės 

Lietuvoje“(paroda veiks iki rug-
sėjo 5 dienos).

Įvairiose Anykščių miesto er-
dvėse taip pat be bilietų siūloma 
susitikti su savitais kūrėjais ar pa-
sižiūrėti kino filmų.

Vienos dienos bilietas į mo-
kamus festivalio ,,Purpurinis 
vakaras“ renginius, įskaitant ir 
didžiuosius vakaro koncertus Dai-
nuvos slėnyje, klausytojams kai-
nuos 20, o dviejų dienų - 30 Eur. 
Anykštėnams organizatoriai taiko 
nuolaidas, tiesa, jos gan kuklios - 
vienai dienai bilietas kainuoja 15 
Eur, o abonementas - 25 Eur.

Dainuvos slėnyje šiemet pasiro-
dys kelios dešimtys atlikėjų, tarp 
kurių tokie vardai, kaip Darius 
Mileris - Nojus, Jurga su grupe, 
Gytis Paškevičius, Aleksandras 
Makejevas ir kiti.

Sojos. Žemės ūkio produk-
tų pirkimą Jungtinėse Valstijose 
sustabdžiusi Kinija šią savaitę iš 
Brazilijos užsisakė didelį kiekį 
sojų, rašo agentūra „Bloomberg“, 
remdamasi informuotais šalti-
niais.

Kinijos bendrovės šią savaitę 
jau įsigijo 25–30 Brazilijos sojų 
krovinių, arba 1,5–2 mln. tonų. 
Jos planuoja įsigyti didesnius sojų 
kiekius, nes iki šiol nesuformavo 
atsargų, kurios šaliai yra būtinos 
iki spalio pabaigos. Dėl prekybos 
ginčo su Vašingtonu amerikietiškų 
sojų pirkimą nutraukusi Kinija nu-
kreipė dėmesį į Lotynų Ameriką, 
rašo „Bloomberg“. Nors Brazili-
jai kol kas pavyksta tenkinti Kini-
jos paklausą, atsargos ima sekti ir 
Pekinas gali susidurti su sojų de-
ficitu. Gerokai daugiau braziliškų 
sojų Kinija perka nuo 2018 metų, 
kai įvedė atsakomuosius importo 
muitus amerikietiškoms prekėms. 
2018 metų liepą Pekinas iš JAV 
importuojamoms sojoms nusta-
tė 25 proc. muitą. Dėl to Kinijos 
bendrovės amerikietiškų sojų im-
portą iki 2018-ųjų pabaigos suma-
žino beveik iki nulio.

Bankas. Europos institucijoms 
nustačius, jog nėra nieko, kas 
galėtų sutrukdyti „PNB Banka“ 
žlugti, šeštas pagal dydį Latvijos 
bankas bus uždarytas. „PNB Ban-
ka“, kurio turtas siekia 550 mln. 
eurų, „žlunga arba gali žlugti“, 
pažymima vėlų ketvirtadienio va-
karą paskelbtame Europos Cen-
trinio Banko (ECB) pranešime. 
ECB nuo gegužės mėnesio tiesio-
giai prižiūri šį banką ir euro zonos 
centrinio banko pareigūnai nu-
sprendė, jog „PNB Banka“ turimo 
kapitalo suma sumažėjo „tiek, jog 
banko įsipareigojimai ėmė viršy-
ti jo turtą“. ECB apie tai pranešė 
Europos Sąjungos (ES) bendrai 
pertvarkymo valdybai (BPV), 
kuri savo ruožtu nustatė, jog „per-
tvarkymas nėra būtinas“ ir „PNB 
Banka“ turėtų būti likviduotas, 
pažymima BPV pranešime. BPV 
buvo sukurta 2016 metais ir jai 
pavesta užtikrinti tvarkingą žlun-
gančių bankų pertvarkymą, pada-
rant kuo mažesnį poveikį susiju-
sių ES šalių ir kitų šalių realiajai 
ekonomikai bei viešiesiems finan-
sams.

Viceprezidentas. Į Lietuvą 
atvyksta Indijos vicepreziden-
tas Venkaiah Naidu. Šeštadienį 
Vilniuje jį priims prezidentas 
Gitanas Nausėda. Anot Lietuvos 
Prezidentūros, tai pirmas kartas, 
kai Lietuvoje su oficialiu vizitu 
lankosi tokio aukšto lygmens In-
dijos pareigūnas, todėl „šis vizitas 
vertintinas kaip naujas aktyvaus 
dvišalio bendradarbiavimo eta-
pas“. „Susitikime suplanuotos 
delegacijų derybos dėl dvišalių 
susitarimų kultūros, žemės ūkio, 
ekstradicijos srityse“, – rašoma 
penktadienį paskelbtame prane-
šime spaudai. G. Nausėda turėtų 
pakartoti kvietimą Indijai atida-
ryti savo ambasadą ir kultūros 
centrą Vilniuje, žadama kviesti 
Indijos investuotojus į Lietuvą. 
Lietuvos ambasada Indijoje vei-
kia nuo 2013 metų. Susitikimo 
metu taip pat žadama aptarti Eu-
ropos Sąjungos ir Indijos bendra-
darbiavimą. Indijos prezidento ir 
viceprezidento pozicijos pagal 
konstituciją yra daugiau ceremo-
ninės, o valdžia sutelkta į premje-
ro ir jo kabineto rankas. 
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Laura ŠPOKEVIČIUTĖ - MI-
KUTIENĖ:

- Man labiausiai patinka mano 
buvusi mokykla, dabartinis Burbiš-
kio dvaras. Ten nuostabu. Šiemet 
aplankiau ir parodžiau vaikams, 
kur mokiausi. Jie negalėjo patikėti, 
kad tai buvo mokykla.

Kornelija ŠADUIKYTĖ:

- Siauruko muziejus! Nes jau-
čiasi, kad ekskursijų vadovai dirba 
mylimą darbą!

Deimantas GAIŽEVSKIS:

- Patys Anykščiai yra nuostabus 
kraštas. Gražūs vaizdai.

Kristina PUOLIENĖ:

- Daumantų atodanga. Įspūdin-
ga, graži gamta.

Kuris Anykščių 
krašto lankytinas 
objektas Jums 
yra įdomiausias?

Ir algos vokeliuose?

Panašu, kad UAB ,,Atvirai“, lei-
džianti laikraštį ,,Šilelis“ ir valdanti 
du ,,Nykščius“, ne tik skelbia me-
lagingą tiražą, bet ir atlieka įdomią 
finansinę veiklą. Internetiniame 
puslapyje rekvizitai.lt, kuris skel-
bia  Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos duomenis, 
nurodoma, kad ,,UAB ,,Atvirai“ 
vidutinis visų darbuotojų atlygini-
mas 2019 m. birželio mėnesį buvo 
528,60 EUR neatskaičius mokes-
čių. Palyginus su 2019 m. gegu-
žės mėnesio vidutiniu atlyginimu 
(466,29 EUR), jis padidėjo 62,31 
EUR (+13,4%). Skaičiuojant tik 
tuos darbuotojus, kurie išdirbo 
visą kalendorinį mėnesį, vidutinis 
atlyginimas buvo 563,50 EUR ne-
atskaičius mokesčių“. Rekvizitai.
lt nurodo, kad UAB ,,Atvirai“ turi 
5 darbuotojus. Priminsime, jog 
minimalus atlyginimas Lietuvo-
je yra 555 EUR per mėnesį. Kyla 
klausimas, kokiu būdu bendrovė 
sugeba išlaikyti darbuotojų kolek-
tyvą, mokėdama jiems vidutiniškai 
8 EUR 50 ct daugiau nei minimu-
mas. Juk į algų vidurkį įskaičiuo-
ta ir bendrovės direktoriaus alga. 
Jeigu direktorius, jis ir leidinių 
redaktorius, Linas Bitvinskas taip 
pat uždirba tik minimumą, tuomet 

Visiškas Katalonijos 
dangtis! Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija, penktadienį, 
rugpjūčio 16-ąją, paskelbė, kad laikraščiai ,,Anykšta“ ir ,,Šilelis“ 
laimėjo po vieną iš viešinimo konkursų. ,,Šilelyje“ savivaldybė 
per ateinačius šešis mėnesius ketina išspausdinti informacijos už 
2000 eurų, ,,Anykštoje“ - už 3000 eurų. ,,Šilelis“ laimėjo mažiau-
sios kainos konkursą, ,,Anykšta“ - ekonominio naudingumo kon-
kursą. 

,,Anykštos“ publikacijos, kuriomis bandoma demaskuoti mela-
gingą tiražą nurodančius konkurentus - laikraštį ,,Šilelis“,  nėra 
kova dėl savivaldybės pinigų. UAB ,,Anykštos redakcija“ kiekvie-
ną mėnesį vien valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų su-
moka panašią sumą, kurią per artimiausią pusmetį gausime už 
Anykščių savivaldybės administracijos informacijos viešinimą, 
tad finansine prasme tai žaidimas, dėl kurio žvakių deginti never-
ta.Tačiau nėra moralu apsimesti, kad viskas puiku, kai ,,Šilelio“ 
tiražas, o drauge ir visa UAB ,,Atvirai“ finansinė veikla kelia di-
delių abejonių.  

jis yra bene blogiausiai Lietuvoje 
apmokamas įmonės vadovas. 

UAB ,,Atvirai“ kažkokiu būdu 
įsigudrina per mėnesį VSD įmokų 
sumokėti vos kelis šimtus eurų. 
Birželio mėnesį UAB ,,Atvirai“ 
VSD įmokų sumokėjo 610 EUR 
78 ct., gegužės mėnesį - 535 EUR 
15 ct.

Keista, bet verslo magnatų val-
domas ir kuklias VSD įmokas mo-
kantis UAB ,,Atvirai“ 2019 metų 
sausio 16 dieną sugebėjo turėti 
936, 86 eurų skolą ,,Sodrai“.

UAB ,,Anykštos redakcija“ dar-
buotojų vidutinis atlyginimas bir-
želio mėnesį buvo 873 EUR 35 ct. 
Rekvizitai.lt nurodo ir  228 EUR 13 
ct. autorinio ,,Anykštos“ darbuoto-
jų birželio mėnesio atlyginimo vi-
durkį. VSD įmokų birželio mėnesį 
UAB ,,Anykštos redakcija“ sumo-
kėjo 2982 EUR 20 ct.  arba penkis 
kartus daugiau nei UAB ,,Atvirai“. 
UAB ,,Anykštos redakcija“ yra 12 
darbuotojų. Pusė iš jų (laikraščių 
platintojai, valytoja, TV progra-
mos maketuotojoja) dirba ne pilną 
darbo savaitę.   

    
Abejotina įmonė valdžiai 

abejonių nekelia

Priminsime, jog Anykščių ra-
jono savivaldybės administracija 

pagal vieną iš viešinimo konkursų 
numatė tik vieną kriterijų - pa-
slaugos kainą, o antrajame, eko-
nominio naudingumo konkurse, 
buvo keturios dedamosios - kaina, 
leidinio tiražas, prenumeratorių 
skaičius ir leidinio periodiškumas. 
Pastarajam konkursui pateikda-
mas medžiagą laikraštis ,,Šilelis“ 
nurodė melagingą 3000 egzem-
pliorių tiražą ir, užuot nurodęs 
prenumeratorių skaičių, parašė, 
kad ta informacija konfidenciali. 
Nepildydami vienos iš konkur-
so grafų, ,,Šilelio“ atstovai save 
pasmerkė pralaimėjimui, tačiau 
melagingą prenumeratorių skaičių 
rašyti jiems būtų buvę taip pat rizi-
kinga - šis skaičius lengvai patikri-
namas. O realaus prenumeratorių 
skaičiaus pateikimas būtų buvęs, 
matyt, pakankamai juokingas. 

Aišku, sunkiai suprantamas 
mūsų konkurentų sprendimas aps-
kritai pusiau dalyvauti konkurse, 
t.y. teikti paraišką, bet nepildyti 
vienos iš privalomų pildyti skilčių. 
Tačiau, kaip sakoma, Viešpaties 
keliai nežinomi.

Taip pat nesuprantama, kaip 
merdinti įmonė (sprendžiant pagal 
rekvizitai.lt duomenis) gali įsi-
pareigoti spausdinti savivaldybės 
informaciją po 13 ct. už kv.cm. 
arba bent tris kartus mažesne nei 
minimali regioninės žiniasklaidos 
rinkos kaina. 

Priminsime, jog kai klausimą 
apie du konkursus ir viename iš jų 
nugalėjusią abejotino skaidrumo 
įmonę UAB ,,Atvirai“ uždavėme 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorei Ligitai 
Kuliešaitei, ji atsakė, kad pagal tą 
kokursą, kurio nugalėtoją lemia 
tik kaina, bus skelbiama ,,infor-
macija, kuri nėra pati aktualiausia 
visuomenei“.  Kitaip tariant, ne 
kokursas, o savotiška šiukšliadė-
žė...

Geriau nei skelbimai ant 
tvorų 

Nuomonės apie Anykščių savi-
valdybės administracijos konkur-
sus paklausėme Seimo narių - kon-
servatoriaus Sergejaus Jovaišos ir 
,,valstiečio“ Antano Bauros.

A.Baura sakė manąs, kad ne tik 
žiniasklaidos, bet ir visuose kituo-
se Viešųjų pirkimų konkursuose  
pirkėjas turėtų siekti kiek įmanoma 
didesnio skaidrumo, o tai įmano-
ma padaryti tik per kriterijus. ,,Ži-
niasklaidos konkursų atveju reikia 
galvoti apie paslaugos gavėjus, t.y. 
mūsų rajono gyventojus. Šių kon-
kursų, savivaldybės informacijos 
viešinimo, tikslas - pasiekti kuo 
didesnę skaitytojų auditoriją“, - 
kalbėjo A.Baura.

Tuo tarpu jo kolega S.Jovaiša 
,,Anykštai“ sakė nieko blogo ne-
matąs, kad savivaldybės admi-
nistracija surengė du konkursus. 
,,Priklauso nuo savivaldybės tiks-
lų - ar plačiau informaciją išplatin-
ti, ar pigiau ir nematomai. Jei savi-
valdybei reikia tik formaliai kažką 
paskelbti, kodėl to nedaryti pigiai. 
Kita vertus, gerai, kad jie vis tiek 
dar ne tvoras informacijos paskel-
bimui pasirinko“, - poziciją dėstė 
konservatorius S.Jovaiša.    

(Nukelta į 11 psl.)

Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša mano, kad savi-
valdybė, skelbdama mažiausios kainos informacijos viešinimo 
konkursą, turi tikslą spausdinti tą informaciją, kurią reikia tik 
formaliai paskelbti.

Normaliam ,,gastronome“ taip 
ir buvo

Dainius RADZEVIČIUS, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pir-
mininkas, apie laikraščio ,,Šile-
lis“ savivaldybės informacijos 
viešinimo konkursui pateiktą 
paraišką, kurioje vietoje pre-
numeratorių skaičiaus užrašyta 
,,konfidenciali informacija“: 

,,Kiek jums pasvėriau dešros? 
Komercinė paslaptis! Iš akies... 
Na, laba diena!“

O jei rajone būtų trys 
laikraščiai?

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė, apie tai, kodėl 
administracija surengė du Vie-
šuosius pirkimų konkursus in-
formacijos platinimo pirkimui: 

,,Išskyrėme vieną, kuriame in-
formacija nėra pati aktualiausia 
visuomenei. Atrodytų, logiška pa-
gal mažiausią kainą skelbti. Kitas  
- kuo didesnį skaitytojų ratą turėjęs 
pasiekti konkursas. Ten kaina le-
mia mažiau“. 

Gintaras Volkeris!

Gintaras SENULIS, staškūniš-
kietis, apie tai, kaip elektrinių sta-
tytojai renka gyventojų parašus: 

,,Elgiasi kaip filme ,,Volkeris. 
Teksaso reindžeris.“ Eina pas čia-
buvius ir mulkinadami žmones tvir-
tina, kad ,,visi jau pasirašė“.

Gal kiek pervertinat jų kiemų 
dydžius...

Vilė VAIVADIENĖ, staškūniš-
kietė, patarė, kur geriausia sta-
tyti vėjo elektrines: 

,,Kai statė elektrines, man ža-
dėjo elektros kainą sumažinti“, -  
sakė V.Vaivadienė. ,,Tegu jie stato 
elektrines savo kieme. A.Čypas - 
savo kieme, Remigijus Pečiukėnas 
- savo kieme“. 

Jei pastatys elektrines - bus 
pavojinga skraidyti

Vilė VAIVADIENĖ įvertino 
žemės sklypų savininkams siūlo-
mas 400 eurų kompensacijas už 
sutikimus styti vėjo elektrines: 

,,Apie 40 šluotų su šluotkočiais 
už tuos pinigus nusipirksit“.

Kas čia blogo? Daug tvorų, 
kaip ir laikraščiai, - iš medžio

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie savivaldybės informaci-
jos viešinimo mažiausios kainos 
konkursą: 

,,Kita vertus, gerai, kad jie vis 
tiek dar ne tvoras informacijos pa-
skelbimui pasirinko“.

Štai kodėl medžius pjauna... 
Vardan meno... 

Jolanta PUPKIENĖ, režisierė, 
apie galimybes į kaimus atvežti 
profesionalių menininkų kolek-
tyvus: 

,,Profesionalo nepastatysi po 
medžiu, kad jis dainuotų. Menas 
turi ir tam tikrus reikalavimus“.



  

2019 m. rugpjūčio 17 d.iš arti

rievės

Robertas ALEKSIEjūNAS

Anykščiuose kuo toliau, tuo 
labiau įsigali ,,bomžų kultūra“. 
Ar pastebėjote, kad mūsų mieste 
daugėja purvinų, prasigėrusių, 
besikeikiančių, dažniausiai dar 
ir pinigų prašinėjančių valkatų, 
kuriems nusispjauti į viešąją 
tvarką? jie darosi vis įžūlesni, 
labiau matomi ir visiškai neval-
domi. Galbūt tai sunku pastebėti 
didžiąją laiko dalį praleidžiant 
kur nors darbo kabinetuose, 
tačiau visa tai akis bado vaikš-
tinėjant po bet kurias viešąsias 
miesto erdves.

O kas kaltas, kad valkatų 
Anykščių mieste kolonija nuolat 
plečiasi? Galbūt dėl to būtų 
galima kaltinti šalies valdančiųjų 
politiką, mažus atlyginimus ir 
vardyti aibę kitų dalykų, tačiau, 
mano galva, Anykščiuose tokiems 
žmonėms tiesiog sudarytos idea-
lios salygos gyventi ir dėl nieko 
nesukti galvos.

Būti valkata Anykščiuose nėra 
kažkokia katorga, nes propaguo-
damas tokį gyvenimo būdą gali 
gyventi pačiame miesto centre. 
Tam Anykščiuose yra daugybė 

tokiems žmonėms ,,pritaikytų“ 
būstų. Vardiju: buvusios seno-
sios ligoninės, nenaudojamos 
naujosios ligoninės pastatai...
Gyvenimas čia tiesiog kunku-
liuoja, dažnai prasiverždamas ir 
pavojų aplinkiniams keliančiomis 
liepsnomis. Pavyzdžiui, gegužės 
mėnesį gaisras kilo buvusioje 
senosios Anykščių ligoninės vir-
tuvėje. Apleistame pastate degė 
sukrautos šiukšlės ir čiužiniai, 
per namo lango kiaurymę ugnia-
gesiai ištraukė dar sąmoningą 
vyrą. Kas vyksta už didžiojo 
senosios ligoninės pastato sienų, 
belieka tik 
spėlioti - 
išdaužyti, 
atviri jo lan-
gai išduoda, 
kad Anykščių 
socialinės 
gerovės 
centras bei Anykščių klebonas 
turi išskirtinius kaimynus.

Gyvenimas verda ir naujosios 
ligoninės apleistose patalpose 
- liepą vėlyvą vakarą čia degė 
šiukšlės, o gaisrą skubėjo gesinti 
ugniagesiai.

Ne tik būstu valkatos Anykš-
čiuose patenkinti. jau nebemalo-
nu darosi lankytis didžiuosiuose 
miesto prekybos centruose, 
kurių prieigose šlaistosi purvini 
mėlynanosiai, prašinėjantys iš 
praeivių centų bei cigarečių.

Ne kartą mieste ir pačiam 
teko susidurti su valkatomis, 
prašinėjančiais centų. 20 centų 
trūksta ,,ant alaus“, dar velniai 
žino kam...Neturi duonos?  Eime 
į parduotuvę, nupirksiu, tačiau 
dažniausiai, išgirdę tokį pasiūly-

mą, tokie žmonės suka nosį šalin. 
Iš principo tokiems kaulytojams 
duoti pinigų būtų tikra pra-
gaištis - pripras, nepereisi per 
miestą. Buvo čia tokių, įsisukusių 
ir į redakcijos peleninę, tačiau 
Šmigelskas ją greitai pakavojo. 
Ramu.

Galų gale, visi miesto centro 
suoliukai užsėsti mėlynanosių. 
Strateginė vieta - Antano Bara-
nausko aikštė, šalia paminklo 
Laisvei. Čia, Anykščių rajono 
tarybos sprendimu nerūkymo 
zona paskelbtoje vietoje, beje, 
dar stebimoje ir vaizdo kamero-

mis, ir dūmą 
užtraukti 
galima, ir 
iš netoliese 
esančio pre-
kybos centro 
atsinešto bu-
teliuko gurklį 

patraukti...
Kodėl apie tai rašau? Nes 

mane užkniso valkatos. O dar 
labiau nervina tai, kad mūsų 
mieste jie niekam neįdomūs - nei 
policijai, nei valdininkams, o tie, 
kurie tokiais žmonėmis galėtų 
pasirūpinti, kalba ,,vėjus“. Prieš 
porą metų šia tema kalbėjausi su 
buvusiu mero patarėju, Anykščių 
socialinės gerovės centro įkū-
rėju Donaldu Vaičiūnu. Tuomet 
įtakingas valdininkas, kurio 
rankose buvo visi įrankiai spręsti 
valkatų problemą Anykščiuose, 
kalbėjo,  kad žmonėms, atsidū-
rusiems krizinėje situacijoje, 
išeitis yra, jei tik pats žmogus 
nori spręsti problemą, tačiau jei 
nenori, vienkartinis problemos 
sprendimas dažniausiai nėra 

išeitis.
„Todėl šioje situacijoje galima 

išskirti dvi benamių kategorijas: 
tai benamiai, kurių gyvenimo 
būdas yra neturėti pastovios gy-
venamosios vietos, ir benamiai, 
kurie atsidūrė krizinėje situacijo-
je atsitikus nelaimei, pvz., sudegė 
namas, butas, dėl skolų iškeldin-
tas iš savo būsto, darbo netektis 
ar kitos problemos. Tačiau ir 
vienu, ir kitu atveju Anykščiuose 
gauti pagalbą atsidūrus gatvėje 
yra galimybė“, -  tuomet „Anykš-
tai“ dėstė D.Vaičiūnas. 
D.Vaičiūnas sakė, kad benamiais 
turėtų rūpintis nevyriausybinės 
organizacijos. 
„Šiuo metu Anykščių rajono 
savivaldybės socialinės įstaigos 
tiesiogiai neteikia benamių ap-
gyvendinimo paslaugų, kadangi 
manoma, jog šią paslaugų kryptį 
gali ir toliau plėtoti nevyriau-
sybinės organizacijos“, - sakė 
D.Vaičiūnas. 
Na ir kas per tuos metus pasikei-
tė? Ogi  nieko!

Šiandien ir vėl mačiau ,,des-
niuką“ minantį, nuo ryto jau 
gerokai apsvaigusį dar vieną 
,,veikėją“ - Džekį Čaną ( jūs, be 
abejo, žinote, apie ką aš čia). Eu-
ropos stulpų lipimo čempionas, 
įkyrus įvairių įstaigų lankytojas...
Sutiktas gatvėje, vis moja ranka, 
kad nori duoti interviu apie 
Anykščių gyvenimą. Gyrėsi, kad 
ves laidą per ,,Nykščių“ radiją... 

Žinau, niekas čia nieko neiš-
spręs. Mažai kas nori su tokiais 
žmonėmis prasidėti. Lengviau-
sia - užmerkti akis, duoti keletą 
centų, cigaretę ir paprašyti bent 
kuriam laikui atstoti...

,,Nuo rugsėjo neatsidarome 
– nors nuveikta labai daug, ne-
surinkome reikiamo skaičiaus 
pirmokų, tačiau turėsime daugiau 
laiko mokyklos programos išgry-
ninimui ir suinteresuotos ben-
druomenės būrimui. Vykdysime 
projektą „Netradicinio ugdymo 

Kitokiu ugdymu nesusižavėjo - ,,Šventosios 
upės mokykla“ neatsidarys Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių tėvų kūriama netradicinio ugdymo mokykla ,,Šven-
tosios upės mokykla“ nuo rugsėjo neatsidarys - jos kūrėjams, vie-
šajai įstaigai ,,Šeimos idėjų centras“, nepavyko surinkti reikiamo 
skaičiaus pirmokų.

mokyklą kuriančios tėvų-peda-
gogų-vaikų bendruomenės stipri-
nimas ir plėtra“, kuriam gavome 
finansavimą iš Anykščių rajono 
savivaldybės. Tačiau nei val-
džia, net ir pats geriausias meras 
mums mokyklos nesukurs. Tik 
kartu, bendruomeniškai kurdami 

ir veikdami, galime sukurti tokią 
mokyklą, kokios norime“, - feis-
buke paskelbė viena iš ,,Šven-
tosios upės mokyklos“ kūrėjų, 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos darbuotoja Indrė 
Rukšaitė.

,,Šventosios upės mokyklos“ 
kūrėjai šių metų pavasarį Anykš-
čių seniūnijos Liudiškių kaime 
įsigijo sodybą, kurioje buvo 
planuojama jau nuo nuo rugsėjo 
pradėti mokyti anykštėnų vaikus. 
Tėvai ilgokai ieškojo mokyklai 
tinkamo pastato. Buvo dairoma-
si sodybos, kuri būtų kuo arčiau 
Anykščių miesto, gamtos apsup-
tyje. ,,Mokykla veiklą pradės 
jaukioje sodyboje Liudiškių kai-
me, nuo miesto ribos nutolusioje 
vos 400 metrų, o nuo centro - tik 
2,5 km. Aplink pievos, Anykščių 
šilelis, kalvos – erdvės, atviros 
tyrinėjimams, atradimams ir nuo-
tykiams!”, - apie mokyklai suras-
tą vietą pavasarį skelbė netradici-
nės mokyklos kūrėjai.

,,Šventosios upės mokyklos” 
kūrėjai skelbėsi, kad jų iniciaty-
va - ,,tai anykštėnų tėvų kuriama 
netradicinio ugdymo mokykla 
Anykščiuose, kurie siekia savo 
vaikams suteikti galimybę lan-
kyti šiek tiek kitokią mokyklą, 
kupiną gamtos ir savęs pažinimo, 
mokymosi per malonias patirtis ir 
tolygiai paskirstant protinę, kūry-
binę ir fizines veiklas.” Tiesa, kas 
bus šios mokyklos mokytojai, 

Netradicinė mokykla turėjo veikti šioje Anykščių seniūnijos Liu-
diškių kaimo sodyboje.

nepaviešinta iki šiol. Tarp šios 
mokyklos kūrėjų šmėžavo nu-
šalintojo Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio patarėjo Donaldo 
Vaičiūno, žinomo žolininko, ,,Ar-
batos akademijos“ įkūrėjo Ramū-
no Daugelavičiaus, menininkės 
Mortos Tursės pavardės.

,,Šventosios upės mokyklos“ 
įkūrėjai neslėpė, kad  netradici-
nio ugdymo mokyklai sieks gauti 
lėšų iš Anykščių rajono biudžeto, 
šia tema socialiniuose tinkluose 
ypač aktyviai pasisakė buvęs nu-
šalintojo Anykščių rajono mero 
K.Tubio patarėjas D.Vaičiūnas.

,, Dėl biudžeto eilutės Savi-
valdybės biudžete Sigutis Obe-
levičius pažadėjo, kad jau dabar 
imsis priemonių, kad ta eilutė 
atsirastų (procesas gali užtrukti 
kelis Tarybos posėdžius), ir nau-
jiems mokslo metams finansavi-
mas tikrai bus toks, kokį poreikį 
mes pateiksime“, - feisbuke dėstė 
D.Vaičiūnas. Planuotą netradi-
cinio ugdymo mokyklą viešoji 
įstaiga ,,Šeimos idėjų centras“ 
kol kas   stabdys ir apsiribos pas-
kaitomis. Vyks jos ne Liudiškių 
kaime, kur nuo rugsėjo 1-osios 
turėjo klegėti pirmokai, o Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje. Paskaitoms orga-
nizuoti ,,Šventosios upės moky-
klos“ kūrėjai šiemet iš Anykščių 
rajono biudžeto nevyriausybinių 
organizacijų stiprinimo progra-
mos gavo 670 Eur.

,,...Ne kartą mieste ir pačiam 
teko susidurti su valkatomis, 
prašinėjančiais centų. 20 centų 
trūksta ,,ant alaus“, dar velniai 
žino kam...Neturi duonos?...“ 

spektras
Konteineris. Tauragės rajone, Ba-

landžių kaime, esančiame miške ke-
tvirtadienio vakarą rastas konteineris 
su užrašu „radiacija“, padidėjusio 
radiacinio fono nenustatyta. „Radi-
acinis fonas nepadidėjęs, manome, 
kad konteineris tuščias. (...) Tačiau 
kol neatlikti detalūs tyrimai, mes 
to užtikrintai tvirtinti negalime“, – 
BNS sakė Radiacinės saugos centro 
vadovės pareigas einanti Ramunė 
Marija Stasiūnaitienė. Ji teigė, kad 
radioaktyvių atliekų tvarkytojai 
paims šį konteinerį detalesniems 
tyrimams. Anot jos, tokie kontei-
neriai sovietmečiu buvo naudojami 
pramoninėje radiografijoje ir tankio 
nustatymui grūdų perpylimo aruo-
duose. Kaip pranešė Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamen-
tas, rastas 30 kilogramų sveriantis 
konteineris su rusišku užrašu „radi-
acija“.

Sankcijos. Didžioji Britanija ne-
leis Iranui ir kitoms šalims apeiti 
Europos Sąjungos sankcijų, įvestų 
Sirijai už cheminio ginklo panau-
dojimą savo teritorijoje, rašoma 
ketvirtadienį Jungtinės Karalystės 
užsienio reikalų ministerijos išpla-
tintame pareiškime. Šis pareiškimas 
buvo paskelbtas reaguojant į Gi-
braltaro sprendimą paleisti sulaiky-
tą Irano tanklaivį. „Pažymime, kad 
Gibraltaro vyriausybė sulaukė Irano 
garantijų, jog tanklaivis „Grace 1“ 
neplauks į Siriją. Iranas turi laiky-
tis duoto pažado. Netoleruosime ir 
neleisime Iranui ar kam nors kitam 
apeiti ES sankcijas, paskelbtas reži-
mui, panaudojusiam cheminį ginklą 
prieš savo žmones“, – rašoma URM 
pareiškime.  Anot ministerijos, ata-
kos ir neteisėtas komercinių laivų 
sulaikymas Hormūzo sąsiauryje bei 
Gibraltaro veiksmai užtikrinant ES 
sankcijų vykdymą yra nelygintini 
dalykai. Gibraltaro teismas ketvirta-
dienį nurodė paleisti praėjusį mėnesį 
prie šios britų valdos krantų sustab-
dytą Irano tanklaivį „Grace 1“. 

Jodas. Vyriausybė, ruošdamasi 
Astravo atominės elektrinės atidary-
mui Baltarusijoje, artimiausiu metu 
žada spręsti, iš kokių lėšų finansuoti 
jodo tablečių pirkimą. Jodo tabletės 
branduolinės avarijos atveju naudo-
jamos siekiant apsaugoti organizmą 
nuo radioaktyviojo jodo poveikio. 
„Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) pagal savo kompetenciją 
padarė visus veiksmus, kad Lietu-
vos žmonės būtų aprūpinti jodo ta-
bletėmis – rasti tiekėjai, sutarta dėl 
tiekimo laiko, kiekio, specifinio pa-
kavimo ir pan. Vyriausybė artimiau-
siu metu apsispręs dėl  finansavimo 
šaltinio. Tuomet SAM galės tęsti pir-
kimo procedūrą“, – BNS informavo 
Vyriausybės kanceliarija. Sveikatos 
apsaugos ministerijos teigimu, su 
tiekėju sutarta, kad reikiamas kie-
kis jodo tablečių į Lietuvą gali būti 
pristatytas per mėnesį. Tabletes pla-
nuota gyventojams išdalinti iki As-
travo elektrinės Baltarusijoje darbo 
pradžios šį rudenį. Anksčiau skelbta, 
kad ketinama įsigyti daugiau kaip 4 
mln. jodo tablečių, kurios iš pradžių 
būtų dalinamos arčiausiai elektrinės 
esantiems šalies pasienio gyvento-
jams. Tam ketinama skirti apie 900 
tūkst. eurų. „Tikimasi vaistus į Lie-
tuvą pristatyti laiku“, – teigia minis-
terija.

Vilniaus miesto savivaldy-
bė savo iniciatyva jau nupirko apie 
2 tūkst. jodo tablečių, kurios kilus 
radiacinei grėsmei būtų dalinamos 
savivaldybės darbuotojams. 

-BNS
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- Esate kilusi iš Rubikių, bai-
gėte mokyklą Anykščiuose. Ar 
gimtasis kraštas formavo Jūsų 
kūrybą? Jei taip, kaip? 

- Sakoma, kad kūryba gimsta iš 
stokos arba iš didžiulio pertekliaus. 
Nesu tikra, kaip buvo mano atveju. 
Varginančio stygiaus niekada neju-
tau : augau mylinčioje, supratingo-
je šeimoje, buvau globojama ne tik 
rūpestingų artimųjų, bet ir nuolat 
mane sergstinčios gimtųjų Rubi-
kių gamtos. Nemistifikuoju, sakau 
gryną tiesą: ežeras įspėdavo apie 
artėjančią audrą, aukštaūgės eglės 
saugojo nuo pliskinančių žaibų, 
nuo pat ankstyvo pavasario žiedais 
ir kvapais masinantys žolynai ne-
leisdavo liūdėt... Betgi ar ne visos 
gimtinės tokios, - kas nors mestels. 
Žinoma, kad taip. Kaip ir mūsų 
visų šaknys - giliau ar sekliau 
įskvirbusios į tą pačią lietuvišką 
žemę, kai kur sunkią, molingą, kai 
kur lengvą, Anykščių šilelio smė-
liu atmieštą. 

- Kokie anykštėnai turėjo įta-
kos Jums, Jūsų vaikystei Anykš-
čiuose, vėliau -  brandai, kūry-
bai? 

- Prisimindama savo vaikystę, 
regiu ją lyg margą, bet sykiu labai 
harmoningą dėlionę. Joje tvarkin-
gai rikiuojasi močiutės pasakos, 
įvairios istorijos, dainos, senelio, 
tėvų pamokymai, dėdžių, tetų nuo-
taikingi pasakojimai, perskaity-
tos knygos. Mano vaikystė nuolat 
atgyja per žodinę atmintį. Už tai 
esu dėkinga tiems žmonėms, kurie 
mane ugdė ir mokino. Vėlesniais 
metais „mokytojų“ gretos retėjo, 
dažniau reikėjo pasikliauti savo 
pačios jėgomis - tai bręstančiam 
žmogui būtina. Tačiau pagarba ir 
mokymasis iš savo šviesių kraš-
tiečių nenutrūko niekad. Visad 
žavėjausi Rimanto Vanago kūry-
biniu entuziazmu, džiūgaudama 
pritariu pastebėjimui, jog Anykš-
čiams labai pasisekė, kad turi tokį 
talentingą, aktyvų, sakyčiau, patri-

Rašytoja norėtų pasenti gimtuosiuose 
Rubikiuose

otišką rašytoją. Lenkiu galvą prieš 
nuostabųjį kūrėjų tandemą - Mildą 
Telksnytę ir Vygandą Račkaitį, 
nuo to paties Rubikių ežero kilusį, 
pernai mus palikusį, garbųjį Lie-
tuvos istoriką, profesorių Antaną 
Tylą, uolųjį muziejininką Antaną 
Verbicką, darbščiuosius Anykščių 
kraštotyrininkus, kultūros darbuo-
tojus. Turiu, kuo didžiuotis, kuo 
sekti, iš ko mokytis. 

- Kokias  Anykščių apylinkių 
vietas skaitytojai gali rasti mi-
nimas ar aprašomas Jūsų kūri-
niuose? Kokiuose? 

- Simboliška, kad mano kūrinių 
pavadinimai prasideda iš A raidės: 
„Akmeniniai Avondalio namai“, 
„Azuritijos kardinolai“. Juose ap-
rašau tarsi neegzistuojančias, vien 
mano vaizduotėje gyvas vietas. 
Bet pastabus, Aukštaitiją gerai 
pažįstantis skaitytojas galėtų šį tą 
išlukštenti: mano kūriniuose pasi-
kartojantys gamtovaizdžiai labai 
primena gimtąjį kraštą (tie patys 
saugantys vandenys, lygiadienių 
peizažas). Kitaip tariant, kone kie-
kviename kūrinyje savita simbolių 
kalba, sumišusia su ilgesiu, meile, 
pasakoju apie savo tėviškę. To pa-
sakojimo fragmentų yra ir nauja-
me istoriniame romane „Memento 
Grodno“: vienas iš pagrindinių 
veikėjų mintimis grįžta į savo gim-
tinę, nemažai kuo primenančią 
šiaurės rytų Lietuvą. Taigi Anykš-
čius galima surasti kiekviename 
mano kūrinyje, net kai kur girdisi 
eiliavimas Šventosios ritmu...

- Ar dažnai sugrįžtate į Rubi-
kius, Anykščius? Jei galėtumėte, 
ar norėtumėte čia gyventi visą 
laiką? 

- Dažniausiai grįžtu vasarą, kai 
atsiranda laisvesnio laiko man ir 
šeimynai. Mėgstam pasiirstyti val-
timi, apiplaukiam ne tik Rubikių 
ežerą, bet ir pasiekiam Dusyną, 
Liminą, Mušėjų. Labiausiai tokia 
kelionė džiugina mano vaikus. 
Grįžę į mokyklą pasididžiuodami 
pasakoja, kad jų seneliai gyvena 

prie didžiulio, net 968 ha (moka 
šį skaičių mintinai) ploto užiman-
čio Rubikių ežero, kuriame yra 16 
salų, tokiais pavadinimais, kaip 
Pertakas, Varnagrotė, Česnakinė, 
Bučinė, Jurginių, Avietinė, Didžio-
ji, Liepinė. Neretai aplankome ir 
Anykščius, iš jų Siauruku riedame 
į Rubikius. 

Norėčiau gimtuosiuose Rubi-
kiuose pasenti. Prie vandens ne-
jauti senatvės.

- Ketverius metus gyvenote 
Airijoje, Veksfordo mieste, ten 
dirbote vertėja. Kodėl sugrįžote 
namo, į Lietuvą? O greičiau, ko-
dėl išvažiavote? 

- Pirmiausia atsakysiu, kodėl 
išvažiavau. Nes viliojo kita patir-
tis, kitos galimybės, kiti iššūkiai. 
Ir dabar daug keliauju. Esu apva-
žiavusi ne tik Europą, teko lanky-
tis ir Kinijoje, Amerikoje. Visada 
keliauju tik pažintiniais tikslais, 
niekad nesiilsiu, apskritai sunkiai 
nusėdžiu vienoje vietoje. Kelia-
vimas man, kaip ir kūryba, neats-
kiriama gyvenimo dalis. Kelionės 
keičia pasaulėžiūrą, įsitikinimus, 
vertybes, išmoko pasikliauti tais, 
kurie iš pirmo žvilgsnio pasitikėji-
mo nekelia. 

Kodėl po ketverių metų grįžau 
iš Airijos? Būsiu labai atvira - iš-
siilgau artimųjų, lietuviško varškės 
sūrio su šviežiu medumi, sniego... 
Taip pat buvau užsimojusi tęsti 
doktorantūros studijas, apsiginti 
disertaciją, tyrinėti antrąja Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
sostine vadintą Gardiną. 

- Pirmoji Jūsų knyga, ,,Akme-
niniai Avondalio namai“ išleis-
ta 2008 – aisiais, Jums grįžus iš 
Veksfordo. Kaip šiai knygai gim-
ti padėjo gyvenimas užsienyje?  

- Jei nebūčiau išvažiavusi, galbūt 
šio kūrinio nebūčiau ir parašiusi. 
Nuolat prieš akis raibuliavo gimtie-
ji vandenys, ausyse skambėjo arti-
mųjų balsai, jų daininga, sava rytų 
aukštaičių tarmė. Man buvo būtina 
išsikalbėti ir atsikratyti kaustančios 
baimės, tokios, apie kokią ir rašiau 
„Akmeniniuose Avondalio namuo-
se“: ,,Kada prasideda baimė? Kai, 
vos gimęs, nukrenti į pjaunančiais 
kampais, keistai žybčiojančią ir 
rėkiančią erdvę, kur gali riksmu 
priešintis svetimų formų, kvapų ir 
garsų kankynei? O gal tuomet, kai, 

prisijaukinęs ir net įstengęs pamilti 
tą grobuonišką, savyje netelpantį, 
pasauliu vadinamą padarą, staiga 
supranti, kad esi jo nekenčiamas 
ir klastingai persekiojamas? Tada 
pradedi savęs gailėtis, nekęsti ir 
bijoti“.

- Viename interviu esate mi-
nėjusi, jog Jums svarbi Astridos 
Lindgren kūryba. Skaitant Jūsų 
knygas, jose girdisi  tam tikros 
Lindgren būdingos intonacijos, 
kaip, pavyzdžiui, akmenų ir 
akmenėlių simboliškumas kūry-
boje. Kas jus sieja su šios rašyto-
jos kūryba? 

Vaikystėje buvau pakvaišusi dėl 
Astridos Lindgren kūrinių. Prisi-
menu, vieną vėlų ir žvarbų žiemos 
vakarą skuodžiau iki Burbiškio 
(esančio apytikriai 3-4 km. nuo 
Rubikių), kad iš draugės paimčiau 
„Brolius Liūtaširdžius“. 

Apie sąsajas su šios itin savitos 
rašytojos kūryba man būtų sunkiau 
kalbėti. Galiu tik paminėti kelis, 
veikiausiai atsitiktinius sutapimus: 
mudvi gimėme tą pačią lapkričio 
14 dieną, ir mėgom (gėriuosi ligi 
šiol) tą patį kūrinį - Knuto Hamsu-
no „Badą“. 

- Šią vasarą pristatėte savo an-
trąjį romaną  ,,Memento Grodno. 
Dingusi Lietuvos Gardino istori-
ja”. Kodėl romano veiksmas su-
kasi Gardine? Kuo Jums svarbus 
šis senasis LDK miestas? 

- 2014 m. Vilniaus universitete 
apgyniau disertaciją „Gardinas - 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės kultūros centras. XVIII a. an-
troji pusė (1765-1793 m.)“. Mane 
sudomino ir sužavėjo 15 metų (se-
niūnaujant Antanui Tyzenhauzui) 
trukęs Gardino klestėjimas. Iš es-
mės tas laikotarpis nebuvo nei de-
ramai įvertintas, nei ištirtas. Tai iš 
atminties ištrintas mūsų šlovingos 
istorijos fragmentas. Jaučiau norą 
ir net pareigą jį sugrąžinti. Kiek 
leido gebėjimai ir galimybės, tai 
padariau. Kas netilpo ar netiko aka-
deminiam tekstui, buvo panaudota 
grožiniame. Taip atsirado moks-
linė disertacija, o po jos ir istori-
nis romanas. „Memento Grodno“ 
- Gardino seniūno A. Tyzenhauzo 
laiškais paremtas pasakojimas apie 
prarastą Lietuvos karališkąjį mies-
tą, XVIII a. paskutiniaisiais dešim-
tmečiais savo modernia pramone, 

Rašytoja Anykščių ,,Siauruko“ muziejuje. 

verdančiu kultūriniu gyvenimu 
stebinusį įnoringą Vakarų Europą. 
Restauruotoje, iš tikrų įvykių ir fik-
cijos sudėliotoje istorijoje ypatingu 
ornamentu atsiskleidžia užmaršties 
ir laiko nutildytas pasakojimas apie 
Gardino velniu vadintą A. Tyzen-
hauzą, jo bendražygius, priešus, 
mylėtas, globotas moteris, slaptoje 
celėje numarintus gabiausius krašto 
jaunuolius. Į vieną romano audinį 
suaudžiami skirtingais šimtmečiais 
(XVIII ir XX a.) besiplėtoję gyveni-
mai bei juos keitę įvykiai. Šį kūrinį 
dedikavau garbiam savo Mokyto-
jui, profesoriui Antanui Tylai, kuris 
svariais patarimais ir vertinga šalti-
nių medžiaga reikšmingai prisidėjo 
kuriant romaną. Esu nuoširdžiai dė-
kinga knygos leidybą parėmusiam 
„A. ir A.A. Avižienių fondui“. 

- Ką Jūsų romanuose gali rasti 
skaitytojas? Ar rašydama naują 
knygą turite viziją, ką ji pado-
vanos skaitantiesiems? O galbūt 
rašote nesitikėdama jokios kon-
krečios reakcijos ir savo kūrybą 
palikdama laisvai interpretaci-
jai?

- Skaitytojų reakcijas nuspėti 
labai sunku. Tačiau nepaisant to, 
visada savo tekstais noriu pasakyti 
ką nors naujo, tai, ką vertėtų apmąs-
tyti, įvertinti. Nedrįsčiau skaitytojo 
varginti nereikšmingais dalykais. 

- Dėstote literatūrą Vilniaus 
Universitete. Kodėl nusprendė-
te savo gyvenimą paskirti šiai 
sričiai? Kuo literatūros pasaulis 
svarbus žmogui, jo asmenybės 
formavimuisi?  

Daug yra sparnuotų frazių, ką 
teikia literatūra, gerų knygų skai-
tymas. Net kai kas iš žvilgsnio 
gali atskirti - žmogus skaito, ar 
ne. Aš tokių gebėjimų, deja, netu-
riu. Tačiau pripažįstu, jog su skai-
tančiais bendrauti tikrai įdomiau. 
Kodėl pati pasirinkau tokią sritį? 
Nes dar vaikystėje knyga mane 
gelbėjo nuo vienatvės ir liūdesio, 
niekada su ja nesiskirdavau. Bet 
kūryba ne visada teikia šviesą ir 
paguodą kuriančiam... Pacituosiu 
garsiąją anglų rašytoją Virginiją 
Woolf: „Man retsykiais atrodo, 
kad Paskutiniojo teismo dieną, kai 
didieji karvedžiai, teisės žinovai ir 
valstybės vyrai ateis pasiimti ap-
dovanojimų – karūnų, lauro vaini-
kų, marmuro statulų, įamžinusių 
jų vardus, – Visagalis, pamatęs 
mus su knygomis po pažastimi, 
kreipsis į apaštalą Petrą ir kiek 
su pavydu tars: „Žiūrėk, šitiems 
apdovanojimų nereikia. Neturime 
ką jiems duoti. Jie mėgo skaityti.“ 
Taigi ir mano pasirinkimą nulėmė 
pomėgis skaityti ir mėginimai šį 
tą pasakyti kitiems.

Pirmoji Jurgos Žąsinaitės 
knyga, apysaka ,,Akmeniniai 
Avondalio namai“ išleista 
2008 metais.

Antroji rašytojos knyga bei 
pirmasis jos romanas - ,,Azu-
ritijos kardinolai“ – pasirodė 
2017 – aisiais.

Šiais metais literatūrologė iš-
leido antrąjį romaną, pavadin-
tą ,,Memento Grodno. Dingusi 
Lietuvos Gardino istorija”.
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Staškūniškiečiai skaičiuoja, 
kad elektrinių statytojai turi susi-
rinkti apie 20 parašų - iš tų žmo-
nių, kurių žemės sklypai patenka 
į sanitarines elektrinių zonas. 
Manoma, kad kol kas 400 eurų 
kompensacijomis susigundė tik 
2 ar 3 staškūniškiečiai. Beje, 400 
eurų suma yra ,,ant popieriaus“, 
nuo jos staškūniškiečiai dar patys 
turės susimokėti gyventojų paja-
mų mokestį. ,,Apie 40 šluotų, su 
šluotkočiais už tuos pinigus nu-
sipirksit“, - kompensacijos dydį 
įvertino Staškūniškio apylinkių 
gyventoja Vilė Vaivadienė.

Bendruomenė viliasi, kad jeigu 
gyventojai nepasirašys, nesutiks, 
kad prie pat jų žemės sklypų būtų 
statomos elektrinės, - tai tų elek-
trinių ir nebus.

Bendruomenės renginyje kal-
bėta, jog pas gyventojus lankosi 
ne tik pats elektrinių statytojų 
atstovas Audrius Čypas, bet ir 
statytojų atstovo atstovas Ma-
rius. Renginyje žmonės nuolat 
minėjo Marių, jį citavo, tačiau 
sakė nežinantys nei to žmogaus 
pavardės, nei kokiu pagrindu jis 
žemės sklypų savininkams siū-
lo po 400 eurų. Staškūniškiečiai 
aiškino, kad ,,susitarimas“, kurį 
siūloma pasirašyti žemės sklypų 
savininkams, yra slaptas, tačiau 
kažkam iš bendruomenės atstovų 
pavyko jį ranka persirašyti. Pagal 
minimą ,,susitarimą“, jį pasirašęs 
žmogus, regis, įsipareigoja nie-
kuomet ateityje nekelti jokių rei-
kalavimų, nesvarbu, ką elektrinių 
statytojai šalia jo sklypo darytų. 
Dėl nustatytų SAZ ar AZ bei nor-
matyvinių atstumų neišlaikymo 
jis nereikalaus jokių papildomų 
nuostolių, jei  būtų patirti, atly-
ginimo“,  -  apie žemės sklypų  
savininkų teises rašoma ,,susita-
rime“. ,,Susitarime“ nurodoma, 
kad žemės sklypo savininkas, 
išnuomojęs ar pardavęs žemę, 
tuo pačiu kitam asmeniui privalo 
perduoti ir savo įsipareigojimus 
elektrinių savininkams. Tuo tarpu 
elektrinių savininkai su savo turtu 
gali elgtis kaip panorėję. ,,Žemės 
sklypo savininkas šiuo susitari-
mu patvirtina, kad jis neatšaukia-

mai ir besąlygiškai sutinka, jog 
vystytojas turi teisę vienašališ-
kai, be žemės sklypo savininko 
atskiro sutikimo, perleisti visas 
teises ir pareigas bet kuriam tre-
čiajam asmeniui“, - grėsmingai 
nurodoma ,,susitarime“. Šalia 
šio punkto ,,susitarimą“ persira-
šinėjęs asmuo nuo savęs pridėjo: 
,,O tu, žmogau, lieki plikas kaip 
tilvikas.“ 

Priminsime, jog elektrinių sta-
tytojų  UAB ,,European Ener-
gy Lithuania“ atstovas A.Čypas 
-  buvęs policijos pareigūnas. Jis 
yra Dariaus Čypo brolis. Pasta-
rasis yra rusiško kapitalo įmonės 
,,Sodrugestvo Baltija“ vadovas 
bei Anykščių žiniasklaidos prie-
mones valdančios UAB ,,Atvi-
rai“ akcininkas.

Skaitė Konstituciją

Staškūniškietė Ernesta Kličie-
nė antradienį savo kaimynams 
skaitė Konstituciją. Pasak jos, 
elektrinių statytojų bandomas 
įpiršti ,,susitarimas“ prieštarauja 
pagrindiniam  Lietuvos įstaty-
mui. ,,Aš noriu gyventi čia sau-
giai ir sveikai. Tokią teisę man 
garantuoja Lietuvos Konstituci-
ja“, - kalbėjo E.Kličienė. 

Netoli jau pastatytų ,,Re-
nergos“ elektrinių gyvenanti 
V.Vaivadienė atkreipė dėmesį, 
kad verslininkai, stengdamiesi 
gauti gyventojų sutikimus elek-
trinių statyboms, įmasi įvairios 
klastos. ,,Kai statė elektrines, man 
žadėjo elektros kainą sumažin-
ti“, -  sakė V.Vaivadienė. ,,Tegu 
jie stato elektrines savo kieme. 
A.Čypas - savo kieme, Remigi-
jus Pečiukėnas (ūkininkas, kurio 
žemėje planuojama pastatyti dalį 
elektrinių - aut.past.) - savo kie-
me“, - pyko staškūniškietė.   

Meras ,,atsifutbolina“...

Lietuvos įstatymais konkretūs 
atstumai nuo elektrinių iki gyve-
namųjų namų nėra reglamentuoti, 
nustatomos tik sanitarinės triukš-
mo zonos, kurios pakankamai 
reliatyvios. Būsimas triukšmas 
skaičiuojamas teoriškai, elek-
trinių statytojų atstovai aiškina, 

Už 400 eurų perka ... įsipareigojimus 
paveldėtojams

jog jeigu elektrinės skleis dides-
nį triukšmą negu leidžia norma-
tyvai, bus mažinamas elektrinių 
galingumas. Gyventojai tuo nėra 
linkę tikėti.

Staškūniškio gyvenvietės ben-
druomenės atstovai, remdamiesi 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
pavyzdžiu, yra įsitikinę, kad 
atstumus nuo vėjo elektrinių iki 
gyvenamųjų namų savo sprendi-
mais galėtų reglamentuoti vietos 
valdžia. Pasak staškūniškiečių, 
Klaipėdos rajone elektrines ga-
lima statyti tik ne mažesniu nei 
2 km. atstumu nuo gyvenamųjų 
namų.     

Bendruomenės atstovams ne-
rimą kelia ir elektrinių poveikis 
gamtai. Dėl šio aspekto staškū-
niškiečiai bandė atkreipti Anykš-
čių rajono mero, gamtininko, 
konservatoriaus Sigučio Obele-
vičiaus dėmesį, tačiau, kaip jie 
sako, meras tik ,,atsifutbolino“.  

 ,,Tikimės, kad Staškūniškio 
iniciatyvinės grupės kreipimasis 
į Jus ir tarybos narius dėl planuo-
jamų vėjo jėgainių statybos Staš-
kūniškio apylinkėse yra svarsto-
mas ir sulauksime atsakymo.

Savo raštą norėtume papildyti 
svarbiu, mūsų požiūriu, aspektu 
dėl atliekamų tyrimų. Poveikio 
aplinkai vertinime (PAV) nuro-
dyta:

• iki vėjo elektrinių statybos 
pradžios atlikti ne mažiau kaip 
vienerių metų paukščių ir šikš-
nosparnių stebėjimus analizuoja-
moje teritorijoje;

• parengti ir patvirtinti paukš-
čių ir šikšnosparnių stebėjimo 
programą iki VE statybos darbų 
pradžios.

Šiandien, bendraujant su p. A. 
Čypu, susidarė įspūdis, jog jie šių 
nurodymų neplanuoja vykdyti. 
Citata iš pokalbio telefonu: „ži-
nokit, ponia, aš Jums pasakysiu 
taip, kiekvieni specialistai atlieka 
savo darbą ir mes, ką pasamdėm 
ir kas atlikta buvo, mes bendra-
darbiavom su aplinkos apsauga, 
su visuomenės sveikatos centru 
ir t.t., viskas atlikta ir netgi vir-
šijant, nereikalaujamus dalykus, 
padarėm namų darbus, kad nekil-
tų klausimų, ir šitie klausimai yra 
išaiškinti ir ištirti“.

Tačiau bendraujant su „Pajūrio 
tyrimų ir planavimo instituto“ 
(kuris atliko PAV) darbuotoja p. 
R.Mileriene, mums buvo patvir-
tinta, jog tyrimai, atlikti atrankos 
dėl poveikio aplinkai vertinimo 
metu, yra ne galutiniai ir tirti 
teritoriją būtina bent vienerius 
metus iki statybų, statybų metu 
ir jau veikiant vėjo elektrinėms, 
taip, kaip ir yra nurodyta PAV (60 
psl.).

Bendruomenei svarbu, jog 
proceso metu būtų supažindinta, 
kokia metodine medžiaga bus re-
miamasi ir kas atliks tyrimą, kada 
tyrimas bus pradėtas ir, žinoma, 
kokie bus gauti rezultatai.

Svarbu surinkti kuo daugiau 
duomenų apie VE poveikį būtent 
Lietuvoje, nes duomenys apie 
paukščių elgseną VE atžvilgiu la-
bai priklauso nuo vietovės sąlygų 
bei konkrečios paukščių bendri-
jos. Tikimės, kad Jums pavyks 
investuotoją įtikinti, kad tai bū-
tina padaryti, norint nepakenkti 

paukščiams ir šikšnosparniams. 
O duomenimis, gautais ikistaty-
biniu laikotarpiu, bus remiamasi 
tęsiant tyrimus statybų ir vėjo 
elektrinių veikimo metu bei pritai-
kant poveikio mažinimo ar kom-
pensacijos priemones“, - liepos 1 
dieną raštu į merą S.Obelevičių 
kreipėsi bendruomenės atstovai. 
Mero atsakymą jie gavo tik rug-
pjūčio 13-ąją. S.Obelevičius nu-
rodė, kad savivaldybė nėra gavu-
si prašymo išduoti leidimą vėjo 
elekrinių statyboms Staškūniškio 
apylinkėse. O apie gamtosaugą 
jis parašė labai aptakiai.  

,,Atkreipiame dėmesį, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija nėra įgaliota aiš-
kinti ir interpretuoti Lietuvos 
Respublikos teritorijoje galiojan-
čių teisės aktų  ar vadovautis kitų 
šalių teisės aktų reikalavimais. 
Informuojame, kad Anykščių 
savivaldybės administracija ne-
galės išduoti statybą leidžiantį 
dokumentą, jei nebus pritarimų 
statybos projektui iš saugomų 
teritorijų apsaugos ir priežiūros 
funkcijas atliekančių instituci-
jų. Atsižvelgdami į Staškūniškio 
bendruomenės gyventojų išsaky-
tus pasiūlymus ir reikalavimus, 
rekomenduojame kreiptis į Aplin-
kos ministeriją, kad būtų nagri-
nėjami, inicijuojami ir priimami 
teisės aktų pakeitimai“, - staškū-
niškiečiams patarė meras. ,,Kam 
mums reikalinga tokia valdžia, 
jei teisės aktų pakeitimus turime 
inicijuoti mes patys?“ - retoriškai 
klausė staškūniškiečiai.

Konkuruoja dėl kabelio...

Vėjo elektrinės gali gali būti 
jungiamos tik prie aukštos įtam-
pos elektros linijų. Per Anykščių 
rajoną driekiasi tranzitinė aukš-
tos įtampos linija Ukmergė-Ute-
na bei pora trumpesnių atšakų. Ir 
prie aukštos įtampos linijų gali 
jungti ribotą kiekį elektrinių. Dėl 
prisijungimo į aukštos įtampos 
liniją netoli Staškūniškio kon-
kuruoja  danų kapitalo bendrovė 
UAB,,European Energy Lithu-
ania“ bei UAB ,,Renerga“, šioje 
vietovėje turinti tris elektrines 
ir planuojanti didinti elektrinių 
parką. 

Atsinaujinančioji energetika 

yra remiama Europos sąjungos, 
vėjo elektrinių pagaminta energija 
superkama daug brangiau nei ,,ne 
žalia‘ energija. ,,Kas suka vėjo 
jėgaines? Ogi subsidijos“, - antra-
dienio renginyje juokavo staškū-
niškiečiai.

Vienintelis valdžios atstovas, 
kuris dalyvavo Staškūniškio ben-
druomenės susirinkime, buvo 
Kurklių seniūnas Algimantas Jur-
kus. Rajono vadovų staškūniškie-
čiai sakė nekvietę, nes norėjo tar-
tis tarpusavyje, o ne diskutuoti su 
svečiais. Kurlių seniūnas teisinosi, 
jog jis praėjusią žiemą nesukvietė 
staškūniškiečių į vėjo elektrinių 
parko detaliojo plano svarstymą ir 
patarė visiems galvoti savo galva. 
,,Anykštos“ paklaustas, kaip elg-
tųsi pats, jeigu šalia jo namo būtų 
projektuojamas vėjo elektrinių 
parkas, A.Jurkus atsakė: ,,Aš nie-
ko prieš, bet jeigu nuo elektrinės 
iki namų bent du kilometrai“.

Kavarsko seniūnijoje - dvi 
naujos elektrinės

Trečiadienį UAB ,,Horreum“ 
ir UAB ,,Ventus Industria“ direk-
torius Arvydas Kazlauskas bei 
VŠĮ ,,Pajūrio tyrimų institutas“ 
darbuotoja Irma Aurelija Žalienė  
Kavarsko seniūnijos gyventojams 
ketino pristyti planus apie būsi-
mas vėjo elektrinių statybas šios 
seniūnijos teritorijoje. Tačiau į 
pristatymą atvyko tik ,,Anykštos“ 
laikraščio žurnalistas.  VŠĮ ,,Pa-
jūrio tyrimų institutas“ atliko Ka-
varsko elektrinių poveikio aplin-
kai vertinimą. Tą patį darbą VŠĮ 
,,Pajūrio tyrimų institutas“ darė 
ir Staškūniškyje, UAB,,European 
Energy Lithuania“ užsakymu.

UAB ,,Horreum“ ir UAB 
,,Ventus Industria“ Kavarsko se-
niūnijos Jakūnų kaimo apylinkė-
se statys po vieną elektrinę. Jos 
bus žemesnės ir mažesnio galin-
gumo nei planuojamos prie Staš-
kūniškio. Elektrinių galingumą 
lemia šalia esančių elektros linijų 
pralaidumas. Abiejų firmų direk-
torius A.Kazlauskas nesistebėjo, 
kad gyventojai nesusidomėjo bū-
simomis jo elektrinėmis - su ar-
timiausios sodybos, kuri yra 700 
metrų nuo vienos iš elektrinių, 
savininkais jau sutarta, parašai iš 
artimiausių žemės sklypų savinin-
kų - surinkti. Pasak A.Kazlausko, 
jis kompensacijų už parašus že-
mės sklypų savininkams nemo-
kėjo ir niekas jų neprašė. ,,Žemės 
sklypų savininkai gyvena kažkur 
kitur. Su jais buvo normalus ben-
dravimas. Sakė: statykit, mums 
nei šilta, nei šalta“, - ,,Anykštai“ 
aiškino A.Kazlauskas. 

Gintaras Senulis ir Ernesta Kličienė kvietė staškūniškiečius gal-
voti, ar verta už 400 eurų kompensaciją sutikti, kad šalia jų že-
mės sklypų būtų statomos vėjo elektrinės.

Šalia Staškūniškio jau stovi trys UAB ,,Renerga“ vėjo elektrinės.
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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. 
Trys plunksnos 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. N-7.
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Didžioji žydrynė 
12:55 Šokiai laukinėje gamtoje. 
Meilės šokis 
13:50 Mis Marpl 4/4 s. Tai 
daroma su veidrodžiais 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 Premjera. Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
22:50 Apetitas meilei N-14
00:15 Aš tave myliu. Nelįsk 
prie manęs! N-14

06:45 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:15 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 

07:50 “”Nickelodeon” valanda. 
Monstrai prieš ateivius” 
08:20 “Riterių princesė Nela” 
08:50 “Tomo ir Džerio pasakos” 
09:20 “Ogis ir tarakonai” 
09:50 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2! 
11:25 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu 
13:15 Šokis svajonės ritmu 
N-7. 
15:10 Tokia jau mano dalia 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Ugnies žiedas N-7. 
22:00 Gangsterių medžiotojai 
N14. 
00:15 Naktinis sargas N14. 

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
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Sparkas. Kosminė isto-
rija” N-7
13:10 “Orestas iš burtininkų 
giminės” N-7
15:15 “Išrinktasis. Blogio impe-
rijos iškilimas” N-7
17:25 “Už Kaukazo”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Greitis” N-7

21:55 “Aš - robotas” N-7
00:10 “Iksmenai. Pirma klasė” 
N-7 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Augintinių talentų šou” 
10:30 “Stambiosios katės” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” 
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 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 Merginų kovos (k) N14. 

06:55 “Akloji” (k) 
07:25 “Pragaro katytė” 
08:25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:25 “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 Kaip pavogti nuotaką 
N-7. 
00:40 Aeroplanas 2. Tęsinys 
(k) N-7. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vintažinių dainų vakaras 
su Neda ir „4 Tango“. (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. Roza 
Bieliauskienė.
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Pranciškus Skorina 
Prahoje. 
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. 
15:40 Šventadienio mintys. 
16:10 Mokytojų kambarys.
16:35 Mokslo sriuba. 

17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
P
18:45 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. (kart.).
19:40 Dauntono abatija 5 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:50 Vilniaus festivalis 2019. 
Kinijos garsai. 
23:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Žmogus su auksiniu pistoletu 
N-14. (kart.).
01:00 Antikvariato paslaptys 
8. Žmogžudystė ir paplūdimys 
N-7. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
10:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Didieji senovės stati-
niai” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didieji senovės stati-
niai” 
14:05 “Išlikimas” 
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
23:50 “Šnipų tiltas” N-7 (kart.)
02:25 “Kikboksininkas” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ 
Aliaska.N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Mikutavičius. 
12.00 „DetektyvasLinlis“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“. N-7.
15.00 . 2019m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Stasiulytė. 
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 bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E. Dragūnas. 
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 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 Baltijos keliui – 30. 
Tegul žydi laisvė. 
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.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Bloga kompanija N14. 
00:50 “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
11:00 “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 “Sumokėti vaiduokliui” 
N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:55 “Nuodėmių daktaras” 
N-7

06:05 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
07:00 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
08:00 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7
09:00 “Kobra 11” (k) N-7
11:00 “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 Mergina traukiny N14
23:15 Pavojai gelmėse (k) 
N14. 
01:25 “Juodasis sąrašas” 
(k) N-7

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
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 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Užsispyrusi blondinė 
N-7
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 
N-7
02:40 “Aš gyvas” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skamba skamba 
kankliai 2019. Koncertas 
„Žemaitija“. (kart.).
07:15 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir Justinas 
Vienožinskis. (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 Martyno Liuterio gyve-
nimas. Seniai, labai seniai 
12:15 Savaitė. 
13:10 Dainos galia. Lionginas 
Abarius. (kart.).
13:45 Dauntono abatija 5 N-7 
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 

15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Martyno Liuterio gyve-
nimas. Žodžių dvikovos 
19:15 Išpirka N-7
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Narcizas. Drama. N-7.
23:15 Pranciškonų metai. 
Mažesnysis brolis Augustinas 
Dirvelė.
00:15 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 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 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Transformacija” S
01:00 “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 su 
Andriumi Tapinu. N-7
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Ž. Žvagulis. 
12.10 „Bruto ir Neto”N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ 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 „Mentalistas“ 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 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 Baltijos keliui – 30. 
Tegul žydi laisvė. 
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 var-
do” 
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 Saugotojas N14. 
00:25 “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 “Nuo meilės nepabėgsi” 
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 “Įkalintos po vandeniu” 

N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:45 “Nuodėmių daktaras” 
N-7

06:25 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (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 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 Apsuptyje N14. 
23:10 Mergina traukiny (k) 
N14. 
01:20 “Akloji zona” (k) N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
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 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Mergelė Grožybėje 
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.).
07:15 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:20 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Pranciškus Skorina 
Prahoje. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Dievo rankose 
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. (kart.).
15:20 ...formatas. Poetė 
Violeta Šoblinskaitė. 
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 3. 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Kelyje į Dievą 
19:15 Svajonės apie Naująjį 
pasaulį. Europiečių emigraci-
jos istorija. Vartai užsiveria 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos N-7. 
23:00 Caravaggio. Siela ir 
kraujas 
00:30 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
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 “Profas” N-14
22:55 “Transporteris” N-7
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” 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. N-7
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Stasiulytė. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.10 „Šviesoforas” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ 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. N-7
00.30 „Mentalistas“ 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 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 Baltijos keliui – 30. 
Tegul žydi laisvė. 
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 5 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.
22:30 Po saulėlydžio N-7. 
00:25 “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 “Nuo meilės nepabėg-
si” 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 “Nusikaltėlis” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:20 “Kaulai” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:25 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
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 Mirties apsuptyje 2 
N14. 
22:50 Apsuptyje (k) N14. 
00:55 “Akloji zona” (k) N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
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 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Šiaudinė moteris 
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.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (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 Martyno Liuterio gyve-
nimas. Viskas parduodama 
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. Vartai užsiveria 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetė 
Sonata Paliulytė. 

15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Martyno Liuterio gyve-
nimas. Lemiama akimirka 
19:15 Saulės superaudros 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Moterų dalia N-14. 
23:25 Frankofonija N-14. 
00:50 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 2. 
Sugrįžimas” N-14
22:55 “Transporteris” N-7
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

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. N-7
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ 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. N-7
00.30 „Mentalistas“ N-7.
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ketvirtadienis 2019 08 22

penktadienis 2019 08 23

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 N-7
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Prezidento Valdo 
Adamkaus tarptautinė konfe-
rencija. 
17:10 Laba diena, Lietuva.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Baltijos keliui – 30. 
Tegul žydi laisvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Daiktų istorijos. 
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 Kruvini pinigai N14. 
00:15 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėgsi” 
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 “Baltijos kelias. 30 
metų”.
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Žudymo žaidimai” 
N-14
00:05 “Kaulai” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
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 Pažymėtas žmogus 
N14. 
23:05 Mirties apsuptyje 2 (k) 
N14
00:55 “Akloji zona” (k) N-7. 

06:45 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
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 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Pašėlusi meilė N-7. 
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(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 Į sveikatą! Sveiko gy-
venimo būdo laida. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Martyno Liuterio gyve-
nimas. Sąžinės balsas 
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:05 Stambiu planu. 
13:50 Pranciškonų metai. 
Mažesnysis brolis Augustinas 
Dirvelė (kart.).
14:50 Saulės superaudros 
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 

16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Columbanas. Vienuolis, 
suvienijęs Europą 
17:30 Euromaxx. (kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Martyno Liuterio gy-
venimas.Vartburgo pilies 
paslaptis 
19:15 Nepažintas 
Hemingway. Metai Italijoje 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Šešiolika ąžuolų N-14. 
23:00 Honkongo trilogija 
N-14. 
00:25 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 “Vienam gale kablys”. 
(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 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7

20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas” N-14
23:05 “Transporteris” -7
00:10 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ 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. N-7
00.30 „Mentalistas“ 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. 
13:00 Vartotojų kontrolė. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:35 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“. Ved. Darius 
Jurgelevičius.
17:00 Nepakartojamas Baltijos 
kelias. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kelias, nuvilnijęs į laisvę. 
19:00 Vienybės banga. 
Koncertas, skirtas Baltijos kelio 
30-mečiui. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
Intelektinis žaidimas. 
23:00 Premjera. Pelėdų kal-
nas. S.
01:15 Greiti ir įsiutę 6 N-14

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 Mina N14. 
23:15 Sargybinis N-7. 
01:20 Sukrečiantis skrydis N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Baltijos kelias. 30 
metų”. (kart.)
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėgsi” 
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 “Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga” N-7
21:15 “Vienas šūvis. Dvi kul-
kos” N-14
23:45 “Lemtingas posūkis 5” S
01:25 “Greitis” N-7 (kart.)

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
08:30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “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 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
20:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Stebėtojų lyga N14. 
00:40 Pažymėtas žmogus (k) 
N14.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
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 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7

21:00 “Nebylus liudijimas” N14
23:15 Šaunusis kapitonas. 
Gyvenimas be taisyklių N14. 
01:35 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(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 Euromaxx. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Kraujas, kraujas, kraujas 
12:15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
14:30 Nepažintas Hemingway. 
Metai Italijoje (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18:45 Baltiškos sielos. Menai, 
legendos ir peizažai 

19:40 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. Baltijos 
kelias. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Emilija iš Laisvės alėjos. 
N-7. 
23:00 Kauno „Hanza dienos 
2019“. 
23:45 Mokslo ekspresas. 
24:00 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 “Sandėlių karai” (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 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (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 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 2 
dalis” N-14
00:50 “Abraomas Linkolnas. 

Vampyrų medžiotojas” N-14 
(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. N-7
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte“. Viktoras 
Pranckietis. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ 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 „Kitoks pokal-
bis su D.Žeimyte“. Viktoras 
Pranckietis. 
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. N-7
00.30 „Mentalistas“ N-7.



2019 m. rugpjūčio 17 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2019 08 24

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Pinokis ir Nakties 
valdovas 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Baltieji liūtai. Gimę 
laisvėje. Kova dėl išgyve-
nimo 
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Paslaptingi pasauliai 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Be abejo, turbūt N-7
00:30 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“. 

06:30 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:30 “”Nickelodeon” 
valanda. Monstrai prieš 
ateivius” 
07:55 “Riterių princesė 
Nela” 

08:25 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
08:50 Olis ir piratų lobis 
10:30 Tėčio dienos rūpes-
tis 
12:25 Didelis vaikas 
14:05 Geras vyrukas N-7. 
16:00 Hugo išradimas 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kung Fu Panda 2 
21:20 Blondinė ieško vyro 
N14. 
23:30 Madėjos liudytojų 
apsauga N-7. 
01:45 Sargybinis (k) N-7. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Pietų Korėja.
11:00 “Maisto kelias”. 
11:30 “Baltuolė ir Rožytė” 
13:00 “Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė” 
14:50 “Jaunavedžiai” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Garfildas” 
21:05 “Iksmenai. 
Praėjusios ateities dienos” 
N-7

23:45 “Nuodėminga aistra” 
S
01:45 “Aš - robotas”. N-7 
(kart.)

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas. 
10:00 “Augintinių talentų 
šou” 
10:30 Koko - kalbanti gorila 
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. 
17:05 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
18:00 “Nusikaltimų mies-
tas” N-7. 
18:30 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Saldus kerštas N14
00:00 Legionas S. 

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
23:15 “Begėdis” S
01:25 Visiškai slaptai N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Meno ir kultūros 
žurnalas 
08:30 Mažesnieji broliai. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. 
Visapusiški meistrai. Meno 
reprodukcija Berlyne 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Ludwig van 
Beethoven. Opera 
„Fidelijus“. 
14:00 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
15:05 Martyno Liuterio gy-
venimas. Meilė ir mirtis 
15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
15:50 Euromaxx. 
16:20 Klauskite daktaro 
17:10 Stilius
18:05 Istorijos detektyvai. 

18:55 Daiktų istorijos. 
19:40 Dauntono abatija 5 
N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Bilė. N-7.
22:50 Koncertas „Open to 
the World“. 
23:45 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 
Baltijos kelias. (kart.).
00:15 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
16:00 “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 “Infiltruoti” N-14
01:10 “Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos moksli-
ninkai. Rimantas Petras 
Venskutonis“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Mumbajus. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ 
Atėnai. N-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Nijolė Oželytė. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Lavrinovičiai. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Ragana“ N-7
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J. Jankevičius. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vasara tiesiogiai su 
D. Žeimyte. A. Valinskas. 
19.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Stasiulytė. 
00.05 „Karo merginos“ N-7.
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pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS

Kaip ir kasryt, pėdinu numy-
lėtuoju pašventupiu, grožiuos. 
Oras saldus kaip Kalifornijoj, 
vaizdai dar saldesni. Puntuko 
brolio linkui veda spygliuotas, 
kankorėžiais apibarstytas takelis, 
viskas kaip visada ir truputį 
kitaip – kas gali būti maloniau? 
Akys šviesėja, širdis vieversiu 
čiulba. Žiū – iš krūmo iššoka 
simpatiška juodaplaukė mer-

Dar vienas pasivaikščiojimas 

gytė siauromis akutėmis. Mano 
mažoji bičiulė, Anykščių jurzdiko 
kinietė.

– Liu! – nudžiungu, – ką čia 
veiki?

– Aš tai drugelius gaudau, o 
tu?

– O ką aš daugiau veiksiu? 
Vaikštinėju, prisimenu senus 
mėlynus laikus...

Vos mergytei nustraksėjus, žiū-
riu – ant nuvirtusio žilvičio klūpo 
plačiastrėnė juočkė ir skalauja 
upėje bebro kailį. 

– Pagaliau pagavot? – užkal-
binu. – Galiu tik ačiū pasakyti, 
tas galgonas prie mano namų ne-
menką ąžuolioką buvo nuvertęs.

– Už tai, bvana, reiktų ne man, 
o dėdei Tomui dėkoti, – plačius 
dantis iškišo juočkė, nežinau 
kuriais metais atsikrausčiusi nuo 
Limpopo upės krantų. – Mėsy-
tę, suprantama, ištroškinsim, 

uodegą išrūkysim, o kailiuką prie 
slenksčio paklosim...

Malonu, kai mieste gyvena to-
kie šaunūs, šeimininkiški žmonės!

Štai ir mano vaikystės šaltinis, 
prie kurio subraižytas blauzdas 
apsiplaudavau, iki soties gardžiai 
atsigerdavau. Kartą prie jo 
net didžiulį žaltį, matyt, žalčių 
karalių ar žynį, buvau matęs, 
tiksliau – jis mane įdėmiai ir kaž-
kaip priekaištingai nuo kalniuko 
stebėjo...

jau lenksiuos atsigerti, girdžiu 
– varpas talanduoja. Vadinasi, 
metas grįžti. Tai ir pėdinu atgal. 
Pakeliui sustoju ties posūkiu ant 
pakriaušio ir stebiu, kaip gražiai 
vandenyje apsispindi bažnyčios 
bokštai. Tiesa, dabar vienas 
bokštas tarnauja minaretui – 
anava nuo jo atplaukia tęsiamas 
muedzino balsas:

– A-la-la-la, alalala!..

Muedzinas kasdien penkiskart 
kviečia musulmonus maldai, jis 
anykštėnams labai naudingas, 
nes niekam nebereikia laikrodžių. 
Beje, musulmonai su krikščio-
nimis Anykščiuose sugyvena 
taikiai, ne taip, kaip senais lai-
kais, kai miestelyje gyveno vieni 
lietuviai – tada, pamenu, kas ką 
galėjo, tą ir puldinėjo, graužė, 
išdūrinėjo...

jau netoli gatvės sutinku 
joškę. jis – senas mano draugas, 
dar nuo tų laikų, kai važinėdavo 
po kaimus ir supirkinėdavo kau-
lus, skudurus. Ilgabarzdis žydas 
maloniai nusilenkia ir sako:

– Ui, seniai nemačiau tavęs, 
ponas Vėnagai! Gal buvai kur 
išvažiavęs?

– Buvau, kaipgi nebūsiu! 
jeruzalėj. Ką čia slėpti – turėjau 
vieną svajonę, tik vis nežinojau, 
ką su ja daryti. Tada prisiminiau: 
jei įkišiu raštelį Raudų sienos 
plyšin, mano noras iškart pateks 
į dangų... Užtat ir nuvažiavau.

joškė glosto išsipašiusią barz-
dą, mirksi gudriomis akutėmis.

– Ale ponas ir gūdras! Seniai 
žinojau, kad Vėnagas gūdras, ale 
šiteip... Tai gal jau išsipildė tas 
noras?

– Aiš...
Buvau išsižiojęs ilgam sudėti-

niam sakiniui, bet kaip tyčia tą 
akimirką slyst – užlipau ant šuns 
š... Gaila, bet Lietuvoj dabar 
dažnai triumfuoja būtent šitas 
daiktas... Kad vošiuos aukštiel-
ninkas – net atsibudau, o atsi-
budęs iškart sudrebėjau: kokie 
dabar metai? Ir kur aš esu?! 

A: štai Šventosios pakrantė 
su metalinėm tvorom, betono 
trinkelėm, medinėm grindim, 
plieno trosai viršum galvos, jais 
žviegdami skraido lyg šikšnos-
parniai, lyg vaikigaliai, – vadi-
nasi, 2019-ieji... 

Nepajutau, kaip apsipyliau 
ašarom, tik ligi šiol nesuprantu 
– džiaugsmo, karštos vilties ar 
begalinio liūdesio?..

Kai dirbi mėgstamą darbą, o tai darai 
su užsidegimu, tuomet aplanko ir sėkmė, 
ir įvertinimas. Tuo įsitikino Lina Juodelė, 
prieš 8 metus karjerą pradėjusi kaip „Tele2“ 
pardavimų vadybininkė ir jau išbandžiusi 
ne tik salono, bet ir skirtingų didžiųjų ša-
lies regionų vadovės pareigas.

„Karjeros tikslingai net nesiekiau, tiesiog 
dirbau mėgstamą darbą, dariau tai su užsi-
degimu. Su vyru buvome ką tik sukūrę šeimą, 
norėjosi užsidirbti. Mūsų įmonės vadybininkų 
alga priklauso nuo pardavimų, kuo jie geresni, 
tuo ir atlyginimas didesnis. Kai rezultatai tapo 

Nuo pardavimų vadybininkės iki vadovės: sėkmės istorijai 
reikėjo drąsos

tokie geri, kad net kolegos iš kitų regionų pra-
dėjo lankytis klausdami patarimų – man pasiūlė 
vadovauti salonui“, – sėkmingą darbo pradžią 
prisiminė L. Juodelė.

Tačiau naujoje pozicijoje L. Juodelei neteko il-
gai užsibūti – netrukus jai buvo patikėtos Kauno 
regiono vadovės pareigos.

„Aš nesu kažkuo išskirtinė, tiesiog „Tele2“ 
kaip darbdavys yra dosnus – dalijasi tiek sė-
kme, tiek galimybėmis. Jei tik yra noro, visos 
sąlygos tobulėti, pasiekti ir uždirbti yra sutei-
kiamos. Iš patirties žinau, kad geru pardavimų 
vadybininku galima tapti: įmonė nuolat rengia 

įvairiausius mokymus, suteikia visus įrankius, o 
taip pat ir laisvę priimti sprendimus“, – pasakojo 
L. Juodelė.

Jokio nuobodulio ir rutinos
Vis dėlto Lina Juodelė pripažįsta, kad kiekvie-

nai sėkmės istorijai reikia drąsos – jai pačiai jos 
daugiausiai prireikė grįžus į darbą po motinystės 
atostogų.

„Po dvejų metų pertraukos net ir senosios 
pareigos atrodė kaip naujos, o čia vėl iššūkis 
iš darbdavio – tapk Vilniaus regiono vadove! 
Parodytas pasitikėjimas įkvėpė, tačiau buvo ne-
drąsu, kurį laiką svarsčiau, ar priimti pasiūlymą. 
Pati esu kaunietė, vaikelis mažas, iš pradžių 
galvojau, kad bus sunku. Tačiau išdrįsau ir da-
bar džiaugiuosi, kad netenka patirti rutinos“, – 
sakė dabar jau Rytų regiono vadovė.

Pasak L. Juodelės, būtent tokie iššūkiai ir vis 
besikeičiančios pozicijos nulėmė tai, jog 8 metai 
toje pačioje bendrovėje neprailgo.

„Kiekviena diena vis kitokia, kaip pirmoji. Už 
mane ilgiau dirbančių kolegų taip pat netrūksta, 
manau, visus mus motyvuojaa darbo pobūdis: 
daug veiksmo, jokio nuobodulio bei nuolatiniai 
iššūkiai. Ne mažiau svarbi ir įmonės kultūra, 

vertybės bei komandinė atmosfera“, – teigė L. 
Juodelė.

Anot pašnekovės, nors dirba skirtinguose 
miestuose, salonuose ir pozicijose, tačiau visi 
„Tele2“ darbuotojai yra kaip šeima.

„Tai nulemia ir plokščia įmonės struktūra: 
darbiniuose santykiuose nesijaučia hierarchinių 
skirtumų, kiekvienas vadovas yra labiau pagal-
bininkas ir patarėjas, padedantis siekti ne tik 
bendrovės, bet ir asmenių darbuotojo rezultatų“, 
– sakė L. Juodelė.

Alga – ne mažiau svarbi
L. Juodelė pasakoja, kad tokia lydere stengia-

si būti ir pati: skatinanti ir pastebinti kiekvieno 
darbuotojo potencialą bei norą augti. Kaip tik 
šiuo metu Švenčionyse ir Ignalinoje komandas 
plečianti Rytų regiono vadovė teigė, jog ieško-
dama naujų kolegų, daugiausiai dėmesio ski-
rianti asmeninėms kandidatų savybėms.

„Dirbant „Tele2“ svarbiausia yra noras tobulėti 
ir drąsa priimti iššūkius, o šias savybes atskleisti 
darbo patirties bei gyvenimo aprašymuose nėra 
paprasta. Todėl atrankose degančios kandida-
to akys neretai nugali įspūdingus CV – tokius 
kiekvienas norintis galės susikurti jau pradėjęs 
dirbti pas mus“, – sakė L. Juodelė.

Ji pastebi, kad be suteikiamų galimybių tobu-

lėti ir pasiekti daugiau, „Tele2“ savo darbuoto-
jus motyvuoja ir atlyginimais.

„Nuo kitų darbdavių „Tele2“ skiriasi tuo, jog 
algą pardavimų vadybininkams ne duoda, bet 
leidžia ją užsidirbti patiems. Todėl kiekvieno 
mėnesio atlyginimas yra tiesiogiai susijęs su 
darbuotojo pastangomis, o užmokesčio lubų 
nėra“, – teigė L. Juodelė.

Tokia atlyginimo sistema kartais suglumina 
naujus darbuotojus, tačiau jie labai greitai su-
pranta, kad jaudintis, jog uždirbs per mažai, 
tikrai nėra reikalo.

Tai rodo ir naujausi reitingai – „Verslo žinios“ 
bendrovę „Tele2“ pripažino geidžiamiausiu šių 
metų darbdaviu Lietuvos technologijų sekto-
riuje. Operatorių įvertino ir specialistų paieš-
kos portalas „CVMarket.lt“ – jų rengiamuose 
„Patraukliausio Lietuvos darbdavio“ rinkimuo-
se „Tele2“ pateko į TOP 10-tuką.

Kaip prisijungti prie „Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijomis ir drąsiai prii-

mate naujus iššūkius, „Tele2“ kviečia išbandyti 
savo jėgas ir sudalyvauti atrankose laisvoms 
darbo vietoms užimti. Daugiau apie karjeros 
galimybes sužinoti galite internetiniame tinkla-
pyje https://karjera.tele2.lt/.

Užsak. Nr. 892

Visiškas Katalonijos dangtis!

(Atkelta iš 3 psl.)

S.Jovaiša, ,,Anykštos” paklaus-
tas, ar jam, kaip įstatymų leidėjui, 

nėra keista, jog savivaldybės priva-
lo viešinti informaciją, kurios gal 
net geriau, kad niekas ir nematytų, 
atsakė, kad neturįs dabar įstatymų 

po ranka ir negalįs komentuoti. 

Vien kainos kriterijaus 
nepakanka

Komentaro, kurie žiniasklaidos 
konkursai - kur lemia tik kaina ar 
tie, kur yra daugiau ekonominio 
naudingumo kriterijų, yra sąžin-
gesni ir logiškesni, paklausėme 
Deivido Velko, Lietuvos Respu-
blikos Kultūros ministerijos  Vi-
suomenės informavimo ir autorių 
teisių politikos skyriaus vedėjo. 

,,Vien kainos kriterijaus nepa-
kanka. Kuo daugiau kriterijų, tuo 
lengviau atsirinkti. Bet čia klau-
simas gilesnis - koks yra tikslas? 
Kokia viešinimo strategija? Tam, 
kad atsakyčiau profesionaliai 
- trūksta duomenų, bet bendra 
logika sako, kad kuo daugiau 
kriterijų - tuo geresnė atranka 
ir geresnis pasiektas viešinimo 
rezultatas. Kuo mažiau kriterijų 
- tuo mažesnį tikslingumą pasie-
kia tokio konkurso rezultatas“,  - 
,,Anykštai“ sakė D.Velkas.

Vartojimo įpročius lemia ... 
kiti vartotojai

Tiražą meluojantys leidiniai 
kenkia konkurentams, apgaudinė-
ja reklamos davėjus ir viešosios 

informacijos skleidimo užsako-
vus. Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevičius 
,,Anykštai“ aiškino, kad tiražo 
falsifikatoriai apgaudinėja ir savo 
skaitytojus. 

,,Skaitytojams nėra ,,dzin“.  
Žmonės linkę pasitikėti tomis 
prekėmis, kur žino, kad ir dau-
gelis kitų žmonių naudojasi. Kuo 
daugiau žmonių naudojasi - tuo 
prekės patikimumas yra dides-
nis.  Kai tu galvoji, kad prekė 
pasaulyje garsus ženklas, bet pa-
aiškėja, jog ja tavo gatvėje tik du 
naudojasi, tau gali kilti abejonių. 
Ar verta gaišti laiką dėl to daik-
to, kurio kiti neskaito, nežiūri, 
neklauso? Žiniasklaidos atveju, 
paprastai žmonių pasirinkimą 
nulemia produkto populiarumas. 
Ir serialus žmonės renkasi tuos, 
kuriuos ir kiti žiūri, pasitiki. Sa-
vivaldybei, kuri perka viešinimo 
paslaugas, kriterijai turėtų būti 
pritaikyti taip, kad pasiektų kuo 
platesnę auditoriją“, - ,,Anykštai“ 
sakė Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas D.Radzevičius.  

 
Tu pats storas!

Mes rašome, kad ,,Šilelis“ me-
luoja tiražą, o jo ir abiejų ,,Nykš-
čių“ vadovas L.Bitvinskas atsi-

kerta - o ,,Anykšta“ ,,Katalonijos 
dangų“ pavadino ,,Kanalizacijos 
dangčiu“. Visiškas Katalonijos 
dangtis! Logikos tiek pat, kiek 
subartam už rūkymą viešoje vie-
toje atsikirsti: ,,tu pats storas“. 
Galima įrodinėti, kad juoda yra 
balta, kad ruda - geltona, bet kad 
juoda yra daržovės, o balta - tai  
trys gervės, viena iš jų antis, o 
keturios - skrenda į pietus - su-
dėtinga. Tiesiog Kanalizacijos 
dangus!

Savivaldybės konkursas,kuriame 
40 proc. lėmė pasiūlymo kaina, 
20 procentų tiražas, 20 proc. 
prenumeratorių skaičius, 20 
proc. leidinio periodiškumas, 
,,Šilelio” įsitikinimu, buvo skir-
tas ,,Anykštai”, mat meras Sigutis 
Obelevičius yra šio teksto auto-
riaus švogeris(lyg to kas nors dar 
nežinojo). Paieškokime čia Kata-
lonijos dangčio. ,,Šilelis” nurodo 
3000 tiražą, ,,Anykšta” - vidutinį 
2850 tiražą. Pagal šį parametrą 
,,Šilelis” laimi. Logiška, jog 
daugiau prenumeratorių turės 
tas leidinys, kurio didesnis 
tiražas. Du nulis ,,Šilelio” nau-
dai. Kainą konkurui jie pasiūlė 
žymiai mažesnę : 3- 0. Na, mes 
garbės įvartį pelnėme tik dėl 
didesnio periodiškumo. Šitai 
jau net ,,Šileliui” buvo sunku 
suklastoti. Žodžiu, faktai liudija, 
kad ,,melagis melavo, per tiltą 
važiavo”, kol užkliuvo už Kata-
lonijos dangčio.      

Seimo narys, ,,valstietis“ Antanas Baura būtų linkęs rinktis 
ekonominio naudingumo konkursus. 
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Žolinė - tai metas, kai vasara 
pasisveikina su rudeniu. Krikš-
čionys šią šventę vadina Merge-
lės Marijos dangun ėmimo diena. 
Bažnyčioje šventinamos puokštės 
simbolizuoja gyvenimo pilnatvę, 
o aš - pasitelkusi interneto galią 
- radau tokį posakį: „Kas Žolinės 
dieną neturės žolynų puokštės, tam 
velnias į delną uodegą bruks“. 

Šventės pradžia

Taigi, rytmetį atvykusius į Niū-
ronių kaimą pasitinka šventiškai 
pasipuošęs miestelis, Legų sody-
bos pastatų sienos demonstruoja 
Aukštaitijos karpytojų plenero 
„Popierinis Niūronių žirgelis – II“ 
darbus, kieme pinama suknelė iš 
gėlių, čia pat įsikūrę ir pedagogai, 
tautinio paveldo meistrai Kazys 
ir Ligita Morkūnai. Amatininkai 
jau per trejetą dešimtmečių už-
siima pynimu, o žoleles pradėjo 
rinkti prieš 5 – 6 metus, pastebėję 
žmonių susidomėjimą. Vaistažo-
lės renkamos tik savoje teritori-
joje. Sodyboje „Pintinių sodelis“, 
įsikūrusioje Pelyšos draustinyje, 
Sedeikių kaime, Andrioniškio 
seniūnijoje, galima susipažinti 
su XIX-XX a. namų apyvokos 

Nuo Žolinės puokščių iki šokančių žirgų Simona STRAŽINSKAITĖ

Praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 15 dieną, nuo pat ryto Niū-
ronių kaime vyko Žolinė. Šiemet čia buvo galima ne tik žolinės 
puokštę nusipinti, bet ir žirgų teatrą pamatyti.

daiktais, išgirsti legendų, pama-
tyti XIX a. dūminę pirtį, aplan-
kyti pintinių muziejų, sudalyvauti 
edukacinėje veikloje. Pasiūlius 
pamėginti supinti verbą – puokš-
tę, negalėjau atsisakyti, L. Morkū-
nienė parodė, kaip tinkamai reikia 
sudėti, susmulkinti ir surišti žole-
les, kad išeitų graži puokštelė, o 
jei kurių augalų neatpažinau, tai 
su tais supažindino.

Arklio muziejaus taurė

Nuo 11 valandos Niūronių hipo-
drome prasidėjo „Arklio muziejaus 
taurė“. Vyko 3 konkūrai. Pirmaja-
me, atviros klasės jojime su 60 – 
70 cm aukščio kliūtimis, dalyvavo 
įvairūs dalyviai su labai skirtingais 
žirgais. Jauniausias šiame konkūre 
dalyvavęs žirgas, sulaukęs ketverių 
metų amžiaus, debiutavo pirmo-
siose savo varžybose, o didžiausią 
įspūdį tikriausiai paliko mažytis 
izabeliuotas poniukas, šokantis 
per tokias pat kliūtis, kaip ir didieji 
jo pusbroliai. Pirmąją vietą šiame 
konkūre užėmė Ema Goštautaitė 
su žirgu Vikingu, antrąją – Ernes-
tas Laurinavičius su Puntuku, o 
trečiąją Danielė Buterlevičiūtė su 
Asteriks.

Antrasis konkūras buvo skirtas 
sporto klubo „Origonas“ taurei 
laimėti. Akumuliatorių su džo-
keriu vaikų iki 14 m. (imtinai) 
varžybose pirmąją vietą laimėjo 
Adrijos Braknytės ir Vizirio du-
etas, antrąją pelnė Augustė Bau-
žytė su kumele Dafnija, o trečiąją 
– Šarūnas Karaliūnas su žirgu Fu-
dži. Atvirosios klasės etape laurus 
nuskynė Ugnė Veckaitė su Utrafu, 
antroji vieta atiteko Ernestui Lau-
rinavičiui su Puntuku, o trečioji 
Agnei Šližytei ir Perlitui.

Paskutinį „Arklio muziejaus 
taurės“, trečiąjį atviros klasės 
konkūrą su persirungimu, kurio 
kliūčių aukštis 100-110cm, persi-
rungime iki 120cm, laimėjo Rus-
nė Urbonaitė su Lagūna, Agnės 
Šližytės ir Perlito duetas užėmė 
antrąją, o trečia vieta atiteko Ru-
gilei Veckaitei su Vendi – S. 

„Varnalėšos“

14 valandą Striukų sodybos klo-
jime vyko Rokiškio Liaudies tea-
tro ekranizuotas Vytauto Bičiūno 
spektaklis „Varnalėšos“, režisie-
rius – Eligijus Daugnora. Spek-
taklio pažiūrėti susirinko pilnas 
klojimas, o jo metu netrūko juoko 
ir plojimų, mat, kaip pats režisie-
rius sakė, tai improvizacinis spek-
taklis. Aktoriai žino, kaip jis turi 
prasidėti ir kaip baigtis. Šių dienų 
satyra, remarkos ir aktorių veido 
mimikos nepaliko abejingų. Po 
spektaklio Striukų sodybos kie-
me žiūrovų laukė ką tik baigusios 
„šusti“, dar karštos bulvės. Pir-
masis padėklas netruko ištuštėti, 
todėl skubiai buvo atneštas kitas. 
Neabejotinai tai buvo labai malo-
nus siurprizas visiems, pasėdėju-
siems vėsokame klojime.

Žirgų teatras

15 valandą, pasistiprinus bulvė-
mis, greta esančiame hipodrome, 
kur dažniausiai muziejaus lanky-
tojai gali nusipirkti pasijodinėjimą 
žirgeliu, vyko Jaroslav Petrulevič 
ir žirgų teatro BINGO! pasiro-
dymas. Vyriškis pademonstravo 
neįtikėtiną žirgų sumanumą ir 
paklusnumą. Be jokių vadelių, tik 
liesdamas skirtingas žirgo kūno 
vietas specialia lazdele, tardamas 
komandas ir gausiai gyvūną vai-
šindamas skanėstais, privertė jį 
atsiklaupti, atsigulti, nusilenkti 
ir priklaupti ant vieno kelio kaip 
elegantišką aukštuomenės džen-
telmeną.

Jaroslav Petrulevič pademonstravo, kad galima atskleisti aktori-
nius žirgų sugebėjimus.

Pedagogai, sertifikuoti tautinio paveldo meistrai Kazys ir Ligita 
Morkūnai žoleles renka savo namų valdose.

Po ,,Varnalėšų“ spektaklio visus pradžiugino krosnyje šutintos 
bulvės.

Striukų klojime spektaklį ,,Varnalėšos“ rodė Rokiškio Liaudies 
teatras.

,,Arklio muziejaus taurės“ varžybose dalyvavo skirtingų svorio kategorijų žirgai ir jojikai.
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SKELBIAMOS ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATOS

ANYKŠČIŲ seniūnija
N. Elmininkų seniūnaitija nuo 2019-09-03 iki 2019-09-06 16 val.-18 val. Bendruomenės namuose (Anykščių r., Anykščių sen., Naujųjų Elmininkų k., Šilelio g. 3). 
Rinkimų būdas – gyventojų apklausa.
ANDRIONIŠKIO seniūnija
Andrioniškio dešinioji seniūnaitija 2019-09-09 13 val. Andrioniškio bendruomenės salėje (Anykščių r., Andrioniškio sen., Andrioniškio mstl., Anykščių g. 13). 
Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Andrioniškio kairioji seniūnaitija 2019-09-09 13 val. Andrioniškio bendruomenės salėje (Anykščių r., Andrioniškio sen., Andrioniškio mstl., Anykščių g. 13). 
Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
KAVARSKO seniūnija
Svirnų seniūnaitija 2019-09-02 16 val. Svirnų bendruomenės namuose (Anykščių r., Kavarsko sen., Svirnų II k., Žiedo g. 19). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Šovenių seniūnaitija 2019-09-05 16 val. Budrių bendruomenės namuose (Anykščių r., Kavarsko sen., Šovenių k., Parko g. 2). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
TROŠKŪNŲ seniūnija
Surdegio seniūnaitija 2019-09-05 10 val. Surdegio bendruomenės patalpose (Anykščių r., Troškūnų sen., Surdegio k., Sodų g. 10 ).  Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Mitošiūnų seniūnaitija 2019-09-05 16 val. Senojoje kontoroje (Anykščių r., Troškūnų sen.,   Mitošiūnų k., Sodų g. 1). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Vašuokėnų seniūnaitija 2019-09-06 14 val. Vašuokėnų bendruomenės patalpose (Anykščių r., Troškūnų sen., Vašuokėnų k., Ąžuolų g. 32). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 891

Tarptautiniai jaunųjų vargonin-
kų festivaliai Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje buvo pradėti orga-
nizuoti nuo 2001 metų, kuomet 
tuometinio klebono Stanislovo 
Krumpliausko iniciatyva užsienyje 
buvo įsigyti naudoti, bet dar gerai 
veikiantys vargonai. Šiuo metu Za-
rasų rajono Dusetų Švč.Trejybės 
parapijoje reziduojantis klebonas 
S.Krumpliauskas džiaugėsi, kad jo 
pradėta tradicija ir toliau Anykš-
čiuose yra tęsiama.

,,Aš tikėjau, kad, man persikėlus 
į kitą parapiją, vargoninkų festi-
valio tradicija bus tęsiama, už tai 
reikia dėkoti dabartiniam klebo-
nui Petrui Baniuliui. Anykščiams 
yra garbė, kad Anykščių šv.Mato 
bažnyčia turi tokius karališkus 
vargonus, kuriuos gali prakalbin-
ti vargonų muzikos meistrai. Tai 
yra mepalyginamai vertingesnis ir 
dvasingesnis renginys, nei angliš-
kai pavadintas ,,Velnių festivalis“,- 
sakė klebonas S.Krumpliauskas.

Priminsime, kad 1999 metais 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje kle-
bono S.Krumpliausko rūpesčiu 
sumontuoti galingi ir skambūs 45 

balsų, 3 manualų, net 2600 vamz-
džių vargonai, statyti 1925 metais, 
perstatyti 1963 metais. Londono 
„Kingsgeit Deividson and Co.“ 
vargonai 1998 m. rudenį buvo 
parvežti iš Didžiosios Britanijos, 
nedidelės Sauthemptono Šv. Lau-
rencijaus (Lauryno) baptistų baž-
nyčios.

Beveik dvi dešimtis metų reng-
tuose tarptautiniuose jaunųjų var-
gonininkų festivaliuose  dalyva-
vo jauni muzikantai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Baltrarusijos, Ukrainos, 
Čekijos. Festivaliai tradiciškai 
prasidėdavo Seinų Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo bažnyčioje 
ir tęsdavosi Anykščių šv.Mato baž-
nyčioje. Vienu metu šio festivalio 
globėja buvo tapusi Žemės ūkio 
ministerija, į festivalio atidarymo 
koncertus atvykdavo aukštų val-
džios pareigūnų, Lenkijos ambasa-
dos darbuotojų.

Šiuo metu šv.Mato tarptautinį 
vargonų muzikos festivalį orga-
nizuojančios viešosios įstaigos 
,,Prasmingas garsas“ vadovas bei 
renginio meno vadovas Stanislo-
vas Aglinskas jo organizatoriumi, 

Vargonų muzikos festivalyje skamba 
ir šiuolaikinė muzika Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Rugpjūčio mėnesį Anykščių šv.Mato bažnyčioje 19-ąjį kartą 

prasidėjo šv.Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis. Šie-
met vargonų muzikos šventė išsiplėtė ir į kitas Anykščių bei kai-
myninių rajonų šventoves, o prie vargonų, vadinamų karališkais 
instrumentais, sėda ne tik Lietuvos, kaimyninių valstybių, bet ir 
kitų pasaulio žemynų vargonininkai.

Šv.Mato tarptautinio var-
gonų muzikos festivalio 
organizatorius Stanislovas 
Aglinskas per didžiąsias 
metų šventes ir pats sėda prie 
Anykščių šv.Mato bažnyčios 
vargonų.

Tarptautinis jaunųjų vargo-
nininkų festivalis Anykščių 
šv.Mato bažnyčioje pradėtas 
rengti tuometinio klebono, 
Anykščių rajono Garbės 
piliečio Stanislovo Krum-
pliausko iniciatyva.

galima sakyti, tapo neatsitiktinai - 
muzikos pedagogas ne kartą ir pats  
yra sėdęs prie Anykščių šv.Mato 
bažnyčios vargonų.

,,Aš kartais padedu groti var-
gonais vargonininkui Rimvy-
dui Griauzdei. Groju vargonais 
per didžiąsias šventes, tuomet 
R.Griauzdė gali diriguoti bažny-
čios chorui. Manęs R.Griauzdė 
kartą net yra paklausęs, ar aš tikrai 
anksčiau nesu grojęs vargonais. 
Atsakiau - ne. Esu fortepijono 
mokytojas. Vargonų ir fortepijono 
klaviatūros tos pačios, galbūt tik 
sunkiau valdyti vargonų pedalus 
kojomis“, - apie pažintį su vargo-
nais pasakojo S.Aglinskas.

S.Aglinsko įkurta viešoji įstaiga 
,,Prasmingas garsas“ šv.Mato tarp-
tautinį vargonų muzikos festivalį 
ėmėsi organizuoti po to, kai prieš 
septynerius metus  į Zarasų rajo-
no Dusetų Švč.Trejybės parapiją 
buvo perkeltas tarnauti Anykščių 
šv.Mato bažnyčios klebonas, jau-
nųjų vargonininkų festivalio suma-
nytojas Stanislovas Krumpliaus-
kas.

,,Vargonų muzikos festivalio 
tradicija galėjo ir nutrūkti. Buvo 
pradėta ieškoti žmogaus, kuris tu-
rėtų įkūręs viešąją įstaigą, rašytų 
projektus gauti pinigų festivaliui 
finansuoti“, - apie tai, kaip tapo fes-
tivalio organizatoriumi, pasakojo 
S.Aglinskas.

Šiemet pirmą kartą šv.Mato tarp-
tautiniam vargonų muzikos festi-
valiui organizuoti gauta solidesnių 
lėšų - Lietuvos kultūros taryba fes-
tivaliui skyrė 8 tūkst. eurų. Pasak 
S.Aglinsko, festivalio organizavi-
mą taip pat parėmė ir vietos vers-
lininkai, skyrę po kelis šimtus eurų, 
Anykščių šv.Mato bažnyčia.

Festivalio organizavimui gautos 
lėšos, anot S.Aglinsko, skiriamos ne 
tik vargonininkų honorarams, jų ap-
gyvendinimui ir kitoms reikmėms, 
bet ir pačių  Anykščių šv.Mato baž-
nyčios vargonų priežiūrai.

,,Kiekvienais metais vargonai 
yra paremontuojami. Palaikoma 
gera vargonų būklė, nors iš užsienio 
atvykę vargonų muzikos atlikėjai 
gana dažnai turi vienokių ar kitokių 
nusiskundimų. Galiu pasakyti tik 
tiek, kad vargonų remontui reika-
lingi milžiniški pinigai - sumos gali 
siekti ir 100 tūkst. eurų. Anykščių 
rajono bažnyčių vargonai yra bai-
sios būklės.Tiesa, nebloga jų būklė 

Kavarsko, Debeikių bažnyčiose“, - 
sakė S.Aglinskas.

S.Aglinskas atskleidė ir gan neti-
kėtų detalių - pasirodo, kad vargonų 
muzikos festivalį Anykščių rajono 
dvasininkai vertina gana skirtingai.

,,Vieni dvasininkai yra atviri, kiti 
- nelabai. Pasitaikė tokių prašymų, 
kad kunigams iš anksto būtų pa-
teiktas vargonų muzikos festivaly-
je skambančių kūrinių repertuaras, 
kad su juo galėtų susipažinti vysku-
pas. Aš tokius pageidavimus visiš-
kai suprantu, tačiau taip atrodo, kad 
vieniems kunigams to festivalio lyg 
ir nereikia“, - sakė S.Aglinskas.

Šiais metais šv.Mato tarptauti-
niame vargonų muzikos festivalyje 
dalyvauja vargonininkai ne tik  iš 
Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenki-
jos, Ukrainos bei Jungtinių Ameri-
kos Valstijų.

,,Kviečiantis į festivalį vargoni-
ninkus, gan daug pagelbėjo Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos  do-
centė Jorūnė Barkauskaitė. Gelbsti 
pažintys su reikalingais žmonėmis 
bei iniciatyva. Esu suradęs atlikėjų 
tiesiog internetu. Žinoma, yra pa-
saulinio garso vargoninkų, tačiau 
jie yra neįperkami“, - apie vargo-
ninkų paieškas festivaliui kalbėjo 
S.Aglinskas, atkreipdamas dėmesį, 
kad Lietuvoje jaunų vargoninkų 
nėra jau tiek ir daug - vargonuoti 
mokosi vos 10 studentų.

Pirmajame festivalio koncerte  
Anykščių šv.Mato bažnyčioje skam-
bėjo tarptautinių konkursų laureatės 
Monos Roždestvenskytės (Lietuva-
Vokietija, vargonai) atliekama pro-
grama „B-A-C-H“. Festivalyje jau 
pasirodė  tarptautinio S. Prokofjevo 
konkurso laureatas iš Ukrainos Sta-
nislav Kalinin (vargonai).

Rugpjūčio 17 d. Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažny-
čioje – atlikėjo iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Mitchell Miller (var-
gonai) programa. Rugpjūčio 24 d. 
Virginijaus Barkausko (Lietuva-
JAV, vargonai) ir Roberto Beinario 
(Lietuva, obojus) koncertas, pava-
dintas „Muzikiniai dialogai“. Pa-
skutinis Šv. Mato vargonų muzikos 
festivalio koncertas – rugpjūčio 31 
d. Jame svečiai bus kviečiami pa-
siklausyti kaimyninės Latvijos atli-
kėjos Larisos Carjkovos atliekamų 
kūrinių. Festivalio koncertai taip 
pat bus organizuojami ir už Anykš-
čių miesto ribų - Troškūnų Švč. 
Trejybės bažnyčioje bei Kavarsko 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
jau skambėjo seserų Lolitos Lia-
mo (Lietuva, vargonai) ir Simonos 
Liamo (Lietuva, sopranas) koncer-
tas. Debeikių Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje vargonais grojo Jarūnė 
Barkauskaitė (Lietuva, vargonai) ir 
Aušra Liutkutė (Lietuva, sopranas). 
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčioje praėjusį penktadienį su-
rengtas Justino Šapolos (Lietuva, 
vargonai) koncertas. 

Beje, pasak S.Aglinsko, vargonų 
muzikos festivalyje  skamba nebū-
tinai tik klasikinė muzika.

,,Pernai festivalyje grojo ispanas, 
kuris atliko savo tėvo sukurtą šiuo-
laikinį kūrinį vargonams. Festivaly-
je skamba labai įvairi muzika - nuo 
Bacho iki romantikos“, - intrigavo 
S.Aglinskas.

Pokalbio metu šv.Mato tarptau-
tinio vargonų muzikos festivalio 
organizatorius ir meno vadovas 
S.Aglinskas paneigė mano išsanks-
tinę nuostatą, kad šv.Mato tarptauti-
nio vargonų muzikos festivalio pa-
grindiniai klausytojai - po šv.Mišių 
bažnyčioje pasiliekantys tikintieji.

,,Kuomet turėjo vykti  Ukrai-
nos Charkovo regioninės filhar-
monijos solisto Stanislav Kalinin 
koncertas, po šv.Mišių Anykščių 
šv.Mato bažnyčioje liko apie 10 
žmonių. Pagalvojau - na, ką pa-
darysi. Bet, iki koncerto likus 10 
minučių, bažnyčia prispildė. Kle-
bonas Petras Baniulis net pajuo-
kavo, išreiškęs norą, kad taip žmo-
nės į šv.Mišias eitų, kaip renkasi 
į koncertą. Į koncertą atėjo grupė 
rusų su vaikais, buvo matyti daug 
ne anykštėnų veidų. Manau, kad į 
festivalio koncertus ateina žmonės, 
kurie domisi vargonų muzika.Tai 
specifinė muzika, kuri vieniems 
galbūt asocijuojasi su relaksacija, 
kitiems patinka bažnyčios erdvė, 
jos specifinė akustika“, - pastebėjo 
S.Aglinskas.

Šiais metais Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje vykstančio šv.Mato 
tarptautinio vargonų muzikos fes-
tivalio atlikėjus klausytojai gali ne 
tik girdėti, bet ir matyti -  bažny-
čioje pastatytas ekranas.

,,Praeitais metais kviečiau klau-
sytojus užlipti ant ,,viškų“, kad 
jie iš arti galėtų pamatyti vargonų 
muzikos alikėjus. Perspėjau elgtis 
tyliai, bet asirado ir tokių, kurie 
koncerto metu pradėjo vaikščioti“, 
- prisiminė S.Aglinskas.
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įvairūs

MOZAIKA

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.

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.

Keleivi, naudokis 50 proc. akcija! Kupiškio autobusas 6.50 
val. val iš Viešintų išvyksta į Anykščius (kaina 1 Eur), iš 
Didžiuliškio – 0,70 Eur, iš Andrioniškio – 0,50 Eur. Grįžta at-
gal 15.00 val.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuomojasi

Išsinuomotų žemę Anykščių 
seniūnijoje, Klebonių, Bičionių, 
Burbiškio apylinkėse. Siūlyti ir ki-
tus variantus Anykščių rajone. 

Tel. (8-648) 70237.

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.

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

Tel. (8-692) 75903.

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.

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, jų remontas, da-
žymo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pristato visas medžia-
gas. Ilgametė patirtis. Tel. (8-687) 
73069.

Šlifuoja naujas ir senas grindis, 
deda betkokias grindis, klijuoja 
įvairias plyteles, atlieka bet kokius 
vidaus apdailos darbus. Stato tvo-
ras.

Tel. (8-676) 69399.

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

Tel. (8-699) 18885. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-646) 19349.

Dovanoja

6 elektros stulpus, 9m ilgio.
Tel. (8-600) 1537175.

siūlo darbą

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

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.

Skelbimas „Anykš-
toje“, rubrikoje „Ieško 

darbo“, kainuoja 4 eurus 
(portale www.anyksta.lt 

skelbimas bus dedamas 
nemokamai).

Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Prancūzas „žmogus voras“ 
su „taikos plakatu“ užkopė į 
Honkongo dangoraižį 

Nutrūktgalvis prancūzas Alai-
nas Robert’as (Alenas Roberas), 
pramintas „žmogumi voru“, 
penktadienį įkopė į dangoraižį 
Honkonge ir išskleidė „taikos 
transparantą“, šį tarptautinį fi-
nansų centrą krečiant istoriniams 
politiniams neramumams. 

57 metų nuotykių ieškotojas, 
garsėjantis tuo, kad be jokios 
įrangos ir leidimų kopia į aukš-
čiausius pasaulio statinius, penk-
tadienį ryte, tvyrant karščiui ir 
didelei drėgmei, užsiropštė ant 
Honkongo pagrindiniame verslo 
rajone esančio 68 aukštų dango-
raižio „Cheung Kong Center“.  

Kopdamas prancūzas išsklei-
dė didžiulį plakatą, vaizduojantį 
Honkongo bei Kinijos vėliavas 
ir rankų paspaudimą.  

Prieš savo žygį A. Robert’as 
pareiškė, kad tokiu būdu siekia 
paraginti Honkongo žmones ir 
vyriausybę tartis ir siekti taikos. 

„Galbūt tai, ką aš darau, nura-
mins emocijas ir paskatins nu-
sišypsoti. Bet kokiu atveju, to 
tikiuosi“, – sakė prancūzas savo 
pareiškime žiniasklaidai. 

Tačiau daugeliui žmonių tai 
nepadarė įspūdžio. 

„Nejau išties nori spausti ran-
ką skerdikams ir diktatoriams?“ 
– socialiniame tinkle „Twitter“ 
parašė Australijoje gyvenantis 
kinų disidentas menininkas Ba-

diucao.    
„Tai rodo, kad daugelis už-

sieniečių nesupranta Honkongo 
ir Kinijos problemos esmės“, – 
populiariame forume rašė vienas 
vartotojas. 

Honkongą jau dešimt savaičių 
krečia demokratijos aktyvistų 
protestai, per kuriuos kartais 
prasiveržia smurtas.

Pirmuosius protestus išprovo-
kavo visuomenės nepritarimas 
planuotam ekstradicijos į že-
myninę Kiniją įstatymui, o ne-
ilgai trukus mitingai peraugo į 
judėjimą dėl didesnės apimties 
demokratinių reformų ir laisvių 
apsaugos.

Ši krizė yra didžiausias iššūkis 
Pekino valdžiai Honkonge nuo 
1997 metų, kai Didžioji Britani-
ja grąžino Kinijai savo buvusią 
koloniją.

Pagal Honkongo perdavimo 
Kinijai susitarimą miestui buvo 
suteikta teisių ir laisvių, kurios 
negalioja žemyninėje Kinijoje, 
įskaitant nepriklausomą teismų 
sistemą ir žodžio laisvę. Protes-
tuotojai tvirtina, kad šios teisės 
yra vis labiau varžomos, nuolat 
didėjant Pekino centrinės val-
džios kišimuisi.

Kol kas nei Pekinas, nei jam 
lojalūs Honkongo lyderiai nesu-
tiko padaryti jokių reikšmingų 
nuolaidų.    

A. Robert’as reguliariai at-
vyksta į Honkongą – miestą, 
turintį daugiausiai dangoraižių 
pasaulyje.  

Prancūzas anksčiau jau yra 
dukart įkopęs į „Cheung Kong 
Center“. 

Pernai rugpjūtį Honkongo teis-
mas uždraudė A. Robert’ui kopti 
į miesto dangoraižius, kai pran-
cūzui buvo pareikšti kaltinimai 
2011 metais neteisėtai užsiropš-
tus ant 27 aukštų pastato „Hang 
Seng Bank“.  

Tąsyk jis pažadėjo sugrįžti į 
Honkongą iškart, kai baigs ga-
lioti draudimas. 

Sausį prancūzas buvo areštuo-
tas po to, kai užkopė į 47 aukštų 
pastatą Maniloje.

„Metallica“ skyrė lėšų vaikų 
onkologinės ligoninės 
Rumunijoje statyboms

JAV sunkiojo roko grupė „Me-
tallica“ skyrė 250 tūkst. eurų 
pirmosios vaikų onkologinės li-
goninės Rumunijoje statyboms.    

Rumunijoje ir visame pasauly-
je itin populiari grupė finansinę 
paramą skyrė prieš trečiadienį 
Nacionalinėje arenoje Bukareš-
te įvykusį savo koncertą, į kurį 
buvo iššluoti visi bilietai. Apie tai 
pranešė grupės įsteigtas paramos 
fondas „All Within My Hands“.     
Lėšos atiteko asociacijai „Daru-
ieste Viata“ („Suteik gyvybę“), 
siekiančiai modernizuoti Rumu-
nijos medicinos infrastruktūrą, 
sumažinti mirštamumą nuo vė-
žio ir pastatyti pirmąją šalyje 
Vaikų onkologijos ir radiotera-
pijos ligoninę.Anot asociacijos, 
pagal vėžiu sergančių pacientų 
išgyvenimo rodiklį Rumunija 
smarkiai atsilieka nuo Europos 
Sąjungos vidurkio.    Ligoninės 
statybos prasidėjo 2018-aisiais. 
Jas užbaigti planuojama ateinan-

čiais metais.  
Nuo 1989 metų, kai Rumuni-

joje žlugo komunizmas, šalyje 
buvo pastatyta vos keletas ligo-

ninių. Dėl to kaltinama valdžios 
sektoriuje giliai įsišaknijusi ko-
rupcija.

-BNS
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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

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

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

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Tel. (8-651) 39039.

Butą Anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452. 

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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.

Rugpjūčio 18d. (sekmadienį) 
prekiausime “Kaišiadorių” paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.ru-
domis, raibomis,dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50eu).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10vnt-1eur.

Spec.lesalai. Jei  vėluosime, pra-
šome 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

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.

Dviejų kambarių butą antrame 
aukšte Troškūnuose, Vytauto ga-
tvėje, aštuonių butų name.

Tel. (8-698) 79068.

Namą Anykščių m. ir gerą sody-
bą Anykščių r.

Tel. (8-683) 93746.

3 k. butą Ažuožerių k. ir 2 k. butą 
N. Elmininkuose. 

Tel. (8-605) 48032. 

Kuras

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių.

Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9erdvm, miškovežiu

30erdvm. 
Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis,

trimetres, skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-621) 53555.

Pigiai skaldytas alksnines, ber-
žines malkas, pasiimti patiems. 
Naudotą kombinuotą vandens 
boilerį. 

Tel. (8-672) 43430. 

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-670) 33763.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.



2019 m. rugpjūčio 17 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+12

+23

mėnulis
Rugpjūčio 17 - 19 d. - 
pilnatis

Elena, Mantautas, Gendvilė, Ilona.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

šiandien

rugpjūčio 18 d.

rugpjūčio 19 d.
Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Ateina alkoholikas pas daktarą ir 
prašo, kad išgydytų jį:

- Daktarėli, būkit geras, išgydy-
kit mane nuo alkoholizmo.

Daktaras klausia:
- Kiek metų geriat?
- Nu, jau gal 25...
- Oi sunku, sunku bus taip iškart 

išgydyt. Jums kasdien reiks išgert 
po 100 gramų ir po mėnesio vėl 
pas mane ateisit. Tada pažiūrėsim 
pagal situaciją, kaip jausitės.

Po mėnesio žmogelis vėl pas tą 
patį daktarą ateina nusitašęs iki 
ausų, vos paeina, vos neplyšęs. 
Daktaras pasižiūri į jį ir sako:

- Juk sakiau į dieną tik po 100 
gramų, ne daugiau!

- O ką, tu galvoji, kad aš tik pas 
tave vieną gydausi?

***

- Vakare, eidamas miegoti, pa-
likite už buto durų visus nemalo-
numus, - įtikinėja psichoterapeutas 
pacientą.

- Ir jūs tikrai manote, gydytojau, 
kad mano žmona sutiks miegoti 
laiptinėje? - pasitikslina pacientas.

***

Vyras pasakoja:
- Man trūko kantrybė ir aš pasa-

kiau savo žmonai: viskas, nebega-
liu, aš tave palieku... ir apsisukęs 
išėjau, tada... pasigirdo šūvis... 
Velniškai išsigandau, kad ji nusišo-
vė, ir apsisukęs parbėgau pažiūrėt. 
O ji, pasirodo, šampaną atsidarė...

***

Mama sako Petriukui:
- Sūneli, eik valgyt ir, kai paval-

gysi, malkų atnešk.
- Aš nealkanas.

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!

Amiliutė  teiks maitinimo paslaugą mokykloms Ak, rugpjūtis įpusėjo,   
Amiliutė jau suspėjo
Užvakuot, prikonservuoti,
Košių visokių priruošti. 

Tiek jau gėrio prigaminta,
Kad nuo svorio lūžta spinta!
Konkursas kaip iš dangaus -
Kas mokyklas aptarnaus?

Steigs virtuvę kaip koncerną,
Plauks upe plačia jai pelnas,
Verslą dar pastrateguos -
,,Melų klėties“ vardą duos.

Pastarnokus ir batvinius,
Paprikas žalias, rūgštynes –
Virs ir keps, garuos troškins,
Pats Veryga maistą girs!

Pamatys ,,Basi basi“,
,,Puodai“- tie,  labai mandri,
,,Kacės tvartas“, ,,Virtuvėlė“,
Grauš nagus sau ,,Pasagėlė“!

,,Melų klėties“ gaspadinės –
 Amiliutė su kaimynėm.
 - Kas įtraukta į meniu?
 - Superkonfidencialu !!!

Feisbuke reziduojantis pramany-
tas personažas ,,Anykščių trolis“ ir 
toliau demonstruoja savo išlavintą 
humoro jausmą bei verčia kvatotis 
tūkstančius savo sekėjų. Naujau-
sias ,,Anykščių trolio“ neribotos 
fantazijos perlas - TOP 10 patari-
mų, norintiems keltis į Anykščius.

1. Atsidarykite sąskaitą banke 
prieš važiuojant, čia nėra bankų. 
2. Nusiteikite Vilniaus centro 
kainoms (5 taškai, Basi basi) 

TOP 10 patarimų, norintiems keltis į Anykščius
arba maisto černobyliui (vi-
sos katpėdėlės ir pasagėlės). 
3. Vasaros savaitgaliais galite pri-
sidurti prie algos nešiojant kibinus 
prie Lajų tako lizinginiuose pasa-
tuose kepantiems miestiečiams. 
4. Pasiruoškite kalboms, ko-
kio įstabaus literatūrinio pa-
veldo miestely gyvensit 
(neklauskit, ar per 20m. kažkas ver-
tingo išleista, branginkit sveikatą). 
5. Nusiteikit balsuoti už Bra-
zausko kartos politikus visose 

partijose, nerkite į 1984-uosius. 
6. Pasiruoškite muzikinio sko-
nio kakofonijai nuo miesto šven-
čių su grupe 2 Donatai (iš kurių 
antras ne Donatas) iki Velnio 
akmens pasaulinių žvaigždžių. 
7. Nusipirkite prezervatyvų - 
vaistininkė čia jus žinos vardu 
ir pletkins apie Jus kaimynams. 
8. Norėdami išprovokuoti konf-
liktą, visada klauskite vietinio: 
,,Anykščių vynas - čia tas mar-
malas, kur ne iš vynuogių?“ 

9. Nusiteikite aktyviai pensijai: 
galėsite  mėgautis nuo skundų 
daugiabučių  plintusų remon-
tais iki važinėjimosi pakrantė-
mis ir tvorų skaičiavimo. Jus 
spausdins vietos laikraščiuose. 
10. Ramybė. Iš pradžių vakarais 
primins Walking Dead serialą, vė-
liau panirsite į katarsį ir niekad ne-
beišvažiuosite. Nebent išveš kaip 
exmerą.

(Patarimų kalba netaisyta, - 
red.pastaba)

Taupus moka mažiau!


