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Lietuviai keramikos nemyli Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Keramikė, buvusi Vilniaus Dailės Akademijos dėstytoja 
Aldona Jonuškaitė – Šaltenienė, kurios darbų turi įsigijęs ir 
Lietuvos dailės muziejus, Anykščių koplyčioje ruošdamasi ati-
daryti savo parodą ,,Keliautojai” sakė, jog lietuviai, kitaip nei 
kinai ar italai, šiais laikais keramikos nevertina ir, deja, laiko 
antrarūšiu menu.

Nuo rugpjūčio 22-osios Anykščių koplyčioje galima pamatyti 
A. Jonuškaitės – Šaltenienės keramikos parodą ,,Keliautojai“. 
Parodos autorė – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatė, akademijos dėstytoja, kurį laiką - dailininkė rezi-
dentė Meryland Institute, College of Art (JAV Baltimorė). Taip 
pat ši menininkė buvo atrinkta atstovauti Lietuvos keramikams 
Kinijoje; čia ji kūrė darbus Rytų Europos keramikos muziejui, 
o savo parodas rengė visame pasaulyje. Parodą, kurią galima 
aplankyti Anykščiuose, sudaro kelių skirtingų darbų ciklų kū-
riniai, joje pristatomi ir turbūt garsiausio menininkės darbo, 
instaliacijos ,,Puota“, fragmentai. ,,Per nelaimę esu keramikė, 
o keramikos dabar Lietuvoj nebemyli – uždarinėja keramikos 
muziejus, kolekcionieriai keramikos nebeperka“, – sakė VDA 
baigusi, o po to ten dėstytojavusi A. Jonuškaitė – Šaltenienė.Keramikė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos lau-

reatė Aldona Jonuškaitė – Šaltenienė rugsėjo 12 dieną 17.30 
val. Anykščių koplyčioje  pristatys savo parodą ,,Keliautojai“.

Autorės nuotr. 8 psl.

Kelionė. Rugsėjo 13-16 dieno-
mis Ukrainos Mirgorodo miesto 
mero kvietimu Anykščių rajono sa-
vivaldybės delegacija  vyks į Mir-
gorodą dalyvauti miesto šventės 
renginiuose ir etninės kultūros fes-
tivalyje. Į Ukrainą vyks Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
bei savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. 2018 
metais buvo pasirašyta sutartis 
tarp Anykščių rajono savivaldybės 
ir Mirgorodo miesto tarybos dėl 
prekybos, ekonominio, mokslinio 
– techninio ir kultūrinio bendra-
darbiavimo.

Akcija. Etninės kultūros akcija 
,,Visa Lietuva šoka“ Anykščiuose 
vyks rugsėjo 13 dieną, penktadie-
nį, 17 val. šalia Anykščių kultūros 
centro. Organizatoriai žada, kad 
bus mokomasi populiarių folklo-
rinių šokių. Dalyvausiantys akci-
joje kviečiami pasipuošti tautinio 
kostiumo elementais. Jau penke-
rius metus Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro vykdomo projekto 
tikslas – įtraukti į liaudies šokio 
sūkurį kuo daugiau visuomenės ir 
pasiekti, kad jis taptų ne tik ma-
tomas scenose, bet ir kiekvienam 
prieinamas, išbandytas, pamėgtas.

Seminaras. Anykščiuose spalio 
3-6 dienomis vyks Lietuvos kultū-
ros instituto organizuojamas Ver-
tėjų seminaras. 10-ą kartą organi-
zuojamame seminare dalyvaus 25 
vertėjai iš Austrijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Ispani-
jos, Italijos, JAV, JK, Bulgarijos, 
Latvijos, Estijos ir kitų šalių. Visi 
jie verčia grožinę literatūrą iš lie-
tuvių kalbos. 

Savanoriai. Rugpjūčio pabaigoje 
„Swedbank Investment Manage-
ment“ darbuotojai iš Lietuvos, La-
tvijos, Estijos bei Švedijos atnaujino 
stovyklavietę ,,Trečias kilometras”.
Svečiai dažė suoliukus ir stalus, per-
sirengimo kabinas, sukalė stulpelius 
apsauginei tvorelei įrengti bei atliko 
kitus rekreacinės įrangos atnaujini-
mo darbus. Ši akcija - „Swedbank“ 
sukurto projekto „Mums rūpi“, skir-
to skatinti savanorystę, atlikti gerus 
darbus ir taip kurti pokytį visuome-
nėje bei parodyti pilietiškumą ir gerą 
valią, dalis.

Eugenijus Pajarskas grąžinamas 
į seniūno pareigas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai 
priėmė sprendimą Eugenijų Pajarską grąžinti į Anykščių seniū-
no pareigas bei priteisti jam iš Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos 8 tūkst.432,6 Eur kompensaciją už priverstinės 
pravaikštos laiką. 

Šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, o skaitiklis ir toliau su-
kasi - E.Pajarskui nuo sprendimo priėmimo dienos, rugsėjo 
6-osios, už kiekvieną darbo dieną iki tol, kol jis bus grąžintas į 
seniūno pareigas, skaičiuojama po papildomą 77 eurų 1 cento 
kompensaciją.  

Eugenijui Pajarskui Anykščių rajono savivaldybės administra-
cija išmokės solidžią kompensaciją. 4 psl.

Seniūnas neteisėtai atleistas 
jo žmonos pusbrolio valdymo 
laiku

Regionų apygardos adminis-
tracinio teismo Panevėžio rūmai 
greičiausiai iš Anykščių savival-
dybės administracijos būtų pri-
teisę ir E.Pajarsko bylinėjimosi 
išlaidų kompensaciją, tačiau jis 
teismui nepateikė visų būtinų šias 
išlaidas pagrindžiančių dokumen-
tų. ,,Nors pareiškėjo atstovas teis-
mui pateikė pareiškėjo išlaidas 

už advokato suteiktą pagalbą pa-
tvirtinančius dokumentus, tačiau 
rašytinio prašymo su patirtų byli-
nėjimosi išlaidų detaliu apskaičia-
vimu nepateikė, taip pat ir teismui 
pateiktame skunde raštu prašymo 
dėl išlaidų atlyginimo nesuformu-
lavo, todėl teismas neturi pagrindo 
priteisti pareiškėjui jo turėtų išlai-
dų atlyginimą“, - rašoma Regionų 
apygardos administracinio teismo 
Panevėžio rūmų sprendime. 

Vaižganto 
premija – poetui, 
žurnalistui 
Alfui Pakėnui

2 psl.

Leliūniečiai 
skundėsi dėl 
nepakeliamo 
srutų kvapo

3 psl.

Atsidūrėme ten, kur nederėtų būti

3 psl.

Sergejus JOVAIŠA, praeityje 
garsus Lietuvos krepšininkas:

„...Aišku, kad susidūrėme 
su stipriais varžovais, bet į 
čempionatą važiuojama ne 
pasiduoti, o kažką įveikti...“

Žmogus, 
spaudęs ranką 
Čerčiliui

5 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės
Plėšikai. Gautas moters (g. 1937 

m.), gyvenančios Traupio seniūni-
jos Levaniškių kaime, Topolių g., 
pareiškimas, kad rugsėjo 6 dieną, 
apie 16.30 val., grįžusi į namus, pa-
stebėjo, kad yra išlaužta užrakintų 
durų pakabinama spyna ir patekta į 
namo vidų. Apžiūrėjusi namo vidų, 
pastebėjo, kad iš švarko kišenės yra 
dingę 800 eurų, o iš stalčiuje buvu-
sios piniginės dingę 50 eurų. Pada-
ryta 850 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Gautas moters (g. 1981 
m.), registruotos Kupiškio rajone, 

pareiškimas, kad rugsėjo 7 dieną,  
apie 16.00 val., pastebėjo, jog iš 
automobilio AUDI, kuris stovėjo 
prie Šventosios upės Andrioniškio 
seniūnijos Magylų kaime, salono 
pavogta piniginė, telefonas ,,Sam-
sung”, telefonas ,,Huawei p20 
lite”, iš vyro piniginės pavogti 70 
eurų, žemų dažnių kolonėlė, raktų 
komplektas, maistas ir alkoholis, 
automobilio akumuliatorius. Pada-
ryta 610 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Motociklas. Rugsėjo 8 dieną  
gautas UAB direktoriaus (g. 1956 
m.) pareiškimas, kad nakties metu 
Skiemonių seniūnijos  Aniūnų kai-

me, Aniūnų g., įsibrauta į kieme 
esantį garažą, iš kurio pagrobtas 
įmonei priklausantis keturratis mo-
tociklas SUZUKI KING QUAD 
LTA700 XK6. Padaryta žala 5000 
eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sukčiai. Gautas vyro (g. 1977 
m.), gyvenančio Anykščiuose, Sta-
tybininkų g., pareiškimas, kad rug-
sėjo 4 dieną  už perkamą automo-
bilį CITROEN C5 į moters banko 
sąskaitą pervedė 400 eurų avansą, 
tačiau vėliau suprato, kad buvo ap-
gautas. Padaryta 400 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugsėjo 8 dieną,  apie 

22.57 val., Svėdasų seniūnijos Bu-
tėnų kaime, Butėnų g., namuose, 
moteris (g. 1966 m.) smurtavo prieš 
vyrą (g. 1964 m.). Moteris sulaiky-
ta ir uždarytata į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Tą pačią dieną,  
apie 22.57 val., Svėdasų seniūnijos 
Butėnų kaime, Butėnų g., namuose, 
vyras (g. 1964 m.) smurtavo prieš 
žmoną (g. 1966 m.). Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Paieška. Rugsėjo 6 dieną, apie 
7.40 val., mergina (g. 2005 m.), gy-
venanti  Anykščiuose, Mindaugo 
g., išėjo į mokyklą ir iki šiol negrį-
žo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vaižganto premija – poetui, žurnalistui Alfui Pakėnui
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius paskelbė, kad 18-oji 

Vaižganto premija skiriama poetui, žurnalistui, knygų ir straips-
nių apie Vaižgantą autoriui Alfui Pakėnui. 

Juozo Tumo – Vaižganto kūrybos tyrinėtoją A.Pakėną premijai 
gauti pasiūlė XXVII knygos mėgėjų draugija ir Lietuvos univer-
sitetų moterų asociacija.

Premija, kurią įsteigė Lietuvos 
rašytojų sąjunga, Lietuvos žurnalis-
tų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų 
kūrėjų asociacija,  skiriama lietuvių 
rašytojui arba žurnalistui už sėkmin-
gą literatūros ir žurnalistikos (doku-
mentinės prozos arba literatūrinės 
publicistikos) dermę. 

„Šiais metais Vaižganto premijai 
buvo pasiūlyta trylika kandidatų: 
Audronė Girdzijauskaitė už pu-
blikacijas „Krantuose“ ir „Šiaurės 
Atėnuose“, Henrikas Gudavičius už 
knygą „Klaidžioja kažkas prie Krū-
čiaus: Laiškai iš kaimo“ (2018), Jo-
nas Laurinavičius už knygą „Skristi 
reikalingi sparnai“ (2019), Vitalija 
Morkūnienė už knygą „Tėvo Sta-
nislovo Paberžė. Giesmė Esimui“ 
(2018), Mindaugas Nastaravičius ir 
Irmantas Gelūnas už projektą „100 
Lietuvų“, Rūta Oginskaitė už kny-
gą „Gib a kuk. Žvilgtelėk. Pokal-
biai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių 
namuose“ (2017), Alfas Pakėnas už 
publicistinius straipsnius, ekspedici-
jas, ekskursijas, edukacines progra-

mas, skirtas Vaižganto kūrybiniam 
palikimui, Valdas Papievis už knygą 
„Brydė“ (2018), Leonas Peleckis-
Kaktavičius už knygas „Arti, kaip 
išsipildymas“ (2017), „Algimantas 
Baltakis: gyvenimas – meno kūri-
nys“ (2017), „Aš – lyderis“ (2018), 
„Šuns plaukai“ (2019), Dainius Ru-
činskas už knygą „Gyvenimo takais 
– su   žurnalistika“ (2018), Romas 
Sadauskas už knygas „Katino die-
nos“ (2018) ir „Sudzievuliu“ (2019), 
Dalia Staponkutė už publicistinių 
straipsnių seriją žurnale „Pasaulio 
lietuvis“ (2017/19), Giedrė Šmitienė 
už publikacijas apie A. Nyką-Niliū-
ną „Šiaurės Atėnuose“ ir „Bernardi-
nuose“,“ – rašo kaunorasytojai.lt

Vaižganto premijos laureatais yra 
tapę Egidijus Aleksandravičius, Vy-
tautas Bagdonas, Viktorija Daujoty-
tė-Pakerienė, Gintautas Iešmantas, 
Liudvikas Jakimavičius, Loreta Jas-
tramskienė, Juozas Kundrotas, Justi-
nas Marcinkevičius, Julius Sasnaus-
kas, Laimonas Tapinas ir kiti.

Į Vertinimo komisiją Rašytojų 

sąjunga buvo delegavusi Marių Bu-
roką, Antaną A. Jonyną ir Danielių 
Mušinską, Žurnalistų sąjunga – Au-
reliją Arlauskienę, Povilą Sigitą Kri-
vicką bei Audronę Nugaraitę.

Alfas Pakėnas daugelį metų va-
dovavo Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Vaižganto memorialiniam 

butui-muziejui. 
Premija ir diplomas kūrėjui bus 

įteikti rugsėjo 14 d., šeštadienį, 13 
val. Malaišių kaime (Svėdasų sen.) 
rengiamose Vaižgantinėse.

Šiemet sukanka 150 metų, kai 
gimė J.Tumas – Vaižgantas.

-ANYKŠTA

Poetas Alfas Pakėnas tapo aštuonioliktuoju Juozo Tumo – Vaiž-
ganto premijos laureatu.

Kaunorasytojai.lt (Mildos Kiaušaitės) nuotr.

Jaunas - kol būna pirmųjų kartų...
Surdegyje gyvenantis Kalitos sporto ir pramogų centro darbuotojas Vladas Skliaustys sekmadie-

nį įveikė Danske bank  Vilniaus maratoną. 57-erių metų surdegietis 42 km. 195 m. trasą nubėgo per   
03 val.24 min. 02 sek.

Finišą pasiekė daugiau 
nei tūkstantis sportininkų, o 
V.Skliaustys bendroje įskaitoje 
finišavo 102. Savo amžiaus gru-
pėje (50-60 m.) jis užėmė 6-ąją 
vietą. Kiekvieną iš maratono ki-
lometrų V.Skliaustys bėgo vidu-
tiniškai truputį greičiau nei per 
5 minutes.

V.Skliaustys tik šįmet pradėjo 
bėgioti pusmaratonius, o Dans-

ke bank maratonas jam buvo 
pirmasis gyvenime. Ruošdama-
sis savo pirmajam maratonui 
V.Skliaustys kiekvieną savaitę 
,,rinko“ po 60-70 kilometrų ir 
nuo bėgimo ilsėjosi tik vieną 
dieną per savaitę. ,,Jaunas esi 
tol, kol būna pirmųjų kartų“, - 
,,Anykštos“ paklaustas, kodėl 
ryžosi alinančiam bėgimui, šyp-
sodamasis kalbėjo surdegietis.

Danske bank maratono vyrų 
varžybas laimėjo Bogdan Seme-
novych (2 val. 22 min. 2 sek.), 
moterų - Natalija Semenovych 
(2 val. 49 min. 50 sek.). Jiedu - 
sutuoktiniai iš Ukrainos. 

Danske bank maratonas - ko-
mercinės varžybos, jų prizinin-
kai gavo solidžius piniginius 
prizus. 

-ANYKŠTA

Surdegietis, 57-erių Valdas 
Skliaustys Danske bank mara-
tone pasiekė solidų rezultatą.

Kristupas Krivickas vėl tarp prizininkų
Žurnalistas Kristupas Krivickas trečią kartą šio Seimo kaden-

cijoje dalyvauja Seimo rinkimuose ir antrą kartą pateko į antrąjį 
rinkimų turą.

Šį kartą K.Krivickas varžosi 
Gargždų rinkimų apygardoje. Rinki-
mų pirmasis turas vyko sekmadienį, 
rugsėjo 8-ąją.  Pirmąją vietą Gargž-
duose užėmė konservatorė Rasa Pe-
trauskienė - per pirmąjį turą ji surin-
ko 16,67 proc. balsų, o centristas K. 
Krivickas  liko antras – surinko 16,16 
proc. balsų. Šie abu politikai pateko 
į antrąjį rinkimų turą, vyksiantį po 

dviejų savaičių. Trečiąją vietą užėme 
liberalas Justas Ruškys (15, 57 proc.). 
Rinkėjų aktyvumas siekė vos 17,74 
proc., o visus tris rinkimų lyderius 
skyrė tik dešimtis balsų. Seimo nario 
rinkimų šioje apygardoje prireikė, 
nes Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos atstovas Bronius Markauskas 
šių metų savivaldos rinkimuose buvo 
išrinktas Klaipėdos rajono meru ir at-

sisakė parlamentaro mandato.
Rinkimai į laisvas Seimo nario vie-

tas sekmadienį taip pat vyko Žirmūnų 
ir Žiemgalos vienmandatėse apygar-
dose. Žirmūnų apygardoje į antrąjį 
turą išėjo konservatorė Paulė Kuz-
mickienė ir socialdemokratas Gintau-
tas Paluckas, Žiemgalos apygardoje - 
,,valstiečių“ ir centristų remiama Rūta 
Janutienė ir socialdemokratas Liudas 
Jonaitis.

K.Krivickas 2016-ųjų rudenį dėl 
Seimo nario mandato kovojo Vil-
niaus Justiniškių apygardoje, tuomet 

jis į antrąjį turą nepateko, nes užėmė 
trečiąją vietą. 

2017 - ųjų pavasarį žurnalistas 
dažnai lankėsi Anykščiuose, kai iš 
Seimo pasitraukus ,,valstietei“ Gretai 
Kildišienei atsilaisvino  parlamen-
taro mandatas Anykščių - Panevė-
žio apygardoje. Šiuose rinkimuose 
K.Krivickas pateko į antrąjį turą, bet 
jame pralaimėjo ,,valstiečiui“ Anta-
nui Baurai. 

Iki 2016-2020 Seimo kadencijos 
pabaigos liko kiek daugiau nei metai. 
2020-2024 metų kadencijos Seimo 
narių rinkimai vyks ateinančių metų 
spalio mėnesį. 

-ANYKŠTA

Sudėtis. Būsimoje Ursulos von 
der Leyen Europos Komisijoje bus 
pasiektas jos išsikeltas lyčių lygybės 
tikslas: naujos sudėties Komisijoje 
dirbs 13 moterų ir 14 vyrų. Būsima 
Europos Komisijos sudėtis buvo pa-
skelbta pirmadienį, dieną prieš tai, 
kai U. von der Leyen turi paskirsty-
ti vaidmenis 27 Europos Sąjungos 
valstybių paskirtiems atstovams.

Kompensacijos. Žemės savinin-
kams už jų sklypuose esančius elek-
tros stulpus iki šiol išmokėta apie 
1,8 mln. eurų kompensacijų. Pinigus 
moka elektros ir dujų skirstymo ben-
drovė „Energijos skirstymo opera-
torius“ (ESO) ir elektros perdavimo 
įmonė „Litgrid“. ESO daugiau nei 22 
tūkst. pareiškėjų už servitutus jau iš-
mokėjo beveik 1,5 mln. eurų, o „Lit-
grid“ – maždaug 1 tūkst. pareiškėjų 
– apie 0,3 mln. eurų. Vidutinė ESO 
išmokamos kompensacijos suma sie-
kia apie 65,5 euro, „Litgrid“ 240 eurų 
– pastaroji suma didesnė, nes dides-
nės jos linijų apsaugos zonos. 

Dujos. Aplinkosaugininkai prade-
da akciją, per kurią matuos teršalų 
kiekį automobilių išmetamosiose 
dujose. Akcija vyks Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir 
Alytaus regionuose, pranešė Aplin-
kos ministerija. Aplinkos apsaugos 
departamento, Aplinkos apsaugos 
agentūros ir policijos pareigūnai auto-
mobilių keliamą taršą tikrins iki rug-
sėjo 20 dienos. Pasak akcijos organi-
zatorių, bus atliekami kontroliniai 
anglies monoksido kiekio matavimai 
transporto priemonių su benzininiais 
varikliais išmetamosiose dujose. Taip 
pat bus matuojamas transporto prie-
monių su dyzeliniais varikliais išme-
tamųjų dujų dūmingumas.

Daugėjo. Rugpjūtį į Lietuvą at-
vyko gyventi beveik 550 žmonių 
daugiau nei išvyko, tačiau iš šalies 
emigravo daugiausia Lietuvos pilie-
čių šiemet, pirmadienį pranešė Statis-
tikos departamentas. Jo duomenimis, 
rugpjūtį į Lietuvą imigravo daugiau 
nei 4,7 tūkst. žmonių, tarp jų – apie 
3 tūkst. 50 šalies piliečių. Paskuti-
nį vasaros mėnesį iš šalies išvyko 
beveik 4,2 tūkst. asmenų, iš jų Lie-
tuvos piliečių yra beveik 3,7 tūkst. 
žmonių. Anksčiau šiemet nė vieną 
mėnesį emigravusiųjų Lietuvos pilie-
čių skaičius nebuvo viršijęs keturių 
tūkstančių. Anot ekspertų, didesnį 
atvykstančiųjų skaičių daugiausiai 
lemia augančios gyventojų pajamos 
ir Jungtinės Karalystės pasitraukimas 
iš Europos Sąjungos. 

Išlaidos. Prezidento rinkimus 
pralaimėjusios Seimo narės ekono-
mistės Ingridos Šimonytės politinė 
kampanija kainavo brangiausiai, o 
rinkimuose triumfavęs ekonomis-
tas Gitanas Nausėda liko skolingas, 
rodo Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos (VRK) duomenys. I. Šimonytės 
finansinėje ataskaitoje nurodyta, kad 
ji per politinę kampaniją surinko be-
veik 693 tūkst. eurų – bemaž dvigu-
bai daugiau nei G. Nausėda. Konser-
vatorių kandidatė rinkimams išleido 
panašiai tiek, kiek ir surinko pajamų. 
Turimo biudžeto neviršijo ir į antrą-
jį turą nepatekęs premjeras Saulius 
Skvernelis. Savo rinkimų kampanijai 
jis surinko beveik 595 tūkst. eurų, pa-
našią sumą ir išleido. Tuo metu rin-
kimus laimėjęs G. Nausėda politinei 
kampanijai surinko 291 tūkst. eurų, o 
išleido beveik 40 tūkst. eurų daugiau. 
Ši skola liko už politinę reklamą te-
levizijoje. 

-BNS
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Leliūniečiai skundėsi dėl nepakeliamo 
srutų kvapo Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienį, rugsėjo 2 dieną, aplinkosaugininkams buvo pranešta apie kelias dienas Debeikių se-
niūnijos Leliūnų kaime tvyrančią srutų smarvę. Nors pažeidimų nenustatyta, po pareigūnų patikri-
nimų blogi kvapai kaipmat išsisklaidė.

Leliūnų gyventojai dėl kaime tvyrančio srutų kvapo skundžiasi jau nebe pirmą kartą.

Į ,,Anykštos“ redakciją paskam-
binusi moteris sakė žinanti, ir iš 
kur tie kvapai - esą laukus sruto-
mis laisto paukščius auginantis 
ūkininkas Vladislovas Tamošiū-
nas. Moteris skundėsi, kad  kaimo 
gyventojai jau kelias dienas dėl to 
negali praverti savo namų langų, 
nepakeliamas srutų kvapas perse-
kioja ir kiemuose.

Į Debeikių seniūnijos Leliūnų 
kaimą aplinkosaugininkai išvyko 
tuoj pat po gauto pranešimo. Tie-
sa, dar net nenuvykę į vietą, jie dėl  
srutų skleidžiamo kvapo nieko 
bloga neįžvelgė.

,,Čia toks daiktas, kuris negali 
kvepėti“, - ,,Anykštai“ paaiškino  
vienas aplinkosaugos specialistas.

,,Anykštai“ susisiekus su 

Aplinkos apsaugos departamen-
tu, viešųjų ryšių specialistė Ieva 
Krikštopaitytė patvirtino, kad po 
pirmadienio ryte gauto skundo 
patikrinimas buvo atliktas ūki-
ninkui V.Tamošiūnui  priklau-
sančioje teritorijoje, kurioje yra 
auginami kalakutai ir vištos.

,,Mūsų turimais duomenimis, 
laukai paukščių mėšlu pradėti 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirodymas Anykščių 
krepšinio specialistų akimis

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirodymas Kinijoje vyks-
tančiame Pasaulio vyrų krepšinio čempionate baigėsi vos prasidė-
jęs - apmaudžiai pralaimėję prancūzams, lietuviai prado šansus 
tęsti kovas dėl aukščiausių apdovanojimų. ,,Anykšta“ krepšinio 
specialistų teiravosi, kaip, jų akimis, atrodė Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė.

Atsidūrėme ten, 
kur nederėtų 
būti

Sergejus JOVAIŠA, praeityje 
garsus Lietuvos krepšininkas:

- Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės rezultatai Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionate la-
bai prasti, čia net nėra apie ką 
diskutuoti. Niekas tokių rezul-
tatų neplanavo. Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė pagal sudėtį 

atrodė tikrai daugiau perspek-
tyvesnė nei ankstesniais laikais, 
pavyzdžiui, treniruojant Jonui 
Kazlauskui. Skirtumas tik tas, 
kad J.Kazlauskas su prastesne 
rinktinės sudėtimi sugebėjo pa-
siekti svarių rezultatų, o čia su 
geresne sudėtimi atsidūrėme ten, 
kur nederėtų būti.

Aišku, kad susidūrėme su sti-
priais varžovais, bet į čempio-
natą važiuojama ne pasiduoti, 
o kažką įveikti. Labiausiai ne-
ramina tai, kad per pasiruošimo 
čempionatui rungtynes ir dabar 
Kinijoje Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė nemoka rungtynių pa-
baigti pergalingai.

Iš Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės vyr. trenerio pareigų 
pasitraukus Dainiui Adomai-
čiui, superaukšto lygio trenerių 
pasirinkimas Lietuvoje yra ne-
labai didelis. Jeigu būtų mano 
valia, tai aš labai norėčiau sto-
ti prie Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės vairo įkalbėti Šarūną 
Jasikevičių, be abejo. Manau, 
kad vadovaujant rinktinei 
Š.Jasikevičiui, komandoje būtų 

didesnė drausmė. Š.Jasikevičius 
moka iš žaidėjų išsireikalauti to, 
ko jis nori. D.Adomaitis griežtų 
savybių, kaip treneris, neturi. Jo 
žinios geros, jis su visais drau-
gauja, bet, pasirodo, draugystė ir 
žinios nieko neatnešė.

Prieš čempionatą kalbėjausi 
su Lietuvos krepšinio federaci-
jos atsakingais atstovais ir klau-
siau, ar jie nenori bent į Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės štabą 
pakviesti Š.Jasikevičių. Jo no-
ras yra vasarą pailsėti ir jis esą 
nenori jungtis prie rinktinės. Ta-
čiau kai tokia situacija dabar, aš 
manau, kad Š.Jasikevičius yra 
tas žmogus, į kurį pirmiausia 
reikia kreipti dėmesį.

Rinktinė atrodė 
solidžiai

Vaidutis ZLATKUS, Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto cen-
tro krepšinio treneris:

- Nežiūrint visų peripetijų, Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė Pa-
saulio vyrų krepšinio čempionate 
Kinijoje pasirodė pagal galimy-
bes. Pritrūko sėkmės. Nesijautė, 
kad Lietuvos krepšininkai, lygi-
nant su kitomis rinktinėmis, yra 
silpni, varžovai juos gerai verti-
no. Ir pats Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato lygis gan aukštas. 
Yra apie 10 - 12 komandų, kurios 
vienos kitoms gali išskrėsti ne-
malonumų.

Man šiame čempionate patiko 
Šarūno Grigonio žaidimas. Jis 
atrodė kaip vienas stabiliausių 
žaidėjų.

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nė atrodė solidžiai ir vienas nepa-
sisekęs Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas pernelyg neturėtų 
nuvilti. Ne kiekviena komanda, 
įpuolusi į tokias ,,duobes“, vėliau 
su varžovais geba sužaisti lygio-
siomis.

Manau, kad laimėti Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatą pre-
tenduoja JAV, Serbija ir Ispanija.

Sėkmė 
krepšinyje irgi 
nemažai lemia

Ramūnas ŠLIŽYS, Anykščių 
krepšinio klubo ,,KKSC – El-
mis“ vyr. treneris:

- Pats Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės žaidimas tikrai buvo ne-
blogas, ypač puolimas. Gal tik gy-
nyba šiek tiek ,,šlubavo“. Galutinis 
rezultatas nėra labai geras. Nepasi-
sekė, sėkmė krepšinyje irgi nema-
žai lemia. Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė turi kylančias žvaigždes 
Sabonį ir Valančiūną, bet mes ne-
turime tokių ryškių žvaigždžių, ko-
kias savo rinktinėse turi prancūzai 
ar australai, kurių gretose žaidžia 
NBA čempionai. Objektyviai ver-
tinant, Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė yra silpnesnė.

Man čempionato metu patiko 
Luko Lekavičiaus žaidimas.Gy-
nėjas dar jaunas, bet sunkiais mo-
mentais komandą tempė į priekį. 
Man jis buvo šviesulys Lietuvos 
krepšinio rinktinėje.

-ANYKŠTA

tręšti vakar po pietų ir buvo trę-
šiami iki vėlumos. Šiandien tręš-
tos ražienos yra apariamos. Pati-
krinimo metu taip pat nustatyta, 
kad tręšimo planas ūkiui nerei-
kalingas, tręšiamos ražienos nuo 
gyvenamųjų teritorijų nutolusios 
apie 500 m, paskleistas mėšlas 
apariamas ne vėliau kaip per 
24 valandas. Todėl patikrinimą 
atlikęs pareigūnas pateikė išva-
dą, kad mėšlo ir srutų tvarkymo 
aplinkosaugos reikalavimų apra-
šo pažeidimai nenustatyti“, - in-
formavo I.Krikštopaitytė.

Aplinkos apsaugos departa-
mento specialistė ryšiams su 
visuomene I.Krikštopaitytė, pa-
klausta, kaip gyventojams rei-
kėtų ateityje spręsti iškylančias 
problemas dėl ūkinės veiklos 
skleidžiamų kvapų, konkretaus 
atsakymo nepateikė, tačiau pri-
minė, kas yra draudžiama pagal 
„Mėšlo ir srutų tvarkymo aplin-
kosauginių reikalavimų aprašo“ 
reikalavimus.

Draudžiama mėšlą ir (ar) sru-
tas skleisti nuo lapkričio 15 d. 
iki balandžio 1 d., išskyrus atve-
jus, kai Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio minis-
tro atskirame įsakyme, atsižvel-
giant į konkrečias pavasario ir 
(ar) rudens hidrometeorologines 
sąlygas, yra nustatyta kitaip. Vi-
sais atvejais draudžiama mėšlą ir 
(ar) srutas skleisti ant įšalusios, 

įmirkusios ir apsnigtos žemės.
Taip pat draudžiama mėšlą ir 

(ar) srutas skleisti nuo birželio 
15 d. iki rugpjūčio 1 d., išsky-
rus tręšiant pūdymus, pievas, 
ganyklas ir plotus, kuriuose bus 
auginami žiemkenčiai. Išimtis 
taikoma kukurūzų pasėlių tręši-
mui, jei srutos ir skystas mėšlas 
paskleidžiami srutvežiu su žar-
niniais skleistuvais; tokiu atveju 
draudimo laikotarpis – nuo lie-
pos 10 d. iki rugpjūčio 1 d.

Dar vienas draudimas - skys-
tąjį mėšlą ir srutas skleisti šeš-
tadieniais, sekmadieniais ir vals-
tybinių švenčių dienomis arčiau 
kaip per 100 m nuo gyvenamojo 
namo be gyventojo sutikimo ir 
300 m nuo gyvenvietės be seniū-
nijos seniūno sutikimo.

Anykščių rajono gyvento-
jai gan dažnai skundžiasi dėl 
aplinkoje tvyrančio srutų kvapo, 
tačiau aplinkosaugininkai daž-
niausiai dėl to pažeidimus ūki-
ninkų valdose nustato gan  retai.

Tiesa, pernai Utenos aplinko-
saugininkai skyrė 100 eurų bau-
dą Anykščių žemės ūkio bendro-
vės „Elma“ darbuotojui už srutų 
tvarkymo taisyklių nesilaikymą 
- laukai srutomis buvo laistomi 
žiemą. Tuomet aplinkosauginin-
kai nustatė, kad Medžiuolių kai-
mo laukuose buvo išpilta apie 12 
kub. m srutų. 

Darbuotojas taip pat turėjo at-
lyginti ir gamtai padarytą žalą.
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose ieškokite „Smart Master“
Kiekviename „Tele2“ salone galima ne tik įsigyti naują įrenginį ar paslaugą, bet ir palikti sugedusį 

telefoną remontui „Smart Master“ serviso punkte. Taisymas trunka vos kelias dienas, jo metu klien-
tai gali naudotis pakaitiniu telefonu, o atliktiems darbams yra suteikiama 3 mėnesių garantija.

„Smart Master“ – tai naujasis „Tele2“ 
telefonų priežiūros centro, daugelį metų 
teikusio autorizuotas išmaniųjų įrenginių 
remonto paslaugas, pavadinimas.

„Džiaugiamės galėdami pristatyti naują 
savo vardą – kurdami jį, norėjome pa-
brėžti tai, kas mums svarbiausia: drau-
giškumas ir ypatingas dėmesys kliento 
patirčiai, mūsų meistrų ekspertiškumas 
bei paslaugų kokybė“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Smart Master“ vadovas.

Nuo kitų servisų, „Smart Master“ skiria-
si savo tinklo dydžiu – visoje šalyje yra 
net 70 įrenginių priėmimo punktų. Beje, 
nors jie įkurti tik „Tele2“ salonuose, šio 
serviso paslaugomis naudotis gali visų 
operatorių klientai.

Kaip neprarasti įrenginio 
garantijos?

Serviso „Smart Master“ darbuotojai 
primena, kad šiuolaikiniai įrenginiai 
reikalauja ir inovatyvios profesionalų 
priežiūros: originalių detalių, pačių nau-

jausių technologijų ir savo sritį išmanan-
čių ekspertų. Viso to tikėtis galima tik iš 
telefonų gamintojų sertifikuotų servisų.

„Svarbu atminti, kad po remonto ne-
autorizuotoje taisykloje, telefonui yra 
panaikinama garantija. Be to, niekas 
neprisiims atsakomybės, jei įrenginys 
kitą dieną ir vėl pradės neveikti. Net jei 
atrodo, kad telefonas sugedo nepatai-
somai, užsukite į jums artimiausiame 
„Tele2“ salone esantį „Smart Master“ 
priėmimo punktą – darbuotojai patars ir 
pasiūlys pačią geriausią išeitį“, – sakė 
E. Viselga.

Anot vadovo, jei prieš gedimą įrenginiui 
galiojo garantija – ji išliks ir po šiame ser-
vise atlikto remonto. Jei tokios nebuvo, 
visiems čia atliktiems darbams bus su-
teikta 90 dienų garantija.

„Savo darbams garantiją suteikiame 
atsakingai. Nepaisant gedimo, dėl kurio 
įrenginys patenka į mūsų meistrų rankas, 
jie visuomet papildomai patikrina ryšį, 
kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą 

lietimui, kamerą. Visa tai yra daroma dėl 
klientų – kad jie atgautų tobulai veikiantį 
telefoną“, – pasakojo „Smart Master“ va-
dovas.

Pasak jo, dėl papildomų patikrinimų 
remontas netrunka ilgiau. Standartiniu 
atveju įrenginys savininkui yra grąžina-
mas per 2–5 darbo dienas nuo atidavimo 
taisymui, nesvarbu kokioje vietovėje jis 
begyventų.

Svarbiausia – padėti klientui
Telefonų ar kitų išmaniųjų įrenginių 

gedimas jų savininkams visuomet yra 
nemalonus įvykis, todėl „Smart Master“ 
serviso darbuotojai stengiasi, kad bent 
remonto procesas jiems nesukeltų papil-
domų rūpesčių.

„Taisomų įrenginių savininkams visuo-
met pasiūlome pakaitinį telefoną, kad 
remonto metu jie neliktų be ryšio. O jei 
taisymo išlaidų nepadengia garantija ar 
draudimas – mūsų servise „Tele2“ klien-
tams yra suteikiama galimybė atsiskaityti 

dalimis“, – pasakojo E. Viselga.
Klientams sukurta ir itin patogi inter-

netinė svetainė www.smartmaster.lt. 
Sugedus įrenginiui, joje galima patikrinti 
preliminarią remonto kainą, sužinoti arti-
miausio priėmimo punkto adresą, o vė-
liau ir sekti atliekamų darbų statusą. Be 
to, svetainėje galima rasti ir naudingos 

informacijos, kaip prižiūrėti bei apsaugoti 
savo įrenginius.

„Smart Master“ servise galima tai-
syti visus „Samsung“, „Huawei“ „LG“, 
„Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ 
ir „Xiaomi“ įrenginius bei mygtukinius 
„Nokia“ telefonus.

Užsak. Nr. 982

Opozicijos ,,plokštelė“: repą keičia polka su ,,ragais“
Paskutiniame Anykščių rajono tarybos posėdyje išryškėjo tai, kaip keičiasi iš valdančiųjų į opo-

ziciją ir atvirkščiai - iš opozicijos į valdančiųjjų gretas įsiliejusių politikų retorika. Štai, pavyzdžiui, 
buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, kartu komandoje dirbęs su dabartiniu meru Sigučiu 
Obelevičiumi, ėmė kalbėti apie tai, kaip pastarojo papildomas darbas mokykloje trukdo spręsti ra-
jono reikalus, nors praėjusią kadenciją tokios problemos į viešumą net nekėlė. Praėjusią kadenciją 
opozicijoje buvęs liberalas Lukas Pakeltis dabar gyrė merą Sigutį Obelevičių ir aiškino, kad šio 
papildomas darbas jo tiesioginėms pareigoms netrukdo.

Kaip manote, kodėl tapus valdančiųjų ir opozicijos atstovais staiga pasikeičia politikų ,,plokšte-
lė“ ir jie ima kalbėti priešingai nei tai darė anksčiau? Ar esant opozicijoje tiesiog būtina viskam 
prieštarauti? O gal tai tiesiog pigus populizmas?

Aš:„Manau, dirbant 2 darbus nė 
1 nebus gerai padarytas. O Anykš-
čių padètis kai kuriais klausimais 
yra tragiška, tai šiai dienai merui 
dirbti 100% jau nepakanka, o apie 
antrą darbą nėra ką ir kalbėt.“

kada melagis meluoja?:..,,. 
Jeigu konservatorių frakcija, ku-
rią labai gerbiu, kurios vadovą, 
vicemerą S. Obelevičių Lietuvos 
savivaldybių asociacija pripažino 
nusipelniusiu savivaldai,(...). Aš 
matau, kad tą riterio vardą vice-

meras pateisino ir ne kažkokiais 
užkulisiniais žaidimais užsiima, 
o dirba Anykščių žmonėms. Tuo 
džiaugiuosi ir didžiuojuosi. S. 
Obelevičius nė kiek, nė minutę 
nesudreifavo, jokių problemų per 
visą darbo laiką tarp mūsų nėra 
buvę.(...)“ – (...) kalbėjo meras K. 
Tubis.
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Visi:„Visi prisitaiko, kad pa-

tiems būtų gerai. Po rinkimų ne-
reikalingi rinkėjai, nereikalingi 

paprasti žmonės. Nors kitąmet 
Seimo rinkimai, greitu laiku visi 
taps labai reikalingi. Reikia kaž-
kiek palaukti.“

Elementaru:„Politikoje draugų 
nėra, tik interesai.“

Pritariu!:„Pritariu nuomonei, 
kad Anykščiuose ne politika, o 
politikaka...“

AUGIS:„kaimo politikieriai 
užsiimantys viskuo, tik ne rajono 
gerove“

Trinidada:„Anos kadencijos 

opozicijos plokštelės muzika buvo 
repas, dabartinės gi, panašu, polka 
su ragais."

Ištakos:„Kodėl dvi visiškai 
skirtingos ideologijos - spcialde-
mokratai ir konservatoriai - sėdi 
koalicinėje valdžioje Anykščiuo-
se? Ogi todėl, kad ir vieni, ir kiti 
kilę iš buvusių komunistų. Tik 
skūras išvertusių, prisitaikiusių 
ir persidažiusių fasadus. Argi ne 
taip? Vyksta politinis spektaklis.“

tokios tokelės:„ Rinkėjai be 
savigarbos, tai ir išrinkti tokie 
patys pasalūnai. Į akis nieko 
nepasakys,o už akių vien netikri 
teiginiai, šmeižimas arba pletka-
vojimas.Va, aš, protesto vardan, 
neinu visai rinkti jųjų nei į savi-
valdas, nei į seimus, nes pažįstu jų 
nuluptus sąrašinius ir balso ranka, 

žinau, kad nepakils, kam gaišti 
laiką.Prezidentą tai dar renku, bet 
nežinau, kiek dar rinksiu. Jeigu 
dabartinis Prezidentas dėl tautos 
nieko nepadarys, kaip deklara-
vo debatuose, nieko neberinksiu.
Tauta turi žinoti, kas trukdo jam 
dirbti, pavardėmis, o ne apvaliai 
nutylint,todėl kad atsakomybės 
valdžioje nėra.“

Ištakos:„Kodėl dvi visiškai 
skirtingos ideologijos - spcialde-
mokratai ir konservatoriai - sėdi 
koalicinėje valdžioje Anykščiuo-
se? Ogi todėl, kad ir vieni, ir kiti 
kilę iš buvusių komunistų. Tik 
skūras išvertusių, prisitaikiusių 
ir persidažiusių fasadus. Argi 
ne taip? Vyksta politinis spekta-
klis“.

Eugenijus Pajarskas grąžinamas į seniūno pareigas
(Atkelta iš 1 psl.)

Priminisime, kad E.Pajarskas 
neblaivus prie automobilio vairo 
įkliuvo 2018 metų liepos 28 die-
ną. Jis policijos pareigūnų buvo 
sustabdytas apie 12 valandą die-
nos, nedarbo metu (šeštadienį), 
kelyje Burbiškis-Mačionys. Se-
niūnui nustatytas lengvas ( 0,7 
promilių) girtumas. Už tokį pa-
žeidimą numatoma administraci-
nė atsakomybė - teisių atėmimas 
nuo vienerių iki pusantrų metų bei 
bauda nuo 300 iki 450 eurų.  

Praradęs vairuotojo pažymė-
jimą, kuris seniūno darbe yra 
būtinas, E.Pajarskas rugpjūčio 
pradžioje išėjo atostogų, o pas-
kui ilgus mėnesius turėjo nedar-
bingumo pažymėjimą. Pasibai-
gus nedarbingumui, jis šių metų 
balandžio 1-ąją buvo atleistas iš 
Anykščių seniūno pareigų. Įsa-
kymas dėl E.Pajarsko atleidimo 
iš darbo dar spėtas pasirašyti,  kai 
paskutines savaites Anykščių sa-
vivaldybės administracijai vado-
vavo Audronius Gališanka, kuris 
yra E.Pajarsko žmonos Audronės 
pusbrolis. 

Komisija nesilaikė procedūrų

Pasirodo, 2019 m. balan-
džio 1 dienos įsakymas, kuriuo 
E.Pajarskas atleistas iš darbo, jau 
buvo antrasis. Dar 2018 m. rugsėjo 
10 dieną E.Pajarskui buvo skirta 
drausminė nuobauda - atleidimas 
iš darbo. Informacija apie 2018 
m. rugsėjo 10 dienos įsakymą 
nuo žiniasklaidos buvo slepiama, 
o E.Pajarskas atostogavo ir sirgo, 
todėl drausminės nuobaudos įgy-
vendinimas buvo atidėtas iki jo 
grįžimo į darbą. 

E.Pajarskui atostogaujant jo po-
elgį vertino Anykščių savivaldybės 
administracijos komisija, kurios 
nekokybiškas darbas rajono biu-
džetui kainuos tūkstančius eurų. 

,,Nagrinėjamu atveju, Komisi-
ja pati ne tik nepranešė pareiškė-
jui apie jos atliekamą tarnybinio 
nusižengimo tyrimą, pateikdama 
pareiškėjui pranešimą apie tarny-
binį nusižengimą ir aiškiai sufor-
muluodama įtarimus (kaltinimą), 
tai yra nurodydama tą tarnybinį 
nusižengimą (jo požymius), ku-
rio padarymu pareiškėjas yra įta-
riamas, bei jo aplinkybes, ne tik 

pati, kaip įgaliotas tarnybinį nusi-
žengimą tirti subjektas, nesudarė 
tinkamos galimybės pareiškėjui 
pateikti išsamų paaiškinimą dėl 
aiškiai suformuluoto nusižengimo 
padarymo, bet ir tarnybinio nusi-
žengimo tyrimą vykdė pareiškėjo 
kasmetinių atostogų metu (jos pa-
reiškėjui buvo suteiktos 2018m. 
rugpjūčio 6d.) 2018m. rugpjūčio 
10d. surašydama Išvadą ir tokiu 
būdu iš esmės užkirsdama pareiš-
kėjui galimybę pasinaudoti Taisy-
klių 9 punkte nustatytomis jo tei-
sėmis ir susipažinti su Išvada apie 
tyrimo rezultatus ir kita tarnybinio 
nusižengimo medžiaga. Tuo tarpu 
aiškinant Taisyklių 9 punktą, pagal 
kurį į tarnybinio tyrimo laiką neį-
skaitomas laikas, per kurį valsty-
bės tarnautojas, įtariamas padaręs 
tarnybinį nusižengimą, nebuvo 
darbe dėl laikinojo nedarbingumo, 
komandiruotės ir atostogų, daroma 
išvada, kad šių laikotarpių neįs-
kaitymas į tarnybinio tyrimo lai-
ką yra nustatytas būtent tam, kad 
būtų užtikrinta įtariamo valstybės 
tarnautojo teisė pasinaudoti teisės 
aktų jam suteiktomis teisėmis tar-
nybinio nusižengimo tyrimo metu. 

Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjui 
nesant tarnyboje dėl jam suteik-
tų kasmetinių atostogų, o vėliau 
– dėl laikinojo nedarbingumo, Iš-
vados kopija jam nebuvo išsiųsta 
ir su ja pareiškėjas susipažino tik 
grįžęs į tarnybą. Be to, Komisija 
nenustatė pareiškėjo atsakomybę 
lengvinančių aplinkybių, nors pa-
gal Taisyklių 13 punktą, tą priva-
loma padaryti, o bylos duomenys 
patvirtina, kad pareiškėjas nedels-
damas, tai yra pirmą darbo dieną 
po administracinio nusižengimo 
padarymo, savo iniciatyva apie jį 
pranešė atsakovei ir ši aplinkybė, 
pagal Valstybės tarnybos įstatymo 
30-1 straipsnio 1 punktą, yra pripa-
žįstama atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe. Aptartų procedūrinio 
pobūdžio Taisyklių pažeidimų vi-
suma teismui leidžia spręsti, kad 
tarnybinio nusižengimo tyrimo 
metu nebuvo užtikrintas šio tyrimo 
objektyvumas bei dėl prieš tai įvar-
dytų imperatyvių Taisyklių nuosta-
tų pažeidimų konstatuotina, kad 
tarnybinio nusižengimo tyrimo 
metu nebuvo laikomasi pagrindi-
nių tarnybinės nuobaudos skyrimo 
procedūros taisyklių, turinčių už-

tikrinti objektyvų visų aplinkybių 
įvertinimą bei sprendimo skirti 
tarnybinę nuobaudą pagrįstumą. 
Teismo vertinimu, padaryti pa-
žeidimai sudaro pagrindą spręsti, 
jog tarnybinės nuobaudos pasky-
rimas negali būti vertinamas kaip 
teisėtas ir pagrįstas“, - konstatavo 
Regionų apygardos administraci-
nio teismo Panevėžio rūmai. Bylą 
nagrinėjo teisėja Dalia Pranckienė. 
Teismo sprendime nurodoma, kad 
E.Pajarskui pranešimą dėl galimai 
padaryto tarnybinio nusižengimo 
,,surašė ir tyrimo ribas apibrėžė 
neįgaliotas asmuo – Administra-
cijos, Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė N. D., nes pati Komi-
sija pranešimo dėl tarnybinio nusi-
žengimo, kuriuo iš esmės yra for-
muluojamas kaltinimas įtariamam 
nusižengimo padarymu valstybės 
tarnautojui, nepateikė.“

Regionų apygardos adminis-
tracinio teismo Panevėžio rūmų 
sprendimas per 30 dienų nuo pa-
skelbimo dienos apeliacine tvarka 
gali būti skundžiamas Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam 
teismui.



  

2019 m. rugsėjo 10 d.IŠ ARTI

Tautos šventė - Vaižgantui ir Basanavičiui Raimondas GUoBIS

Sekmadienį Svėdasuose švęsta beveik pamiršta Tautos šventė. Ypatinga iškilmė, kurioje ne tik 
minėtas Švč. Mergelės Marijos gimimas, melstasi bažnyčioje, bet prisimintas tą dieną gimęs kan. 
JuozasTumas - Vaižgantas ir karaliumi tapti turėjęs valdovas Vytautas Didysis, pagerbtas tautos 
patriarchas dr. Jonas Basanavičius, aktoriai iš Kauno suvaidino literatūrinį spektaklį ,,Vaižgantas 
kaip Viešpaties diena“.

Tautos diena Lietuvoje plačiau 
pradėta švęsti ketvirtajame praėju-
sio amžiaus dešimtmetyje, kuomet 
sustiprėjo, savastį suvokė tautinė 
valstybė, siekusi, kad lietuvis būtų 
sumanus, veiklus, savo krašto šei-
mininkas - lietuvis prekybininkas, 
lietuvis gydytojas, lietuvis valdi-
ninkas, lietuvis pramonininkas... 
Ir dabar mums reikalinga lietuvius 
vienijanti Tautos diena.

Po pamaldų Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje Lietuvos ir 
Aukštaitijos vėliavomis pražydo 

iškilminga eisena, kurioje, beje, 
Trispalvę nešė Anykščių rajono 
mero patarėja Gabrielė Griauzdai-
tė – Patumsienė. Šventės dalyviai 
žengė pro paminklą Vaižgantui, 
iškilmingai valandėlei susibūrė 
prie buvusios klebonijos, kur ati-
dengta juodo granito lenta tautos 
patriarchui dr. Jonui Basanavi-
čiui. Taip pagerbiant garbingiau-
sią lietuvį, primenant jo viešnagę 
pas karštą patriotą, mūsų kleboną 
Kazimierą Kazlauską Svėdasuo-
se 1910 m. vasarą, jo tyrinėjimus 

mūsų krašte, kuomet kasinėtas 
paslaptingasis Taurakalnis, ieško-
ta senovės paminklų Šventosios 
pakrantėse, rinkti eksponatai tau-
tos lobynui Vilniuje, klausytasi 
senovinių dainų ir pasakojimų, 
dovanai gydyti svėdasiškiai. Len-
tą atidengė garbingi svėdasiškiai 
- savanorio kūrėjo sūnus, nūnai 
klebonijoje veikiančių senelių 
namų gyventojas Antanas Ralic-
kas, pilietiški jaunuoliai Aušrinė 
Neniškytė ir Nojus Jakubonis bei 
Vaižganto giminaitė Eglė Rimku-

Nemažas pulkas tautiškai nusiteikusių svėdasiškių ir svečių dalyvavo Tautos dienos iškilmėje ati-
dengiant atminties lentą tautos patriarchui dr. Jonui Basanavičiui Svėdasuose.

Menine kalba apie Vaižgantą kalbėję aktoriai Olita Dautartaitė 
ir Petras Venslovas. 

Autoriaus nuotr.

Žmogus, spaudęs ranką Čerčiliui Raimondas GUoBIS

Jaras Alkis kilęs iš lietuvių šeimos, gimęs Hermanovičių mieste, prie ne taip toli į Dauguvą įtekan-
čios Dysnos upės, Baltarusijoje. Buvęs vardu Jaroslavas, lietuviškos dvasios vedamas, iškeliavo mo-
kytis į Vilnių, į garsiąją lietuvių Vytauto Didžiojo gimnaziją, baigiantis karui pasitraukė i Vokietiją, 
gyveno Anglijoje, kur ne tik puikiai darbavosi baldų pramonėje, bet ir aktyviai dalyvavo skautų, 
krašto lietuvių bendruomenės veikloje, buvo jos pirmininku. Paskutinius du gyvenimo dešimtme-
čius gyveno jau  Lietuvoje, kurios laisvės, gyvendamas išeivijoje, taip siekė ir laukė.

Elegantišką, nedidelio ūgio, švie-
saus veido, palengva, ritmingai, 
kasdien  įprastą  valandą, įprastu 
pasivaikščiojimo taku  žingsniuo-
jantį garbaus amžiaus vyrą retsy-
kiais susitikdavau Svėdasuose. Po 
kažkokio kultūrinio renginio (jame 
apie tautos istoriją kalbėta)  jis pa-
noro su manimi pasikalbėti ir tam 
labai greitai suradau laiko. Knie-
tėjo paklausti, ar tikrai jis spaudęs 
ranką Vinstonui  Čerčiliui. ,,Gal ir 
taip“, - šypsodamasis atsakė.

Jo gyvenimas, gimtis lenkų ap-
suptyje, tėvų ir jo paties noras būti 
lietuviu, mokytis, siekti šviesos 
daro įspūdį. Garsiojoje Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje trumpai pa-
simokė, nes karas keitė gyvenimą 
Vilniuje ir visoje šalyje. Nuspren-
dė trauktis į Vakarus, atsidūrė 
Vokietijoje ir mokėsi pabėgėlių 
stovyklos mokykloje Vestfalijo-
je. Į mokytojo klausimą, kas yra 
Hitleris, nedviprasmiškai atsakęs, 
kad diktatorius, gavęs į sprandą 
ir buvęs išgrūstas darbuosna. Pro-
ga išvykti atsirado 1947 - iaisiais. 
Australijoje buvo pageidaujamos 
šeimos, o Anglijoje geidė viengun-
gių, tad tremtinio kelias nuvedė į 
ūkanotąjį Albioną. Norintiems ten 

įsikurti buvo keliamas reikalavi-
mas atidirbti trejus metus šalies 
ūkyje. Pasirinkęs žemės ūkį. Su 
likimo draugais gyveno buvusiose 
amerikiečių kareivinėse. Darbas 
įvairus, maistas ūkiškas - kasdien 
mėsa, dažniausiai jautiena, aviena 
bei triušiena. Anglų laukus skyru-
sios ežios buvo apaugusios krū-
mokšniais, žole, tad puikiausiai 
tiko veistis triušiams. Ten jų buvo 
gausybė, o medžiodavo juos nakti-
mis: apšviesti automobilio žibintų, 
ilgaausiai tiesiog sustingdavo arba 
net atbėgdavo į šviesą - tereikėda-
vo šauliams nusitaikyti...

Kuomet atsivėrė laisvė, apsi-
gyveno Londone. Darbo netrūko 
- stojęs dirbti į baldų gamyklą, va-
karais lavinosi vadybos bei buhal-
terijos kursuose. Galiausiai tapo 
cecho viršininku, naujai išrasta 
medžiaga – porolonu -  apsiūdavo 
automobilių sėdynes, baldus. Čia 
triūsė apie tris šimtus darbinin-
kų - didelė įmonė. Pažymėtina, 
kad valdžia skatino įmones kurti 
ne nuo dūmų smogo dūstančiame 
Londone, bet jo priemiesčiuose 
ir net tolėliau. Visaip tą pramonę 
provincijoje rėmė, pagelbėdavo 
pastatyti gyvenamuosius būstus. 

Be to, dar su partneriais įsteigė 
prekybos kompaniją ,,Balticum 
stores".

 Pokariu į Angliją atvykusiems 
lietuviams rūpėjo tikėjimo, lietu-
viškos bendrystės, tėvynės laisvės 
reikalai. Daugelis svajojo, kad, 
padėčiai pasikeitus, galės sugrįž-
ti į Lietuvą. Visus draugėn telkė 
skautystė, kurioje skleidėsi pa-
galbos artimui, tikėjimo dvasia. 
Buvęs vienas iš vadovų, jaunosios 
kartos auklėtojų, iškylų, stovyklų 
vadovu, daug nuveikė su aktyviu 
skautu, anykštėnu Vaitkevičiumi. 
Lietuvių bendruomenės kūrėjais 
buvo Bronius Balutis, o Jarui Al-
kiui teko nuo 1970 iki 1977 metų 
tai bendruomenei vadovauti. Ypač 
svarbus Britanijos lietuviams bu-
vęs Notingemo kultūros židinys, 
jį įkūręs darbštuolis kun. Steponas 
Matulis MIC , gebėjęs rūpintis gal 
šešiolikos viena nuo kitos ne taip 
jau arti įsikūrusiomis lietuviško-
mis katalikų bendruomenėmis, 
leisti žurnalą ,,Šaltinis". 

Jaras dalyvavęs ministro pirmi-
ninko Vinstono Čerčilio priėmime 
okupuotų šalių bendruomenių at-
stovams, su juo sveikinosi, matyt, 
kad spaudė ranką. Buvęs ir kara-

lienes Elžbietos II rengiamuose 
pobūviuose, tačiau asmeniškai su 
ja pasikalbėjo tik tuomet, kai jos 
didenybe Elžbieta II lankėsi Lietu-
voje. Susitikimas įvyko priėmime 
Prezidentūroje.

Lietuviams išeivijoje svarbiau-
sia turėtų būti lietuvybės išlai-
kymas. Seniesiems kovotojams, 
patriotams buvo keista ir kartu 
skaudu, kad naujajai generacijai, 
naujajai emigrantų iš Lietuvos 
bangai dažniausiai terūpi uždarbis, 
materialiniai dalykai, tik ne darbas 
lietuvybei. Du Jaro sūnūs  namuo-

se kalbėjo lietuviškai, dalyvavo 
skautų veikloje, bendruomenės 
renginiuose, lietuvybė buvo jiems 
skiepijama, bet vienas vedė kinę, 
kitas - anglę ir jų vaikai jau lietu-
viškai nekalba...

Pasak demokratinio pasaulio 
ūkio struktūrą pažįstančio senolio, 
Lietuvoje pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais pasukta ne visai tin-
kamu keliu. Reikėjo daugiau rūpin-
tis investicijomis, įmonių steigimu 
ne tik didžiuosiuose miestuose, bet 
ir provincijoje. Tačiau taip jau įvy-
ko - kaltų nesurasime...

tė. Anykščių rajono mero patarėja 
G. Griauzdaitė - Patumsienė įteikė 
savivaldybės padėkas lentą paga-
minusiems meistrams Algimantui 
Puoliui ir Svetlanai Gavenavičie-
nei.

Svėdasų meno galerijoje atver-
ta Raimondo Guobio fotografijų 
paroda ,,Pragiedrulių stebuklas: 
žemė ir žmonės“, kukliai sutikta 
istorinių pasakojimų bei vaizdų 
knyga ,,Svajonių Lietuvos žen-
klai“, o kauniškiai aktoriai Orin-
ta Dautartaitė ir Petras Venslovas 
suvaidino spalvingą, iš Vaižganto 
tekstų supintą, padainavimų bei 
pašvilpavimų prisodrintą litera-

tūrinį spektaklį ,,Vaižgantas kaip 
Viešpaties diena“. Šis spektaklis 
buvo Žaliojoje gyvenusio Vaiž-
ganto bičiulio Juozo Rimkaus 
palikuonių ir jų šeimos dova-
na svėdasiškiams Tautos dienos 
proga. Jaukioje bibliotekoje dar 
valandėlę bendrauta, ragautas me-
dus iš Malaišių, sūris iš Daujočių, 
gardžiausias pyragas iš Žaliosios. 
Rimkai bibliotekai padovanojo jų 
namuose buvusias dvi tarpukariu 
išleistas Vaižganto knygas, kad 
Svėdasų lobynas turtėtų. Taip ir 
baigėsi šviesus ir viltingas sekma-
dienis, didi Viešpaties bei Tautos 
šventės diena.

Svėdasų gatvelėje stabtelėjęs Jaras Alkis... 
Autoriaus nuotr.
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horoskopai
AVINAS. Pirmadienį ir antradie-

nį - mažiau kalbų, daugiau darbų. 
Nė nesitikėkite, kad jūsų darbus už 
jus nudirbs kas nors kitas. savai-
tės viduryje veikiausiai nieko doro 
nebenuveiksite, užtat sužinosite 
įdomių dalykų, labai praversian-
čių ateityje. Tinkamas laikas imti 
paskolą ar šiaip skolintis pinigų. 
Savaitgalį turėsite puikią progą pa-
sižymėti, o gal net išgarsėti.

JAUTIS. Tvirtai tikėdamas savo 
jėgomis, įkvėpsite pasitikėjimą ir 
aplinkiniams. Ne tiek svarbu, ar iš 
tiesų esate kompetetingas - ryžtingi 
veiksmai pirmoje savaitės pusėje 
neabejotinai atneš sėkmę. Ketvir-
tadienį ir penktadienį daugiau lai-
ko skirkite analizei ir savianalizei. 
Savaitgalį veikiausiai teks rinktis iš 
dviejų ar daugiau dalykų, bet buvu-
sio ryžto jau nebeturėsite...

DVYNIAI. Nedidelė sėkmė sa-
vaitės pradžioje labai pakels nuo-
taiką, bet gali ir apakinti - nepa-

stebėsite čia pat tykančių pavojų. 
Visame kame stenkitės išlaikyti pu-
siausvyrą. Jei vien tik linksminsitės 
ar atvirkščiai, labai sunkiai dirbsite, 
rezultatai gali būti apverktini. Gera 
savaitė kūrybos, meno žmonėms.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pusėje 
tiek darbe, tiek namuose galite turė-
ti su pinigais susijusių rūpesčių. Ne-
patingėkite dar kartą susiskaičiuoti 
pajamas ir išlaidas. Antroje savaitės 
pusėje labai tikėtini įvairiausi nesu-
sipratimai, nesusikalbėjimas. Net 
su artimiausiais žmonėmis tą patį 
dalyką vadinsite visiškai skirtingais 
vardais. Nepasikliaukite jausmais, 
stenkitės vadovautis racionaliais 
argumentais.

LIŪTAS. Pirmomis savaitės die-
nomis leiskite pasireikšti kitiems 
- tegu jie mano, kad yra ne mažiau 
nei jūs svarbūs ir įtakingi. Pasisten-
kite būti kantrus ir tolerantiškas. 
Jūsų valanda išmuš trečiadienį ar 
ketvirtadienį. Šią savaitę verčiau 
planuoti, generuoti idėjas, realius 
veiksmus atidedant vėlesniam lai-

kui. Tai ypač taikytina meninin-
kams ir verslininkams.

MERGELĖ. Esate tik keleivis. 
Šią savaitę nuo jūsų niekas nepri-
klauso. Pailsėkite nuo atsakomybės, 
bet kartu nepraraskite budrumo, 
kad nepatektumėte į kokią bėdą. 
Padėtis gali bet kurią dieną pasi-
keisti, ypač į savaitės pabaigą. Gali 
tekti įsijungti į pašėlusias lenktynes 
visiškai neturint laiko įsibėgėti. 
Savaitgalį nevenkite išvykos, ypač 
trumpos ir netolimos.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
saugokitės galutinai palaužti jau ir 
taip šlubuojančią sveikatą. Svarsty-
klėms derėtų daugiau dėmesio skirti 
savo kūno poreikiams. Jei jaučiatės 
prastai - nedelskite kreiptis į gydy-
toją, jei savijauta nesiskundžiate 
- pagalvokite apie kasdienius fizi-
nius pratimus ir vėsų dušą kaip pre-
vencinę priemonę. Nesitikėkite per 
daug iš šio savaitgalio - kuo didesni 
troškimai, tuo mažesnė tikimybė, 
kad jie išsipildys.

SKORPIONAS. Jau nuo pir-
mųjų savaitės dienų gali kankinti 
prasta savijauta ir nuolatinis susi-
erzinimas, nebūtinai dėl konkrečių 
dalykų. Geriausia, ką tokiu atveju 
galite padaryti - tai bent jau nega-
dinti nuotaikos aplinkiniams. Nesi-
velkite į ginčus ir neatsisakinėkite 
taikytis, net jei ir visa jūsų esybė 
tam prieštarautų. Krizei praėjus, tik 
padėkosite sau už tokį išmintingą 
elgesį.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje ga-
lite būti skatinamas veikti remiantis 
pasenusia informacija. Tokiu atveju 
vilkinkite laiką - nedarykite šian-
dien to, ko rytoj jau niekam nebe-
reikės. Apskritai šią savaitę gerai 
pagalvokite prieš imdamasis akty-
vių veiksmų - didelė tikimybė nuo-
lat atsidurti aklavietėje. Vienintelis 
išėjimas iš labirinto tikrai nebus 
akivaizdus.

OŽIARAGIS. Kuo daugiau 
bendraukite su vyriausiais šeimos 
nariais ar kolegomis. Šiandieninių 
jūsų problemų sprendimas - praeity-

je. Apskritai stenkitės kuo daugiau 
laiko praleisti tarp žmonių, ypač dar 
nepažįstamų. Būkite aktyvus, bet 
ne įkyrus. Reikalingi žmonės jus 
susiras patys, turite tik nežiopsoti ir 
nepraleisti pasitaikiusios progos.

VANDENIS. Pirmadienį jus 
kamuojančios problemos neišsprę-
site, jei skirsite jai tik pusę savo 
laiko ir jėgų. Savaitės viduryje 
palypėsite karjeros laiptais ar šiaip 
sulauksite profesinės sėkmės. Jei 
turite progą išvažiuoti į seminarą 
ar kokius nors mokymo kursus, 
būtinai ja pasinaudokite. Visą sa-
vaitę teks skaičiuoti pinigus, nes 
išlaidos bus nemažos.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus 
nuversite, jei dirbdamas rečiau 
dirsčiosite į laikrodį ar į kolegas. 
Nieko nedarykite tik todėl, kad 
„visi taip daro“. Netikėkite paža-
dais, kuriuos išgirsite ketvirtadienį 
ir penktadienį - tai tik tuščios kal-
bos. Savaitgalį visą savo dėmesį ir 
jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia 
generalinė ruoša.

Tegu visi keliai jubiliejiniais Vaižganto metais 
Jus veda į „VAIŽGANTINES“!

Tradicinė šventė vyks 2019 metų rugsėjo 14 dieną, šeštadienį, nuo 13 val.
Vaižganto gimtajame Malaišių kaime (Anykščių rajono Svėdasų seniūnija)
PROGRAMOJE
Prisiminimų ir apmąstymų akimirkos, skirtos Juozo Tumo - Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms. Ta pro-

ga Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras parodys Kosto Ostrausko  pjesę „Vaižgantas“ (scenarijaus 
autorė ir režisierė Nijolė Ratkienė).

Aštuonioliktosios  respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos įteikimas.
Vienuoliktosios Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui” įteikimas.
Ketvirtosios  kun. Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo” premijos įteikimas.
Naujai sukurtų medžio skulptūrų Vaižganto kūrinių motyvais šventinimas ir pristatymas.

TAIP PAT
Pasiklausysime Anykščių  kultūros centro etnografinio ansamblio „Valaukis“ (vadovė Regina Stumburienė) 

ir žymaus saksofonininko, prof. Petro Vyšniausko atliekamų kūrinių.
Susitiksime su rašytojais, žurnalistais, aktoriais, politikais, visuomenės veikėjais, Vaižganto giminaičiais, 

naujai išleistų knygų autoriais.
Apžiūrėsime Vaižganto premijos laureatų foto portretų galeriją (autoriai S. Bagdonaitė, V. Bagdonas, R. Ko-

vas)  ir VšĮ „Atvertos langinės“ organizuotų Kunigiškių Kajetono aštuonetuko plenerų tapybos darbų parodą 
„Džiugesio tiltai“. 

Turėsime progą įsigyti leidinių ir suvenyrų vaižgantiška tematika be jokių prekybinių antkainių.
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti netoliese, Kunigiškių I kaime, veikiantį Svėdasų 

krašto (Vaižganto) muziejų. 
Primename, kad viešinimo tikslais renginyje bus filmuojama ir fotografuojama!

Smulkesnė informacija teikiama: tel. (8-682) 33 024, (8-620) 45 339
Šventės organizatoriai: Svėdasų seniūnija; Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius; Asociacija Vaižgan-

tiečių klubas „Pragiedrulys“; Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus
Rėmėjai: Anykščių rajono savivaldybė; Anykščių kultūros centras; Lietuvos kultūros taryba; UAB „Alauša“; 

koncernas „MG  BALTIC“, Vasario 16-osios fondas;  leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“; kavinė „Pas Gedą“; 
UAB „Žaliadvaris“, taip pat privatūs asmenys.

Informaciniai rėmėjai: laikraščiai „Anykšta“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Gimtasis Rokiškis“, 
„Rokiškio sirena“, Panevėžio kraštas“, „Panskliautas“, žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, Utenos radijas.

MOZAIKA
Ministrė: per vasarinę karščio 

bangą Prancūzijoje mirė 1500 
žmonių

Prancūzijos sveikatos ministrė 
sekmadienį pranešė, kad per praė-
jusią vasarą šalyje kilusią karščio 
bangą mirė 1500 žmonių, tačiau vi-
suomenės informavimo kampanija 
leido išgelbėti daugybę gyvybių.

Agnes Buzyn šalies radijui sakė, 
kad metinį šio metų laiko vidurkį 
mirčių skaičius viršijo tūkstančiu 
ir daugiau nei pusę mirusiųjų su-
darė vyresni nei 75 metų amžiaus 
žmonės. Ministrės teigimu, karščio 
banga Prancūzijoje birželio-liepos 
mėnesiais truko 18 dienų.

Tačiau ministrė pažymėjo, kad 
mirusiųjų per karščio bangą skai-
čius buvo gerokai mažesnis nei 

2003 metais, kai karštis pasiglem-
žė 15 tūkst. žmonių.

„Mums pavyko, nes prevencijos 
dėka ... mums pavyko mirčių skai-
čių sumažinti dešimt kartų“, – pa-
reiškė A. Buzyn.

Indija Mėnulio paviršiuje 
aptiko dingusį zondą

Indijos kosmoso agentūros va-
dovas pranešė, kad Mėnulio pa-
viršiuje pavyko aptikti kibernetinę 
zondą, su kuriuo buvo prarastas 
ryšys prie pat jo nusileidimą.

Skelbiama, kad dabar bus mėgi-
nama užmegzti su juo ryšį.

Indijos naujienų agentūra „The 
Press Trust of India“ cituoja Indi-
jos kosmoso tyrimų organizacijos 
(ISRO) pirmininką Kailasavadivoo 

Sivaną, kuris sekmadienį prane-
šė, kad Mėnulio misijos orbitinio 
zondo kameros aptiko nusileidusį 
zondą.

Su ISRO vadovu komentarui su-
sisiekti nepavyko.

Anksčiau skelbta, kad ryšys su 
zondu buvo prarastas likus vos ke-
lioms akimirkoms iki planuoto jo 
valdomo nusileidimo ant Mėnulio 
paviršiaus.

Zondas teikė vilčių, kad Indija 
taps ketvirtąja šalimi po JAV, Ru-
sijos ir regioninės varžovės Kini-
jos, sėkmingai nutupdžiusia zondą 
Mėnulyje ir pirmąja – padariusia 
tai Pietų ašigalio regione.

Tačiau ankstį šeštadienį Indi-
jos laiku, kai Indijos premjeras 
Narendra Modi ir milijonai šalies 
gyventojų stebėjo užgniaužę kva-
pą, zondas „Vikram“, pavadintas 
šalies kosmoso programos tėvo 
vardu, nutilo, likus vos 2,1 km iki 
Mėnulio paviršiaus.

„Nusileidimo modulis „Vikram“ 
leidosi kaip planuota, viskas vei-

kė kaip įprasta“, – tuomet sakė 
ISRO pirmininkas. – Vėliau ryšys 
tarp nusileidimo modulio ir stoties 
Žemėje nutrūko. Duomenys anali-
zuojami.“

Tuo metu orbitinis zondas 
„Chandrayaan 2“, kurio pavadini-
mas sanskrito kalba reiškia „Mėnu-
lio vežimas“, yra „sveikas, nesuge-
dęs, normaliai ir saugiai veikiantis 
Mėnulio orbitoje“, nurodė ISRO. 
Pasak Indijos kosmoso programos 
pareigūnų, šis aparatas dar metus 
skries orbita aplink Mėnulį ir rinks 
duomenis.

Į popiežiaus mišias 
Madagaskare susirinko 
milijonas žmonių

Skaičiuojama, kad maždaug vie-
nas milijonas žmonių sekmadienį 
susirinko į Soamandrakizajaus sta-
dioną Madagaskaro sostinėje, kur 
popiežius Pranciškus laikė mišias.

Madagaskaras yra antroji šalis, 
kurią pontifikas aplankė per kelionę 

į tris Afrikos šalis.
Skelbiama, kad didžiulė minia 

žmonių jau nuo ankstyvo ryto laukė 
galimybės pamatyti popiežių Pran-
ciškų – pirmąjį šalį per pastaruosius 
30 metų aplankiusį pontifiką.

„Organizatoriai skaičiuoja, kad 
susirinko maždaug vienas milijonas 
žmonių“, – sakė Vatikano atstovas.

Anksčiau organizatoriai sakė 
prognozuojantys, kad į pamaldas 
susirinks maždaug milijonas tikin-
čiųjų. Kai kas tai vadino didžiausiu 
žmonių susibūrimu Madagaskaro 
istorijoje.

Daugelis žmonių pasipuošė Vati-
kano spalvų – baltos ir geltonos – 
kepurėlėmis su popiežiaus atvaizdu 
ir džiūgavo pravažiuojant papamo-
biliui.

Sakydamas pamokslą argentinie-
tis popiežius paragino Madagaska-
ro žmones „kurti istoriją broliškai 
ir solidariai“ ir „gerbti žemę ir jos 
dovanas, skirtingai nuo bet kokios 
formos išnaudojimo“.

-BNS
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Teleloto. Žaidimas nr. 1222 Žaidimo data: 2019-09-08 Skaičiai: 55 64 48 49 07 16 27 06 61 41 70 
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Superkame KarveS, 
buliuS ir TelyčiaS 

„KreKeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

gimė

AB “Anykščių melioracija” reika-
lingas savivarčio automobilio vai-
ruotojas, turintis C kategoriją.

Tel. (8-686) 32101.

Įmonei reikalingas vairuotojas, 
turintis E kategoriją ir 95 kodą. 
Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-612) 69292.

Medkirtės operatoriui ir medve-
žės operatoriui. Darbas Anykščių 
miškuose.

Tel. (8-611) 55157.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. rugsėjo 12 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Mb vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

PERKAME MIŠKĄ
visoje Lietuvoje.

Su žeme ar išsikirtimui.
Tel. (8-681) 60552.

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.

Nekilnojmasis turtas

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662. 

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-670) 37592.

viŠTOS viŠTaiTĖS.
ruGSĖJO 12 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. Tel. 
(8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

1 kambario butą Šaltupio g. 50. 
1 aukštas, 28 kv. m. Kaina 25 000 
Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Kuras

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Matininkė Raimonda Kukienė 2019-07-10 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 
3426/0005:20, esančio Dubiškių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., 2019-08-13 atliko 
žemės sklypo, projekto Nr. 663-1, esančio Liepdegėnų k., Anykščių sen., Anykščių 
r.sav., o 2019-09-03 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 3426/0008:95, esančio Elmos 
2-oji g. 9, Šeimyniškėlių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., kadastrinius matavimus. 
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų Nr. 3426/0002:78 savi-
ninkę E.Ž.M., sklypo Nr. 3426/0008:94 savininkę V. H. ar jų įgaliotus asmenis bei 
sklypo Nr. 3414/0003:175 savininko J.K. turto paveldėtojus dėl ribų suderinimo 10 
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, 
tel. (8- 615) 52936, el. paštas: matininke.raimonda@gmail.com

Nuoma

Išnuomojama sodyba 10 km nuo 
Anykščių, ilgesniam laikotarpiui. 
Šildymas kietu kuru.

Tel. (8-614) 18373 po 18 val.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Dovanoja

2 mėn. katinėlius. Sučipuoti, nu-
kirminti ir t. t.

Tel. (8-625) 43143.

Reikalingas 
suvirintojas - 
autošaltkalvis. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

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

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

UAB „Deviro“ - važiuojančius, 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

Tel. (8-614) 07502.

Įmonė Vli Timber ieško 
šaltkalvio-mechaniko ir 

gamybos darbininko 
prie medienos apdirbimo 
staklių bei pakavimo linijos.

Siųsti CV: vita@vli.lt
Skambinti tel.: 
(8-646)20344

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį) prekiaus 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). 

Viešintose 11.35, Papiliuose 11.45, Surdegyje 
11.55, Vašokėnuose 12.05, Troškūnuose 12.15 
(turgelyje), Latavėnuose 12.25, Padvarninkuose 
12.35, Andrioniškyje 12.40, Kuniškiuose 12.50, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
13.05, N. Elmininkuose 13.15, Elmininkuose 13.20, 
Čekonyse 13.25, Kalveliuose 13.30, Debeikiuose 
13.35, Varkujuose 13.45, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 14.00, Auleliuose 14.10, Mačionyse 15.10, 
Burbiškyje 15.20, Katlėriuose 15.30, Pašiliuose 
15.35, Skiemonyse 15.45, Staškuniškyje 
16.00, Kurkliuose 16.10, Šlavėnuose 16.20, 
Ažuožeriuose 16.40, Zavesiškyje 16.45, Kavarske 
16.50 (prie turgelio),Janušavoje 17.00, Pienionyse 
17.05, Repšėnuose 17.10, Traupyje 17.15, 
Levaniškiuose 17.20.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

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

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

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6 m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.
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oras

+16

+13

anekdotas

rugsėjo 10 - 12 d. priešpilnis
mėnulis

šiandien

rugsėjo 12 d.

rugsėjo 13 d.

rugsėjo 11 d.

vardadieniai

Dionyzas, Konstancija, 
Mikalojus, Salvijus, 
Tautgirdas, Girmintė, Kostė.

Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

Barmantas, Barvydė.

rugsėjo 13 d. pilnatis

Susitinka du darželinukai ir vienas 
sako:

- Mano tėvas tai tikras bailys...
Antrasis klausia:
- Kodėl?
- Tik mama išeina iš namų, iškart pas 

kaimynę eina miegot...

***

- Mano didžiausias hobis yra akvari-
umas. Kartais aš valandų valandas tie-
siog sėdžiu ir stebiu žuvis.

- O ką apie tai sako tavo žmona?
- Jos visai nedomina, ką aš veikiu 

darbe.

***

- Šiandien apie mane laikraštyje rašė.
- Netikiu. Parodyk!
- Štai, čia rašoma, kad „SEL grupės 

koncerte buvo 502 žiūrovai“.
Tai va, penkišimtai antrasis buvau 

aš!

***

Kas mums, vyrams, labiausiai ne-
patinka namų ruošoje - tai monotonija: 
pakloji lovą, išplauni grindis... Dulkes 
pašluostai... Ir visa tai daryti nuolat, kas 
pusmetį...

***

Vyras dalijasi su žmona svajonėmis:
- Žinai, norėčiau nukeliauti kažkur, 

kur dar nebuvau... Ir padaryti kažką, ko 
nesu daręs...

Žmona:
- Gerai, eik į virtuvę ir išplauk indus!

***

- Daktare, mano galvoje sėdi kaž-
koks mažas žmogeliukas ir visą laiką 
keikiasi.

- O, tai paprasta ištaisyti. 1000 eurų ir 
problemos nebebus.

- Daktare, žinote, ką dabar pasakė tas 
mažas žmogeliukas?

Lietuviai keramikos nemyli

(Atkelta iš 1 psl.)

Tarp grotesko ir sentimentų

 Paklausta, kaip apibūdintų savo 
darbus, keramikė sakė, jog juose 
galima rasti grotesko elementų: 
,,kai pradėjau lipyti žmones – žvė-
ris, kurie man tarsi siejasi su tuo, 
jog dažnai žmonės panašūs į gy-
vūnus išvaizda ar charakteriu, dar-
bai įgijo grotesko bruožų. Mano 
darbas ,,Puota“, už kurį gavau ir 
nacionalinę premiją, italų buvo 
pavadintas šių laikų ,,Paskutine 
vakariene“. Tačiau to darbo ir daug 
kas bijodavo, nes nesuprasdavo 
mano ,,žvėržmogių“. Nežinau ir 
pati, kodėl pradėjau juos daryt, gal 
todėl, kad kaime augau... O paskui 
kartais nuklystu ir į sentimentales-
nius darbus, tokius, kaip vaikystės 
prisiminimai“, – pasakojo iš Ute-
nos krašto kilusi keramikė. ,,Apie 
savo darbus ir apie tai, kaip jie at-
rodys, galvoju ilgai. Dabar buvau 
padariusi dviejų metų pertrauką ir 
nusivyliau kultūros politika. Bet 
paskui vienas kolega mane įtraukė 
į projektą ,,Jūrų muziejui 40  metų“ 
ir jam vasarą dariau ,,Vikingus“ – 
tokį šiek tiek baisų darbą“, – šyp-
sojosi A. Jonuškaitė – Šaltenienė.

 
Menininkui neužtenka tik 

įkvėpimo

,,Gerai ir piešiau, tačiau Utenoj 
lankiau tik būrelį. Buvo toks moky-
tojas Petronis, kuris visus labai gir-

davo. Nors tuo metu labai norėjau 
užsiimti ir kažkuo kitu - ir daina-
vau, ir šokau - tačiau tas mokytojas 
sakydavo: ,,Tu esi geniali“. Aišku, 
čia toks muilo burbulas“, - juokėsi 
keramikė, -  visgi sugalvojau, kad 
geriau stosiu į Dailės institutą, nes 
kitur nepriims manęs, nebaigusios 
jokios muzikos mokyklos, artistė 
būčiau negraži. Tokios būna paau-
glių mintys. Norėjau stoti į tapybą, 
bet tais metas mergaičių į savo kur-
są programos vadovas nepriėmė. 
Tada rinkausi tarp tekstilės ir kera-
mikos, o kadangi ir mano krikšto tė-
vas buvo keramikas, o aš augau pas 
senelius, kur buvo labai molinga 
žemė, mes su sese daug lipdydavom. 
Įstojau paskutiniu numeriu, nes ne-
buvau tinkamai pasiruošusi. Dvejus 
metus buvo labai sunku, nes mano 
bendrakursiai buvo po technikumų, 
pasiruošę, o atsigavau tik trečiame 
kurse“, – pasakojo moteris. ,,Kar-
tais sakau, kadangi mano vyras yra 
dailininkas, kad jis ten tekšt tekšt - 
ir tapo, ką nori, o štai keramikui dar 
reikia ir proto turėt: matuot krosnies 
apimtis, dirbt su nuodingomis gla-
zūromis, be to, tai ir sunkus fizinis 
darbas“, – apie vyro, dailininko ir 
buvusio VDA rektoriaus Arvydo 
Šaltenio bei savo, keramikės, pro-
fesijų skirtumus pasakojo A. Jonuš-
kaitė – Šaltenienė.

Skausmo parodose matyti 
nenorėjo

Paprastai sakoma, kad meni-

ninko darbai tam tikra prasme 
visada atspindi jo sielą. Paklausta 
apie tai, ar jos gyvenimo įvykiai 
atsispindi ir darbuose, meninin-
kė sakė, jog keramika jai  visada 
buvo ir savotiška terapija: ,,Turiu 
pirmų darbelių, į kuriuos šiandien 
žiūrėdama  pati stebiuosi, kaip aš  
čia sugalvojau taip įdomiai. Tiesa, 
tarybiniais laikais buvo ir tokių 
atvejų, kai darbų nepriimdavo į 
parodą. Latvijoje kažkada dariau 
sudužusius portretus. Tuo metu 
turėjau skausmingų išgyvenimų, 
nes mano sūnelis mirė, po to mano 
keramika labai pasikeitė, pasidarė 
kaip gydomoji terapija. Vienas 
toks profesorius sakydavo: ,,Tu 
tuos darbus pasidėk palovy“. Tada 
tokie darbai nebuvo priimtini“, – 
sakė A. Jonuškaitė – Šaltenienė. 

Anykščiuose menininkų pora 
atostogauja

A.Jonuškaitės – Šaltenienės par-
odos kuratorius – jos vyras, daili-
ninkas A. Šaltenis, kilęs iš Klevė-
nų, Anykščių krašto. Menininkų 
pora turi sodybą šalia Anykščių, 
kur leidžia vasaras. Keramikė 
juokėsi, jog parodą Anykščiuose 
pristato iš esmės dėl to, jog A. 
Šaltenis šiam kraštui jaučia dide-
lę meilę. Darbus, kuriuos galima 
pamatyti Anykščių koplyčioje, 
atrinko ne pati keramikė, o paro-
dos kuratorius A. Šaltenis: ,,Visi 
žmonės turi tamsiąsias iš šviesią-
sias puses. Vaikystės prisiminimai 

– šviesioji, o darbas, gavęs naci-
onalinę premiją, tamsus, juodas“, 
– sakė A. Šaltenis. Dailininkas 
sakė, jog kuriant ekspoziciją ir 
atrenkant jai darbus būtina atsi-
žvelgti į vietą, kur ji bus rodoma, 
dėl to Anykščiuose pristatomi ne 
tik tamsesnieji, groteskiškų bruo-
žų keramikės darbai, bet ir senti-
mentalesnieji, švelnesni. 

Darbuose – paslėpti simboliai

Keramikės darbuose gausu 
simbolių – Lietuvos nacionaline 
kultūros ir meno premija apdova-
notas menininkės darbas ,,Puota“, 
kurio fragmentą galima išvysti 
šiuo metu Anykščiuose ekspo-
nuojamoje parodoje, simbolizuoja 
turtų geismą – centrinė kompo-
zicijos figūra - karūna, aplipdyta 
monetomis. ,,Šis darbas yra tarsi 
pasijuokimas iš pinigų noro: ka-
rūną graužia vabalai. O aplink 
karūną eina ,,vargšiukų“ figūros“, 
– pasakojo A. Jonuškaitė – Šalte-
nienė. Paklausta, ar tikisi parodos 
lankytojams sukelti kokių nors 
emocijų, potyrių, keramikė sakė, 
kad yra greičiau vedama sau pa-
čiai svarbių idėjų: ,,Kai Kaune 
dar buvo keramikos muziejus, 
prisimenu, kad kai kurie žmonės 
ateidavo, pamatydavo ir sakyda-
vo: ,,Einam greičiau iš čia“. Pa-
prastai nelabai galvoju, kokia bus 
kitų žmonių reakcija - darbai tarsi 
savaime atsiranda. Dabar dirbu ir 
be eskizų, kuriuos anksčiau mėg-
davau piešti, pačios rankos kažką 
daro“, – dalijosi mintimis daugiau 
nei penkis dešimtmečius kerami-
ką kurianti moteris. 

Keramikė yra vyturys, dėl to dažniausiai kuria ryte, dar nebendravusi su kitais žmonėmis. 
Asmeninio albumo nuotr.

,,Fėja“ – viena iš  Aldonos 
Jonuškaitės – Šaltenienės 
sukurtų būtybių. 

Asmeninio albumo nuotr.

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.

„anykšta“ paštų skyriuose: 3 mėn.
EUR

„Anykšta“ 24
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 21

„Anykšta“ šeštadieniais 12
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„Anykšta“ 21
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pensininkams 18

„Anykšta“ šeštadieniais 12

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
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