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šiupinys Mažėja norinčių tapti miesto 
seniūnaičiais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybėje surengti Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. Miestas yra suskirstytas į 
šešias seniūnaitijas, tačiau pretendentų užimti seniūnaičių pareigas sulaukta tik į keturias seniūnaitijas. Šie rinkimai vyko labai pasy-
viai - atiduoti savo balsus už pasiūlytas seniūnaičių kandidatūras atėjo ypač mažai rinkėjų. 

Apie seniūnaičių nuveiktus darbus girdėti mažai, tačiaus šias pareigas ėję ar dar tik pretenduojantys jas užimti kandidatai ,,Anykš-
tai“ sakė, kad seniūnaičiams reklama yra nereikalinga, bei kalbėjo apie problemas, kurias jau pavyko ar dar numatyta spręsti.

6 psl.
Daiva Gasiūnienė: ,,Grįžtu iš komandiruotės“
Ne visos Anykščių miesto seniūnaitijos turės seniūnaičius - kai kuriose jų neatsirado nė vieno kandidato.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo lapkričio pradžios 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros ir ur-
banistikos skyriui vėl vadovaus 
Daiva Gasiūnienė. Iš šių par-
eigų ji pasitraukė prieš puske-
tvirtų metų, po tuometinės ra-
jono valdžios spaudimo.

12 psl.Daiva Gasiūnienė nuo lapkričio pradžios vėl vadovaus Anykščių rajono savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir urbanistikos skyriui. 

Praktika. Anykščių muzikos 
mokyklos moksleiviai antradienį 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje turėjo 
galimybę išbandyti vargonus. Apie  
vargonus moksleiviams pasakojo  
bei meistriškumo pamokas vedė 
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos mokytoja ekspertė Vida 
Prekerytė, koncertavo vargonininkė 
Indrė Gerikaitė.

Internetas. Dešimtyje Anykš-
čių rajono vietų belaidžio interneto 
zonas pagal projektą ,,WiFi4EU“ 
įrengs UAB ,,Dicto Citius“. Už dar-
bus bendrovei Anykščių rajono sa-
vivaldybė sumokės 9 tūkst.876 Eur. 
Pagal pasirašytą sutartį, darbai turi 
būti baigti per pusmetį.

Pokalbiai. Anykščių rajono savi-
valdybės vadovai jau bent porą kartų 
susitiko su neįvardijamais  privačių 
senelių namų steigėjais. Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė ry-
šiams su visuomene Silvija Sake-
vičiūtė informavo, kad susitikimų 
metu aptarta esama rajono senelių 
globos namų situacija bei kalbėtasi 
apie galimybes bendradarbiauti. 

Gripas. 40-ąją šių metų savaitę 
(rugsėjo 30 – spalio 6 d.) Anykščių 
rajone sergamumo gripu ir ūminė-
mis viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis rodiklis buvo 41,95 atve-
jai 10 tūkst. gyventojų per savaitę. 
Į Anykščių ligoninę per savaitę dėl 
gripo nesikreipė ir nebuvo paguldy-
tas nė vienas rajono gyventojas.

Energija. Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba skelbia, kad nuo 
šiol plėtoti elektros energijos gamy-
bos pajėgumus gali Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija. 
Gimnazijoje įrengta saulės šviesos 
energijos elektrinė, kurios galia sie-
kia 78,6 kW.
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Anykščių šilelyje 
vėl dirba 
statybininkai
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Rašo, kad būtų 
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spektras

Temidės svarstyklės

Mūšiai. Sirijos šiaurės rytuo-
se penktadienį vyksta intensyvios 
kovos, Turkijos pajėgoms ir jų 
sąjungininkams trečią puolimo 
dieną bandant užimti kurdų kon-
troliuojamus miestelius. Sirijos 
demokratinės jėgos (SDF) – auto-
nomiškų kurdų de facto armija – 
stengiasi atremti sausumos atakas 
prie maždaug 120 km ilgio sienos 
atkarpos. „Vyksta intensyvios SDF 
ir turkų kovos įvairiuose frontuo-
se, daugiausia nuo Tel Abjado iki 
Ras al Aino“, – pranešė padėtį Si-
rijoje stebinti organizacija „Syrian 
Observatory for Human Rights“ 
(SOHR). Didžiojoje Britanijoje 
įsikūrusi SOHR sakė, kad Turkijos 
pajėgos ir jų sąjungininkai Sirijo-
je, daugiausia – buvę arabų sunitų 
sukilėliai, naudoja aviacijos smū-
gius, sunkiąją artileriją ir raketas. 
SDF per savo gynybos operacijas 
„naudojasi tuneliais, apkasais ir 
bermomis“, sakoma pranešime. 
Per kurdų kontratakas praėjusią 
naktį buvo atkovoti du iš 11 kai-
mų, prarastų nuo Turkijos puoli-
mo pradžios trečiadienį. Su kurdų 
administracija susijęs žiniasklai-
dos centras taip pat pranešė, kad 
labiausiai nukentėjo Ras al Ainas 
ir Tel Abjadas, iš kurių pasitraukė 
beveik visi gyventojai.

Biudžetas. „Sodros“ biudžeto 
perteklius 2020 metais turėtų siek-
ti 326,17 mln. eurų. Planuojamos 
„Sodros“ kitų metų biudžeto paja-
mos yra 4,841 mlrd. eurų, išlaidos 
– 4,515 mlrd. eurų. Tai numatoma 
Valstybinio socialinio fondo 2020 
metų biudžeto rodiklių patvirtini-
mo įstatymo projekte. „Sodros“ 
biudžeto projektą kitą savaitę tu-
rėtų svarstyti Vyriausybė, o vėliau 
galutinai tvirtins Seimas. Projekte 
nurodoma, kad nuo 2020 metų pra-
džios pensijos bus indeksuojamas 
naudojant koeficientą 1,0811. Taip 
pat siūloma patvirtinti 2020 metų 
bazinės pensijos dydį 177,94 euro, 
našlių pensijos bazinį dydį – 26,13 
euro, pensijų apskaitos vieneto 
vertės dydį – 3,81 euro. Vidutinio 
šalies darbo užmokesčio, taikomo 
apdraustųjų asmenų 2020 metų 
valstybinio socialinio draudimo 
įmokų bazei skaičiuoti, dydis turė-
tų siekti 1241,4 euro.

Tanklaivis. Netoli Saudo Ara-
bijos Džidos uosto penktadienį 
iraniečių naftos tanklaiviui ti-
kriausiai buvo smogta raketomis, 
pranešė laivo savininkė. Naciona-
linė Irano tanklaivių įmonė NITC 
nurodė, kad maždaug 100 km nuo 
Saudo Arabijos krantų esančio lai-
vo „Sabiti“ korpusui pakenkė du 
atskiri sprogimai. Valstybinė įmo-
nė nurodė, kad sprogimus „tikriau-
siai sukėlė raketiniai smūgiai“. 
Pranešime taip pat sakoma, kad 
į Raudonąją jūrą išsiliejo naftos. 
„Visi laivo įgulos nariai saugūs, 
laivas taip pat stabilus“, – nurodė 
NITC ir pridūrė, kad laive esantys 
žmonės bando atitaisyti padarytą 
žalą. NITC sakė, kad, priešingai 
pranešimams, „gaisro laive nėra, 
laivas visiškai stabilus“. Pasklidus 
žiniai apie šį incidentą, naftos kai-
nos pašoko daugiau kaip 2 proc., 
nes vėl kilo nuogąstavimų, jog 
gali sutrikti „juodojo aukso“ tie-
kimas iš Persijos įlankos regiono, 
kuriame padėtis jau yra įtempta. 
„Brent“ rūšies naftos kaina pakilo 
2,3 proc. iki 60,46 JAV dolerio už 
barelį, o WTI rūšies naftos kaina 
– 2,1 proc. iki 54,69 JAV dolerio 
už barelį.

Smurtas. Spalio 10 dieną, 
apie 4.10 val., namuose, esan-
čiuose Debeikių seniūnijos Le-
liūnų kaime, Pakalnės g., konf-
likto metu neblaivus (nustatytas 
2,22 prom. girtumas) vyras (g. 

1974 m.) smurtavo prieš neblai-
vią (nustatytas 2,19 prom. girtu-
mas) sugyventinę (g. 1982 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Mirtis. Spalio 10 dieną,  apie 

11.50 val., Anykščiuose, Šaltu-
pio g., daugiabučio namo rūsy-
je, rastas moters (g. 1934 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Konfliktas. Spalio 8 dieną,  

apie 12.00 val., namuose, esan-
čiuose Anykščiuose, Gegužės 
g., neblaivus (nustatytas 0,56 
prom. girtumas) vyras (g. 1970 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1985 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Skurstantieji anykštėnai gaus ir po dantų šepetėlį
Skurstantiems Anykščių miesto bei rajono gyventojams spalį 

parama bus dalijama ne tik maisto produktais, bet ir higienos 
priemonėmis.

Vienam nepasiturinčiam asme-
niui šį mėnesį atiteks  konservuota 
raugintų agurkų sriuba, konser-
vuota burokėlių sriuba, kiaulienos 
konservai, saldūs sausi pusryčiai, 
konservuoti žalieji žirneliai, mil-

tai, cukrus, ryžių kruopos, greito 
paruošimo avižų košė su džiovin-
tomis uogomis, makaronai.

Taip pat kiekvienam skurdžiai 
gyvenančiam gyventojui bus skir-
tas dantų šepetėlis.

Paramą maisto produktais ir hi-
gienos prekes gali gauti labiausiai 
nepasiturinčios šeimos ir asmenys, 
jei asmens ar  šeimos pajamos vie-
nam šeimos nariui neviršija 183 
Eur.

Programą ,,Pagalba maisto pro-
duktais“ nuo šių metų pradžios 
koordinuojanti Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugija informavo, 

kad Anykščių miesto ir Anykščių 
seniūnijos gyventojams maisto pa-
ketai bus išduodami spalio mėne-
sio 16 -17-18  dienomis nuo 10 iki 
15 val. Anykščiuose, Vilties g. 24. 
Kilus klausimams, skambinti tele-
fono numeriais 8-381 5 14 63 arba 
8-616 16 144.

-AnYkŠTA

Anykštėnas pretenduoja į nacionalinę premiją
Į Vyriausybės kultūros ir meno premijas  pretenduoja 40 mu-

zikos, teatro, dailės, literatūros, kitų kultūros ir meno sričių at-
stovų.

Tarp visuomenės, organizacijų 
pasiūlytų pretendentų – iš Anykščių 
krašto kilęs dailininkas, skulptorius, 
medalininkas Antanas Žukauskas. 
Menininko kandidatūrą teikia aso-
ciacija „Krantų“ redakcija, Lietu-
vos nacionalinis dailės muziejus 
bei asociacija Pasaulio anykštėnų 
bendrija.

Premijai taip pat pasiūlytas su 
Anykščių kraštu susijusio rašytojo 
Sauliaus Šaltenio kanidatūra. Ra-
šytojo kandidatūrą teikia Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas.

Kaip skelbia Kultūros ministe-
rija, premijų laureatus atrinks Vy-
riausybės kultūros ir meno premijų 

komisija. Iki kitų metų sausio 30 
dienos ji pateiks Vyriausybei tvir-
tinti nutarimo projektą dėl premijų 
skyrimo.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 
12 Vyriausybės kultūros ir meno 
premijų. Premijos skiriamos Lietu-
vos, taip pat pasaulio lietuvių kul-
tūros ir meno kūrėjams ir veikėjams 
už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei 
ypatingus šios srities nuopelnus.

Vyriausybės kultūros ir meno 
premijos skiriamos nuo 1997 metų. 
Nuo 2008 metų premijos dydis sie-
kia beveik 13 tūkst. eurų.

-AnYkŠTA
Dailininko Antano Žukausko kandidatūrą su kitais partneriais 
teikia Pasaulio anykštėnų bendrija.

Kvarco tvenkinyje teršalai - iš gatvių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Aplinkosaugininkai jau antrą kartą per pastaruosius du mė-
nesius sulaukė pranešimo apie Anykščiuose, Kvarco tvenkinyje, 
pastebėtus teršalus. 

Spalio 10 dieną, ketvirtadienį, 
pranešta, kad į Anykščių Kvarco 
tvenkinį lietaus nuotekų vamzdžiu 
teka naftos produktai. Tvenkinyje 
rasta  8x2 m dydžio naftos teršalų 
dėmė. Iškviesti utgniagesiai, pa-
naudoję universalų ploviklį, skirtą 

nuriebinimui, apdorojo apie 15  
m² tvenkinio pakrantės, pastatytas 
ir paliktas vienas bonas.

Analogiško pranešimo aplinko-
saugininkai sulaukė ir paskutinę 
rugsėjo mėnesio savaitę. Tuomet  
Kvarco tvenkinyje apie 30 m² 

plote taip pat  pastebėta su lietaus 
nuotekomis išsiliejusio dyzelino 
dėmė. Kaip ir šią savaitę, tven-
kinyje teršalus surinko iškviesti 
ugniagesiai.

,,Anykštai“ pasiteiravus, ar aplin-
kosaugininkams pavyko nustatyti 
taršos šaltinį, Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos mi-
nisterijos Viešųjų ryšių specialistė 
Ieva Krikštopaitytė komentavo:

,,Informuojame, kad į Kvarco 
tvenkinį leidžiamas vanduo iš lie-
taus kanalizacijos, į kurią suren-
kamas vanduo, sutekėjęs iš gatvių. 
Dėl smarkesnių kritulių, į lietaus 
kanalizaciją pateko nuo gatvių nu-
plauti teršalai ir naftos produktai. 
Abiem atvejais aplinkosauginin-
kai iškvietė ugniagesius gelbė-
tojus, kurie surinko teršalus nuo 
vandens paviršiaus.“

Anykščių šilelyje vėl dirba statybininkai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių šilelyje,  netoli Lajų tako ir Puntuko akmens, vyksta 
tilto per Šventosios upę statybos. Darbus atlieka UAB ,,Tilsta“. 
Pakabinamą vadinamąjį ,,beždžionių“ tiltą planuojama nutiesti 
dar šiemet.  

Pernai skelbta, kad pakabinama-
sis pėsčiųjų tiltas per Šventosios 
upę kainuos 227 tūkst.961 Eur. 

Tiltas statomas už valstybės  ir 
Europos Sąjungos fondų lėšas. 
Tiesa, dabar teigiama, kad po pro-
jekto korekcijos pakabinamojo 
pėsčiųjų tilto įrengimo kaina gali 
būti didesnė.

,,Naujasis tiltas bus visiškai toks 
pat, kaip Mikieriuose“, - ,,Anykš-
tai“ yra sakęs Anykščių regioninio 
parko direktorius Kęstutis Šerepka.

Tiesa, tai, ką dabar galime pa-
matyti vaikščiodami Šventosios 
pakrante, Mikierių-Inkūnų tilto 
nė kiek neprimena. Tačiau dabar 

abu Šventosios krantus Anykščių 
šilelyje jungiantis tiltas yra visai 
ne tiltas, o ... pastoliai, kuriais 
naudodamiesi statybininkai statys 
tikrąjį tiltą. O baigus ,,beždžio-
nių“ tilto statybas, dabar esančios 
laikinosios konstrukcijos bus nu-
rinktos.

Teigiama, kad pats ,,beždžio-
nių“ tiltas bus sumontuotas labai 
greitai. Kiek ilgiau trunka jį lai-
kysiančių konstrukcijų įtvirtinimo 
darbai. Šiomis dienomis į Anykš-
čių šilelį viena po kitos važiuoja 
betonvežės - klojamas tilto įtvirti-
nimų pagrindas.

Priminsime, jog kol kas į nie-

kur vesiantis ,,beždžionių“ tiltas 
pagal planus bus kairiojo ir deši-
niojo Šventosios krantų dviračių 
ir pėsčiųjų takų dalimi. O tokiai 

žiedinei trasai kol kas trūksta ne 
tik statomo tilto, bet ir nemažos 
tako atkarpos dešiniajame Šven-
tosios krante.  

Šios konstrukcijos yra tik tilto statybai reikalingi pastoliai, kurie 
bus nurinkti baigus darbus.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Parama investicijoms skatina 
modernizuoti ūkius
„Geriausio 2019 m. ekologinės gamybos ūkio“ konkurse Balsėnų kaime (Klaipėdos r.) ūkininkau-

jančiam Pranciškui Razučiui atiteko garbinga III vieta. Drauge su P. Razučiu apdvanojimą atsiė-
musi dukra Vida Gedmintienė sako, kad šis įvertinimas labai brangus. Ūkininkų šeima ne vienerius 
metus naudojasi parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemo-
nės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kuri 
padeda plėtoti ir moderninti ūkį. Paraiškas pagal minėtą priemonę galima teikti nuo š. m.  spalio 1 
iki lapkričio 29 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. 

Užleidžia vietą kitiems
300 galvijų ir 150 melžiamų kar-

vių – tokia P. Razučiui priklausan-
čio ūkio statistika, kuriame pluša 
ne tik jis, bet ir dukros Vidos šei-
ma. „Jeigu tai būtų ne šeimos ūkis, 
mums išgyventi taptų kur kas sun-
kiau. Neskaičiuojame savo jėgų, 
darbo, laiko – tada viskas gaunasi 
kitaip“, – sako V. Gedmintienė, ta-
čiau priduria: be paramos kaži ar 
išsiverstų. 

„Didžiausias projektas buvo 
skirtas melžimo robotams ir kitai 
melžimo technikai įsigyti. O šiuo 
metu, pasinaudoję parama, įsigijo-
me užuolaidų, guliaviečių kilimų, 
mėšlo separatorių, siurblių. Jeigu 
reikėtų patiems visa tai nusipirkti, 
vargu ar būtų įmanoma. Nes pieno 
kainos neatitinka prekių kainų. Juk 
anksčiau paramos nebuvo, žmonės 
turėjo gyventi ir išgyvendavo. Bet 
ir pieno kainų santykis pas ūkinin-
kus ir parduotuvėse buvo artimes-
nis – dabar mes labai nutolę. Ką 
už pieną gaudavome prieš dešimt 
metų, tą tebegaunam ir šiandien“, – 
apgailestauja V. Gedmintienė.

Beje, į paramą pagal minėtą vei-
klos sritį ūkininkų šeimyna šįmet 
nepretenduos, nors iki tol visuomet 
dalyvaudavo kvietimuose. „Kaip 
visi matome, programa eina į pa-
baigą, atrodo, kad kažko dar lyg 
ir reikėtų, bet suprantame, kad jau 
ne kartą pasinaudojome šia parama 
– o galbūt yra kažkas, kas dar nesi-
naudojo, kam labai reikia“, – sako 
ūkininkė. 

Ji pažymi, kad savotišku ženklu, 
jog jau daug nuveikta, daug pada-
ryta, tapo „Geriausio 2019 m. eko-
loginės gamybos ūkio“ konkurse 
užimta trečioji vieta. „Aš ir dabar 
tebesidžiaugiu. Popierinis apdova-
nojimas yra viena, pagarba – kita, 
bet labiausiai mane džiugina be 
galo gražus gintarinis ąžuolas, kurį 
gavome. Jis man – didelė vertybė 
ir daiktas, kuris simbolizuoja mūsų 
ūkį – nes patys turime galingą ąžuo-
lą“, – šypteli V. Gedmintienė. 

Parama – ir naujai žemės ūkio 
technikai

Dėl paramos pagal priemonės vei-
klos sritį gali kreiptis ne jaunesni kaip 
18 m. fiziniai ir juridiniai asmenys. 
Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės 
ūkio veikla ir būti įregistravę ūkinin-
ko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys 
turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo 
vardu būti įregistravę valdą. Reikala-
vimas įregistruoti savo vardu valdą 
netaikomas pripažintiems žemės 
ūkio kooperatyvams, kurie superka 
ir realizuoja iš savo narių jų valdose 
pagamintus ar išaugintus žemės ūkio 
produktus arba pastaruosius perdirba 
ir realizuoja iš jų pagamintus maisto 
ir ne maisto produktus.

Paramos lėšomis finansuojama 
nauja žemės ūkio technika ir nauja 
žemės ūkio įranga; nauja įranga, bū-
tina specializuoto žemės ūkio sekto-
riaus ūkinių gyvūnų biologiniam sau-
gumui užtikrinti; nauji technologiniai 
įrengimai, skirti specializuoto žemės 
ūkio sektoriaus pirminiams žemės 
ūkio produktams apdoroti ir (arba) 
perdirbti ir (arba) paruošti realizaci-
jai; nauja kompiuterinė ir programinė 
įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos 
ar technologinio proceso valdymu; 
naujos statybinės medžiagos; inf-
rastruktūra valdoje; kelių įrengimas, 
rekonstravimas ar kapitalinis remon-
tas; vietinio vandentiekio ir vietinės 
kanalizacijos sistemų įrengimas, re-
konstravimas ar kapitalinis remontas; 
artezinių gręžinių, laistymo įrenginių 
įrengimas, rekonstravimas ar kapita-
linis remontas bei kiti projektai, įvar-
dyti įgyvendinimo taisyklėse. 

Vienam projektui – iki 50 tūkst. 
Eur

Didžiausia paramos suma vienam 
projektui – 50 tūkst. Eur, tačiau visu 

2014-2020 m. laikotarpiu paramos 
gavėjui ji negali viršyti 400 tūkst. 
Eur. Susijusių įmonių, sutuoktinių 
didžiausia bendra gauta paramos 
suma tuo pačiu laikotarpiu negali 
viršyti 800 tūkst. Eur. 

Gyvulininkystės, sodininkystės, 
daržininkystės ir uogininkystės sek-
toriuose finansuojama 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
Tiesa, jos gali būti 20 proc. padidi-
namos, jeigu dėl paramos kreipiasi 
jaunieji ūkininkai, investuojantys 
penkerių metų laikotarpiu po įsikū-
rimo, taip pat pripažinti žemės ūkio 
kooperatyvai, įgyvendinantys ko-
lektyvines investicijas. 

Augalininkystės sektoriuje fi-
nansuojama 40 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų, kurios 
vėlgi gali būti 20 proc. punktų padi-
dintos jauniesiems ūkininkams.  

Kai vykdomas valdoje pagamintų 
arba išaugintų prekinių žemės ūkio 
produktų apdorojimas, perdirbimas 
ir tiekimas rinkai arba pripažinto že-
mės ūkio kooperatyvo tik iš savo na-
rių jų valdose pagamintų ar išaugin-
tų žemės ūkio produktų supirkimas 
ir realizavimas, taip pat supirktų iš 
savo narių jų valdose pagamintų ar 
išaugintų žemės ūkio produktų per-
dirbimas ir iš jų pagamintų maisto 
ir ne maisto produktų realizavimas, 
finansuojama 50 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų. Jaunie-
siems ūkininkams ir pripažintiems 
žemės ūkio kooperatyvams prideda-
ma 20 proc. punktų (yra papildomų 
sąlygų). 

Parama finansuojama iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto.
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Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 
proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.                                                  Freepik.com nuotr.

Ar sutiktumėte 
po mirties tapti 
organų donoru?

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro direktorė:

- Turiu Donoro kortelę. Esu 
tvirtai apsisprendusi. Manau, kad 
artimiesiems skaudžiu momentu 
būtų sunku apsispręsti - dovano-
ti organus transplantacijai ar ne, 
teisingai jie pasielgtų, ar ne. Aš 
savo valią jau pareiškiau, todėl 
tokia galima atsakomybė jų nebe-
slėgtų. Daug žmonių, kurie kie-
kvieną dieną laukia Gyvybės do-
vanos - širdies, kepenų, plaučių, 
kasos, inkstų.. Sutinku būti do-
noru. Galbūt mano artimiesiems, 
draugams ar man pačiai prireiks 
organų transplantacijos... Tik 
kitų žmonių gera valia, neabejin-
gumas būtų didžiausia viltis, kad 
gyventum!

Žinau tikslią informaciją apie 
organų donorystę, todėl neabejo-
ju dėl savo apsisprendimo!

Kristina ŽELIABINAITĖ:

- Žinoma. Po mirties organai 
man reikalingi jau tikrai nebus, 
bet atsiras, kam pravers.

Vaida ALEKNIENĖ:

- Aš taip pat sutikčiau tapti or-
ganų donore po savo mirties. Te-
gul nebūna abejonių. Dovanoju 
gyvenimą.

Painiojatės. Tai politikai nieko 
nedaro...

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių miesto Pušyno 
seniūnaitijos seniūnaitis, sie-
kiantis būti išrinktas dar vienai 
kadencijai, apie darbus: 

,,Seniūnaitis nėra politikas, kuris 
turėtų eiti su kažkokia savo progra-
ma. Seniūnaitis nieko nedaro..“

Įsivaizduojate, kad 
seniūnaičiams duoda radarus?

Juozas KVEDARAS, kandida-
tas į Anykščių miesto Jurzdiko 
seniūnaitijos seniūnaičius, apie 
savo rinkiminę programą: 

,,Noriu pakeisti Jurzdiką. Pa-
vyzdžiui, daug kas skundžiasi, bet 
nieko nedaro, kad Vilniaus gatvė-
je automobilių vairuotojai viršija 
greitį."

Derėkimės - jums pagarba, 
mums - poros šimtų eurų priedas

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie pagarbą mokytojams: 

,,Tikiuosi, kad mokytojams ta 
pagarba ateityje bus  nuo pirmos 
klasės iki pat mokinių gyvenimo 
pabaigos.“ 

Dar ne Šanchajus, bet jau ir ne 
Anykščiai

Daiva GASIŪNIENĖ, archi-
tektė, grįžtanti dirbti į Anykščių 
rajono savivaldybę, lygino Pane-
vėžį su Anykščiais: 

,,Panevėžyje nėra asmeniškumų. 
Ir ne tik apie mane, svetimą, kal-
bant. Didelis miestas, žmonės vie-
ni apie kitus mažiau žino, mažiau 
pažįstamų, mažiau ryšių. Tokiame 
mieste mažiau subjektyvumo.“

Arba kai jie būriu užeina į 
Švietimo ir mokslo ministeriją ir 
savaitę neišeina

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, per Mokytojų 
dienos renginį kreipėsi į pedago-
gus: 

,,Valstybė mokytojus prisimena 
tik vieną dieną per metus“.

Taigi eglės plukdymui amfibiją 
ir naudos...

Rima LESNIKAUSKIENĖ, 
anykštėnė, apie Kalėdų reziden-
cijos įkūrimą Anykščiuose: 

,,Jau nusipirkome Šventosios 
upę ,,šienaujančią“ amfibiją, tai 
dabar dar eglutę pastatykime ant 
vandens“.

Smagu. Pažiūrėsim, kaip jie 
duobę eglei upėje kas

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė, apie ketinimą Kalėdų 
eglutę statyti upėje: 

,,Galima ir tai daryti, bet kai pa-
galvoji, kam tos nesąmonės?“ 



  

2019 m. spalio 12 d.RIEVĖS

spalio pradžioje teko garbė 
apsilankyti aukštos kultūros 
krašto intelektualų ,,brainstor-
ming“ susibūrime. iš tiesų, tai 
buvo Anykščių rajono savival-
dybės kultūros tarybos posėdis, 
kuriame rajono kultūros elito 
atstovai ieškojo Anykščių krašto 
identiteto šaknų. Taip giliai vėl 
sugrįžti prie rajono kultūrinių 
klodų krašto kultūros bendruo-
menę pastūmėjo dovanojamas 
,,brendas“ - iš 2019 metų lietu-
vos kultūros sostinės Rokiškio į 
buvusį  pretendentą  tapti 2022-

ųjų europos kultūros sostine 
Anykščių miestą perkeliama 
kalėdų rezidencija.

Tiems, kas mokykloje 
nesimokė be aukštuomenės 
gyvenimo neatskiriamos anglų 
kalbos, trumpai paaiškinsiu, 
ką Anykščių rajono kultūrinių 
procesų žinovai bei formuotojai 
gvildeno savo intelektualiuose 
pasvarstymuose, minėdami 
žemesnio išsimokslinimo bei 
statuso individams sunkiau 
suvokiamas frazes.

,,Brainstorming“ yra minčių 
lietaus metodas. Jo tikslas -  
greitai sugeneruoti kuo daugiau 
idėjų problemai išspręsti, nuga-
lėti mąstymo inerciją, stereoti-
pus, pernelyg didelį logiškumą 
ir įtraukti kolektyvą į bendrą 
idėjų generavimo procesą. Šis 
metodas mano minimame Kul-
tūros tarybos posėdyje atsklei-
dė, koks gilus ir neišsemiamas 
Anykščių rajono kultūrinio elito 
idėjų generavimo mechanizmas. 
nugalėję mąstymo inerciją 
bei pasiaaukojamai įsitraukę į 
generavimo procesus, kultūros 
tarybos nariai per kalėdas 
Anykščiuose siūlė statyti Me-
džių lajų tako atitikmenį, įrengti 
čiuožyklą ant šlaitų į Šventosios 
upę su gaudykle, kad pramo-

gautojai nepanertų į ledinių 
vandenų bangas, ragino miestą 
puošti žibalinėmis lempomis...

Kelias valandas trukusiame 
,,minčių lietuje“ rajono kul-
tūrinio elito  lyderė, Anykščių 
rajono  savivaldybės kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė, 
laikinai einanti vedėjos parei-
gas, Audronė Pajarskienė galų 
gale konstatavo, kad rokiškėnų 
anykštėnams perduodamas 
,,brendas“ Anykščiuose sužibė-
tų visu gražumu, jei jam įgyven-
dinti būtų 
skirtas 
milijonas.

Šioje 
vietoje vėl 
trumpai 
norėčiau 
paaiškinti, 
ką kultūros 
elito atsto-
vai vadina ,,brendu“. Jaunimo 
žodyne ,,brendu“ vadinamas 
madingas prekės ženklas. Tiek 
,,brainstormingą“, tiek ir 
,,brendą“, kaip jau supratote, 
galima vadinti jų tikraisiais 
atitikmenimis lietuvių kalba, 
tačiau kultūros tarybos nariai 
ambicingai pademonstravo, kad 
idėjų generavimo procesuose 

nieko nėra neįmanoma.  krašto 
kultūros žinovai - intelektualai 
aiškino, kad kalėdų reziden-
cijos ,,brendui“ puikiai tiks ir 
lietuviški etnografiniai sodai, 
ir žibalinės lempos. Tik liko 
neaišku, ar Anykščiuose įsikurs 
senelis kalėda, ar koks ,,brendi-
nis“ Santa Klausas...

Anykščiai taps išskirtine 
kalėdų rezidencija tik tokiu 
atveju, jei prie kalėdinės dvasios 
sukūrimo prisidės miesto ben-
druomenė. Tad nenustebkite, jei 
kurį vakarą į jūsų duris pasibels 

pati Audronė 
Pajarskienė. 
kaip kultūros 
tarybos posė-
dyje kalbėjo 
savivaldybės 
specialistė, po 
darbo valandų 
ji jau ne kartą 
lankėsi mies-

telėnų namuose, kalbėjosi su 
jais, mokydama bei prašydama 
nors kažką padaryti dėl miesto 
įvaizdžio. Tad dar labiau nenu-
stebkite, jei jūsų bus paprašyta 
nuo langų nukabinti mirksinčias 
kinietiškas girliandas. Tai kas, 
kad Anykščių rajono savivaldy-
bė ,,brainstorminasi“ su kinijos 
Pengžou miestu, kalėdinis 

,,brendas“ privalo spindė-
ti lietuviškų žibalinių lempų 
šviesoje. ,,Mes negalime pamesti 
Anykščių miesto identito“, - ne 
kartą kultūros tarybos posėdyje 
akcentavo A.Pajarskienė.

kalėdų eglė šiemet greičiau-
siai bus pastatyta Šventosios 
upėje. Tikėtina, kad toje vietoje, 
kur lūždama ir braškėdama 
žolynus dar spėjo apipjauti 
nušalintojo Anykščių rajono 
mero kęstučio Tubio komandos 
nupirkta ,,amfibija“. 

kaip smagiai atrodytų, jei 
spindinčiu upės ledu įžiebti tos 
kalėdinės eglės ,,santa klau-
sas" atskrietų su bent kiek jau 
paremontuota ,,amfibija“...  Ži-
balinių lempų šviesoje plazdėtų 
angelai, medžiuose linguotų 
įkelti ,,sodai“... Šventosios upės 
krantinėje - kalėdinė mugė be 
jokio kičo. jokios cukraus vatos 
ir batutų! skamba skamba kan-
klių garsai ir liaudiškų kapelų 
atliekami kalėdiniai kūriniai...

Geras dalykas yra tas 
,,brainstormingas“. Kas ten 
žino, gal Anykščiuose per kalė-
das bus visai neblogas ,,bren-
das“. Manau, bent jau geras 
,,vaibas“ garantuotas. Anykš-
čiai nuo šiol turi naują ,,niką“ 
- ,,Mažoji laplandija“.

„...Išnaša - Kaip smagiai at-
rodytų, jei spindinčiu upės ledu 
įžiebti tos kalėdinės eglės Santa 
Klausas atskrietų su bent kiek 
jau paremontuota ,,amfibija...“

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS 
ANYKŠČIŲ MIESTE

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėji-
mus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, 
taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią 
asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui 
užtikrinti.

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 
asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šei-
mos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (socialinės globos 
namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savaran-
kiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, bendruomeninėse įstaigose ir kt.), 
tiek asmens namuose.

Socialinių paslaugų 
teikimas

Pagrindiniai socialinių paslau-
gų teikimo organizatoriai yra sa-
vivaldybės. Savivaldybės atsako 
už socialinių paslaugų teikimo 
savo teritorijose gyventojams 
užtikrinimą planuodamos ir or-
ganizuodamos socialines paslau-
gas, kontroliuodamos bendrųjų 
socialinių paslaugų ir socialinės 
priežiūros kokybę. Savivaldybė 
vertina ir analizuoja gyventojų 
socialinių paslaugų poreikius, 
pagal gyventojų poreikius pro-
gnozuoja ir nustato socialinių 
paslaugų teikimo mastą ir rūšis, 
vertina ir nustato socialinių pas-
laugų finansavimo poreikį.

Savivaldybė kasmet sudaro 
ir tvirtina socialinių paslaugų 
planą pagal socialinių paslaugų 
planavimo metodiką, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2006 m. lapkričio 15 d. nu-
tarimą Nr. 1132.

Kur kreiptis, norint gauti 
socialines paslaugas

Dėl socialinių paslaugų, ku-
rių teikimą finansuoja savival-
dybė iš savo biudžeto lėšų ar iš 
valstybės biudžeto specialiųjų 
tikslinių dotacijų savivaldybių 
biudžetams, skyrimo asmuo 
(vienas iš suaugusių šeimos 
narių) ar jo globėjas, rūpinto-
jas raštišku prašymu kreipiasi į 
asmens (šeimos) gyvenamosios 
vietos savivaldybę.

Savivaldybės institucijos 
nustatyta tvarka paskirti so-
cialiniai darbuotojai nustato 
pareiškėjo socialinių paslau-
gų poreikį. Nustatant poreikį, 
kompleksiškai vertinami šeimos 
narių gebėjimai, galimybės bei 
motyvacija spręsti savo šeimos 
socialines problemas, palaikyti 
ryšius su visuomene bei gali-
mybės tai ugdyti ar kompensuo-
ti šeimos interesus ir poreikius 
atitinkančiomis bendrosiomis 

socialinėmis paslaugomis ar 
socialine priežiūra.

Sprendimas dėl socialinių 
paslaugų skyrimo asmeniui 
(šeimai) socialinio darbuotojo, 
nustačiusio asmens (šeimos) 
socialinių paslaugų poreikį, tei-
kimu, priimamas savivaldybės 
institucijos nustatyta tvarka.

Asmuo, besikreipiantis so-
cialinių paslaugų, turi pateikti 
socialiniam darbuotojui visą 
būtiną informaciją, susijusią su 
asmens poreikio socialinėms 
paslaugoms vertinimu.

Išskirtiniais atvejais, kai as-
muo (šeima) patiria fizinį ar 
psichologinį smurtą arba kyla 
grėsmė jo fiziniam ar emoci-
niam saugumui, dėl bendrųjų 
socialinių paslaugų ir sociali-
nės priežiūros skyrimo asmuo 
(vienas iš suaugusių šeimos 
narių) ar jo globėjas, rūpintojas 
gali kreiptis į kitą, ne asmens 
(šeimos) gyvenamosios vietos, 
savivaldybę.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos skyriaus pagrindinės 
funkcijos ir uždaviniai:

Pagrindinė funkcija – admi-
nistruoti socialinę paramą 
Anykščių rajone. Skirti ir mokė-
ti pinigines socialines išmokas 
(socialinės pašalpos; kompen-
sacijos būsto šildymui, šaltam 
bei karštam vandeniui; kom-
pensacijos kietam kurui pirkti; 
socialinė parama mokiniams; 
išmoka gimus vaikui; išmokos 
vaikams; išmokos privalomo-
sios tarnybos kario vaikui; ki-
tos išmokos vaikams; išmoka 
nėščioms moterims; laidojimo 
pašalpa; vienkartinės, tikslinės, 
sąlyginės ir periodinės pašalpos; 
kitos socialinės piniginės išmo-
kos).   Rengti ir teikti pasiūly-
mus rajono savivaldybės tarybai 
dėl socialinės piniginės paramos 
teikimo bei socialinių paslaugų 
plėtros rajone.   Organizuoti 
neįgaliųjų reabilitacijos ir inte-
gracijos bei socialinių paslaugų 
programose numatytų priemo-
nių įgyvendinimą.

Pildyti asmens veiklos ir gebė-
jimų dalyvauti klausimynus nu-
statant specialiuosius poreikius 
pensinio amžiaus asmenims.

Nustatyti socialinių paslaugų 
poreikį rajono gyventojams ir 
organizuoti socialinių paslaugų 
teikimą, o esant poreikiui nu-
kreipti vaikus, senyvo amžiaus 
žmones bei neįgaliuosius į ilga-
laikės socialinės globos įstaigas. 
Koordinuoti rajono savivaldy-
bės socialinių paslaugų įstaigų 
veiklą.

Rengti išvadas dėl globos ar 
rūpybos nustatymo ir globėjo 
ar rūpintojo parinkimo suaugu-

siems asmenims. Organizuoti 
neveiksnių asmenų būklės per-
žiūrėjimo komisijos darbą. Na-
grinėti gyventojų prašymus, pa-
siūlymus bei skundus socialinės 
paramos klausimais.

Konsultuoti visuomenines 
organizacijas, kitas instituci-
jas socialinių programų klau-
simais. Atlikti kitas įstatymais, 
kitais norminiais teisės aktais, 
savivaldybės tarybos, mero po-
tvarkiais bei administracijos 
direktoriaus įsakymais pavestas 
funkcijas pagal skyriaus kom-
petenciją. Vykdyti valstybės ir 
rajono savivaldybės nustatytą 
socialinę politiką. Analizuo-
ti socialinės paramos poreikį 
bei galimybes, planuoti bei or-
ganizuoti socialinę paramą, ją 
koordinuoti ir kontroliuoti. Nu-
matyti socialinės paramos plė-
tojimo kryptis. Bendradarbiauti 
su nevyriausybinėmis organiza-
cijomis įgyvendinant socialines 
programas.

Socialinės paramos skyrius 
(J. Jablonskio g.32), kreiptis 
galima tel. (8 381) 58 377 ir (8 
612) 11 927

straipsnis parengtas įgyvendinant 
projektą nr. 08.6.1-esFA-V-911-09-
0002 „efektyvaus gyventojų infor-
mavimo apie Anykščių rajone tei-
kiamas socialines ir kitas paslaugas 
sistemos sukūrimas ir palaikymas“. 

Projektą įgyvendina VšĮ Anykščių 
jaunimo verslumo centras

Užsak. nr. 1107

Robertas AleksiejūnAs
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Rašo, kad būtų išgirsti bebalsiai Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Matematikas, muzikologas, kompozitorius, poetas, kelių uni-
versitetų dėstytojas Giedrius Alkauskas, praėjus vos metams nuo 
pirmosios savo knygos, ,,Keliaujantis akmuo“ pristatymo, jau 
rengia ir antrąją – istorinę, bet, anot jo, ne visai -  knygą ,,Vyčio 
valdos“. 

Matematikas, kurio vardu pavadinta net matematinė konstan-
ta, sako, jog rašyti jį skatina ,,Atsakomybė tiems, kurie neturėjo 
galimybių palikti materialaus neginčijamo įrodymo, jog be galo 
mylėjo gyvenimą (nematerialūs įrodymai - jau visai kitas klausi-
mas)  - tremtiniai, partizanai, nelaimėliai, vienuoliai, vaikai, ge-
ros valios žmonės, paklydėliai, savižudžiai - visi, pajutę kada nors 
šviesą, nors gal tik prieš mirtį.“ 

- Dirbate Vilniaus Universi-
tete, buvote Kauno technolo-
gijos universiteto profesorius 
ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos docentas. Vaikys-
tėje grojote akordeonu, vėliau 
pradėjote kurti muziką, o 2018 
– aisiais išleidote poezijos kny-
gą. Kas jaučiatės esantis labiau 
– tyrėjas ar menininkas, kūrė-
jas? 

- Praeiti metai buvo ypatin-
gi. Labai nelengvi, bet patys 
keisčiausi per dvidešimt metų, 
labiausiai išgryninantys vertybi-
nius pamatus ir gyvenimo vėtrun-
gę. Stebuklingi, ne šio pasaulio 
metai! Daugiausia laiko per juos 
skyriau muzikologijai – išspaus-
dintas didžiulis straipsnis žurnale 
„Lietuvos muzikologija“. Taip pat 
prisidedu prie vienos misijos su  
keliais bendraminčiais (tarp jų – 
žymus danų muzikologas Jensas 
Cornelius): atitaisome didžiulę 
skriaudą, padedame prikelti dėl 
ypatingai nepalankių priežasčių į 
atminties paribius nustumtą vie-
ną iš keturių didžiųjų Romantiz-
mo simfoninių kultūrų - Danijos 
Romantizmą. Publikavau ta tema 
tris straipsnius žurnale „7 meno 
dienos“. Bet mokslininko-tyrėjo 
rolėje praleidau pakankamai daug 
laiko. Kitus mokslo metus pa-
skirsiu vien poezijai ir muzikai. 
Aišku, dėstymas Vilniaus Uni-

versitete išlieka, o dar vis vienas 
kitas darbas iš seniau prisiveja.

- 2018 m. leidykla „Kauko 
laiptai“ išleido Jūsų debiutinę 
poezijos knygą „Keliaujantis 
akmuo“. Kokia yra Jūsų poezi-
ja? Kas įkvepia Jus rašyti?

- Kas įkvepia? Fizinės ir dvasi-
nės gyvybės formų kaktomušos. 
Vitališkumas. Atsakomybė prieš 
tuos, kurie neturėjo galimybių 
palikti materialaus neginčijamo 
įrodymo, jog be galo mylėjo gy-
venimą (nematerialūs įrodymai - 
jau visai kitas klausimas)  - trem-
tiniai, partizanai, nelaimėliai, 
vienuoliai, vaikai, geros valios 
žmonės, paklydėliai, savižudžiai 
- visi, pajutę kada nors šviesą, 
nors gal tik prieš mirtį. Įkvepia 
suvokimas, kad nieko iki galo 
nežinau ir nesuprantu, bet turiu 
būti dėkingas šiam laikui ir šiai 
vietai. Dėkingas greitai skren-
dančiam smėliui ir lėtai slenkan-
čiam akmeniui, kurio nežmogiš-
kas lėtumas priverčia sustoti ir 
apsidairyti. Apie tai ir yra mano 
poezija - apie gyvybę. Kad kaž-
kurioje žmogaus trajektorijos 
erdvėlaikyje, vietoje -  nors min-
tyse, svajonėse ar sapnuose - turi 
būti žvilgsnis aukštyn. Pacituo-
jant S. Gedą: „Tikrosios eilutės 
turi būti paženklintos įkvėpimo, 
pranokstančio mūsų išmintį ir 

gabumus. Bet tatai buvo žinoma 
ir prieš tūkstančius metų“.

- Šių metų Poezijos pavasario 
metu Jūsų poezijos knyga buvo 
apdovanota Dionizo Poškos 
premija. Ką Jums reiškia šis 
apdovanojimas?

- Jau po premijos įteikimo ap-
lankiau Vytautą Stulpiną, vieną iš 
dviejų komisijos narių, deleguotų 
Rašytojų Sąjungos. Tokios vidi-
nės šilumos, erudicijos, tvirtybės 
žmogaus nebuvau dar matęs, ir 
be lašelio puikybės. Kaip žmogus 
su pirmo tipo diabetu galėjo iš-
gyventi iki 67 metų? O Vytautas 
gyvybingas, ir net  labai. Ir koks 
nuostabus, gilus poetas! 20 metų 
kovojo, kol pagaliau šiemet pa-
statė paminklą V. Mačerniui prie 
Žemaitės gimnazijos Telšiuose. 
Kai toks žmogus (kurio tada dar 
nepažinau) suklūsta, nori neno-
ri - patiki, jog turi dovaną, kurią 
privalai dar labiau lavinti.  Štai jo 
atsiliepimas: „Eilėraščiai knygo-
je „Keliaujantis akmuo“ tiesiog 
stebina savo melodingumu, vita-
liškumu. Nors tai pirmoji knyga, 
bet autoriaus galimybės - didžiu-
lės. Taip muzikaliai, virtuoziškai 
improvizuoti retai kas sugebėtų ir 
iš labiau patyrusių poetų. Tai pri-
gimties duotybė“ .

- Koks yra Jūsų kūrybinis 
procesas? Ar rašote suplana-
vęs, tam paskirtu laiku, ar stai-
ga, tada, kai tik gimsta nauja 
mintis?

- Nieko naujo nepasakysiu - tie, 
kas domisi poetų straipsniais, in-
terviu, turbūt pastebėjo tas pačias 
kūrybinių iškrovų schemas. Aiš-
ku, tokių būsenų, kokios lydėjo 
Sigitą Gedą 1991 m. pavasarį ra-
šant „Babilono atstatymą“ , retas 
ištvertų - kaip sakė pats Poetas, 
laiku sustojo, pradėjo melstis ir 
grįžo - nuėjus per toli, galima ir 
nebegrįžti. Neseniai Anykščių 
bibliotekoje viešėjusi puiki poetė 
Daiva Čepauskaitė gerai visą pro-
cesą nupasakojo. Kas bandė, žino 
- susiplanavus eilėraštį (temą, 
formą, registrą, metaforų erdvę, 
vaizdiniją), vis tiek dažniausiai 
atsiduri ne ten, kur norėjai. Net ir 

sugalvota forma, kartais paaiškė-
ja, bestabdanti mintį - tada ateina 
tikroji forma. Manau, jog tai yra 
pagrindinės poezijos prielaidos: 
labai gera atmintis, smalsumas be 
išimčių, empatija, bendražmogiš-
kų, įvairios genezės archetipinių 
patirčių saugojimas pasąmonėje. 
Juk vaizduotė - tai tik giluminė 
atmintis. Žodis „pasąmonė“ yra 
per daug įėjęs į bendrą vartoseną, 
tapęs ne visai suvokiama kalbine 
formule. Bet, kita vertus, kas gi 
yra klišė? Tai - metafora, savo-
ka,  kuri yra tiek tiksli, kad visi ją 
pasičiumpa. Tik šiemet, manau, 
geriau tai suvokiau. Cituojant 
Bibliją (Mt 12,32), „Jei kas tar-
tų  žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam 
bus atleista, o kas kalbėtų prieš 
Šventąją Dvasią, tam nebus at-
leista nei šiame, nei būsimajame 
pasaulyje“ . Burnoti, keiktis, kal-
bėti nešvankybes ir piktžodžiauti 
eilėse kartais galima - ar iš savo, 
ar iš archetipinių patirčių, ir bū-
tinai - nuoširdžiai. Bet tai - tik 
laikina kaukė, tik hipostazė. Iš 
pasąmonės einančios pamatinės 
vertybės yra nepajudinamos, ir 
prieš Šventąją Dvasią nenuside-
dama.

- Kaip manote, ko reikia 
žmogui, kad jis galėtų vadintis 
rašytoju? Užtenka išleisti kny-
gą? Reikia išparduoti didžiulį 
tiražą? O galbūt rašytoju tie-
siog gimstama?  

- Negaliu kalbėti apie prozą. 
Tik dideli autoriai mane užkabi-
na - Vaižgantas, B. Radzevičius, 
V. Krėvė, R. Granauskas, G. Be-
resnevičius, S. T. Kondrotas, taip 
pat anykštėnas Dainius Žičkus 
(nustebčiau, jei jo knyga „Šma-
ravėjaus nuotykiai“ per knygų 
mugę vasarį nebus išrinkta kū-
rybiškiausia metų knyga). Labai 
daug tikiuosi iš planuose esan-
čių I. Šeiniaus, J. Jankaus, L. 
Gutausko, A. Žagrakalytės, D. 
Preišegalavičiaus prozos knygų. 
Bet net ir skatydamas, atrodo, ta-
lentingus autorius (M. J. Urbono 
„Šimtmečių melancholija“), stu-
miesi per jėgą - na, nėra beribio 
sielos gausmo, ir tiek. O poezi-
ja  - kas kitka. Pagaliau šiemet 
supratau - poezija nėra knygos. 

Yra autorių, kritikų, mokslinin-
kų, eiliuotojų, kuriems literatūra 
- amatas. Parašai „aš tavo rožių, 
viešpatie, ilgėjaus“ prie stalo. 
Darbas baigėsi, padedi plunksmą 
- ilgesys praėjo. Tokie žmonės 
nuoširdžiai tada tiki, kad poezi-
ja Lietuvoje išsigimė, kad svarbu 
mokėti rimuoti, lyg rimavimas 
pats savaime ką nors bendra tu-
rėtų su poezija. Nei rimavimas, 
nei, tarkim, antikinė eilėdara, 
akrostichai ir konkordantai patys 
savaime nėra poezija. Rimavi-
mas - tai epochinė forma, vienas 
iš tų stebuklingųjų, kūrybiškumą 
skatinančių suvaržymų, visatos, 
biologinių ciklų, harmonijos ats-
pindys, pulsacija. Bet apribojimų 
gali būti įvairių, ne tik silaboto-
nika. Čia kaip silpnaregiškumas 
- vieną juslę suvaržei, atlaisvin-
damas kitą - klausą. Didžiausiais 
tiražais Lietuvoje (kiek peržiū-
rėjau namų bibliotekoje) poeziją 
leidžia Rimvydas Stankevičius ir 
Mindaugas Nastaravičius - 1.000 
egzempliorių. Na, labai geri au-
toriai vaikišką poeziją gali išleis-
ti 1.500 egz., ir viskas. Didesni 
tiražai - tai arba tuštybės spauda, 
arba specifiniai projektai. Tai nėra 
nei gerai, nei blogai, bet tikrai ne 
kokybės matas. Kaip sako Vytau-
tas Stulpinas, užtenka, kad būtų 
trys tikri skaitytojai. Arba, kaip 
Antanui Kalanavičiui, užtenka 
neatšaukiamai tikėti tuo, ką darai, 
net jei knygos ir nespausdina. 

Vilniaus Universiteto dėstytojas Giedrius Alkauskas šią vasarą vykusiame festivalyje „Devilstone“ 
pasinaudojo proga pagroti pianinu.

Matematikas, muzikologas ir poetas Giedrius Alkauskas rengia-
si išleisti antrąją knygą, pavadintą „Vyčio valdos“.

Pirmoji Giedriaus Alkausko 
knyga „Keliaujantis akmuo“ 
buvo apdovanota Dionizo 
Poškos premija.

(Nukelta į 13 psl.)
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„Tele2“ pasiūlymas: po 10 GB dovanų kas mėnesį
Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ paruošė išskirtinį pasiūlymą pokalbių planams įsigyti – kartu 

su daugeliu jų kas mėnesį dovanoja po 10 GB. Pasiūlymu pasinaudoti galima internetinėje svetai-
nėje www.tele2.lt arba bet kuriame „Tele2“ salone.

„Įsibėgėjus rudeniui, daugiau 
laiko skiriame naršymui ir virtu-
aliam bendravimui. Todėl savo 
klientams paruošėme specialų pa-
siūlymą – už įprastą populiariau-
sių pokalbių planų mokestį kas 
mėnesį nemokamai suteikiame 
net po 10 gigabaitų“, – sakė „Te-
le2“ pardavimų direktorė Vaida 
Burnickienė.

Kas mėnesį + 10 GB dovanų – 
visą sutarties laikotarpį

Nusprendusiems įsigyti naują 
mokėjimo planą – verta suskubti. 
Klientams, šiuo metu besirenkan-
tiems neribotų pokalbių ir SMS 
planus su 2,5 GB, 5 GB arba 10 
GB duomenų – „Tele2“ kas mė-

nesį papildomai dovanos nemo-
kamus 10 GB. Ir taip – visą 18 
mėnesių arba 24 mėnesių sutar-
ties laikotarpį.

Už tą pačią sumą norite gauti 
net 5 kartus daugiau gigabaitų? 
Tuomet rinkitės neribotų pokal-
bių ir SMS planą su 2,5 GB – kas 
mėnesį už įprastą 9,90 Eur/mėn. 
mokestį iš viso gausite net 12,5 
GB duomenų. Pasiūlymas galio-
ja pasirašant 18 mėn. sutartį be 
įrangos arba 24 mėn. pokalbių 
planą perkant kartu su telefonu. 
Dovanojami 10 GB galioja visoje 
Lietuvos teritorijoje.

Tiems, kuriems reikia dar dau-
giau interneto duomenų – pasiū-
lymas taip pat yra. Šiuo metu 

pasirinkusiems neribotų pokalbių 
ir SMS planą su 5 GB – kas mė-
nesį už įprastą 12,90 Eur/mėn. 
mokestį iš viso bus suteikiami 
net 15 GB duomenų. Pasiūlymas 
galioja pasirašant 18 mėn. sutartį 
be įrangos arba 24 mėn. pokalbių 
planą perkant kartu su telefonu. 
Dovanojami 10 GB galioja visoje 
Lietuvos teritorijoje.

Norintiems naršyti dar lais-
viau, siūlomas neribotų pokalbių 
ir SMS planas su 10 GB. Įsigy-
jantiems jį  šiuo metu už įprastą 
15,90 Eur/mėn. mokestį  bus su-
teikiama dvigubai daugiau duo-
menų net 20 GB/mėn. Pasiūlymas 
galioja pasirašant 18 mėn. sutartį 
be įrangos arba 24 mėn. pokalbių 

planą perkant kartu su telefonu. 
Dovanojami 10 GB galioja visoje 
Lietuvos teritorijoje.

Papildomos dovanos
Ir tai dar ne viskas. Visi trys 

mokėjimo planai suteikia ir pa-
pildomų paslaugų – pusmetį nie-
ko nekainuosiantį mobilųjį parašą 
ir galimybę mėnesį žiūrėti „Via-
play“ turinį nemokamai. Be to, su 
šiais planais sudarę 24 mėnesių 
sutartį, už spartųjį „Tele2 Laisvą 

internetą“ namams 3 mėnesius 
nemokėsite nieko. 

Pasiūlymai papildomoms pas-
laugoms galios jas užsisakius 
kartu su minėtais mokėjimo pla-
nais ir aktyvavus jas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo naujo plano 
sutarties pasirašymo datos.

Pasiūlymų laikas ribotas. Dau-
giau informacijos www.tele2.lt/
privatiems/planai, TELE2 salo-
nuose ar paskambinus 117.

Užsak.nr. 1106

Mažėja norinčių tapti miesto seniūnaičiais

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Lėtajame mieste“ - vėluo-
janti informacija

Apie tai, kad vyks Anykščių 
miesto seniūnaičių rinkimai, 
Anykščių rajono savivaldybė iš 
anksto skelbė spaudoje, tačiau 
savivaldybės interneto svetainė-
je kandidatai į Anykščių miesto 
seniūnaičius kažkodėl pristatyti 
tik spalio 8 dieną, antradienį, nuo 
savaitės pradžios rinkimams jau 
įsibėgėjus.

Kaip kažkas juokavo interne-
tiniuose komentaruose, Anykš-
čiams siekiant ,,Lėtojo miesto“ 
statuso, tokios Anykščių rajono 
savivaldybės apsukos visai nenu-
stebino...

Ne visos seniūnaitijos 
sulaukė kandidatų

Kaip pranešė Anykščių rajono 
savivaldybė, kandidatais į Ažu-
piečių seniūnaitiją registruoti du 
kandidatai - UAB „If draudimas“ 
draudimo tarpininkas Alvydas 
Taleišis bei Anykščių technolo-
gijos mokyklos profesijos moky-
tojas Rimantas Sereičikas. Jurz-
diko seniūnatijos seniūnaičiais 
tapti registruoti taip pat du kan-
didatai - Jurzdiko bendruomenės 
pirmininkė Irena Vaitkienė bei 

ūkininkas, VšĮ „Sveikatos oazė“ 
darbuotojas Juozas Kvedaras. 
Ramybės seniūnatijos seniūnai-
čių pareigų siekti registruota 
Debeikių pagrindinės mokyklos 
direktorė Inaida Komarova bei 
Anykščių L.ir S. Didžiulių vie-
šosios bibliotekos kultūrinės vei-
klos vadybininkė Indrė Rukšaitė.

Pušyno seniūnaitijos seniūnai-
čio pareigoms užimti registruo-
tas vienintelis kandidatas - I.Į. 
T.Kontrimavičiaus firma „Pre-
vencija“ savininkas Tautvydas 
Kontrimavičius.

Bet Centro bei Janydžių seniū-
naičių rinkimai neįvyko - neužre-
gistruotas nė vienas kandidatas.

Balsavo pasyviai

Šią savaitę, Anykščių miesto 
seniūnaitijų seniūnaičių rinki-
mams įpusėjus, ,,Anykšta“ pasi-
domėjo, ar anykštėnai aktyviai 
renka seniūnaičius.

Rinkimų komisijos pirminin-
kas, Anykščių rajono savival-
dybės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Algirdas Žalkauskas 
,,Anykštai“ sakė, kad, trečiadie-
nio duomenimis, pasyviausiai 
balsavo Jurzdiko seniūnaitijos 
rinkėjai - balsavime dalyvavo tik 
apie 1 proc. turinčių teisę atiduoti 
savo balsą.

Ažupiečių, Ramybės bei Pušy-

no seniūnaitijų gyventojų akty-
vumas rinkimuose buvo panašus 
- savo balsus atidavė po 2 proc. 
kiekvienos seniūnaitijos rinkėjų.

Dar vienos kadencijos 
nebesiekė

Janydžių seniūnaitijos seniūnai-
tė  Kristina Juodelienė šią savaitę 
vykusiuose Anykščių miesto se-
niūnaitijų seniūnaičių rinkimuose 
nebedalyvavo.

,,Norėjau, kad kažkas kitas tap-
tų Janydžių seniūnaičiu“, - pa-
klausta, kodėl užimti seniūnaičio 
pareigų nesiekė dar vienai kaden-
cijai, sakė K.Juodelienė.

Kadenciją baigianti Jany-
džių seniūnaitijos seniūnaitė 
K.Juodelienė prisiminė, kad daž-
niausiai tekdavę spręsti vienokias 
ar kitokias problemas, kai ji su-
laukdavo gyventojų skundų.

,,Pavyzdžiui, vieni gyventojai 
skundėsi, kad jų kieme gyvena 
valkataujanti kalė, kuri atsivedė 
šuniukų. Pasirūpinau, kad tie šu-
nys būtų surinkti ir išvežti. Daug 
kas skundėsi dėl neasfaltuotų ke-
lių, tačiau žmonėms sakiau, kad ir 
pati gyvenu nesutvarkytoje gatvė-
je“, - pasakojo K.Juodelienė.

Anykščių rajono tarybos spren-
dimu, už su seniūnaičio veikla 
susijusias išlaidas ( kanceliarinės 
prekės, kuras, ryšio priemonės ir 

pan.) per metus skiriama iki 100 
Eur piniginė kompensacija, Ja-
nydžių seniūnaitijos seniūnaitė 
K.Juodelienė prisipažino, kad šių 
pinigų  negavo.

,,Ne, nieko negavau, juokau-
jate. Niekas šio dalyko neakcen-
tavo, o pati dėl kompensacijos į 
savivaldybę nesikreipiau“, - sakė 
K.Juodelienė.

Tramdys greitį viršijančius 
vairuotojus

Kandidatas į Jurzdiko seniūnai-
tijos seniūnaičio pareigas, ūkinin-
kas, baseino ,,Bangenis“ gelbėto-
jas Juozas Kvedaras prisipažino, 
kad į seniūnaičio pareigas kan-
didatuoja turėdamas konkrečių 
tikslų.

,,Noriu pakeisti Jurzdiką. Pa-
vyzdžiui, daug kas skundžiasi, bet 
nieko nedaro, kad Vilniaus gatvė-
je automobilių vairuotojai viršija 
greitį. Galbūt pavyktų sureguliuo-
ti, kad šioje gatvėje būtų įrengti 
,,kalneliai“ ar kažkas panašaus“, 
- sakė J.Kvedaras.

Seniūnaitis -  ne politikas

Dar vienos kadencijos siekiantis 
Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis, 
muziejaus kuratorius Tautvydas 
Kontrimavičius apskritai kalbėjo 
apie tai, kas yra seniūnaitis ir ko-

kios jo funkcijos.
,,Noriu, kad žmonės suprastų, 

kam to seniūnaičio reikia. Tai nėra 
politikas, o vietinis žmogus, kuris 
kažką mato, kažką konkrečiai gali 
patarti, padėti - ir tiek. Nelįsdamas 
į viešumą, neafišuodamas savęs, 
kaip asmenybės, bet būdamas toje 
bendruomenėje, kuri gyvena kas-
dieninį, viešai nematomą gyveni-
mą. Tikiuosi, kad užaugs kita kar-
ta, jau ir pastebiu, kad kitur mieste 
pamažu auga nauja seniūnaičių 
karta, atsiranda žmonių, kurie ne-
agituojami nori tapti seniūnaičiais. 
Pušyne apsiuostęs, pažiūrėjau, 
kad dar nebuvo tokių norinčių, to-
dėl  ryžausi seniūnaičiu pabūti dar 
vieną kadenciją ir padirbėti. Tai 
yra laisvalaikio pomėgis, ir tiek“, 
- kalbėjo T.Kontrimavičius.

Dar kartą Pušyno seniūnaiti-
jos seniūnaičiu siekiantis tapti 
T.Kontrimavičius, paklaustas, ar 
turi kažkokių konkrečių sumany-
mų, kuriuos įgyvendintų vėl iš-
rinktas seniūnaičiu, sakė: ,,Seniū-
naitis nėra politikas, kuris turėtų 
eiti su kažkokia savo programa. 
Seniūnaitis nieko nedaro. Jis gali 
padėdamas suvesti, gali žmogui 
parodyti kelią, ką geriau daryti, 
pasiūlyti bendruomeninę idėją. 
Niekada neprojektuoju kažko į 
priekį, kad  kažką padarysiu. Nie-
ko seniūnaitis nepadarys, nes daro 
tos institucijos, kurios turi galią ir 
pinigus.“

Pinigų neprireikė

Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis 
T.Kontrimavičius, taip pat, kaip ir 
Janydžių seniūnaitijos seniūnaitė 
K.Juodelienė, sakė, kad eidamas 
seniūnaičio pareigas nėra gavęs 
kompensacijos už su seniūnaičio 
veikla susijusias išlaidas.

,,Aš nemačiau būtinybės panau-
doti tokius pinigus. Būdamas se-
niūnaičiu, nepanaudojau nė vieno 
euro savivaldybės pinigų, nes jų 
neprireikė. Buvo kitaip išspręs-
ta - jei reikėjo pirštinių ar maišų 
šiukšlėms rinkti, savivaldybė tai 
išsprendė centralizuotai“, - sakė 
T.Kontrimavičius.

Kaip baigėsi Anykščių miesto 
seniūnaitijų seniūnaičių rinki-
mai, informuosime artimiausiuo-
se ,,Anykštos“ laikraščio nume-
riuose.

Jurzdiko seniūnatijos seniūnaičiu no-
rintis tapti Juozas Kvedaras norėtų iš-
spręsti eismo saugumo problemas.

Janydžių seniūnaitijos seniūnaitė Kris-
tina Juodelienė pasakojo, kad jai daž-
nai žmonės skundėsi dėl neasfaltuoja-
mų kelių.

Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis Tautvy-
das Kontrimavičius teigia, kad be galios 
ir pinigų, tiesą sakant, seniūnatis mažai 
ką gali padaryti.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. Nauji 
karaliaus drabužiai 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Žemė žvelgiant iš 
kosmoso 
12:55 Gyvūnų dinastijos 
13:45 Puaro N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Bilis Eliotas N-14
00:20 Hana ir jos seserys 
N-14

06:50 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:15 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 

07:45 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Berniukas Blogiukas” 
08:40 “Ogis ir tarakonai” 
08:50 Blizgutis 
10:30 Nuotakų karai N-7. 
12:20 Mielas Diktatoriau 
N-7. 
14:10 Įkyruolė N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 5-oji banga N14. 
23:55 Paranormalūs reiški-
niai 2 N14. 
01:35 Nebrendylos 2 (k) 
N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Naujas imperatoriaus 
pokštas” 
13:35 “Karingoji gražuolė 
Vendė Vu” N-7
15:20 “Šokis hip-hopo ritmu” 
N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Pabėgimas į 
Galvestoną” N-14
23:55 “Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas” N-7 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. Radviliškis (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
Žagarė. 2019 m. 
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 “Gyvūnai. Laukinė 
širdis” 
11:50 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:20 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:50 “Džeimio Oliverio dar-
žovių patiekalai” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Neptūnas - Žalgiris. 
19:30 “Rivjera” N-7. 
21:30 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:30 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:40 Mirties apsuptyje (k) 
N14. 
01:30 Apgalvota žmogžudys-
tė (k) N14. 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7

10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:00 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7. 
21:00 Žmogus raketa N14. 
22:55 Belaisvė N14. 
01:05 15 šlovės minučių (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skamba skamba 
kankliai 2019. Koncertas 
„Žemaitija“. (kart.).
07:15 Mūšio laukas. (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. Laivininkystė 
Nemunu tarpukaryje. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx.
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 

18:00 LRT PLIUS scena. 
Kauno šokio teatro „Aura“ 
spektaklis „Kaunas Zoo“. 
19:00 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. 
20:00 Smalsumo genas. 
(kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Žalia pievelė. Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro 
spektaklis. 
23:30 Niekada nesakyk nie-
kada N-7 (kart.).
01:40 Bilis Eliotas N-14 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
(kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 

21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14
23:00 “Melas vardan tiesos” 
N-7 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ 
Jukonas. N-7.
09.30 „Neprijaukinti“ Afrika. 
N-7.
10.00 Šiandien kimba 
11.00 Atliekų kultūra 
11.30 Nauja diena. Rubrika. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Bumblauskas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Starošaitė. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Serbija. 
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7.
10:55 “Supermamos” N-7. 

11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Hakeris N14. 
00:10 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:30 “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 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Blogasis samarietis” 
N-14
01:15 “X mutantai” N-14

06:10 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” (k) N-7.
12:20 “Visa menanti” N-7.
13:20 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Stoties policija” 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 “Mirtinas ginklas” N-7.
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Ištroškę greičio N14
23:35 2 ginklai (k) N14. 
01:30 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7.

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:00 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės” (k) 
11:15 “Akloji” (k) 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 

14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” N-7
21:00 Mano žmona - ragana 
N-7. 
23:05 “Imperatorė Ki” 
01:35 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Galingosios porelės 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
14:30 Muzikos pašaukti. M. 
Rostropovičiaus labdaros ir para-
mos fondo „Pagalba Lietuvos 
vaikams” labdaros koncertas. 
(kart.).
15:50 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-

nas? 2 Alkanas žvilgsnis 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Baigiamasis gambitas. 
1978 m. Pasaulio šachmatų 
čempionatas. Korčnojus prieš 
Karpovą ir Kremlių 
20:20 Šimtas. Įdomioji tarpukario 
istorija. Laidų ciklas apie 1919 
metų įvykius, reiškinius ir feno-
menus, į kuriuos verta atkreipti 
visuomenės dėmesį.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Žiemgalos dainius. 
Algimantas Vincentas 
Raudonikis. 
22:20 Tiltai. 
22:45 Kelias. Programa apie 
tradicines protestantų bendruo-
menes Lietuvoje. (kart.).
23:10 Istorijos detektyvai. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” 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 “Pjūklas 3” S
01:10 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 #NeSpaudai. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019m. „F-1“ čempionato 
Japonijos GP apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 

N-7.
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 “Galiu rytoj” N-7.
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Naktis su uošviu N14. 
00:15 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Siuntėjas” N-14
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “X mutantai” N-14

06:05 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:25 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7.
12:25 “Visa menanti” N-7.
13:25 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Stoties policija” N-7.
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Kitos 48 valandos N14
22:55 Ištroškę greičio (k) N14
01:20 “Visa menanti” (k) N-7.

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 

14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Salos paslaptys N14
23:00 “Imperatorė Ki” 
01:30 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Alkanas žvilgsnis 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. Laivininkystė 
Nemunu tarpukaryje. 1 d. 
(kart.).
13:05 Kėdainių miesto šventė 
2019. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Baigiamasis gambitas. 
1978 m. Pasaulio šachmatų 
čempionatas. Korčnojus prieš 
Karpovą ir Kremlių (kart.).
15:50 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Čempionų valgis 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:25 Sporto galia. Vokietijos 
futbolo sėkmės paslaptys 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Brindizio „Happy Casa“. 
21:00 Medičiai, Florencijos 
valdovai N-7
22:50 Mano tėviškė. Dionizas 
Poška.
23:10 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Vilniaus 

“Rytas” – Belgrado “Partizan”.
21:00 “Taksi 2” N-7
22:45 “Tironas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Dingę be žinios 1 N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7.

10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Susišaudymas N14. 
00:15 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pasiutę šunys” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:00 “Rezidentas” N-14

06:15 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7.
07:10 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:30 “Stoties policija” (k) 
N-7.
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
10:30 “Kobra 11” (k) N-7.
12:30 “Visa menanti” N-7.
13:30 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Stoties policija” 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 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Jaguaro kerštas N14. 
22:55 Kitos 48 valandos (k) 
N14.
00:50 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 

14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Mirtis pilies griuvėsiuo-
se N14
23:00 “Imperatorė Ki” 
01:30 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Čempionų valgis 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys. 
(kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
14:45 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.

14:55 Žiemgalos dainius. 
Algimantas Vincentas 
Raudonikis. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Kasdieninė/Kasdienė 
(?) duona 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Po milijono metų 1 
20:15 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 1 d.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Sasario „Dinamo“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:30 Nacionalinė ekspedicija. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Dvi merginos be cento” 
(kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7

20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Drakono akys” N-14
22:55 “Tironas” N-14
00:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 



2019 m. spalio 12 d.

ketvirtadienis 2019 10 17

penktadienis 2019 10 18

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 

12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kolibrio efektas N14
00:30 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris” N-14
23:45 “Rezidentas” N-14
00:45 “X mutantai” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7.
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
10:30 “Kobra 11” (k) N-7.
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7.
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Stoties policija” 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 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7.
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Vienišas vilkas 
Makveidas N14
23:15 Jaguaro kerštas (k) 
N14. 
01:05 “Visa menanti” (k) N-7.

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 

14:05 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:30 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Policijos telefonas 110. 
Kas geriausia mano vaikui 
N14
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:25 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart.).
06:50 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Kasdienė duona 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Stop juosta. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 

(kart.).
14:55 Po milijono metų 1 
(kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Padėkos dienos 
laimėtojai 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Rimantas Bagdonas. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Sinatra: Viskas arba 
nieko 
23:30 Nacionalinis turtas. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:05 “Naša Raša” N-14
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Madrido 
“Real”.
00:15 “Tironas” N-14

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Rokis Balboa N-14
00:35 Klausimėlis. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7.
10:55 “Supermamos” N-7. 

11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Pabėgimo planas N14. 
23:15 Nuo sutemų iki aušros 
N14. 
01:20 Laivas vaiduoklis N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Meilės simfonija” 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
17:55 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Karališka drąsa” N-7
21:15 “Galingieji reindžeriai” 
N-7
23:50 “Kodėl būtent jis?” 
N-14
01:55 “Pasiutę šunys” N-14 

(kart.)

06:10 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:20 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Stoties policija” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7.
21:30 Žudikai N14. 
00:15 Vienišas vilkas 
Makveidas (k) N14

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 
14:05 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:30 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 

draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 “Tabula Rasa” N14
23:20 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Neapsaugota 
liudytoja N14
01:15 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Padėkos dienos 
laimėtojai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Rimantas Bagdonas. 
(kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės
16:45 Maistas: tiesa ar 

pramanas? 2 Gėrio ir blogio 
kova 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Vytautas Landsbergis – 
laisvės keliu
20:15 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 2 d.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Žudikas amžiams N-7
23:00 Klausimėlis. (kart.).
23:15 Smaragdo miestas 
N-14
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Karibų piratai: 
Pasaulio pakrašty” N-7
01:25 “Pjūklas 3” S

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 #NeSpaudai. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kaimo akademija. 
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 „Pasaulio turgūs“ 
Barselona. N-7.
23.00 Tarptautinis turnyras 
„Bushido“ KOK 2019m.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:25 Lola ant žirnio 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Keisčiausi pasaulyje 
3. Netikėti išpuoliai 
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3. Šuniška meilė 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Ana Marija muilo ope-
rų šalyje 
00:45 Rokis Balboa N-14 
(kart.).

06:40 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-
Dū” 
08:05 “Berniukas 
Blogiukas” 
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:20 Kung Fu Panda 
11:05 Denis - grėsmė vi-

suomenei 
13:00 Aš - šnipas N-7.
14:55 Sachara N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lino. Nuotykiai kati-
no kailyje 
21:15 Kvailių nėra N14. 
23:30 Metas veikti S. 
01:10 Pabėgimo planas (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro”. 
(kart.)
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Normas, lokys iš 
Šiaurės” 
13:15 “Nemirtingųjų kroni-
kos. Nuostabūs sutvėrimai” 
N-7
15:45 “Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis” N-7
17:25 “Aplink Lietuvą. 
Žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Lenktynininkė ir 
gangsteris” N-14

23:30 “Auklė nakčiai” N-14
01:15 “Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris” N-14 (kart.)

06:30 Laba diena (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Laba diena (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina .
10:05 “Apvalioji planeta” 
10:40 Neramūs metai 
11:55 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7.
12:25 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:55 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
14:00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
15:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7.
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Nevėžis - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.
22:05 Atminimo diena N14. 
00:20 Šėtonas manyje S. 
 

06:35 “Akloji” (k) 
07:05 “Pragaro katytė” 
08:05 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:15 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Akloji” (k) 

13:05 “Didelės svajonės, 
mažos erdvės” 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
parduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7
21:00 “Aš gyvas” N14
22:45 Meksikietis N-7
01:10 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Neapsaugota 
liudytoja (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Duokim garo! (kart.).
07:45 Auksinis protas. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Gioachino Rossini. 
Opera „Sevilijos kirpėjas“. 
16:05 Nacionalinis turtas. 
(kart.).
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:40 Dauntono abatija 6 
N-7
20:30 Panorama 

20:52 Sportas. Orai 
21:00 Žvilgsnis į žmogžudys-
tę N-14
23:10 Festivalis „nowJapan 
2019“. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Dviveidis” N-14
00:55 “Karibų piratai: 
Pasaulio pakrašty” N-7 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Nepriklausomybės kovų 
verpetuose.“ 1918-1920 m. 
savanoriai. Dokumentinių 
filmų ciklas. Lietuva .
07.55 „TV Europa pri-
stato. Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. Kovos 
su bermontininkais“ . 
Dokumentinių filmų ciklas . 
Lietuva .
08.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
09.00 Tarptautinis turnyras 
„Bushido“ KOK 2019m.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. 
Pažintis 
12.00 „Loch Neso byla“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“ 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E.Jakimavičius. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V.Musvydaitė. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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spektras Dykumos diena Paparčių vienuolyne

Jurga ŽąsinAiTĖ, rašytoja

Pradėdama studijuoti, o 
vėliau ir tyrinėti senąją lietuvių 
literatūrą, nenumaniau, kokios 
laiko ir erdvės kelionės manęs 
laukia. Palikus gimtuosius 
Anykščius, teko leistis klaidžiais 
Baroko, Apšvietos epochų 
labirintais, dingusių lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
kultūros įrašų ieškoti lietuvos, 
lenkijos, Baltarusijos archy-
vuose. ne vieną dešimtmetį 
trukusios paieškos leido pažinti 
ne tik išsitrynusią lDk istoriją, 
bet ir vinkliais aplinkkeliais 
atvedė į anksčiau nelankytas, 
spalvingą praeitį išsaugoju-
sias Lietuvos vietas. Viena iš 
tokių - Betliejaus ir Dangun 
Paimtosios Mergelės seserų bei 
Aušrinės Marijos vienuolynas, 

įsikūręs kaišiadorių rajone, 
Paparčiuose.

Betliejaus seserų vienuo-
lynu susidomėjau viešėdama 
Gardine. Šią vasarą istorinia-
me lDk seimų mieste, sta-
nislovo Augusto Poniatovskio 
(1732-1798) laikais vadintame 
antrąja lDk sostine, rinkau 
medžiagą, turėjusią papildyti 
pradėtus kultūrologinius, lite-
ratūrologinius XViii a. - XiX 
a. lDk tyrimus. nudžiugino 
rasta informacija, jog ieškomi 
leidiniai iš Gardine uždaryto 
dominikonų vienuolyno 1844 
m. buvo pervežti į Paparčiuose 
įsikūrusį dominikonų konven-
tą. Pastarojo istorija liūdna 
- XViii-XiX a. garsėjęs kaip 
iškiliausias lietuvos kultūrinis 
ir dvasinis centras, Papar-
čių dominikonų vienuolynas, 
taip pat ir šalia stovėjusi Šv. 
stanislovo bei Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčia 1864 m. ca-
rinės Rusijos valdžios įsakymu 
buvo nugriauti. iki mūsų dienų 
išliko tik Paparčių vienuolyno 
vartai ir XViii a. statyta koply-
čia. Didžiąją dalį vienuolyno 
bibliotekoje saugotų teolo-
ginių, istorinių, filosofinių, 
teisinių veikalų radau Vilniaus 
universiteto bibliotekoje, kitų 
leidausi ieškoti į Paparčius.

Į Aušrinės Marijos vienuo-
lyną išvykau ankstyvą rugsėjo 
pirmadienio rytą. norėjau 
suspėti į rytinę liturgiją, o po 

jos apie mane dominančius 
leidinius ketinau šnektelti su 
vienuolyno vyresniąja seserimi 
Marie-Reine. Deja, pasirinkau 
ne patį geriausią laiką, mat 
pirmadienis Betliejaus seserims  
- Dykumos, tylos ir visiškos vie-
natvės diena, tuomet bažnyčioje 
švenčiama tik eucharistija. Tą 
dieną vienuolės skiria maldai, 
viena su kita nebendrauja. Visgi 
man, išsiblaškiusiai pasaulietei, 
vienuolyno bažnyčios durys 
buvo atviros. nedrąsiai pakilau 
į antrą aukštą, kur įrengtas 
balkonas pašaliniams liturgi-
jos dalyviams. išsyk atsivėrė 
vaizdas į centrinę bažnyčios 
erdvę - išskyrus sakyklą, ji buvo 
tuščia. Atkreipiau dėmesį į vie-
tas, skirtas melstis: jos įrengtos 
palei galinę ir šonines sienas, 
kiekviena atskirta medine 
pertvara. kaip vėliau sužinojau 
iš vienos Betliejaus seserų, vie-
nuolyne dažnai besilankančios 
Paparčių kaimo gyventojos, 
medinės pertvaros reikalingos 
tam, kad besimeldžiančios 
vienuolės nematytų šalia sėdin-
čiųjų. sutiktoji moteris mane 
palydėjo ir į nedidelį kiemelį, 
kuriame, kaip ir bažnyčioje, 
gali lankytis pašaliečiai. Čia 
išvydau informacinius stendus, 
pristatančius vienuolyno ver-
tybes, istoriją. iš kiemelio vedė 
durys į parduotuvėlę, kurioje 
galima įsigyti pačių seserų 
pagamintų gintarinių ir medi-

nių rožinių, kankorėžių sirupo, 
kmynų medaus, iš Prancūzijos 
vienuolynų atvežtų ikonų, šven-
tųjų skulptūrėlių. Beje, pran-
cūziškasis akcentas vienuolyno 
gyvenime, jo istorijoje yra labai 
svarbus. Betliejaus Mergelės 
Marijos Ėmimo į Dangų ir 
Šv.Bruno vienuolija buvo įkurta 
1950 m. Prancūzijoje. Įdomu 
tai, kad pirmojo vienuolyno ko-
plyčia buvo įrengta tvarte, kaip 
tik dėl to ir pasirinktas Betlie-
jaus pavadinimas. nuo 1997 m. 
veikiančiame Paparčių vienuo-
lyne, bažnyčioje irgi skamba 
prancūzų kalba: prancūziškai 
giedamos giesmės, meldžiamasi 
(be lietuvių, dvasinę tarnys-
tę atlieka ir kelios seserys iš 
Prancūzijos).

Mane lydėjusi moteris kone 
visą valandą pasakojo apie Be-
tliejaus seserų buitį, čia atvyks-
tančius, vienumoje trokštančius 
pabūti pasauliečius (jiems yra 
įrengti atskiri nameliai), apie 
tai, ką vienuolėms reiškia vie-
numa, tyla, net apie tai, kas yra 
rojus žemėje. jos klausydama ir 
iš lėto uosdama kmynų medumi 
kvepiančią tylą, visai pamiršau 
apie ieškomus leidinius... Tiesą 
sakant, tądien daug ką pamir-
šau. norėjau Paparčių vienuo-
lyne ilgiau pasilikti, magėjo 
išgirsti tai, ko netildė telefonų 
skambučiai, televizorių, radijo 
imtuvų garsai, agresyvus kas-
dienybės erzelis.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia nekilnojamojo turto (ne-
gyvenamųjų patalpų) Ramybės 
g. 15, Anykščių m. (toliau – Tur-
tas), viešąjį nuomos konkursą. 

Nuomojamų negyvenamųjų 
patalpų unikalus Nr. 4400-0751-
1197:5260, plane pažymėtas in-
deksu 1D3p), nuomojamų patal-
pų indeksai nuo 3-115 iki 3-117 
imtinai, kurių bendras plotas 
– 16,96 kv. m, su bendro nau-
dojimo patalpa, kurios indeksas 
3-129, plotas – 3,48 iš 129,29 
kv. m, bendras nuomojamų pa-
talpų plotas – 20,44 kv. m.

Pradinis nuompinigių dydis 
– 0,92 Eur (devyniasdešimt du 
centai) už 1 (vieną) kvadratinį 
metrą per mėnesį.

Nuomos trukmė – 5 (penkeri) 
metai.  

Nuomojamą Turtą naudoti 
ortopedinių ir kitokių įtaisų ga-
mybos veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkurse 
pateikiamos nuo 2019 m. spalio 
25 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. 
16 val. adresu: Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija, 
Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 
kabinetas.

Nuomojamą Turtą galima 
apžiūrėti 2019 m. spalio 21 d., 
adresu Ramybės g. 15, Anykš-
čių m., nuo 9 iki 15 val.

Informacija apie Turto nuo-
mos ir konkurso organizavimo 
sąlygas skelbiama Anykščių 
rajono savivaldybės interne-
to svetainėje www.anyksciai.
lt. Informaciją taip pat teikia 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto valdymo skyriaus vedėja 
A. Savickienė (Anykščių rajono 
savivaldybė, J. Biliūno g. 23, 
Anykščių m., 201 kabinetas, tel. 

(8 381) 58 013, (8 614) 96 489, 
el. paštas audrone.savickiene@
anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis 
vyks 2019 m. lapkričio 11 d. 9 
val. Savivaldybės administraci-
jos patalpose, 201 kabinete, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m.

Pradinis įnašas, lygus pa-
skelbtam 3 mėnesių pradiniam 
nuompinigių dydžiui, sumoka-
mas į surenkamąją sąskaitą Nr. 
LT85 7182 1000 0013 0667, 
esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

Užsak.nr. 1104

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia nekilnojamojo turto (ne-
gyvenamųjų patalpų) Ramybės g. 
15, Anykščių m. (toliau – Turtas), 
viešąjį nuomos konkursą. 

Nuomojamų negyvenamųjų 
patalpų unikalus Nr. 3400-1001-
3014:0001, plane pažymėtas 
indeksu 1D3p), nuomojamų pa-
talpų indeksai 1-117, 1-120, nuo 
1-122 iki 1-124 imtinai ir 1-600, 
bendras nuomojamų patalpų plo-
tas – 62,35 kv. m.

Pradinis nuompinigių dydis – 
1,20 Eur (vienas euras dvidešimt 

centų) už 1 (vieną) kvadratinį me-
trą per mėnesį.

Nuomos trukmė – 10 (dešimt) 
metų.  

Nuomojamą Turtą naudoti vais-
tinių, ruošiančių ir parduodančių 
vaistus, veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkurse 
pateikiamos nuo 2019 m. spalio 
23 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 
16 val. adresu: Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija, 
Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 
kabinetas.

Nuomojamą Turtą galima ap-

žiūrėti 2019 m. spalio 17 d., adre-
su Ramybės g. 15, Anykščių m., 
nuo 9 iki 15 val.

Informacija apie Turto nuomos 
ir konkurso organizavimo sąly-
gas skelbiama Anykščių rajono 
savivaldybės interneto svetainėje 
www.anyksciai.lt. Informaciją 
taip pat teikia Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo 
skyriaus vedėja A. Savickienė 
(Anykščių rajono savivaldybė, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 
kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 

614) 96 489, el. paštas audrone.
savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis 
vyks 2019 m. lapkričio 7 d. 9 val. 
Savivaldybės administracijos pa-
talpose, 201 kabinete, J. Biliūno 
g. 23, Anykščių m.

Pradinis įnašas, lygus paskelb-
tam 3 mėnesių pradiniam nuom-
pinigių dydžiui, sumokamas į 
surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 
7182 1000 0013 0667, esančią 
AB ,,Šiaulių bankas.“

Užsak.nr. 1103

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Derlius. Rusijos žemės ūkio mi-
nisterija padidino grūdų derliaus 
prognozę nuo 115-118 mln. tonų 
iki apytikriai 120 mln. tonų. Tai 
reiškia, jog šių metų derlius bus 
maždaug 6 proc. solidesnis už per-
nykštį. „Svarbu pabrėžti, jog šių 
metų derlius ne tik didesnis, bet ir 
kokybiškesnis“, – pareiškė žemės 
ūkio ministras Dmitrijus Patruše-
vas. Praėjusio mėnesio pabaigoje 
ministerija padidino kviečių ir ir 
kvietrugių derliaus prognozę 75 
mln. iki 78 mln. tonų. Rusija, 2016 
ir 2017 metais gerinusi grūdų der-
liaus rekordus nuo Sovietų Sąjun-
gos laikų, pernai jų prikūlė šešta-
daliu mažiau nei užpernai – 113,3 
mln. tonų, iš jų 72 mln. tonų sudarė 
kviečiai ir kvietrugiai.

Archyvai. Lietuvą pasiekė Nau-
josios Zelandijos lietuvių archyvai, 
penktadienį pranešė Lietuvos lite-
ratūros ir meno archyvas. Į Lietuvą 
pargabenti XX amžiaus 3–4 de-
šimtmečiais šalį palikusių lietuvių 
fotografijos, laiškai, Zolingeno 
perkeltųjų asmenų stovykloje Vo-
kietijoje dirbusių lietuvių sąrašai, 
barakų architektūriniai planai, kny-
gos, taip pat Naujosios Zelandijos 
lietuvių bendruomenės dokumen-
tai, fotografijų albumai. Pargaben-
tas ir 1949 metais į Naująją Zelan-
diją atvykusių Grigaliūnų šeimos 
fondas: šeimos dokumentai, foto-
grafijos, taip pat Vladui Grigaliū-
nui priklausęs unikalus Varėnos 
urėdo švarkas ir medžioklės ra-
gas. V. Grigaliūnas Varėnos urėdu 
paskirtas 1939 metais, taip pat jis 
vadovavo šaulių būriui, o išvykęs 
svetur prisidėjo prie Naujosios Ze-
landijos bendruomenės veiklos. Jo 
unikalus švarkas ir medžioklės ra-
gas pirmadienį bus perduoti saugoti 
Lietuvos nacionaliniam muziejui. 
Tai ketvirtoji ekspedicija ieškant 
Lietuvai svarbaus dokumentinio 
kultūros paveldo užsienyje.

Prekyba. Prekybos ginčams ir 
tebevyraujančiam neapibrėžtumui 
pakirtus Vokietijos eksportą, šalies 
užsienio prekybos perteklius rug-
pjūtį smarkiai sumažėjo, parodė ofi-
cialūs duomenys. Paskutinį vasaros 
mėnesį eksportas importą viršijo 
18,1 mlrd. eurų, tačiau liepą užsie-
nio prekybos perteklius buvo ge-
rokai didesnis ir sudarė 20,2 mlrd. 
eurų, ketvirtadienį pranešė federa-
linė statistikos tarnyba. Vokietijos 
eksportas per mėnesį sumažėjo 1,8 
proc. iki 101,2 mlrd. eurų, o impor-
tas ūgtelėjo 0,5 proc. iki 85 mlrd. 
eurų. Prekybos karų poveikį aiškiau 
parodo metiniai pokyčiai: palyginti 
su 2018 metų rugpjūčio mėnesiu, 
Vokietijos eksportas krito 3,9 proc., 
o importas – 3,1 procento. 

Valiuta. Socialinio tinklo „Fa-
cebook“ planai išleisti kriptova-
liutą librą paskatino centrinius 
bankus įdėmiau pažiūrėti į stabilią 
vertę garantuojančias kriptovaliu-
tas, „Verslo žinioms“ sako Lietu-
vos banko valdybos narys Marius 
Jurgilas. Pasak jo, kad libra gali 
išvirsti į „kai ką įdomaus“. „Ofici-
alios Lietuvos banko pozicijos li-
bros kriptovaliutos atžvilgiu nėra. 
Taigi, mano, kaip Lietuvos banko 
valdybos nario, nuomone, tai yra 
labai įdomu ir įdomu ne tik man, 
bet ir visiems kitiems centriniams 
bankininkams visame pasaulyje, 
nes tai turi potencialo išvirsti į kai 
ką labai įdomaus“, – interviu dien-
raščiui teigė M. Jurgilas.

-Bns
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Daiva Gasiūnienė: ,,Grįžtu iš komandiruotės“
(Atkelta iš 1 psl.)

D.Gasiūnienė vis dar dirba Pa-
nevėžio miesto savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja ir šias pareigas eis iki pat 
spalio pabaigos.

Nuo 2015-ųjų pavasario, kai 
D.Gasiūnienė išvyko iš Anykščių,  
pamainos jai taip ir nepavyko su-
rasti. Tik kelis mėnesius Anykščių 
savivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyrius 
turėjo nuolatinį vadovą, o didžiąją 
laiko dalį skyriui vadovavo laiki-
nieji vedėjai.

Praktiškai visos į dabartinę rajo-
no valdžią patekusios partijos prieš 
rinkimus D.Gasiūnienės grąžinimą 
į rajono vyriausiojo architekto bei 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėjo pareigas deklaravo 
beveik kaip programinę nuostatą, 
tačiau pati architektė ,,Anykštai“ 
sakė, kad grįžta ,,abipusiu sutari-
mu“. Beje, ji dėstė, kad nereikėtų 
rašyti ,,grįžta“. ,,Mano namai ir 
širdis visada buvo Anykščiuose. 
Sakykim, buvau ilgalaikėje koman-
diruotėje“, - kalbėjo D.Gasiūnienė.  
D.Gasiūnienė sakė, kad darbas 
Panevėžyje leido įgyti naujos pa-

tirties. ,,Kitos apimtys ir aprėptys. 
Panevėžyje nėra asmeniškumų. Ir 
ne tik apie mane, svetimą, kalbant. 
Didelis miestas, žmonės vieni apie 
kitus mažiau žino, mažiau pažįsta-
mų, mažiau ryšių. Tokiame mieste 
mažiau subjektyvumo“, - kalbėjo 
architektė.

Darbas Panevėžyje ir darbas 
Anykščiuose turi ir privalumų, ir 
trūkumų. Panevėžyje - platesnės 
dirvos, aplinkui būrys architektūros 
specialistų, yra architektų-urbanis-
tų taryba. Tačiau Anykščiai visada 
liks  namai -  ir pagal gyvenamąją 
vietą, ir pagal įdirbį. ,,Daugelį metų 

kūriau Anykščių vizualiąją aurą, 
Anykščius – kaip jaukų kultūros 
miestą, o Anykščių rajoną – kaip 
patrauklią turizmui, gyvenimui, 
darbui vietą“, - sakė D.Gasiūnienė. 
Ji neslėpė, kad dirbdama Paneve-
žyje nuolat sulaukdavo anykštėnų 
prašymų patarti, pakonsultuoti, ir 
tai glostė širdį.

,,Kol Jūs nedirbote Anykščiuose, 
ar mūsų mieste neįsisiautėjo toks 
architektas Vytenis Daunoras?“ 
- apie jos ,, antrąją pusę“ paklau-
sėme D.Gasiūnienės. ,,V.Daunoro 
,,siautėjimas“ ir yra viena iš prie-
žasčių, kodėl vėl dirbsiu Anykš-

čiuose. Tiesa, dėl architektūros jam 
priekaištų tikrai neturiu“, - juokėsi 
D.Gasiūnienė.  

Per tuos metus, kai D.Gasiūnienė 
dirbo ne Anykščiuose, jos nuomo-
ne, didelių urbanistinių ir architek-
tūrinių klaidų nebuvo padaryta, nors 
moteris pripažino, kad kartais dėl 
profesinių dalykų ,,širdį suspaus-
davo“. ,,Kartais padaryti pertrauką 
yra sveika. Manau, kad ir man ši 
pertrauka buvo naudinga, ir Anykš-
čiams. Jei  taip įvyko, vadinasi, taip 
ir reikėjo“, - kalbėjo buvusi ir bū-
simoji Anykščių rajono vyriausioji 
architektė  D.Gasiūnienė.

Gyvena sodžiuje, jau Užpalių 
krašte. Suradau jį kambaryje, isto-
rinę knygą bevartantį. Knygų turįs 
daug, dar vaikystėje skaityti pa-
mėgęs, jau vaikystėje apie tolimus 
kraštus, keliones, nuotykius sva-
jojęs, net lakūnu tapti norėjęs. Tai 
svajonei atminti ir didžiojo kam-
bario palubėje, ir instaliuotose pa-
dangėse skrieja orlaivių modeliai, 
pačių nuostabiausių prieškarinių 
lietuviškųjų, genialiųjų Antano 
Gustaičio ir Jurgio Dobkevičiaus 
sukonstruotų.

Vaikystė ir paauglystė prabėgo 
atokiame Sliepšiškio kaime, kur iš 
Mikėnų kaimo  kilęs tėvelis Vin-
cas Skardžius nuėjo Užpalėnuos-
na ,,užkuriom“ - vedęs apsigyve-
no žmonos tėvų ūkyje. Gyvenimas 
prie girios visuomet buvo įdomus: 
šurmulį kėlė paukščiai, žvėrys, 
medkirčiai, kurie čia susirinkda-
vo iš plačių apylinkių uždarbiauti. 
Ne tik kirsti, vežti, bet ir plukdyti 
upe žemyn - į didesnius Lietuvos 
medžio apdirbimo centrus, net į 
pamarius - eksportui į užsienį. Pa-
miškių vienkiemiuose gavę pas-
togę apsigyvendavo, visokiausius 
tolimų pasaulių nutikimus vaka-
rais po darbo porindavo.

Karas atslinko nepastebimai. 
Kažkur dundėjo nudundėjo, po 

to žinia apie pasaulinį karo gais-
rą pasirodė laikraščiuose, vaka-
rais apie greitą sovietų imperijos 
pabaigą kalbėdavo vyrai. Tačiau 
greitai girioje atsirado ginkluotų 
sovietinių partizanų. Jie ėmė lan-
kytis pamiškių sodybose. Gyveno 
be didesnio sumanumo, gudrybės 
įrengtose žeminėse. Girią krečiant 
vokiečių pajėgoms, o gal raudo-
nųjų nuskriaustam eiguliui įda-
vus, slėptuvė buvo surasta. 

Sovietinis lėktuvas (kartais nu-
mesdavo saviems partizanams 
siuntinius) vieną naktį kažkaip 
virš girios nusileido pernelyg že-
mai ir, atsitrenkęs į pušų viršūnes, 
sudužo. Lakūnai žuvo. Greitai 
prie krituolio ėmė iš plačių apy-
linkių rinktis smalsuoliai, vis 
ką nors gero iš jo prigriebdami. 
Skardžius prisikrovė pilną veži-
mą aliumininių detalių, kitokių 
geležų ir parsivežė namo. Buvo 
ir visokių vamzdelių, kurie suma-
nesniems žmonėms labai pravertė 
konstruojant aparatus naminukei 
varyti. Prie vokiečių degtindarys-
tė labai išplito, nes parduotuvėje 
degtinės įsigyti buvo beveik neį-
manoma - pagal kortelę suaugu-
siam žmogui skirdavo tik vieną 
butelį mėnesiui.

Bet sovietai užėmė Lietuvą, 

Skraidyti svajojęs Montės ryšininkas Raimondas GuoBIS

Aš jo nebesusitinku, nebematau, iš lėto einančio pro šventoriaus 
vartus šventadieniais Svėdasuose. Jis kažkur pražuvo, pasigendu  
jo plačios šypsenos prie bažnyčios, visuomet trumpo, bet turinin-
go pokalbio. Mat vis užklausdavau apie gyvenimą Sliepšiškyje, 
prie Šimonių girios, apie Montę ir kitus partizanus...

vyrai išėjo po karo į mišką, juos 
čia būrė legendinis vadas Žalgi-
ris, o geriausias bičiulis Antanas 
Starkus – Montė, atskraidintas 
,,junkersu“ iš Vokietijos, nusilei-
do parašiutu netoli Kupiškio, o 
galiausiai prisijungė prie Šimonių 
girios partizanų. Jis, grėsminga-
sis sovietinių okupantų siaubas, 
taikliai čekišku kulkosvaidžiu 
šaudantis, visuomet kupinas vil-
ties, padrąsinamai pranašavo, kad 
jau tuoj laisvės rytas išauš. Visi 
svajodavo ateiti į svečius ne kaip 
partizanai, bet kaip laisvi laisvos 
šalies žmonės.

Jie pas Skardžius užeidavo ne 
taip dažnai. Valgio paprašyda-
vo tik tuomet, kai tapdavo labai 
striuka - niekur kitur nebegalė-
davo nueiti. Ateidavo ir Jokeris, 
Uosis, Briedis - daug puikių vyrų. 
Kartą, troboje pas Skardžius be-
sėdint partizanams, ėmė smarkiai 
į duris belsti. „Bistrej otkroj“, - 
šaukia stribai. Montė norėjo šau-
dyti, bet tėvelis nuramino ir pata-
rė pabandyti išbėgti per seklyčios 
langą. Tuokart pasitraukti pavyko, 
bet stribai, kažką pajutę, surengė 
troboje pasalą - tyliai, prietemo-
je, vos vos spingsint ,,gazeliui“, 
sėdėjo iki pat ryto. Daug vargo, 
pavojų, netekčių buvo, bet mo-
kėta ir pasilinksminti. Kur nors 
atokiame vienkiemyje suruošdavo 
,,vakarušką“ - vakarėlį su muzika, 

Sparnuotojo Montės ryšininkas Bronius Skardžius... 

Kambarį puošia vos ne skraidantys „Lituanicos“ ir lietuviškų orlaivių ,,Anbo“ bei ,,Dobi" 
modeliai. 

Autoriaus nuotr.

šokiais, vaišėmis, į kurį susirink-
davo partizanai, ryšininkai ir kiti 
savi žmonės.

Skardžius ir jo paauglys sūnus 
Bronius nuolatos paskaitydavo 
laikraščius, kad miške kovojan-
tiems papasakotų, kokias netei-
sybes okupantai rašo. O kai tą 
bunkerį prie Priepado įrenginėjo, 
tai Bronius su arkliu lentų nuve-
žęs, bet slaptavietė padaryta buvo 
taip, kad net ir žinodamas nepa-
stebėjo niekur net menkiausios 
žymelės, kad po žeme partizanų 
buveinė. Kuomet juos išdavė - 
iššaudė, paimtieji gyvi išskydo, 
tai sovietai sužinojo apie Skar-

džių nuopelnus padedant laisvės 
kovotojams. Kalėjimas, tremtis, 
Norilsko sukilimas 1953 – iai-
siais - toji nelaisvės metų atmintis 
vis sugrįžta. Sugrįžęs apsigyveno 
prie Užpalių, dirbo traktorininku 
Vilučių kolchoze. Dalyvavo Są-
jūdyje, įstojo į savanorius, labai 
raudoną, tarsi desantininko beretę 
pamėgo, dažniausiai ja pasirėdęs 
dar ir dabar į kokį partizanų pa-
minėjimą nuvažiuoja. Parašė di-
džiulės apimties lagerio patirties 
atsiminimus, kuriuos, matyt, jau 
greitai vienoje iš savo ,,Partizanų 
atsiminimų“ knygų išspausdins 
Romas Kaunietis. 

Partizanas Antanas Starkus - Montė lankydavosi Skardžių so-
dyboje. 
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Rašo, kad būtų išgirsti bebalsiai

Bet kad nepasiduotum saviap-
gaulei ir iliuzijoms, besikaupian-
čioms nuoskaudoms ar tuštybei, 
reikia, kad kas nors iš pripažintų 
poetų - tarkime, kuris nepriklau-
somybės laikų Poezijos Pavasa-
rio laureatų - pasakytų, jog tavo 
kryptis gera, poetinė klausa la-
vėja, balsas autentiškas ar bent 
jau kristalizuojasi į tokį. Poezija, 
kaip ir gyvenimas, niekam nepri-

klauso. Sakyti, kad kas nors yra 
pripažintas poetas, tas pats, kas 
sakyti „pripažintas gyventojas“ 
- nesąmonė! Jei rašai sau, savi-
gydai, anūkams, kaip dienoraš-
tį, savo gyvenimo įprasminimą, 
kaip ritualą - puiku, tikrai! Bet 
jei negaudai stipresnių žmonių 
virpesių ir nejauti, kad kada nors 
gaudysi(daug poetikų aš ir pats 
dar nesu atradęs, bet vis sugrįž-
tu), ir sakai, kad kitų gyvenimas 
(t.y. poezija) - tai nevykę ekspe-

rimentai, naujų laikų nuokrypiai, 
o kad patinka tik klasikinė XX a. 
poezija (iš tiesų, greičiausiai pa-
tinka socrealizmas, o ne G. Tra-
klis ar A. Mackus) - tai jau puiky-
bė. Visų gyvenimai yra vertybė, 
evangelinis kiekvieno žmogaus 
orumas - nepajudinama duotybė. 
Mane patį labai traukia senoji 
raštija  - Konstantinas Sirvydas 
su savo naujadarais ir Jonas Bret-
kūnas su netyčiomis pavartoto-
mis prūsybėmis yra tikri poetai! 
Mėgstamus ar rezonuojančius, 
bent jau sudirginančius vidines 
sroves ir tektonikas lietuvių po-
etus galima būtų ilgai vardyti. Iš 
vos vyresnių kolegų - labiausiai 
žavi G. Latako, E. Šeputytės, 
R. Stankevičiaus kūryba, o iš 
jaunesnių amžiumi (bet gerokai 
vyresnių kaip kolegų) poetų - A. 
Veiknys, J. Jasponytė, D. Petro-
šius. Visko perskaityti neįmano-
ma, bet stengiuosi pajusti kuo 
daugiau artimos spinduliuotės. 

- Gimėte ir užaugote Anykš-
čiuose. Kaip Jus kūrė ir forma-
vo šis kraštas, jo žmonės? Ar 
dažnai čia sugrįžtate dabar? 
Ar Jūsų poezijoje galima rasti 
Anykščių atspindžių?

- Kuo toliau, tuo daugiau laiko 
praleisiu Anykščiuose. Liudiš-
kių miškų takai, Šaltupio grio-
vys, Ramybės kvartalas, buvęs 
knygynas yra persmelkę kiaurai 
sapnus. Dažni pasikartojantys 
sapnų motyvai - kartais medi-
nė, kartais balta antroji bažnyčia 
Anykščiuose, o pirmoji - apsem-
ta, tik kupolas kyšo; slapti trump-
keliai iki Vilniaus; iki Vilniaus 
nuo Anykščių kursuojantis tro-
leibusas; keli nežinomi Anykščių 
kvartalai, kuriuos vis ilgiuosi ap-
lankyti ir kurie štai kažkur pra-
sideda - ar ties Gegužės gatvės 
pabaiga, ar iškart kitapus siau-
ruko tilto. Pilna mano poezijoje 
Anykščių - Būdragaidžio ežero, 
Ramaldavos miško, net ir festi-
valio „Devilstone“ - manau, tai 
yra pats geriausias iš festivalių 

Lietuvoje pagal sukeliamų jaus-
mų polifoniką. Mums yra laimė 
tokį turėti. Tikiuosi, turėsime dar 
labai ilgai.   

- Prabėgo vos metai nuo Jūsų 
pirmosios knygos pristatymo 
Anykščiuose. Šiuo metu jau 
ruošiate savo antrąją knygą. 
Papasakokite, ko iš jos gali ti-
kėtis skaitytojai.

- Knyga vadinsis „Waykitoia 
Wieszpatia“ (arba šiuolaikine 
kalba ir rašyba, „Vyčio valdos“). 
Knygos forma - metraštinė: vie-
nas skyrius yra skirtas konkre-
tiems Lietuvos istorijos (ar isto-
rinės falsifikuotės, mitologijos, o 
gal tik fantazijos, jog tai galėjo 
įvykti) metams ir vienam to įvy-
kio psichologiniam pjūviui. Du 
skyriai jau išspausdini „Šiaurės 
Atėnuose“ (2019-07-12). Vienas 
labai ilgas skyrius, skirtas bi-
čiulei kalbininkei Grasildai Bla-
žienei, pasirodys žurnale „Acta 
Linguistica Lithuanica“.  Kiti 
skyriai irgi bus po truputį spaus-
dinami. Rimvydas Stankevičius, 
kuriam vis nusiunčiu kurį jų pa-
baigęs, labai drąsina ir palaiko. 
Komplimentus iš bičiulių prii-
mu kaip meilės ženklą,  pagyras 
- kaip paskatinimą dar labiau 
tobulėti, ne tiesiogiai. Bet nesu-
tinku, kad meilę reikia filtruoti. 
Štai jo mintys apie šią knygą. 
Tebūnie - tik šališkos, bičiuliš-
kos: „Bus labai gera tavo poezi-
jos knyga - niekas dar niekada 
to nedarė, tai tarsi koks ,,Stiklo 
Karoliukų žaidimas”. Tiems, kas 
supras, pajus kontekstų jungtis 
ir pamatys bendrą lauką - stogus 
nuraus. O aš būsiu vienas iš jų. 
Primeni man Johaną Sebastianą 
Bachą, o ši tavo rašoma knyga - 
jo „Gerai temperuotą klavyrą“, 
kur polifonija - ne tik melodinė, 
bet ir semantinė. Ir duok mums, 
Dieve, kuo daugiau ją skaitančių 
ir ją suprantančių“. Kiekvienas 
skyrius sudarytas iš keturių para-
grafų. Su „Anykštos“ skaitytojais 
pasidalysiu tik vienu paragrafu 

(Atkelta iš 5 psl.)

Jaunas Ąžuolo bernelis Lizdeikutis 
ilgisi Šermukšnių mergelės 

Vilnelėm į nerį kur neria Vilnelė – 
Pa-Pa-sakų miestas! kas man iš to, kas? 
Pa-Pa-saką seka šermukšnių mergelė – 
Tiems seka, kas seka... lankauju lankas. 

saulukės jos lūpos, saulakiai jos akys, 
Pašvaistė šventos Šventaragio nakties… 
Palaukti laukuos? kas laukujy atsakė?! 
„Atmilk… nesivilk link Gerosios Vilties!“ 

nerimčiau, numirčiau, tačiau neatmilčiau! 
išdievinčiau dovanas Dievo visas, 
Gėle širdgailia su perkūngalia gimčiau – 
Šermukšnių mergelei įpint į kasas. 

Dainuoja – dienoja, nuvytėliai kelias, 
nuo jos aromato mirties atsikrato, 
Pravysta vėlelės – pragysta gėlelės,
išnoksta, išsprogsta kiek akys užmato!

Užgimt gėlele? Gi nuginkit į šalį – 
Dūlėsiu, dulkėsiu kely pakely 
Šermukšnių mergalės... O, Dieve dauggali! 
Paverst dulkele Tu manęs negali. 

Deivilių akeivoms jau takas užakęs 
Širdin... nuoširdžiai, teakėja kitų 
Akipločius – deivės manęs nebeakins! 
Akylai seku, bet tiktai surandu 

Akivaruos sielos, tarp sielvarto sielių, 
Mergužės vaizdužį: išblukusį, brangų, 
Bevietį, bekūnį... Prisiekiu Perkūnu: 
Uždegsiu ugnim, nudanginsiu į dangų! 

ir gilės negilios, laja nelalėja, 
Žiedai nežodingi, nežodina vėjo, 
nebylūs lizdai... lizdeikutis netyli! 
– Šermukšnių mergele, 
sapnuoju ir myliu...  

Mokslininkas matematikas, kompozitorius Giedrius Alkauskas 
savo pirmąją poezijos knygą „Keliaujantis akmuo. Eilės: sakmės 
ir išmonės“ anykštėnams pristatė 2018 metais Anykščių koply-
čioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. 

iš 1306 m. skirto skyriaus. Tai - 
klasikinis jambinis ketureilis be 
sinkopių. Bet knygoje pasitelkiu 
labai daug įvairiausių formų, net 
renesansinių ar pačio išgalvotų, 
jei tai diktuoja muzikinė intui-
cija. Šiame tekste labai smarkiai 
griebiamasi aradikacijos (šaknų 
supanašėjimai, morfologinės va-
riacijos), o „akeivos“ - tai burtai, 
apžavai, bet gal su švelniu mul-
kinimu. 

MOZAIKA

Ukrainos prezidentas surengė 
ilgiausią pasaulyje spaudos 
konferenciją

Volodymyras Zelenskis, kuris 
prieš tapdamas Ukrainos prezi-

dentu buvo populiarus komikas, 
yra pažadėjęs šaliai naujovišką 
politiką ir ketvirtadienį padarė tai, 
ko iki šiol nėra padaręs nė vienas 
politikas: surengė ilgesnę nei 12 
valandų spaudos konferenciją, ku-

rią Ukrainos nacionalinių rekordų 
agentūra paskelbė ilgiausia per pa-
saulio istoriją.

Tai buvo pirma svarbi V. Ze-
lenskio spaudos konferencija po 
jo atėjimo į valdžią gegužės mė-
nesį. Praėjus maždaug aštuonioms 
klausimų ir atsakymų maratono 
valandoms rekordų agentūros at-
stovas jau buvo pasirengęs skelbti 
naujienas.

41 metų prezidentas dėl to nuste-
bo ir sakė, kad yra „kuklus žmo-
gus“, nemėgstantis aukštinimo.

Ankstesnis rekordas priklauso 
Baltarusijos prezidentui Aleksan-
drui Lukašenkai, kurio viena spau-
dos konferencija truko daugiau kaip 
septynias valandas, pranešė Ukrai-
nos žiniasklaida.

V. Zelenskio rekordą dar turi pa-
tvirtinti kokia nors tarptautinė agen-
tūra.

Ketvirtadienio spaudos konfe-
rencija vyko madingoje maisto 
halėje Kijevo centre. Šimtai vietos 
ir užsienio žurnalistų susėdo su V. 
Zelenskiu prie stalo ir pasikeisdami 
uždavinėjo klausimus.

Prezidentas plačiai kalbėjo tokio-
mis temomis kaip karas Rytų Ukrai-
noje, santykiai su Rusija ir jo telefo-

ninis pokalbis su Donaldu Trumpu 
(Donaldu Trampu), nulėmęs JAV 
prezidento apkaltos tyrimą.

V. Zelenskis Ukrainos žiniasklai-
dai sakė, kad prieš spaudos kon-
ferenciją gavo injekcijų balso sty-
goms pastiprinti.

„Nepatogus kinas“ dvylikoje 
Lietuvos miestų parodys per 70 
filmų

Ketvirtadienį prasidėjo dvyliko-
je Lietuvos miestų vyksiantis tarp-
tautinis žmogaus teisių dokumen-
tinių filmų festivalis „Nepatogus 
kinas“.

„Šių metų specialioji filmų 
programa, nurodžiusi mums pa-
grindinę festivalio temą, vadinasi 
„Sienos“. Minėdami vieningos Eu-
ropos pradžią žymėjusios Berlyno 
sienos griūties 30-metį, šiandien 
mes vėl statome jei ne sienas, tai 
bent tvoras, pasaulį skirstydami į 
MES ir JIE kategorijas. Tad „Ne-
patogus kinas“ kviečia į suartinantį 
susitikimą su MUMIS ir JAIS – 
nepažįstamais, kitokio tikėjimo ir 
tautybės žmonėmis, turtingais ir 
skurstančiais, laukiančiais mirties 
ar bėgančiais nuo jos“, – praneši-

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė ilgiausią 
pasaulio istorijoje spaudos konferenciją.

AFP - scanpix nuotr.

me cituojamas festivalio vadovas 
Gediminas Andriukaitis.

Festivalis spalio 10 dieną prasi-
dės Vilniuje, spalio 11 dieną – Kau-
ne, spalio 23 dieną – Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmer-
gėje, o lapkričio 13 dieną pasieks 
Uteną, Anykščius, Marijampolę, 
Rokiškį, Tauragę ir Biržus.

„Nepatogus kinas“ šiemet žiūro-
vams pasiūlys ne tik susitikimus su 
kino kūrėjais, filmų herojais, žmo-
gaus teisių aktyvistais, bet ir leis 
patiems patirti personažų istorijas 
virtualioje realybėje.

Organizatorių teigimu, šiemet 
pirmą kartą pristatoma virtualio-
sios realybės patirtis. „Namai po 
karo“ leis žiūrovams pajusti, ką 
reiškia po ginkluoto konflikto grįž-
ti į namus, kuriuose tebėra paslėp-
tų minų ir kiti sprogmenų.

Konkursinėje programoje dėl 
pagrindinio festivalio prizo var-
žysis 10 debiutuojančių režisierių 
filmų, tarp jų – Pawelo Ziemilskio 
„Ryšys“, Luke Lorentzeno (Luko 
Lorenceno) „Naktinė greitoji“ bei 
Oskarui nominuotas RaMell’o 
Rosso filmas „Heilo apygarda šį 
rytą, šį vakarą“.

-Bns
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įvairūs

siūlo darbą

Spalio 17 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas  
E. Vitkus iš Vilniaus,
kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems:
 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras Anykščių regione ieško 

inžinieriaus darbui su bevielėmis 
ryšio technologijomis (Mezon 

internetas, televizija ir kt.).
 Reikalingos darbo aukštyje, elektro-
saugos, duomenų perdavimo tech-
nologijų žinios, darbo su kompiuteriu 

įgūdžiai, vairuotojo pažymėjimas. 
Atlygimas nuo 900 iki 1400 Eur prieš 
mokesčius, visos socialinės garanti-

jos ir papildomos naudos.
 Tel. (8-618) 89546.

Uždaroji akcinė bendrovė - vilkiko 
(miškovežio) vairuotojui, turinčiam  
E kategoriją, darbas Lietuvoje, 
Latvijoje. Privalumas: darbo patir-
tis. Atlyginimas 1000,00 eurų.     

Tel. (8-618) 39828.

Keleivių dėmesiui!
Vykdoma akcija Kupiškio autobusų keleiviams, 

vykstantiems iš Viešintų 6.50 val. į Anykščius 
(kaina 1 Eur), iš Didžiuliškio – 0,70 Eur, 
iš Andrioniškio – 0,50 Eur. Grįžta 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.

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.

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.

Projektų rengimas. Iki gruo-
džio 31 d. renkamos paraiškos 
„Parama smulkiems ūkiams“ iki 
15 000 Eur (galima pirkti naudo-
tą techniką). Iki lapkričio 29 d. 
Siūloma parama 50 000 Eur para-
mos pagal priemonę „Investicijos į 
žemės ūkio valdas“. 

Tel. (8-673) 88712.

Atlieka vaizdo stebėjimo kamerų 
ir apsaugos signalizacijų insta-
liacijas, techninę priežiūrą ir re-
montą. Taip pat smulkius elektros 
darbus.

Tel. (8-620) 62129.

parduoda

Įvarių gamintojų 
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI 

nuo 500 Eur.
CE sertifikatas, valo azotą ir fosforą.

Tel. (8-686) 78355.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, spyruokles. 
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Tel. (8-682) 13728.

Tiksliai ir tvirtai atlieka visus staty-
bos ir apdailos darbus. Pasirūpina 
medžiagomis. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-626) 81699.

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

Tel. (8-699) 18885. 

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Remontuoja automobilius, ruošia 
techninei apžiūrai, virina slenks-
čius, dugnus.

Tel. (8-698) 30450.

Anykščiuose valo kaminus ir pe-
čius, mūrija kaminų galvutes, at-
lieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Dovanoja 

Automatinę skalbimo mašiną ir 
krosnelę šildymui (kūrenama mal-
komis).

Tel. (8-688) 32161.

Tris kačiukus apie 4 mėn. Čipuoti, 
vakcinuoti. Maisteliui neišrankūs, 
moka naudotis WC dėžute. 

Tel. (8-624) 10686.

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.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia nekilnojamojo turto (ne-
gyvenamųjų patalpų) Ažupiečių 
g. 1A, Anykščių m. (toliau – Tur-
tas), viešąjį nuomos konkursą. 

Nuomojamų negyvenamųjų 
patalpų (pastato, kuriame yra pa-
talpos unikalus Nr. 3499-2002-
6014, plane pažymėtas indeksu 
11U2p) indeksai:

1. 2-3 (plotas – 9,10 kv. m) su 
bendro naudojimo patalpomis, 
pažymėtomis indeksais nuo  1-1 
iki  1-4 imtinai ir 2-1, bendras 
nuomojamų patalpų plotas – 9,49 
kv., pradinis nuompinigių dydis – 
1,94 Eur (vienas euras devynias-
dešimt keturi centai)  už 1 (vieną) 
kvadratinį metrą per mėnesį;

2. 2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su 
bendro naudojimo patalpomis, 
pažymėtomis indeksais nuo  1-1 
iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras 
nuomojamų patalpų plotas – 9,49 
kv., pradinis nuompinigių dydis – 
1,94 Eur (vienas euras devynias-
dešimt keturi centai)  už 1 (vieną) 
kvadratinį metrą per mėnesį;

1 ir 2 punktuose išvardintas 
Turtas nuomojamas kaip atskiri 
objektai.

Nuomos trukmė – 5 (penkeri) 
metai.  

Nuomojamą Turtą naudoti kir-
pyklų ir kitų grožio salonų ir/ar 
fizinės gerovės užtikrinimo, ir/ar 
tatuiruočių ir papuošalų vėrimo 
studijų veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkurse 
pateikiamos nuo 2019 m. spalio 
23 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 
16 val. adresu: Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija, 
Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 
kabinetas.

Nuomojamą Turtą galima ap-
žiūrėti 2019 m. spalio 17 d., 
adresu Ažupiečių g. 1A, Anykš-
čių m., nuo 9 iki 15 val.

Informacija apie Turto nuomos 
ir konkurso organizavimo sąly-
gas skelbiama Anykščių rajono 
savivaldybės interneto svetainė-
je www.anyksciai.lt. Informaciją 
taip pat teikia Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo 

skyriaus vedėja A. Savickienė 
(Anykščių rajono savivaldybė, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 
kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 
614) 96 489, el. paštas audrone.
savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis 
vyks 2019 m. lapkričio 7 d. 10 
val. Savivaldybės administraci-
jos patalpose, 201 kabinete, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m.

Pradinis įnašas, lygus paskelb-
tam 3 mėnesių pradiniam nuom-
pinigių dydžiui, sumokamas į 
surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 
7182 1000 0013 0667, esančią 
AB ,,Šiaulių bankas.“

Užsak.nr. 1103

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Asmeninis 
skelbimas, 

jeigu jame tik vienas 
žodis ir telefono 

numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos 
tik 5 eurus, šeštadie-

nio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus 
g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
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Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
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Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 842

parduoda

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.

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.

Dėkoju Anykščių ligoninės chirurgui Rolandui 
JURKĖNUI už rūpestingą gydymą atstatant kojos krau-
jotaką neoperuojant.

Linkiu sėkmės darbe ir stiprios sveikatos.

Leonas SLAVinSkAS, Šviesos g.

Nekilnojamasis turtas

4 ha žemės sklypą šalia Virintos 
upės, Pavirinčių k.

Tel. (8-648) 10010.

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

Tel. (8-683) 93746.

Namą Anykščių rajone ir komer-
cines patalpas Anykščių mieste. 

Tel. (8-684) 02025.

Gerą butą Anykščių mieste ir ša-
lia Anykščių. 

Tel. (8-605) 48032.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Tekl. (8-670) 37592.

1-3 kambarių butą. Gali būti be 
remonto.

Tel. (8-633) 86090.

Butą Anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

Superka obuolius. Duoda didmai-
šius. Pasiima iš namų. Reikalingi 
obuolių supirkėjai.

Tel. (8-618) 25497.

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

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

Rusišką motociklą arba motoci-
klą JAWA.

Tel. (8-686) 09293.

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

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

Pigiau! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Traktorinės savivartės prieka-
bas. 

Tel. (8-682) 65204.

Traktorius T-16M (1100 Eur) ir 
T-40 AM (1750 Eur), traktorinę sa-
vivartę priekabą (600 Eur).

Tel. (8-603) 74080.

Veršingą karvę (3 teliukų, pienas 
patikrintas - geras).

Tel. (8-658) 06043.

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininių 
kiaulių skerdiena 1.80 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Bulves. Didelės 0,20 Eur/kg, ma-
žos 0,05 Eur/kg.

Tel. (8-673) 49407.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

Ūkininkas - savo paties užaugin-
tas bulves: Vineta, Laura, Adora, 
Sifra. Atveža. 

Tel. (8-622) 45996.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

(iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  
kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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anekdotas

oras

+11

+12

mėnulis
Spalio 12 d. - priešpilnis
Spalio 13 - 14 d. - pilnatis

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, Nortautė, 
Edgaras.

Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

šiandien

spalio 13 d.

spalio 14 d.
Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, 
Rimvydė, Fortunata.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

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.

Broliukas ateina į sesers kam-
barį, pamato ją besidažančią ir 
klausia:

- Kodėl tu pieši sau ant veido?
- Kad tapčiau gražesnė.
- O kodėl netampi?

***
Kodėl vyrams patinka meilė iš 

pirmo žvilgsnio? Nes taip galima 
sutaupyti daug laiko.

***
Restorane klientas ragauja kavą. 

Kiek išgėręs klausia padavėjo:
- Ko jūs man atnešėte: kavos ar 

arbatos?
- O jūs neskiriate?
- Ne.
- Tai koks tada jums skirtumas?

***
Naujasis rusas pasikviečia se-

niai matytą draugą į naujus namus. 
Draugas, vos įėjęs, ima stebėtis:

- O, koks didelis tavo butas!
- Palauk, - pertraukia naujasis ru-

sas, - mes dar iš lifto neišlipome.

***
Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?

***
- Klausyk, Senia, a kodėl tu su 

Abramu kortomis nebežaidi?
- O tu žaistum su žmogumi, kuris 

visą laiką sukčiauja?
- Žinoma, ne.
- Na va, ir Abramas nebežai-

džia...

***

Sėdi prie kompiuterio vyras. Žai-
džia. Žmona:

- Brangusis, leisk ir man pažaisti. 
Vyras:

- Brangioji, turėk sąžinės. Ar aš 
kada nors prašiau skuduro, kai tu 
plovei grindis?

Amiliutė regi Kalėdų rezidencijos apreiškimą Amiliutei naktys trys
Vis sapnuojas paupys:
Ten amfibija melsvoji
nendrių tankmėje sustojus -

Aukso paukščiais išpaišyta,
O ant šonų užrašyta:
,,Čia gyventi labai gera -
Rezidenciją  mes darom!''

eglė, žvaigždėm vainikuota,
kviečia į kalėdų puotą,
Gieda Gloria aukštai
Angelų šimtų šimtai...

Ton eldijon lipa ponai,
Plaikstosi ponių sijonai, 
Šilko gijom apkaišytas
Pats kalėda vedas svitą.

Anykštėnams kožną dieną
Trūks nebent tik paukščių pieno
Šitą sapną užsirašius
Amiliutė dedas tašėn -

iš pat ryto bėgs Tarybon,
kad valdžia nepjautų grybo - 
Dievo siųstą apreiškimą 
Įgyvendinti ji imas !

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumeratos kainos 2020 - iesiems metams

Gal kam kaladžių -  miesto logotipui?

Už gero šimto kilometrų nuo 
Anykščių esantis Latvijos Jekabpi-
lio miestas yra labai artimas Anykš-
čiams. Tiesiog miestas brolis. 

Šiaip jau nieko labai bendro 
tarp Anykščių ir Jekabpilio nėra, 
bet abiejų miestų logotipai labai 
jau panašūs. Abu logotipai - iš 
kaladžių. Abiejuose - po tris ka-
lades. Abiejų logotipų vidurinėse 
kaladėse - mėlyname fone baltas 
sliekas. Suprask - upė. Per Anykš-

čius teka Šventoji, per Jekabpilį - 
taip pat teka šiokia tokia upė, jos 
pavadinimas - Dauguva. 

Aišku, tos pačios genialios min-
tys gimsta ir skirtingose galvose, 
tačiau, lyginant Anykščių ir Jeka-
bpilio logotipus, panašu, kad juos 
kūrė tas pats žmogus arba kūrėjai 
vienas nuo kito nusižiūrėjo. Nusi-
žiūrėjimas gal net būtų labiau pa-
teisinamas, nes jeigu tai to paties 
dailininko darbas, tai jis labai pi-

giai atliktas. Tereikia nupiešti ko-
kių dešimt kaladžių ir jų užtektų 
visiems Rytų Europos miestų her-
bams. Dar ir liktų. Keiti kaladžių 

spalvą, upių vingius ir pardavinė-
ji visiems klientams tris kalades. 
Nors tam, kas brangiau moka, ga-
lima ir keturias parduoti.


