
72-ieji leidimo metai 2020 m. liepos 25 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 57/9447

http://www.anyksta.lt

šiupinys Veneta Veršulytė kartais imasi 
gelbėti pasaulį...

37-erių Anykščių rajono savivaldybės administracijos direkto-
rės pavaduotoja, nepriklausanti jokiai partijai Veneta VERŠU-
LYTĖ karjerą pradėjo nuo specialistės pareigų Anykščių rajono  
savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Kai mero rinkimus laimėjo su liberalais ėjęs Kęstutis Tubis, ji 
buvo pakviesta užimti administracijos direktorės kėdę. Moraliniai 
įsitikinimai ir vertybės moteriai neleido taikstytis su, jos teigimu, 
autokratiniu mero valdymu. Garsiai išsakiusi nepasitenkinimą, ji 
užvėrė savivaldybės duris ir išsivedė savo komandos narius.Pasi-
keitus politinėms aplinkybėms, V. Veršulytė grįžo į Anykščius ir 
tapo viena iš keturių rajono vadovių. 

Praeityje garsi šaškių meistrė „blic“ interviu pasidalijo min-
timis apie savo vertybes, o taip pat paatviravo, kada ji pakelia 
balsą.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pa-
vaduotoją kalbino žurnalistė Daiva GOŠTAUTAITĖ-OŠKELIŪ-
NIENĖ.
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Miesto šventės 
programa

Sergančiųjų 
koronovirusu 
rajone nebėra

Šventė. Rugpjūčio 8-9 dienomis 
Ukmergės rajone, Karališkių kai-
me, vyks Amatų ir mainų šventė. 
Į ją atvyks per 30 amatininkų iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Be gaminių 
mugės, amatų pristatymo, šventėje  
bus  organizuojami žaidimai vai-
kams ir suaugusiems, prie kaimo 
ąžuolo vyks vakaronė su dainomis, 
bus galima pasimėgauti  pirtelės 
procedūromis. Šventėje taip pat 
vyks įvairiatemiai diskusijų rate-
liai. Daugiau apie šventę - http://
amatumainusvente2020.dariuspli-
kynas.eu/

Dovana. Anykščių rajono savi-
valdybė iš Valdo Trinkūno sulaukė 
dovanos - verslininkas dovanoja 
tris žemės sklypus. Anykščių ra-
jono taryba informuota, kad liepos 
1 dieną gautas UAB „Translinija“, 
kurios direktorius yra V.Trinkūnas, 
pasiūlymas „perimti žemės skly-
pus, kurie yra Skardžio, Šepetiškių 
ir Sodų gatvių tęsiniai. Plačiau - ki-
tuose ,,Anykštos“ numeriuose.

Ataskaitos. Liepos 30 dieną 
posėdžiausianti Anykščių rajono 
taryba svarstys Anykščių rajono 
savivaldybės vadovų 2019 metų 
veiklos ataskaitas. Rajono tary-
bai yra pateiktos Anykščių rajono 
mero bei Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
bei savivaldybės administracijos 
veiklos ataskaitos. Rajono tary-
ba taip pat tvirtins ir 2019 metų 
Anykščių rajono tarybos veiklos 
ataskaitą.

Sutartis. Liepos 22 dieną, tre-
čiadienį, Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė  su MB ,, De 
Architectura“ pasirašė Anykščių 
miesto daugiabučių namų trijų 
kvartalų viešųjų erdvių sutvarky-
mo techninio projekto parengimo 
paslaugų sutartį. 48 tūkst. Eur ver-
tės sutartyje gyvenamosios aplin-
kos gerinimas numatytas Ramy-
bės bei Pušyno I ir II daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartaluose.
Juose numatyta įrengti naujas vai-
kų žaidimų ir multifunkces spor-
to aikšteles, lauko treniruoklius, 
įrengti naujus takus pėstiesiems, o 
į tvarkomas teritorijas integruoti ir 
gyventojų daržus. 
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Anykščių 
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Angelų miestu 
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5 psl. 5 psl.

Ką prieš 100 
metų Vienuolis iš 
Maskvos 
parsivežė?
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Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotoja Veneta Veršulytė teigė, jog dar nėra tikra, ar Anykščiuo-
se pasiliks visam laikui. 

Vyskupo skverą nuklojo gėlių kilimai Julija ABUAŠVILI

Ažuožerių moterų klubas. ,,Čia gera svajoti: 
svajonių suolelis“.

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras. ,,Anykščių rojaus obelis.“

12 psl.

Liepos 24-osios rytą Vyskupo skvero žaliuosius plotus pradėti kloti floristiniais kilimais. Pasak Anykščių rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus, šis pintų kilimų konkursas kurortiniame Anykščių mieste jau prigijo – tapo tradicine miesto šventės programos dalimi. 
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spektras

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 
deklaravimas vyko karantino sąly-
gomis, seniūnijose dėl to buvo imtasi 
papildomų apsisaugojimo nuo koro-
naviruso priemonių, tačiau tai, anot 
Anykščių rajono savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėjo Virmanto 
Velikonio, sklandžiam deklaravimui 
kojos nepakišo.

2019 metais Anykščių rajone 
žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 
deklaravo kiek daugiau pareiškė-
jų - 3 tūkst.51. ,,Pareiškėjų skaičius 
kelių dešimčių ribose mažėja nuolat. 
Žmonės traukiasi iš žemės ūkio, daž-
niausiai tai vyksta dėl jų garbaus am-

Deklaruojančių žemės ūkio naudmenas 
ir pasėlius kasmet mažėja
Baigėsi laikas, kai buvo galima deklaruoti žemės ūkio naudme-

nas ir pasėlius. Paraiškas išmokoms gauti šiemet Anykščių rajone 
pateikė 3 tūkst.7 pareiškėjai. 

žiaus“, - komentavo V.Velikonis.
Apžvelgdamas deklaruojamus 

plotus, Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas V.Velikonis konstatavo, kad 
per pastaruosius dvejus metus di-
delių pokyčių neįvyko. ,,Žinoma, 
jei deklaruojančiųjų mažėja, de-
klaruojami plotų vienetai šiek tiek 
didėja. Šiuo metu vidutinis dekla-
ruojamas plotas siekia 27,5 ha.“, - 
sakė V.Velikonis. Anykščių rajone 
pirmąsias pozicijas ir toliau išlaiko 
tradicinė augalininkystė, daugiau-
sia auginami žieminiai kviečiai ir 
miežiai, tačiau nemažai deklaruo-
jama ir  pievų bei ganyklų - apie 

24 tūkst.ha. ,,Mes turtingi sodų ir 
uogynų - jų yra po 500 ha. Rapsai 
užima apie 5 proc. deklaruojamųjų 
plotų“, - vardijo V.Velikonis.

Šiemet žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių deklaravimas vyko per ka-
rantiną. Pasak Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo V.Velikonio, dėl to ,,iššū-
kis buvo didelis“. Per trumpą laiką 
reikėjo aptarnauti 3 tūkst. žmonių. 
Buvo surastos izoliuotos patalpos, 
prie kompiuterių prijungti papildomi 
monitoriai, kad pareiškėjai matytų 
reikalingus duomenis, pasirūpinta 
apsauginėmis priemonėmis“, - kal-
bėjo V.Velikonis. Kiek visos šios 
priemonės kainavo papildomai, 
V.Velikonis įvardyti negalėjo, nes 
išlaidos įkalkuliuotos į bendrą kovos 
su koronaviruso pandemija Anykš-

čių rajone ,,katilą“.
Pasiteiravus, kokio dydžio išmo-

kas gauna anykštėnai, deklaravę 
žemės ūkio naudmenas ir pasė-
lius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis sakė, kad didžiausios 
jų atitenka deklaruojantiems sodus 
- jos siekia apie 500 Eur už ha. Vie-
nos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 
išmokos vidurkis Lietuvoje siekia 78 
Eur. Pasiteiravus, ar Anykščių rajo-
nas, jo akimis, yra labiau turizmo, 
ar žemės ūkio kraštas, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas V.Velikonis sakė, 
kad abiejų sričių nereikėtų supriešin-
ti. ,,Anykščiai - žemdirbių ir turizmo 
kraštas. Tik kai kuriose vietose šios 
sritys gal ir ,,pjaunasi“, - pastebėjo 
V.Velikonis.

Šiuo metu Lietuva su atsakingais 
Europos Sąjungos vadovais derasi, 
kad žemdirbių tiesioginės išmokos 
būtų tolygios Europos Sąjungos vi-
durkiui.

- ANYKŠTA

Miesto šventė kainuos 35 tūkst. eurų Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė galutinai suskaičiavo, kiek kai-
nuos tris dienas truksianti Anykščių miesto šventė ,,Anykščiai. 
Čia gera.“

Šventės sąmatą sudaro Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos bei kitų savivaldybės biu-
džetinių įstaigų, prisidedančių prie 
šventės organizavimo, išlaidos. 
Bendra Anykščių miesto šventės 
sąmata siekia 35 tūkst. 444 Eur.

Anykščių rajono savivaldybė in-
formavo, kad viešosioms erdvėms 
sutvarkyti, biotualetų nuomai bus 

išleista 1 tūkst.579 Eur. Floristi-
nių kilimų konkursui organizuoti 
skirta 7 tūkst. Eur, mugei surengti 
- 1 tūkst.500 Eur. 2 tūkst.500 Eur 
Anykščių miesto šventės sąma-
toje numatyta reprezentacinėms 
išlaidoms. Trims muzikos sce-
noms pastatyti, joms apšviesti bei 
įgarsinti bus išleista 8 tūkst. Eur. 
Brangiausiai už koncertinį pasi-

rodymą  - 4 tūkst.840 Eur - bus 
sumokėta atlikėjai GJan su grupe. 
Grupės „Michael Frishman Show“ 
honoraras už vakaro pasirodymą 
sieks 2 tūkst. Eur, atlikėjui Ro-
mui Dambrauskui bus sumokėta 
1 tūkst.300 Eur. Aktoriaus Man-
to Bendžiaus ir autorinių dainų 
bei poezijos programa „Vyriškas 
požiūris“ kainuos po 300 Eur. 
Anykščių miesto šventės dieno-
mis Angelų muziejaus kiemelyje 
vyksiančioms kūrybinėms dirb-
tuvėms, edukacinėms veikloms, 

parodų atidarymams organizuoti 
bus išleista 1 tūkst. Eur. 

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centras naktinio krepšinio ir 
kitoms sporto varžyboms orga-
nizuoti planuoja išleisti 505 Eur. 
Anykščių miesto šventę ,,Anykš-
čiai. Čia gera“ vainikuos šventi-
nis fejerverkas, kainuosiantis 1 
tūkst.500 Eur. 

Šventės išlaidos bus dengiamos 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto ir šventės rėmėjų lėšo-
mis.

Sergančiųjų koronovirusu rajone nebėra
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Visi aštuoni koronavirusu užsikrėtę Anykščių rajono gyvento-

jai nuo šios ligos jau  yra pasveikę, informavo Nacionalinės visuo-
menės sveikatos centras.

Pasak Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro specialistų, 
asmuo, užsikrėtęs COVID-19 in-
fekcija, laikomas pasveikusiu tada, 
kai jam du kartus iš eilės, taikant 
24 val. intervalą, nustatomas nei-
giamas laboratorinis tyrimas. Pats 
tyrimas atliekamas ne anksčiau 
kaip praėjus 14 dienų po pirminės 
diagnozės nustatymo, bet ne anks-
čiau kaip 3 dienos nuo temperatū-
ros nebebuvimo. 

Vienas paskutiniųjų koronaviru-
so atvejų buvo nustatytas Anykščių 
ligoninėje. Jaunai Anykščių seniū-
nijos gyventojai infekcija aptikta 
visiškai atsitiktinai - būdama nėščia, 
ji dėl kitų sveikatos problemų krei-
pėsi į medikus, o mėginiai tyrimams 
dėl koronaviruso iš jos paiimti tik 
siekiant apsidrausti. Anykščių seniū-
nijos gyventoja nejautė jokių koro-
naviruso simptomų. Moteriai buvo 

siūloma izoliuotis Alantos techno-
logijos ir verslo mokyklos Anykščių 
filialo bendrabutyje, tačiau saviizo-
liacijai ji pasirinko savo namus.

Po šio atvejo paaiškėjo, kad ko-
ronavirusu užsikrėtusios Anykščių 
seniūnijos gyventojos motina dirba 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro direk-
torė Sonata Steniulienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad nėščiosios, užsikrėtusios 
koronavirusu, motina saviizoliavosi 
14 dienų laikotarpiui ir jau yra grį-
žusi į darbą. Ramus ir Anykščių li-
goninės laikinasis direktorius Dalis 
Vaiginas, nes, anot jo, nėščioji, ku-
riai buvo nustatytas koronavirusas, 
ligoninėje buvo apžiūrėta laikantis 
visų saugumo reikalavimų.

Praėjusią savaitę Anykščių rajono 
gyventojai dėl koronaviruso buvo 
tiriami intensyviau. Patikrinta be-

veik 200 žmonių, tačiau nė vienam 
iš jų COVID-19 nenustatytas.

Liepos 24 dienos Lietuvos Naci-
onalinio visuomenės sveikatos cen-
tro skelbiamais duomenimis, per 
parą Lietuvoje patvirtinti 26  nauji 
koronavirusinės infekcijos atvejai. 
Trylika iš jų, susijusių su protrūkiu 
transporto įmonėje, – Kaune. Devy-
ni naujai patvirtinti atvejai nustatyti 
Vilniaus apskrityje. Jie siejami su 
šeimos šventėmis, kurių dalyviams 
jau anksčiau patvirtinta COVID-
19 liga. Kaip užsikrėtė dar vienas 
asmuo Vilniuje, šiuo metu nėra 
aišku, aplinkybės nustatinėjamos. 
Dar vienas atvejis patvirtintas Pa-
nevėžio apskrityje. Be to, nustatyti 
dar du įvežtiniai atvejai, susiję su 
žmonėmis, atvykusiais iš Švedijos 
ir Ispanijos.  

Anykščiai šią savaitę švenčia 
miesto gimtadienį, tačiau kaimyni-
niame Molėtų rajone dėl koronavi-
ruso susirgimų situacija dramatiš-
ka. Prieš keletą dienų užsikrėtė du 
Užimtumo tarnybos specialistai. 

Penktadienį pranešta, kad korona-
virusu susirgo dar 3 molėtiškiai. 
Pranešama, kad susirgo dar vienas 
Užimtumo tarnybos darbuotojas, o 
kiti du atvejai siejami su anksčiau 
susirgusių tarnybos darbuotojų 
artimaisiais. Molėtuose laikinai 
uždaryta Užimtumo tarnyba. Lie-
pos 24 dienos duomenimis, Lie-
tuvoje koronavirusu yra užsikrėtę 
1 tūkst.986 asmenys. Nuo šios 
infekcijos jau mirė 80 žmonių, 
pasveiko - 1 tūkst. 616. Koronavi-
ruso epidemija taip pat įsisiautėjo 
ir Panevėžyje. Šiuo metu COVID 
-19 patvirtinta  jau septyniems 
miesto gyventojams. Respubliki-
nėje Panevėžio ligoninėje gydomi 
trys asmenys, užsikrėtę šia infekci-
ne liga. Nuo pandemijos pradžios 
Panevėžio mieste iš viso jau regis-
truota 29, o rajone - 9 COVID-19 
atvejų.Vyriausybė nuo kitos sa-
vaitės svarsto grąžinti privalomą 
apsauginių veido kaukių dėvėjimą 
viešajame transporte, parduotuvė-
se, renginiuose.

Autobusus dezinfekuoja ir be nurodymų Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė rekomendacijas ke-
liaujantiems viešuoju transportu. Keleiviams vėl rekomeduojama 
dėvėti kaukes.

Ministerijos sprendime pabrėžia-
ma, kad viešajame transporte negali 
dirbti žmonės, kurie serga arba jiems 
pasireiškia ūmių kvėpavimo takų in-
fekcijos simptomai, arba jiems yra 
taikomas reikalavimas dėl privalo-
mos ar rekomenduojamos izoliaci-
jos. Dėl saugumo rekomenduojama 
juos atskirti pertvaromis nuo keleivių 
arba išlaikyti ne mažesnį kaip 2 me-
trų atstumą. Jeigu minėtųjų pertvarų 
nėra, darbuotojams rekomenduoja-
ma dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones. 

Prekiauti kelionės bilietais au-
tobusuose nepatariama. Juose re-
komenduojama vežti tiek keleivių, 
kiek yra sėdimųjų vietų. Jei vežami 
stovintys keleiviai, tarp jų turi būti 
ne mažesnis nei 1 metro atstumas. 
Taip pat patariama nesėdėti veidu į 
veidą. Tai negalioja sutuoktiniams, 
artimiems giminaičiams. Kelei-
viams, išskyrus vaikus iki 6 metų 
amžiaus, viešajame transporte reko-
menduojama dėvėti veido kaukes, 
respiratorius ar kitas apsaugančias 
priemones. Kiekvienoje viešojo 

transporto priemonėje privaloma 
įrengti rankų dezinfekavimo prie-
mones ir aiškiai matomoje vietoje 
pateikti informaciją apie prevenci-
nes koronaviruso infekcijos prie-
mones.

Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo 
vietose rekomenduojama pažymėti 
laukimo vietas eilėje. Tarp eilių turi 
būti ne mažiau kaip 1 metro atstu-
mas. 

Taip pat privaloma užtikrinti, kad 
viešosiose transporto priemonėse 
reguliariai būtų valomi ir dezinfe-
kuojami dažnai liečiami paviršiai. 
Transporto priemonės valymas ir 
dezinfekcija turi būti atliekama ne 
rečiau kaip kartą per dieną. 

Vietinio autobusų susisiekimo 
UAB ,,Transporto centras“ trans-
porto vadovas Anykščių rajone  
Virginijus Sereikis ,,Anykštai“ 
sakė, kad vietos autobusuose ir to-
liau tęsiama per karantiną pradėta 
dezinfekcija.

,,Vairuotojai valo autobusus, 
dezinfekuoja po kiekvieno va-
žiavimo. Dezinfekcinio skysčio 
valymui ir rankų dezinfekavimui 
yra kiekviename autobuse“, - sakė 
V.Sereikis.

Pasak V.Sereikio, kitų rekomen-
dacijų UAB ,,Transporto centras“ 
praktiškai netaiko.,,Žinot, kai tai 
nėra privaloma, o tik rekomenda-
cijos...“, - kalbėjo V.Sereikis.

Veikia. Teisingumo ministerija 
penktadienį pranešė, kad visi jos 
valdomi registrai ir informacinės 
sistemos veikia. „Visi Teisingumo 
ministerijos registrai ir informaci-
nės sistemos turi atsarginius serve-
rius, todėl jų veikla buvo palyginti 
greitai atstatyta ir jie prieinami 
visa apimtimi“, – pranešime tei-
gė ministras Elvinas Jankevičius. 
Teisingumo ministerijos žinioje 
yra Gyventojų, Adresų, Nekilno-
jamojo turto, Juridinių asmenų, 
Hipotekos, Turto arešto aktų, Įga-
liojimų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, 
Testamentų, Neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų registrai. Taip pat 
– keturios informacinės sistemos: 
Antstolių, Piniginių lėšų apribo-
jimų, Juridinių asmenų dalyvių, 
Politinių partijų narių sąrašų. Šių 
registrų veikla buvo sutrikusi, kai 
po liūties Vilniuje vanduo pateko 
į Registrų centro Duomenų centro 
patalpas.

Išaisškino. Saugaus eismo auto-
mobilių keliais įstatymo nuostatos 
dėl teisės vairuoti grąžinimo tik po 
dešimties metų, kai vairuotojas du-
kart įkliuvo neblaivus, prieštarauja 
Konstitucijai, penktadienį paskel-
bė Konstitucinis Teismas (KT). 
Be kita ko, KT pripažino priešta-
raujančia Konstitucijai ir įstatymo 
nuostatą, kurioje buvo įtvirtinta, 
kad jeigu asmeniui teisė vairuoti 
atimta tris kartus, ji gali būti grą-
žinama ne anksčiau nei po 10 metų 
„Tai jau nėra pirmoji Konstitucinio 
Teismo byla, kurioje Konstitucinis 
Teismas iš esmės, priimdamas nu-
tarimą, kartu duoda suprasti, kad 
Lietuvoje egzistuojančių bausmių, 
sankcijų ir įvairių poveikio prie-
monių sistema yra išbalansuota, 
nesubalansuota, nesuderinta“, – 
sakė KT pirmininkas Dainius Žali-
mas. „Kartais poveikio priemonės 
viršija tai, kas yra būtina teisėtam 
įstatymo tikslui pasiekti“, – pri-
dūrė jis. Iki šio nutarimo asmuo, 
iš kurio teisė vairuoti transporto 
priemones buvo atimta du kartus 
už vairavimą būnant neblaiviam 
arba apsvaigusiam nuo narkoti-
kų, galėjo susigrąžinti šią teisę ne 
anksčiau kaip po dešimties metų. 
KT pirmininko teigimu, asmuo, iki 
šiol jeigu du kartus vairavo neblai-
vus arba apsvaigęs, buvo baudžia-
mas ne tik pagal Administracinių 
nusižengimų arba Baudžiamąjį ko-
deksą, bet ir pagal Saugaus eismo 
automobilių keliais įstatymą.

Pažeidė. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas ketvirta-
dienį nusprendė, kad Vyriausybės 
kanceliarija pažeidė žurnalistų 
teises nepateikdama ir ištrindama 
2018 metų spalį vykusio pasitari-
mo garso įrašą. Bylą nagrinėjusi 
teisėja Dalia Višinskienė sakė, kad 
žurnalistų skundas buvo patenkin-
tas iš dalies, tačiau nustatyta, kad 
šiuo metu nėra realios galimybės 
atkurti prašomą garso įrašą. „Teis-
mas nutarė pripažinti, kad kance-
liarija pažeidė šių pareiškėjų teisę 
į informaciją, o dar tiksliau – teisę 
gauti, rinkti ir skleisti informaciją“, 
–  sakė D. Višinskienė. Jos teigimu, 
toks sprendimas priimtas įvertinus 
tai, kad žurnalistai spalio 4 dieną į 
kanceliariją kreipėsi laiku, laikan-
tis įstatymais nustatytos tvarkos. 
Teisėja pabrėžė, kad prašoma in-
formacija kanceliarija disponavo 
iki spalio 5 dienos 23 valandos va-
karo, kuomet ji buvo ištrinta. 

- BNS
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Anykščių savivaldybės vadovai uždirba 
daugiau nei didmiesčių valdžia

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono mero atlyginimas yra didesnis už Vilniaus 
miesto mero ar Kauno miesto mero algas. Anykščių rajono vado-
vai taip pat uždirba daugiau ir už kaimyninių rajonų savivaldy-
bių vadovus.

Daugiau už didžiųjų miestų mero pavaduotojus uždirba ir 
Anykščių rajono mero pavaduotojas. 

Anykščių rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimai yra skel-
biami įstaigos tinklapyje – to reikalauja teisės aktai.

Kaip vertinate 
Anykščių miesto 
šventės 
programą? Ar 
dalyvausite 
šventėje?

Kamilija ŽAMBAITĖ:
- Puikiai! Tikrai dalyvausime! 

Labai žavi tiek visa programa, 
tiek atlikėjai. Tik gaila, kad kai 
kurie atlikėjai dainuos tuo pačiu 
laiku skirtingose vietose... Bet pati 
šventė, manau, bus labai smagi ir 
įdomi!

Deimantas GAIŽEVSKIS:
- Dalyvausiu ir būtinai, nepralei-

džiu Anykščių miesto šventės.

Laima ŽUKAUSKIENĖ:
- Gal Anykščių miesto šventė  

bus ir puiki, bet niekada neteko 
girdėti tų žmonių vardų pavardžių, 
kurie dalyvaus programoje.

Alvydas JANICKAS:
- Mano nuomone, tokiems ma-

siniams renginiams dar ne laikas. 
Kol siaučia koronaviruso pande-
mija, aš į Anykščių miesto šventę 
ir kitus renginius žiūriu atsargiai.

Anykščių mero alga gerokai di-
desnė nei Vilniaus mero

Antrąjį šių metų ketvirtį Anykščių 
rajono mero vidutinis mėnesio darbo 
užmokestis siekė 4 tūkst.313 Eur. 

Palyginimui - Vilniaus mies-
to mero - 3 tūkst.712 Eur, Kauno 
miesto mero - 3 tūkst.478 Eur.

Kupiškio rajono, kuris yra pa-
našaus dydžio, kaip ir Anykščių 
rajonas, meras per mėnesį gavo 3 
tūkst.485 Eur vidutinį mėnesio at-
lyginimą, Utenos rajono meras - 3 
tūkst.993 Eur.

Anykščių mero pavaduotojas 
uždirba daugiau nei Kauno 
vicemeras

Mero pavaduotojo vidutinis 
mėnesio darbo užmokestis yra 3 
tūkst.330 Eur. 

Palyginimui - Vilniaus mies-
to vicemero atlyginimas siekia 3 
tūkst.98 Eur, o Kauno - 2 tūkst.854 
Eur. Kupiškio rajono mero pava-
duotojo vidutinis mėnesio darbo 
užmokestis siekia  2 tūkst.640 Eur, 
Utenos rajono mero pavaduotojo - 2 
tūkst.720 Eur.

Vilniui mero patarėjai 
kainuoja daugiau

Anykščių rajono mero patarėjų 
vidutinis mėnesio atlyginimas sie-
kia 1 tūkst.725 Eur. 

Sostinėje Remigijui Šimašiui 
patarinėjantys žmonės uždirba 2 
tūkstančius 981 Eur. Koks Kupiš-
kio rajono savivaldybėje dirbančių  
mero patarėjų vidutinis darbo už-
mokestis - nenurodoma, o Utenos 
savivaldybėje politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojų uždarbis siekia 
2 tūkst.724 Eur.

Mūsų savivaldybės 
administracijos vadovė 
uždirba kukliau

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus vidu-
tinis mėnesio atlyginimas yra 2 
tūkst.973 Eur, jo pavaduotojo - 2 
tūkst.566 Eur.

Tačiau Vilniaus savivaldybės 
administracijos vadovai uždirba 
daugiau už Vilnaius merą. Vilniaus 
savivaldybės tinklapyje skelbiama, 
kad jų vidutinis mėnesio darbo už-
mokestis siekia 4 tūkstančius 584 
eurus neatskaičius mokesčių. 

Kauno savivaldybės administra-
cijos direktorius per mėnesį uždir-
ba 3 tūkst. 408 eurus iki mokesčių, 
Kupiškio rajono - 2 tūkst.640 Eur, 
Utenos rajono - 3 tūkst.429 Eur.

Administracijos specialistai 
labiau „mylimi“ sostinėje

Skyrių vedėjų vidutinis mėnesio 
darbo užmokestis yra 2 tūkst.286 
Eur, jų pavaduotojų - 1 tūkst.719 
Eur.

Vilniaus savivaldybėje skyrių 
vedėjų mėnesio atlyginimas yra 3 
tūkst. 277 eurai. Kupiškio rajone 
jie gauna 2 tūkst.127 Eur, o Ute-
nos rajone - 2 tūkst.468 Eur vidu-
tinį mėnesio darbo užmokestį.

Savivaldybės specialistų viduti-
nis mėnesio darbo užmokestis sie-
kia nuo 1 tūkst.482 iki 1 tūkst.563 
Eur.

Seniūnų vidutinis mėnesio dar-
bo užmokestis yra 1 tūkst.747 
Eur, jų pavaduotojų - 1 tūkst.447 
Eur. Seniūnijų specialistų bei so-
cialinio darbo organizatorių vi-
dutinis mėnesio darbo užmokes-
tis yra nuo 1 tūkst.263 Eur iki 1 
tūkst.352 Eur.

Koks yra Anykščių rajono sa-
vivaldybės darbuotojų vidutinis 
mėnesio darbo užmokestis, nėra 
jokia paslaptis. Šiuos duomenis 
pagal teisės aktus savivaldybės 
privalo skelbti viešai.

Politikų ir valdininkų atlygini-
mai skelbiami neatskaičius mo-
kesčių.

Nori, kad atlyginimai 
priklausytų nuo gyventojų 
skaičiaus

Beje, prieš dvejus metus Konstitu-
cinis Teismas (KT) aiškinosi, ar sa-
vivaldybės vadovų atlyginimas gali 
priklausyti nuo jos gyventojų skai-
čiaus. KT gavo grupės Seimo narių 
prašymą išaiškinti, ar merų ir vice-
merų atlyginimų diferencijavimas 
į dvi kategorijas pagal gyventojų 
skaičių neprieštarauja Konstitucijai. 
Į KT kreipėsi grupė parlamentarų, 
keldami klausimą, ar tokia tvarka 
atitinka nuostatą „kiekvienas žmo-
gus turi teisę gauti teisingą apmokė-
jimą už darbą“. Įstatymas merų ir vi-
cemerų atlyginimus skiria pagal tai, 
ar jų vadovaujamoje savivaldybėje 
yra 100 tūkst. gyventojų, ar mažiau. 

Į KT kreipęsi parlamentarai pa-
žymėjo, kad „Lietuvos savivaldy-
bės yra labai skirtingos ne tik pagal 
gyventojų skaičių, taigi ir merams 
bei merų pavaduotojams tenkantys 
darbinės veiklos iššūkiai yra skirtin-
gi, tad tik vienas kriterijus atlygini-
mams nustatyti nėra visiškai objek-
tyvu“. Seimo nariai kvestionuoja ir 
pasirinktą vos vieną gyventojų skai-
čiaus slenkstį – 100 tūkstančių.

„Vilniaus miesto savivaldybės, 
kurioje gyvena daugiau nei 0,5 mln. 
gyventojų, vadovams tenkanti atsa-
komybė yra daug didesnė nei Vil-
niaus rajono savivaldybės, kurioje 
gyvena apie 100 tūkst. gyventojų, 
vadovų, be to, skirtingi ir jų darbo 
ypatumai. Lygiai taip pat sunku ly-
ginti merų ir jų pavaduotojų darbą 
mažiausiose šalies savivaldybėse, 
kur gyvena vos per 3 tūkst. gyven-
tojų, su Panevėžio miesto savival-
dybe, kur gyventojų yra apie 90 
tūkst.“, – kreipimesi į KT nurodė 
Seimo nariai. Į KT kreipėsi dau-
giau kaip 30 parlamentarų, tarp jų 
daugiausia konservatorių atstovų, 
taip pat yra keli liberalų, socialde-
mokratų, „valstiečių“, „tvarkiečių“ 
parašai.

Kol kas algų dydžiai nesikeis

Pernai KT, išnagrinėjęs Seimo 
narių grupės prašymą dėl merų ir 
vicemerų atlyginimų, konstatavo, 
kad ,,savivaldybių tarybų, išrinktų 
per 2019 m. vykusius savivaldybių 
tarybų rinkimus, įgaliojimų laikui 
išrinktiems savivaldybių merams ir 
paskirtiems jų pavaduotojams įsta-
tymu negali būti nustatytas mažes-
nis darbo užmokestis nei jų kaden-
cijos pradžioje.“

Jeigu: „būtų mano valia, tai tokiems valdininkams atlyginimai perpus butų 
sumazinti - o dabartines skelbiamas verta moketi tiem, kurie dirba fizinį sunkų 
darbą: sluoja gatves, sienauja seniuniju centruose pakeles, zaidimu aiksteles, 
sodina geles. Taip ir norisi paklausti, kada baigsime ne savo pinigus moketi uz 
nieka, nes pinigai reikia uzsidirbti, o ne pasiimti.Kaip bemyletume dabartine 
valdzia - bet labiausia pasigendame buvusios valdzios, stiprios rankos ir suge-
bejimo valdyti mus, Anyksciu nusivylusius viskuo gyventojus. labai noretume 
tiketi - taip ilgai tęstis negali ir prie vadovo vairo turi sugrįzti tokie zmones kaip 
A.Gervinskas, k.Tubis.“

M.Fergizienė: „Palyginu su savo pajamomis. Meras gauna 12,87 kartų daugiau , pa-
vaduotojas - 9,93 kartų daugiau, patarėjas - 5.15 kartų daugiau už mane..“

Juozas: „Mero bei kitų vadovų atlyginimas turėtų būti proporcingas vidu-
tiniam rajono dirbančiųjų atlyginimui. Tik tuomet bus paskata stengtis gerinti 
žmonių gyvenimą, skatinti ekonomiką, imtis investicijų paieškos...“

Ačiū, Robertai: „Už galimybę pažvelgt į tiesą, kokius atlygius ,tik neaišku, už 
ką gauna sėdintys kabinetuose. kaźkas rašinėja, kad tai vos ne nusikaltimas vie-
šinti jų atlyginimus, taip tai nusikaltimas! atitrūkti atlyginimu nuo slaugytojos, 
mokytojos, pardavėjos ! Todel blogas jausmas dykaduoniams, kai žmones žino 
.ką gero gyventojams nuveikė tie tūkstančius gaudami ? eglei sukišo, name-
liams, ką padare konkretaus visuomenei, gyventojams ir už kokius darbus jie tiek 
gauna ? lauksim atsakymo“

balsai internete (anyksta.lt):

Kol kas tik vietiniai angelai? 

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro vadovas, apie An-
gelų muziejų: 

,,Galvojame, kodėl gi neturėti 
pasaulio angelų? Nereikia apsiri-
boti. Tikimės, kad ateityje turėsi-
me ekspoziciją „Suskridę angelai 
iš pasaulio“.

Jei giria – vadinasi, kažko 
prašys....

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja, 
apie pagyras: 

,,Nemėgstu perdėtų liaupsių, ta-
čiau visada malonu, kai pagiria.“

O gal ant pastato stogo?

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas, apie amfibijos panaudoji-
mą: 

,,Siūlyčiau amfibiją pastatyti 
ant postamento priešais Anykščių 
rajono savivaldybės pastatą, kaip 
paminklą neūkiškumui, nekompe-
tencijai ir aplaidumui.“ 

Sakot, liūdesio gaidelės 
nesigirdi?

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė, apie amfibiją: 

,,Palikime ją ramybėje. Gal nėra 
specialisto, kuris moka vairuoti, o 
jūs taip pasigardžiuodami rašote, 
kad nesiseka...“

Ir narai turės darbo...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie amfibiją: 

,,Kitas pritaikymo būdas: jeigu 
šis įrenginys per silpnas plauk-
ti prieš srovę Šventąja, kam ją 
kankinti - sukonstravus priekabą, 
paleisti Rubikių ežere pramoginiu 
maršrutu Pliažas - Sala - Pliažas“. 

O jei konfliktas ir yra žmo-
gaus poreikis?

Rimantas JUODELIS, Lie-
tuvos meno ir mokslo studijos 
Naujuosiuose Elmininkuose 
įkūrėjas, apie tai, ko gali pamo-
kyti: 

,,Mokau kitus to, kaip elgiasi 
kitas žmogus. Jeigu žinai, kaip 
žmogus reaguoja, paprasčiausiai 
po to gali išvengti įvairių konflik-
tų, žinoti kito asmens poreikius.“  

Bet išpjauti spėsim...

Bronius KARVELIS, anykš-
tėnas, apie miškus: 

,,Dabar Lietuva tiek prisiso-
dinusi, tiek prisiauginusi miškų, 
kiek neturėjo per visą istoriją.“ 
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Ekonominio atsigavimo tikslas – žmonės, 
o ne pelnai Rimantas kATkevičiUs

Ekonominis Europos Sąjungos atsigavimas šiuo kriziniu lai-
kotarpiu yra labai svarbus socialinei politikai. Jis didina žmonių 
užimtumą, pajamas, valstybės ir socialinio draudimo biudžetų 
įplaukas, tuo pačiu – galimybes skirti daugiau lėšų socialinei ap-
saugai. Tačiau vien ekonominio augimo nepakanka.

Taip teigia socialdemokratė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Europos 
Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmi-
ninkė. Pokalbis su ja – apie ES mastu priimtus ar ketinamus pri-
imti sprendimus įveikiant COVID-19 pandemijos sukeltą krizę.

- Gerbiama Vilija, vasaros 
džiaugsmai bei rūpesčiai lyg ir 
laikinai pridengė pandemijos 
sukeltas problemas. Kaip, Jūsų 
manymu, šias problemas sekasi 
spręsti Europos Sąjungai?

- O kaip sekasi šio sunkmečio 
problemas spręsti kiekvienam 
žmogui, kiekvienai šeimai, kie-
kvienam dirbančiajam, įstaigai ar 

įmonei? Krizė juk – kiekvieno iš 
mūsų akistata su galimais ar esa-
mais sunkumais. Pirmiausia viską 
vertinu iš šio taško.

Gerai, kad ES ir dauguma vals-
tybių pasimokė iš 2008 m. krizės 
klaidų. Dabar krizė įveikiama ne 
taupant, o investuojant ir numatant 
investicijas. Tikiuosi, kad ekono-
minis atsigavimas (o kartu su juo ir 
socialinis atsigavimas) įvyks spar-
čiau, nei buvo po 2008 metų kri-
zės. Tuomet sunkiai sekėsi atstatyti 
socialinius rodiklius, ekonominis 
atsigavimas lenkė socialinį atsiga-
vimą. Ekonominis atsigavimas yra 
labai svarbus, tačiau vien jo nepa-
kanka. Tikslas turi būti ne pelnai, o 
žmonės, jų gyvenimai.

- Šiuo metu daugiausiai kal-
bama apie ES paramą verslui, 
ekonomikai. Tam ES skirs 750 
milijardų. O kokios priemonės 
numatytos, kad būtų paremti 
pažeidžiami visuomenės nariai, 
dirbantieji?

- Kai kalbame apie ekonominio 
gaivinimo planą, reikia įvertinti ir 
visą kompleksą ES socialinės po-
litikos priemonių, kurios jau įgy-
vendinamos ar bus įgyvendintos 

nepriklausomai nuo ekonominio 
gaivinimo plano. Tai ir Socialinis 
fondas, Jaunimo užimtumo ir Vai-
kų garantijų programos, atnaujinta 
įgūdžių darbotvarkė, darbo ir šei-
mos suderinimas, darbo santykių 
apsauga, lankstesnis struktūrinių 
fondų ir paramos skurstantiems 
panaudojimas.

Išskirčiau trumpalaikes ir ilga-
laikes krizės pasekmių įveikimo 
priemones, kurias inicijavo Eu-
ropos Komisija ir kurioms pritarė 
Europos Parlamentas. Trumpalai-
kės: parama verslui, kuri turi padėti 
išsaugoti darbo vietas, darbuotojų 
pajamas ir verslo tvarumą (SURE 
programa, valstybėms narėms skir-
ta iki 100 mlrd. eurų lengvatinėms 
paskoloms nacionalinėms darbo 
schemoms remti); didesnės gali-
mybės valstybėms narėms finan-
suoti socialinius ir ekonominius 
projektus. 

Prie ilgalaikių programų reikia 
priskirti jau minėtas ES ekonomi-
kos gaivinimo priemones, padidin-
tą finansavimą Europos Sociali-
niam fondui ir jaunimo programai 
„Erasmus+“, atnaujintą jaunimo 
užimtumo garantiją , Europos ne-
darbo perdraudimo sistemą, vie-
ningus minimalaus mėnesio atly-
ginimo nustatymo principus visoje 
ES, didesnę ir labiau pasiekiamą 
pagalbą iš Globalizacijos fondo 
bankrutuojančių įmonių darbuoto-
jams.

- Iš Ekonomikos gaivinimo 
fondo lėšų Lietuvai numatyti pa-
pildomi 2,4 mlrd. eurų subsidijų, 
šalis iš fondo galės pasiskolinti 3 
mlrd. eurų. To pakaks?

- Tai didžiulė suma, jei ji bus 
investuota į žmones. Ir ne milijar-
duose esmė, o kaip jie bus panau-
doti. Neabejoju, kad nemaža dalis 
tų lėšų, kurios papildomai ateis į 
Lietuvą, bus ir turi būti panaudotos 
darbo, socialinėms programoms, 
švietimui, sveikatos apsaugai sti-
printi.

Komisijos pristatyme numatyta, 
jog iš šio fondo bus skiriamos pa-
pildomos lėšos   Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
fondui, užimtumo subsidijoms, 
sutrumpinto darbo laiko tvarkai, 
jaunimo užimtumo priemonėms, 
programai „Erasmus+“.

ES valstybių vadovams pagaliau 
pavyko susitarti ir dėl 2021-2027 
metų ES biudžeto. Dabar visos ko-
vos dėl tų milijardų persikels į Eu-
ropos Parlamentą, kuris turi pritar-
ti arba nepritarti valstybių vadovų 
susitarimui. Asmeniškai dirbsiu, 
kad kuo daugiau lėšų būtų numa-
tyta socialinei, švietimo, sveikatos 
sritims.

Iš tiesų, dauguma galių, pavyz-
džiui, socialinės politikos srityje 
priklauso ES valstybėms narėms. 
Nuo 2017 m., kai buvo pasirašyta 
Europos Socialinių teisių ramsčio 
deklaracija, ES socialinės politikos 
reikšmė tik didėja. 2008 metų krizė 
parodė, kad ES gebėjimas užtikrin-
ti žmonių socialinę apsaugą yra la-
bai pažeidžiamas. Neabejoju, jog 
bus padarytos reikiamos išvados ir 
iš COVID-19 krizės.

Užsak.nr.665

Vilija Blinkevičiūtė: „Gerai, 
kad ES ir dauguma valstybių 
pasimokė iš 2008 metų krizės 
klaidų“. 

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Prasminga ir nuotaikinga, su 
šviesia žinia, prasidedanti šiltais 
ir elegantiškais pusryčiais po 
atviru dangumi, besitęsianti su 
floristinių kilimų konkursu šventė, 
kuri stebina kūrybiniais suma-
nymais, ryškiomis spalvomis bei 
pikantiškais aromatais. Žavingos 
gyvo garso grupės, nepamirštami 
fejerverkai... Regis, visą širdį 
sudėjo Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistai, rengdami prane-
šimą apie 580-ąjį Anykščių miesto 
gimtadienį ir jam skirtą šventę.

ir tikrai negalėtumei rajono 
merijai nė puse žodžio paprieš-
tarauti. išgražėjo Anykščiai prieš 
miesto šventę, net Šventosios upė  
nušienauta.Tik ar reikėjo šitaip 
prakaitą braukti, didelius pinigus 
leisti?  

Žiū, net lrt.lt portalas paskelbė, 
kad europos ir lietuvos miestuo-
se daugėja nešienaujamų pievų ir, 
pasirodo, jos tokios paliekamos 

tikslingai. specialistai teigia, kad 
,,visuomenę reikia labiau šviesti 
apie gamtinį miestų apželdinimą, 
natūralumo estetiką ir tai, kodėl 
kuriant ir prižiūrint miesto erdves 
verta orientuotis į biologinės 
įvairoves puoselėjimą“. Moks-
liškai nustatyta, kad sterilumas 
mus vargina, mažina darbingumą, 
kenkia ne tik mums, bet ir gamtai, 
o šit nešienaujamos pievos - tai 
kryptingas švietimas apie bioįvai-
rovę, empatija  gamtai... vasara 
dar tęsiasi, tad Anykščių miesto 
šventei iš rajono biudžeto išleidus 
35 tūkst. eurų, europos miestų 
praktiką bus galima bet kada 
pritaikyti ir Anykščiuose.

Anykščių 
miesto šven-
tės programa 
šiemet, kaip 
niekada, krupš-
čiai apgalvota, 
kūrybingai 
sudėliota ir ,,stipri“. vien jau 
ko vertas organazitorių sprendi-
mas koncerto pasikviesti scenos 
grandą Romą Dambrauską. Tai, 
kad miesto šventėje skambės tokie 
jo superhitais tapę kūriniai, kaip 
,,vėjas“ ar ,,Rudeninis paukštis“, 
renginį kilstels visai į kitą lygme-
nį. su R.Dambrausko dainomis 
užaugo ne viena karta, be jo 
kūrinių sunkiai apsieina bet kuri 
,,sveikinimų koncerto“ laida, jas 
groja ,,Pūko“ radijas...

Anykščių rajono savivaldybė 
į miesto šventę buvo numačiusi 
pasikviesti atlikėją saulių Prūsai-
tį, tačiau argumentai atsisakyti 
jo paslaugų buvo labai svarūs - į 
miesto šventę tuomet susirinktų 

per daug žmonių. kiek jų į šventę 
susirnks šį savaitgalį, prognozuo-
ti sunku, tačiau portale anyksta.
lt surengtoje apklausoje, kurioje 
skaitytojų teiraujamasi, ar jie da-
lyvaus Anykščių miesto šventėje, 
tik 35 proc. respondentų atsakė 
,,taip“, o 50 proc. teigė, kad 
koronaviruso pandemijos metu 
masinių susibūrimų vengiantys.

kita vertus, liepos 19 dieną 
Anykščių turguje buvo rodomas 
vienas iš festivalio ,,ARTimi“ 
spektaklių, į kurį susirinko dau-
gybė žmonių. Anykštėnas Alvydas 
janickas pastebėjo, kad rengi-
nyje dalyvavę žmonės visiškai 
nepaisė rekomendacijų, kaip 

neužsikrėsti 
koronaviruso 
infekcija.

,,Mano nuo-
mone, tokiems 
masiniams 
renginiams 

dar ne laikas. stebėti spektaklio 
susirinko daugybė žmonių, nie-
kas nesilaikė saugaus atstumo, 
nedėvėjo apsauginių veido 
kaukių - vaizdas buvo ,,lyg silkės 
bačkoje“, - ,,Anykštai“ pasakojo 
A.janickas.

Anykščių miesto šventės 
organizatoriai ,,apsidraudė“ - po 
Anykščių miesto šventės progra-
ma puikuojasi eilutė: ,,RenGi-
niŲ MeTU BūTinA lAikYTis 
visŲ sAUGUMO RekOMen-
DACijŲ“. visų, tai kurių - 
mugėje saugoti savo piniginę, 
miestelėnų pusryčiuose neragauti 
kęstučio Tubio atsinešto medaus 
ar nešokti po ratais žydrajam 
Anykščių turizmo ir verslo infor-

macijos centro traukinukui?
Šioje vietoje pasigedau sva-

resnio Anykščių rajono savi-
valdybės visuomenės sveikatos 
biuro indėlio į miesto šventę. 
jei šios įstaigos specialistai per 
šv.valentino dieną miestelėnams 
dalija prezervatyvus, kodėl šį 
savaitgalį šventės dalyviams 
negalėjo parūpinti apsauginių 
veido kaukių, gal dar ir paskaitą 
,,Pažink koronavirusą žaisda-
mas“ surengti?

Žvelgiu į ,,prasmingą ir šviesią 
žinią nešančią“ Anykščių miesto 
šventės programą, kurioje tiek 
daug renginių pavadinimų su 
žodžiu ,,angelas“. ,,Devilstone“ 
organizatoriai šią vasarą koro-
naviruso pandemijos išsigando, 
tad gal tikrai mus per miesto 
šventę nuo COviD-19 apsaugos 
angelai?

Pikta tiktai, kad sekmadienį, 
per šv.Onos atlaidus, greičiau-
siai nebus galima nusipirkti 
kermošinių saldainių. koks ker-
mošius be jų!?  savivaldybė apie 
organizuojamą ,,Atlaidų mugę“ 
net bažnyčios tvorą skelbimais 
nuklijavo, tačiau prekybininkus 
išgąsdino per dideli mokes-
čiai. koronaviruso pandemija 
kaip reikiant, matyt, nustekeno 
rajono biudžetą -  kas, jei ne 
kermošinių saldainių ir šventų 
paveikslėlių prekeiviai dar gali 
jį išgelbėti...

O dezinfekcinio skysčio eida-
mi į šventinius renginius dėl visa 
pikta įsimeskite. kas ten žino, 
gal R.Dambrausko pasiklausyt 
susirinks dar daugiau žmonių 
nei s.Prūsaičio?!

šiupinys

...Išgražėjo Anykščiai prieš 
miesto šventę, net Šventosios 
upė  nušienauta...

Pasiūlymas. Viešoji įstaiga 
,,Pūkuota svajonė“, kuri rūpinasi 
Anykščių rajono beglobiais gy-
vūnais, paskelbė, kad gyvūnai itin 
stokoja globėjų. Pasiryžusiems 
globoti gyvūnus, viešoji įstaiga 
žada suteikti visa, ko reikia gyvū-
nams - narvus, dubenėlius, kraiką 
ir net maistą.

Gaisras. Liepos 22 dieną, tre-
čiadienį, Kavarsko seniūnijos Pa-
piškių kaimo atviroje teritorijoje 
degė šieno rulonai (30 eilių, kie-
kvienoje po 10 rulonų). Sudegė ir 
sulieti vandeniu 200 rulonų, nuo 
ugnies išgelbėta100 rulonų šieno. 

Kandidatai. Į rudenį vyksian-
čius Seimo rinkimus Deltuvos 
šiaurinėje rinkimų apygardoje 
jau registruoti keturi kandidatai. 
Ketvirtuoju kandidatu tapo Darbo 
partijos atstovas Ričardas Sargū-
nas. Priminsime, kad Deltuvos 
šiaurinėje rinkimų apygardoje taip 
pat kandidatuoja konservatorius 
Sergejus Jovaiša, socialdemokra-
tas Kęstutis Jacunskas ir liberalas 
Mindaugas Sargūnas. 

Smurtas. Liepos 19 dieną  apie 
21.30 val. Skiemonių seniūnijoje 
vyras (g. 1969 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1984 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.    

Vagystė. Liepos 22 dieną  apie 
14.30 val. pastebėta, jog įsibrau-
ta į namus Kavarsko seniūnijos 
Džiugų kaime bei pagrobta 310 
eurų. Padaryta žala - 330 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pramogos. Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras prane-
šė, kad tubingas arba nusileidimas 
padangomis nuo Kalitos kalno 
lankytojams bus pasiūlytas nuo 
rugpjūčio pabaigos. Beje, vers-
lininko Deivido Dilio įsteigtame 
Labirintų parke jau sūlomos nau-
jovės - vienintelės Lietuvoje van-
dens mūšio valtelės (angl. bumper 
boats), juostelių labirintas, lauko 
muzikos instrumentai, žuvų mai-
tinimo aikštelė bei gimtadieniams 
skirta pramogų palapinė. 

Komfortas. Šį mėnesį Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracija yra paskelbusi viešąjį pir-
kimą vėdinimo - kondicionavimo 
sistemos įrengimui dalyje Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos kla-
sių.

Saugumas. Anykščių rajono 
savivaldybė skyrė 10 tūkst. Eur 
gyventojų saugumo gerinimo 
projektams. 6 tūkst. Eur atite-
ko Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato projek-
tui ,,Pilietinė savisauga - saugi 
kaimynystė“, 1 tūkst.200 Eur - 
Anykščių švietimo pagalbos tar-
nybos projektui ,,Tėvų švietimas 
apie žalingų įpročių (alkoholio, 
rūkymo) prevenciją“. 1 tūkst.693 
Eur skirti Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos projektui 
,,Saugi mokyklos bendruomenė“, 
600 Eur - vaikų lopšelio - darže-
lio ,,Spindulėlis“ projektui ,,Sau-
gaus eismo įgūdžių ugdymas nuo 
ankstyvosios vaikystės“, 507 Eur 
- Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro projektui ,,Gyvenk sveikai, 
sportuok linksmai“.

Kopija. Vienos A4 formato ko-
pijos kaina 30 euro centų. 
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Angelų miestu Anykščiai praminti 
jau dešimt metų

Pirmasis Angelų muziejus Lietuvoje jau mini dešimtmetį. Anykš-
čių menų centro, koordinuojančio Angelų muziejaus ir Sakralinio 
meno centro veiklą, direktorius Tomas Tuskenis džiaugiasi angelų 
buvimu Anykščių mieste: „Kur bepažiūrėsi, jauti globą.“ 

Anykščių miesto šventės pro-
gramą paįvairins Angelų muzie-
jaus dešimtmečiui skirtas rengi-
nys,  vyksiantis liepos 25 dieną 19 
valandą Angelų muziejuje arba jo 
kiemelyje (priklausomai nuo oro 
sąlygų). Numatytoje programoje 
„Vasaros dialogai“ pasirodys iš 
Anykščių kilę menininkai - aktorė 
Dalia Michelevičiūtė ir kompozi-
torius Julius Aglinskas.

Anykščių menų centro Angelų 
muziejaus vedėja Rita Tulušienė 
sako: „Šiais metais, minėdami An-
gelų muziejaus dešimtmetį, į ren-
ginį kvietėme ir kūrinių autorius, ir 
mecenatus. Tikimės, kad nemažai 
žmonių dalyvaus“, – „Anykštos“ 
laikraščiui pasakojo ji. Renginys 
dedikuotas menininkams, muzie-
jaus rėmėjams ir gerbėjams.

Kaip rašoma Anykščių menų 
centro tinklalapyje, 2010 metais 
teatralė Beatričė Kleizaitė-Vasaris 
Anykščius praminė Angelų miestu. 
Jai paantrino ir muziejaus talkinin-
kas, kunigas Justas Jasėnas saky-
damas: „Ėmė ir suskrido daugybė 
– miriadų miriadai angelų. Nusi-
leido jie į kalvotąsias Anykščių 
platumas.“ Angelų miesto įvaizdis 
prigyja Anykščiuose – net rajono 
vadovai, vykdami į užsienį, lauk-
tuvių veža angelų statulėles.

R. Tulušienės teigimu, ekspo-

natų kolekciją vis pildo dovanos, 
gautos iš pavienių žmonių, įstaigų, 
organizacijų ir netgi veikiančių 
Lietuvoje užsienio šalių ambasa-
dų. Pirmieji angelai gauti iš Italijos 
ir Estijos diplomatų. 2017 metais 

italų menininkė Vittoria Lepore 
įteikė muziejui „Mėlyną angelą“, o 
Estijos kūrėja Katharina Aus 2018 
metais pristatė keraminį angelo 
biustą. 

Anykščiams 580 metų!

Miesto šventė „Anykščiai. Čia gera“ 
2020 m. liepos 24–26 d.

Veiklos šventės dienomis:

● Kelionės traukinuku nuo miesto apžvalgos aikštelės iki miesto stadiono 
● Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekoje (toliau – Bibliotekoje)
● 11.00–19.00 val. Istorijų dvarelis kviečia vaikus ir šeimas „Pažink istoriją žaisdamas“ Okuličiūtės dvarelyje
● 24–25 d. 10.00–20.00 val. – Muziejaus edukacinis kiemelis A. Baranausko aikštėje
● 24 d. nuo 10.00 val. iki 25 d. 16.00 val. Krepšinio maratonas tarp Anykščių ir Kupiškio komandų miesto parko aikštelėje

Liepos 25 d., šeštadienis

Nuo 9.00 val. iki 22.00 val. – Šventės mugė
● Vilniaus, M. Valančiaus, Parko gatvėse ir Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos vidiniame kieme
● Pramogos vaikams ir šeimoms miesto parke, Šventosios upės pakrantėje ir prie miesto kempingo „Po žvaigždėm“
10.00–16.00 val. Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų knygų mugė Vyskupo skvere
10.00 val. Miestelėnų pusryčiai. Groja AKC instrumentinis kvartetas (vad. Kęstutis Grigaliūnas) prie A. Vienuolio paminklo
10.00 val. Tradicinis tarptautinis šaškių turnyras „Nykščio namų“ didžiojoje konferencijų salėje
10.00–15.00 val. Kūrybinės laboratorijos Angelų muziejaus kiemelyje
11.00 val. Kraštotyrininkų sambūris „Draugaukim – bendraukim – bendradarbiaukim“ ir kraštietės Irmos Randakevičienės poezijos knygos „Šiaurės eilės“ pristatymas Bibliotekos 

salėje
12.00 val. Svorių nešimo rungtis miesto parke
12.00 ir 15.00 val. – Edukacinė programa „Linksmų portretų piešimas ant šilko“  Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje
13.00 val. Šachmatų turnyras Bibliotekoje
13.00 val. Interaktyvus koncertas „Rugiapjūtė“ kartu su Kauno folkloro klubu „Liktužė“ (vad. Jūratė Svidinskienė) Arklio muziejuje, Niūronių kaime
14.00 val. Rimanto P. Vanago leidinio „Nakties žiemos dangaus elegijos“, skirto dailininko Rudolfo Baraniko gimimo 100-mečiui, pristatymas. Dalyvauja sūnėnas Ilja Baranikas, 

smuikininkas Borisas Traubas Koplyčioje
14.00 val. Koncertas „Šurmulynas“ prie Kultūros centro. Dalyvauja:
● Cesvainės (Latvija) vidurinės mokyklos šokių kolektyvas „Spriditis“ (vad. Janis Škėle)
● AKC mėgėjų meno kolektyvai
15.00 val. Floristinių kilimų kūrėjų apdovanojimas prie Kultūros centro
15.00 val. Pasaulio anykštėnų bendrijos narių susitikimas Koplyčioje 
16.00 val. Literatūros ir muzikos improvizacijų popietė mažiems ir dideliems „Skaitymo džiaugsmas“ su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu ir jo kūrinių personažais. Dalyvauja akto-

rius Dalius Skamarakas prie A. Baranausko klėtelės
18.00 val. Parodos „Apie angelus ir kitas būtybes“ (iš Vilniaus dailės akademijos rinkinių) pristatymas. Parodos kuratorius dr. Vidas Poškus Angelų muziejuje
19.00 val. Angelų muziejaus 10-mečio renginys menininkams, muziejaus rėmėjams ir gerbėjams. Programoje „Vasaros dialogai“ dalyvauja aktorė Dalia Michelevičiūtė ir kompozi-

torius Julius Aglinskas Angelų muziejaus kiemelyje
19.00 val. miesto parke:
● AKC populiariosios muzikos grupė „Užgaidos“ (vad. Regina Stumburienė) ir kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas)
● Romas Dambrauskas su gyvo garso grupe
19.00 val. prie miesto kempingo „Po žvaigždėm“:
● Dainų autorė ir atlikėja Deimantė Kavaliauskaitė
● Dainų autorė ir atlikėja Urtė Jovaišaitė
● AKC pramoginės muzikos grupė „Puella“ (vad. Rūta Aglinskienė)
● 21.00 val. GJan (Greta Jančytė) su gyvo garso grupe
20.00 val. Vyskupo skvero papėdėje:
● Aktorius Mantas Bendžius
● Gyvo garso grupė „Kieno mishke kankorezhiai“
● Gyvo garso grupė „Michael Frishman Show“
23.00 val. Šventiniai fejerverkai prie Šventosios upės tilto

Liepos 27 d., sekmadienis

Šv. Onos atlaidai Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje:
Nuo 9 val. Atlaidų mugė prie Bažnyčios
9.00 val. Šv. mišios 
11.00 val. Šv. mišios – Suma 
13.00 val. – Panevėžio lėlių vežimo teatro muzikinė komedija visai šeimai „Lietuviški perdainavimai“ (autorius ir režisierius Jurijus Titarovas)  prie Kultūros centro
15.00 val. Girmantė ir A. Polevikov trio. Albumo „Upės“ pristatymas. Atlikėjai: Girmantė Vaitkutė (vokalas), Andrej Polevikov (klavišiniai), Denis Murašov (kontrabosas/bosinė 

gitara) ir Andrius Kairys (mušamieji) Angelų muziejaus kiemelyje
Užsak. nr.666.

Jurgos butelis. Rašytojos 
Jurgos Ivanauskaitės ange-
lais ištapytas vyno butelis – 
unikali kolekcijos dalis.

Italų juvelyrika. Italų juve-
lyras Franco Coccopalmeri, 
kurio pagamintą žiedą dė-
vėjo popiežius Benediktas 
XVI-asis, Angelų muziejui 
dovanojo savo dirbinį. Kom-
pozicijoje jungiasi širdis, 
kryžius ir angelas.

Anykštėnas Tomas Tuskenis, žinomas kaip operos solistas, bari-
tonas, nuo 2012 metų eina Anykščių menų centro direktoriaus 
pareigas. (Nukelta į 11 psl.)
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Ryški, laisva asmenybė ne visiems 
kelia pasigėrėjimą Rimantas Povilas VANAGAS

Pradžios užuomazga

Jeigu prieš ketvirtį amžiaus bū-
čiau žinojęs, kad rašysiu knygą 
apie Rudolfą Baraniką, dievaž, 

būčiau nepaleidęs jo be išpažin-
ties už visą gyvenimą! Ir į Niujorką 
būčiau pasistengęs nuskristi – visa-
da stengiausi pamatyti, kur ir kaip 
mano knygų herojai dirba, valgo, 
miega, kuria, ką mato pro langą ar 
išėję į kiemą. Jokia paslaptis, kad 
būtent būstas daug ką pasako apie 
gyventojo skonį, įpročius, pomė-
gius, išsilavinimą, mentalitetą.

Taigi labai gaila, bet Rudolfo 
Baraniko laiku neiškvočiau. Tu-
rėjau tik keletą jo laiškų ir  susi-
tikimų Vilniuje bei Anykščiuose 
nuobiras. Ir staiga – „apvalus“ 
pasaulinio garso dailininko jubilie-
jus, jo kūrinių paroda, įpareigojanti 
pristatyti Lietuvoje menkai težino-
mą menininką! O jis, kaip tyčia, 
daugiau nei pusę amžiaus gyveno 
užjūryje, nepaliko įpėdinių, žmona 
taip pat jau Anapily... Atsiremti į 
jo kūrinius? Bet paveikslai taip pat 
užjūrių galerijose, be to, nesu me-
notyrininkas... 

Pasijutau lyg vaikas stataus 
Šventosios skardžio ties Mikieriais 
papėdėje.

 
Kaip gimsta menininko 

stilius?

Varteliai prasivėrė, kai supra-
tau: Rudolfas Baranikas mums 
pirmiausia – anykštėnas, nes juo 
ir norėjo būti, ir buvo. Kai pirmą 

kartą – 1996-aisiais – išgirdau jį 
kalbant lietuviškai, mane suėmė 
juokas: jis kalbėjo lygiai taip, kaip 
mano tėvai. Anykštėnų tarme su 
visom iš jos išplaukiančiom into-
nacijom, pasakų motyvais ir eilė-
raščiais, savotišku humoru.  

Tik jo prisiminimai buvo kito-
kie.

Prisiminimai! Rudolfas visą gy-
venimą kartojo, kad pasaulio pa-
veikslui užtenka ir dviejų spalvų 
– baltos ir juodos. Taip jis ir rašė, 
ir tapė – juodai baltai. Bet ne to-
dėl, kad menininkas būtų sumąs-
tęs tokią stiliaus gudrybę, triuką, 
„kampą“ – tiesiog pats pasaulis 
lemiamais momentais atsisuko į 
jį kontrastingais dienos ir nakties 
pavidalais. Balti prisiminimai at-
gimdavo Rudolfui pasakojant apie 
gimtąjį miestelį, Anykštą ir Šven-
tąją, nuotykius progimnazijoje. Ir 
anglių juodumo – kai prabildavo 
apie karą, savo tėvus ir seserį, žu-
vusius 1941-aisiais. 

Lietuvišką mokyklą baigęs, lie-
tuvių kalbą, kultūrą ir literatūrą 
pamėgęs žydas niekaip nepajėgė 
suprasti, kodėl jo kaimynai anykš-
tėnai, ligi tol buvę tarsi normalūs 
žmonės, staiga tapo neatpažįstamai 
godūs, pikti, žiaurūs. O aš baisiai 
norėjau parodyti jam, kad lietuviai 
ne visi buvo tokie nei anuomet, 
nei juo labiau dabar. Pasakiau Ru-
dolfui: „Kai Jeruzalėje, Jad Va-
šem muziejuje, atminimo sienoje 
skaitydamas nužudytųjų pavardes 
radau Eliją Baraniką, Michlą Ba-
ranikienę ir Rachelę Baranikaitę, 

pasijutau taip, lyg jie būtų mano 
artimieji“.

Iš nušvitusių Rudolfo akių su-
pratau: jis manimi patikėjo.

Ar galėjau nuvilti jį? 
Tiesiog privalėjau kada nors – 

geriau vėliau, negu niekad! – iš-
kloti Rudolfo Baraniko istoriją. 

Raktas knygai

Lyg iš dangaus nukrito Ilja Ba-
ranikas – Rudolfo sūnėnas. Jį su 
žmona Galina pas mane atvežė 
garsus Lietuvos smuikininkas Bo-
risas Traubas, kurio šaknys, beje, 
taip pat Anykščių žemėje. Vėl 
mane tarsi žaibas apšvietė – vi-
sos Baranikų giminės gijos veda į 
Anykščius! 

Ilja – televizijos žurnalistas, dir-
bęs Maskvoje, Skandinavijos šaly-
se, vėliau persikėlęs į JAV. 

Žinoma, pirmoji priebėga Ame-
rikoje buvo Dėdės pastogė. Žodis 
po žodžio Ilja išklojo man nuosta-
bią brolių Rudolfo ir Josifo Bara-
nikų gyvenimų paralelę. Rudolfas 
gyveno JAV, o Josifas – Maskvo-
je, paskui Vilniuje. Pirmasis buvo 
atviras ir kovingas socialistas, an-
trasis paslapčiomis simpatizavo 
laisvajam pasauliui… Ir štai, liki-
mui lėmus, „amerikonas“ Rudolfas 
savo akimis pamatė tarybinę tikro-
vę, o „homo sovieticus“ Josifas – 
amerikietiškąją. Kuo tai pasibaigė? 
Labai nelauktai, netikėtai…

Ilja buvo tas žmogus, kuris ne 
tik pažėrė man autentiškų prisi-
minimų apie Dėdę, bet ir atsiuntė 
šūsnį leidinių apie jį. Ypač nudžiu-
gau, gavęs dokumentinių nuotrau-
kų kopijų. Kas kada nors bendravo 
su žydais, tas žino, kokios retos ir 
brangios žydams prieškario nuo-
traukos – daugelis jų buvo sunai-
kintos Holokausto metu, ką nors 
išsaugoti pavyko tik vienetams.             

Labai painiais keliais pavyko 
surasti 1996 metų R.Baraniko 
parodos Vilniuje kuratorę Sandrą 
Skurvidaitę. Apsigyvenusi JAV, ji 
artimai bendravo su Rudolfu ir jo 
žmona May Stevens – menotyri-
ninkės atsakymai į mano klausi-
mus tapo unikaliais liudijimais. Ne 
mažiau netikėtas atradimas buvo ... 
„Anykštos“ pirmtakas „Kolektyvi-
nis darbas“: ieškodamas visai kitų 
dalykų, „užšokau“ ant publikacijų 
apie Rudolfą Baraniką. Pasirodo, 
politinio protesto abstračiojoje 
dailėje pradininkas dar sovietme-
čiu porą kartų lankėsi Lietuvoje ir 

Anykščiuose! Pamačiau dailininką 
visai kitoje šviesoje. Neįkainoja-
mas atradimas – ir versmė peno 
naujiems apmąstymams…     

Kasdien iriantis vis ta pačia kryp-
timi, pavyko rasti Rudolfo žmonos 
May garso įrašus. Argi ne įdomu 
išgirsti, kaip savo vyrą apibūdina 
kolegė dailininkė, garsi feministė, 
prisiekusi kovotoja už moterų tei-
ses? Žengusi koja kojon su vyru 
visuose frontuose? Tiesą pasakius, 
tie įrašai mane ne tik nustebino, bet 
ir apstulbino... 

Ir taip toliau, ir taip toliau.

„Napalmo elegijos“ ir kitos 
nakties dangaus žvaigždės

Rudolfą Baraniką labiausiai iš-
garsino paveikslų ciklas „Napal-
mo elegijos“. Idėja menininkui 
kilo, spaudoje pamačius napalmo 
apdegintą Vietnamo vaiko galvu-
tę. Iš pradžių fotonuotraukos ga-
balėlį Rudolfas panaudojo, kurda-
mas lankstinuką, kviečiantį viešai 
protestuoti prieš karą Vietname. 
O paskui tas įvaizdis išsiliejo vis 
kitais variantais, pakildamas iki 
filosofinių, moralinių aukštumų. 

Tiesa, tie paveikslai Amerikoje 
ne iškart susilaukė palankaus įver-
tinimo, ir tai nesunku suprasti: 

JAV buvo tiesiogiai įsivėlusios 
į šį kruviną karą, tad toli gražu ne 
visos meno galerijos išskėstomis 
rankomis sutikdavo protesto meni-
ninkus. Tačiau pasipriešinimas vir-
to galingu judėjimu, į jį įsijungė ne 
tik gausybė Amerikos, bet ir viso 
pasaulio menininkų, politikų – an-
tai Prancūzija su Šarliu de Goliu 
priešakyje netgi išstojo iš NATO. 
Rudolfo Baraniko paveikslai tapo 
ir aktualūs, ir reikšmingi...

Karas II pasaulinio karo vetera-
nui Rudolfui (savanoriu įstojęs į 
JAV kariuomenę, atsidūrė Didžio-
joje Britanijoje, paskui Vokietijo-
je) visuomet asocijavosi su blogiu, 
žmogaus pažeminimu, skausmu. Jį 
ypač sukrėtė vaizdas, kurį pamatė 
su inžinerijos daliniu persikėlęs 
per Lamanšą. Prieš kelias dienas 
buvo prasidėjusi tūkstančių aukų 

pareikalavusi Normandijos opera-
cija, aplinkui per daugelį kilome-
trų styrojo baisūs nesenų kautynių 
ženklai. Tokio vaizdo Rudolfas net 
košmariškam sapne nebuvo regė-
jęs... O netrukus po karo jį ne ma-
žiau sukrėtė brolio Josifo atsiųsta 
žinia apie Anykščiuose išžudytą jų 
šeimą... Kai kurie gyvi išlikę žydai 
galbūt tramdė keršto jausmą, bet 
Rudolfas visam gyvenimui tapo 
prisiekusiu pacifistu.     

Maždaug po 20 metų Rudolfas 
Baranikas sakys, jog „Napalmo 
elegijų“ juodas dangus su apmi-
rusiom būties detalėm tinka ir tra-
giškiems įvykiams Anykščiuose 
įamžinti...

Menas – aukščiau visko!

Karti gyvenimo patirtis (karas, 
Holokaustas, sūnaus savižudybė, 
kolegų menininkų dramatiški liki-
mai) Rudolfui Baranikui suformu-
lavo tvirtą nuostatą: žemėje kei-
čiasi valstybių sienos, papročiai, 
moralinės vertybės, politinės ideo-
logijos ir daug kas kita, suyra tvir-
čiausios pilys ir aukščiausi bokštai, 
bet tikras menas – išlieka! 

Rudolfas Baranikas su sūnum Stevenu. Niujorkas, 1980.

2014 m. vasarą Anykščių senamiestyje susėdo (iš kairės): Borisas Traubas, Vijoleta Vanagienė, 
Galina Baranikienė, Rimantas Vanagas. 

Rudolfas Baranikas. Citatos (detalė).1965

(Nukelta į 13 psl.)

Su May Stevens Rudolfas 
Baranikas žingsniavo koja 
kojon lygiai 50 metų!

Reminescencijos parašius knygą „Žiemos nakties dangaus elegijos“ 



2020 m. liepos 25 d.

pirmadienis 2020 07 27

sekmadienis 2020 07 26

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Druskos princesė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Neatrasti 
Kolumbijos kampeliai .
12:50 Puaro N-7. 
14:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
15:00 Kryžių kalno atlai-
dai. 
16:35 Lietuvos kolumbai.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
(kart.).
19:30 Savaitė. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“..
21:30 Premjera. Astrid 
Lindgren jaunystėN-14.
23:35 Nuodėmės užkalbė-
j imas N-14.
01:15 Kino žvaigždžių 
alėja. Mini ir Moskovicas 
N-14. (kart.).

06:45 Stivenas Visata.
07:30 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:15 Berniukas 
Blogiukas.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
09:30 Tinginių miestel is.
09:55 Pramuštgalviai.
11:35 Gaisrinės šuo.
13:50 Nuogas ginklas 2 
1/2. N-7. 
15:35 Uždelsta meilė N-7. 
17:30 Teleloto. 2020 m. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Transformeriai. N-7. 
22:30 Pinigų monstras 
N14. 
00:25 Paskutinės mergi-
nos N14. 
02:00 Tėtukas namie (k) 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Galingasis 6 N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioj i  byla.
11:30 Keista magija.
13:20 Titanikas N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.

19:30 Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra N-7.
21:40 Transporteris 2 
N-14.
01:15 Iksmenai.. N-7 
(kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Alytus 
(k). 2019 m. 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k)N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Balt i jos galiūnų 
čempionatas. Radvil iškis. 
2019 m. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Nepaprastos žmo-
gaus galimybės.
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Narkotikų prekeiviai 
N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:35 Fargo N14. 
01:30 Vienuolis nusilei-
džia nuo kalno (k) N14. 

06:00 Akloj i  (k). 
07:35 Pasisvėrę ir lai-

mingi.
08:35 Daktaras Ozas. N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
11:30 Populiariausi užkan-
džiai.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7.
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 SNOBO KINAS 
Svetima šalis N14. 
23:15 Somalio piratai 
N14. 
01:25 Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Evelina Sašenko. 
Koncertas(kart.).
07:15 Mano tėviškė. 
Mamertas Indriliūnas. 
(kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 
08:00 Kelias. Programa 
apie tradicines protestantų 
bendruomenes Lietuvoje. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. Rimas Burokas. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Būtovės slėpiniai 1, 
2 d.
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šventadienio mintys. 

13:30 Stilius.
14:25 Pirmą kartą. (kart.).
14:30 Euromaxx. 
15:00 Išsaugota istorija. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
16:00 Muzikos talentų lyga 
2017. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos.
Skulptorius Leonas 
Strioga. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2018 m. 
Aštuntfinalis. Kolumbija – 
Anglija.
23:45 Koncertas „Open to 
the World“.
00:40 Nijolė N-7. (kart.).
02:00 Astrid Lindgren jau-
nystė N-14. (kart.).

06:35 Skilusios kaukolės 
iššūkis (kart.) N-7.
07:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Gyvūnų klanai 
(kart.) N-7.
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
12:55 Gyvūnų klanai N-7.
14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias N-7.

16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Bearas Gryllsas 
N-7.
19:00 Lietuvos talentai - 
2019. 
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Septinta kategori ja  
N-14.
23:50 Havajai 5.0 N-7.

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas. N-7.
08.00 Pagal iau savait-
gal is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Part izanų kel ia is. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiul iu. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.
14.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
16.00 Žinios.Orai .
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukci jos su 
Edmundu Jaki la ič iu. 
18.00 Žinios.Orai .
18.30 Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai .  Dvidešimtasis am-
žius prasideda (2).  N-7.
20.00 Žinios.Orai .
20.30 Viešnia iš atei t ies.
22.00 Pinigų karta. 
22.30 Žinios.Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Dekonstrukci jos su 
Edmundu Jaki la ič iu. 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45. Hadsonas ir 
Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė 
Beti 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 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:25 Stop juosta .
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Kvailiai šėlsta N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Ateities pasaulis 
N14..
00:15 Mirtinas ginklas N-7. 
01:10 Pinigų monstras (k) 
N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Pasaulis pagal mo-
teris (kart.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Derybininkas N-14.
00:15 Skubi pagalba N-14.
01:15 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7..
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgančios kortos 
N14. 
22:50 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:40 Narkotikų prekeiviai 
(k) N14. .

06:10 Pasisvėrę ir laimingi.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 

10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva 
N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7..
21:00 Didingiausias filmas 
N14..
22:35 Aukštakulnių kerštas.
00:30 Rožių karas.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Išsaugota istorija. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė(kart.).
08:20 Džeronimas .
08:45 Gustavo enciklopedi-
ja. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus albumas. 
(kart.).
12:40 Čia – kinas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2017. (kart.).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga .
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. 

16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė .
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
19:30 Kauno bažnyčios.
19:40 Milžiniški nacių sta-
tiniai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vieno buto istorija: 
Balys Sruoga. 
22:20 Julija. 
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
07:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
08:30 Įspūdingiausios atos-
togų vietos (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Bearas Gryllsas. 
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.

21:00 Skrydžio planas N-7.
23:00 Pagieža 3 . S.
00:50 Septinta kategorija. 
(kart.) N-14.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Pone prezidente..
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Partizanų keliais. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 Paslaptys.
15:00 Reali mistika
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Kaimo akademija. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Žinios. Orai .
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:45 Hadsonas i r 
Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
15:15 Laba diena, 
Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė 
Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Istor i jos per imetrai . 
19:30 (Ne)emigrantai . 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:29 Loter i ja „Jėga“.
21:30 Nacional inė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kost iumuot iej i  N-7. 
23:45 Čikagos pol ic i ja 4 
N-7. 
00:30 Atspindžiai . 
01:00 LRT radi jo ž inios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7..
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Snaiperis. N14. 
00:20 Mirtinas ginklas N-7. 
01:15 Ateities pasaulis (k) 
N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
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.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pakvaišę dėl Merės 
N-7.
00:25 Skubi pagalba N-14.
01:20 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k)N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prisiminti pavojinga 
N14..
23:20 Bėgančios kortos (k) 
N14. 
01:05 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Pasisvėrę ir laimingi.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 

10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva 
N-7..
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurė-
je N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Koncertas „Open to 
the World“. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas.(kart.)..
14:55 Milžiniški nacių sta-
tiniai (kart.).
15:40 Prisiminkime. 
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga. 

16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė. 
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija. 
N-7. 
19:05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
19:40 Aštuntasis dešim-
tmetis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:35 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.

21:00 Patruliai  N-14.
23:20 Havajai 5.0  N-7.
01:15 Kaulai . N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
06.30 Pinigų karta. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7..
10:45 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva..
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45. Seselė Beti N-7..
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:25 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 

(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Įkalinti  N14. 
00:25 Mirtinas ginklas N-7. 
01:20 Snaiperis (k) N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Mirtinas šūvis N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Mirtinas šūvis N-14.
00:30 Skubi pagalba N-14.
01:25 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės.
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tylus įniršis N14. 
23:05 Prisiminti pavojinga 
(k) N14. 
01:20 Kobra 11 (k) N-7

06:10 Pasisvėrę ir laimin-
gi.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:45 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:35 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 

21:00 Nusikaltimas šiaurė-
je. N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:45 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos va-
karas. (kart.).
06:50 Prisiminkime. (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma.. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:55 Aštuntasis dešim-
tmetis  (kart.).
15:35 Dainos prie jūros.
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-

dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
18:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
19:15 Kauno bažnyčios.
19:20 Aktoriaus Vytauto 
Tomkaus 80-mečiui. 
19:40. Vakaro autografas. 
Filmo „Tadas Blinda“ kūry-
binė grupė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Hiphopo evoliucija.
23:05 Išsaugota istorija. 
(kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos (kart.).
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai. N-7.

21:00 Kodas 999 N-14.
23:20 Havajai 5.0. N-7.
01:20 Kaulai. N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
06.30 4 kampai. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente..
13.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 4 kampai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7..
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:20 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 

11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7..
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tikras išbandymas 
N-7. 
00:45 Mirtinas ginklas N-7. 
01:40 Įkalinti (k) N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) N-.
09:00 Šviesoforas  N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
. 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.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Laiko policininkas 

N-14.
00:00 Skubi pagalba N-14.
01:00 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Žvaigždžių kelias  
N-7. 
23:20 Tylus įniršis (k) N14. 
01:15 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Pasisvėrę ir laimin-
gi.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 

N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7..
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė  N14. 
23:05 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos va-
karas. (kart.).
06:50 Dainos prie jūros 
(kart.).
07:00 Literatūros pėdse-
kys.. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Džeronimas. 
08:45 Gustavo enciklope-
dija. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
14:55 Aktoriaus Vytauto 
Tomkaus 80-mečiui.. 
(kart.).

15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. 
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės..
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija. 
N-7. 
18:45 Daiktų istorijos. 
19:40 Kino istorija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Ateitis 
N-14. 
23:15 Kelionės su 
„Istorijos detektyvais“. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Euromaxx. (kart.).

 
06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Ūkio šefas.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:35 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.

21:00 Kelionė po koledžus 
N-7.
23:35 Havajai 5.0  N-7.
00:35 Kaulai  N-7.
01:30 Svieto lygintojai N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas  N-7.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente..
13.00 Gluchariovas N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Skonio reikalas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti 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.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 „Ilsėkis ramybėje“ 
departamentas N-14.
23:50 Dėdė Bakas N-7. 
01:30 Julija. 
02:10 Visi kalba. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 

11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Pabėgimo planas 
N14. 
23:15 Greitojo reagavimo 
būrys  N14. 
01:30 Vampyrai užkniso 
juodai  N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) 
N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Miegančioji gražuo-
lė.
21:05 Iksmenai. N-7.
23:45 Lemtingas posūkis 
2. Aklavietė S.
01:40 Transporteris 2 N-7 
(kart.).

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7..
16:00 Ekstrasensai tiria 
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 Numeris 44  N14. 
00:15 Žvaigždžių kelias. 
(k) N-7. 

06:10 Pasisvėrę ir lai-
mingi.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Seklė Agata N-7..
13:30 Sunkių nusikalt imų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 

20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Komisarė Helena 
Dorn N14. 
22:55 Sici l i jos mafi ja N14. 
00:45 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. (kart.).
06:55 Kauno bažnyčios 
(kart.).
07:00 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė. (kart.).
12:40 Išsaugota istori ja. 
(kart.).
13:05 Legendos. (kart.).
14:00 Daiktų istori jos. 
(kart.).
14:55 Kino istori ja  (kart.).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvy-
nukės.
16:40 Gustavo enciklope-

dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abati ja 
N-7. 
18:45 Daiktų istori jos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Kai kelio atgal ne-
bėra N-14.
22:30 Ingos Valinskienės 
koncertas.
23:35 Lengvai ir l inksmai! 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:35 Univeras (kart.) 
N-7.
12:35 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00 Geležinis žmogus 
2  N-7.
00:35 Patrul iai N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas N-7.
06.30 Pagaliau savaitgalis. 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Gluchariovas  N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Laikykitės ten. ž
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  K laus imė l i s . 
06 :25  Pasau l i o  puoda i . 
( ka r t . ) .
07 :20  Bebė  i r  T ina . 
09 :00  Labas  r y tas , 
L i e tuva .
12 :00  Rud ie j i  l ok i uka i 
i r  aš .
12 :55  Lo tynų  Amer i kos 
p la t ybėse .
13 :50  Džes i ka  F leče r 
N -7 . 
15 :28  Lo te r i j a  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  O ra i  .
15 :45  Sve i k i n imų  kon -
ce r tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
18 :00  Eu romaxx . 
18 :30  Vaka ras  su  Ed i t a . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i j os  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga “ .
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  „Vaka rė ja “  su 
Mar t ynu  S ta rkum i . 
22 :30  Tv i r t i  v y ruka i 
N -14 . 
00 :05  „ I l sėk i s  ramybė je “ 
depa r tamen tas  N -14 . 
( ka r t . ) .
01 :40  Ka i  ke l i o  a tga l 
nebė ra  N -14 .

06 :50  S t ivenas  Visa ta .
07 :35  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
08 :00  Og is  i r  ta rakona i .

08 :20  Bern iukas 
B log iukas .
08 :45  Tomo i r  Džer io 
šou .
09 :10  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .
09 :35  Ting in ių  mies te l i s .
10 :00  Tomas i r  Džer is .
11 :40  Trys  n indzės  su -
gr įž ta .
13 :30  Ponas  Bynas   N-7 . 
14 :30  Za tu ra .  Nuotyk ia i 
kosmose.
16 :35  Pasku t in is  tėvų 
i šbandymas.  N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Debesuota ,  nu -
matoma mėsos  kuku l ių 
k ruša  2 .
21 :25  Tė tukas  namie  2  
N14. 
23 :25  K ie tuo l i s  Rodas 
N14. 
01 :10  Pabėg imo p lanas 
(k )  N14. 

06 :30  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :00  Bakuganas .  Kovos 
p lane ta  N-7 .
07 :30  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
08 :00  Ga l ingas is  6   N-7 .
08 :30  K i tsy.
09 :00  PREMJERA 
, ,Sve ik i  a tvykę“ . 
09 :30  Ma is to  ke l ias .
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  Mano mažo j i  sesu -
tė  M i ra i . .
13 :00  Č ihuahua iš 
Bever l i  H i l so .  N-7 .

14 :50  Nu le is t  per iskopą! 
N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .Ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Gar f i ldas .
21 :05  Ho lograma kara -
l i u i  N-14 .
23 :00  Ta  ne jauk i  ak im i r -
ka  N-14 .
01 :00  Pakva išę  dė l 
Merės  N-7  (kar t . ) .

06 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i  (k ) . 
07 :00  Pr ič iupom!   (k ) .
07 :30  Juodas is  sąrašas 
(k )  N-7 . 
08 :30  L i tuanos  Locos . 
N-7 . 
10 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i .
10 :30  Nepapras tos  žmo -
gaus  ga l imybės .
11 :30  Pr ič iupom! (k ) . 
12 :00  Spec .  būrys .  N-7 .
13 :00  Gordonas  Ramzis . 
14 :00  Pragaro  v i r tu -
vėN-7 . 
15 :00  Rea l i  m is t i ka  N-7 . 
16 :05  Eks t rasensų mūš is 
N-7 . 
18 :20  Kas  žud ikas?  N-7 . 
19 :30  Jūrų  pės t in inka i 
N-7 . 
20 :30  Juodas is  sąrašas 
N-7 . 
21 :30  In te rna t iona l  N14. 
23 :50  Ryk lys  robo tas 
N14. 
01 :25  Kr im ina l inė 
Maskva .  N14. 

06 :00  Ak lo j i  ( k ) . 
07 :35  Anthon is 
Bourda inas .  Nepaž įs tami 
k raš ta i  N-7 . 
08 :35  Dak ta ras  Ozas  N-7 . 
09 :35  Tėvas  Mot ie jus  N-7 . 
11 :00  K las ik in ia i  kep in ia i . 
Anos  O lson  recepta i .
12 :00  My lėk  savo  sodą.
13 :00  Ak lo j i  ( k ) . 
14 :45  Šv iež ias  ma is tas . 
Anos  O lson  recepta i .
15 :45  Š i rde le  mano N-7 .
17 :45  Uždraus to  mies to 
in t r igos  N-7 . .
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Vi l kų  žemė. 
Kr is taus  kapas  N14. 
22 :55  S tokho lmo rekv iem. 
N14. 
00 :45  S ic i l i j os  maf i ja  (k ) 
N14. 

 PLIUS
06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  Auks in is  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  Ku l tū ros  d iena . 
(kar t . ) .
10 :00  Č ia  –  k inas . 
10 :30  Tarp  da l ių  (ne)
p lo jama. 
11 :00  Vi ln iaus  a lbumas. 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00 .  Trembi ta . 
12 :30  Rusų ga tvė . 
13 :00  La ik inos ios  sos t i -
nės  fenomenas. 

13 :30  Vienuo lynų  ke l ias 
L ie tuvo je . 
14 :00  „Vakarė ja “  su 
Mar tynu  S tarkumi .
15 :35  Ka lban tys  teks ta i . 
16 :05  Pasau l io  puoda i . 
17 :00  K lausk i te  dak ta ro .
18 :00  S tambiu  p lanu . 
18 :55  Žmonės,  kur ie  su -
kūrė  L ie tuvą . 
19 :40  Ten,  kur  namai 
N-7 . .
20 :30  Panorama. 
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  P i tas  i r  Ti l i  N-14 . 
22 :40  „Midsummer 
Vi ln ius  2017“ . .
00 :20  Dabar  pasau ly je . 

06 :30  Sk i l us ios  kauko lės 
i ššūk is  ( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Jukono  auksas 
(ka r t . )  N -7 .
08 :30  Į spūd ing iaus ios 
a tos togų  v ie tos .
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  Juok ing iaus i 
Amer i kos  namų va izde -
l i a i  N -7 .
11 :00  Gyvūnų  k lana i 
( ka r t . )  N -7 .
12 :00  Sk i l us ios  kauko lės 
i ššūk is  N-7 .
13 :00  Gyvūnų  k lana i 
N-7 .
14 :00  I š l i k imas  N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l i as 
N-7 .
16 :00  Jukono  auksas 
N-7 .
17 :00  Sandė l ių  ka ra i  
N -7 .
18 :00  Bearas  Gry l l sas . 
N-7 .

19 :00  L ie tuvos  ta len ta i 
2019 . 
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Mars ie t i s  N-14 .
00 :55  Ge lež in i s  žmogus 
2 .  N-7  (ka r t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Pone  p rez iden te . .
07 .20  Vy rų  šešė ly je . 
Magda lena  Av ie tėna i tė . 
09 .00  Buš ido  r i ngas . 
BUSHIDO KOK 2019 . 
N-7 .
09 .30  Krepš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u . 
10 .00  Van tos  lapas .  N-7 .
10 .30  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
11 .00  Skon io  re i ka las . 
12 .00  Ne t i kė tas  te i s in -
gumas .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
i s to r i j a  N-7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  P in igų  ka r ta . 
17 .00  Gyven imas . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Šer loko  Ho lmso  i r 
dak ta ro  Va tsono  nuo ty -
k ia i .  N -7 .
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  G luchar iovas . 
N-7 .
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  Skon io  re i ka las . 
01 .00  Ne t i kė tas  te i s in -
gumas .

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 rugpjūčio 31 d.)

Kryžiažodis ,,Boružė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@

anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotu-
vėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai 
išprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Birželio 27-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Tropikai“ teisingas atsa-
kymas - MAGISTRANTAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 52  skaitytojai. Tai 
anykštėnai R.Šulnienė, B.Augulienė, V.Dikčiuvienė, D.Varnienė, D.Patumsienė, 
A.Patumsis,  Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, 
E.Tamulėnienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, A.R.Vilimas, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, A.Skaržauskienė, Z.Vanagienė, J.Pranckevičienė ir J.Mieželienė; 
B.Gudonienė,  E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; K.Imbrasaitė, 
S.Žibutienė  ir G.Radzevičienė  iš Šovenių; A.O.Puolienė iš Kunigiškių, M.Risakovienė 
iš Debeikių, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Krisūnienė ir B.Raščiuvienė 
iš Surdegio, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, I.Guobienė iš Svė-
dasų, V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiū-
nų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių,  A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus, J.Aukštakojienė 
iš Ukmergės, D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių, V.Strazdienė ir R.Puolis iš Kavarsko, 
R.O.Deveikienė iš Mažionių, K.Rimkuvienė iš Antupių,  T.Patumsienė iš Vikonių, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos ir M.Baltrūnienė iš Kuniškių. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Tropikai“ prizas - I.Judickienės vaistinės  (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks S.ŽIBUTIENEI iš Šovenių. Pra-
šome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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- Jei galėtum pasirinkti bet 
kurį žmogų pasaulyje, ką la-
biausiai norėtum pasikviesti 
vakarienės? Ko jo paklaustum 
pirmiausia?

- Buvusį JAV prezidentą Bara-

ką Obamą. Pasiruoščiau ilgam in-
terviu ir, visų pirma, paklausčiau, 
kokiomis gyvenimiškomis pamo-
komis galėtų pasidalyti.

- Ar prieš skambindama tele-
fonu repetuoji, ką pasakysi?

- Ne.

- Kada paskutinį kartą verkei? 
Kas tave gali sugraudinti iki aša-
rų?

- Karantino pradžioje – jaudi-
nausi dėl artimo žmogaus sveika-
tos. Labiausiai skaudina artimų 
žmonių išdavystės.

- Ką šiandien norėtum pasaky-
ti sau septynmetei ir aštuonioli-
kmetei?

- Septynmetei tiesiog palinkė-
čiau gražaus laiko ir daugiau drą-
sos, aštuoniolikmetei pasakyčiau: 
„Būk rami, eini teisingu keliu“.

- Kaip atrodytų tavo ideali die-
na?

- Dar nematytas kraštas su nepa-
žinta kultūra, naujais atradimais, 
įkvepiančiais potyriais.

- Vadovai: a) atlyginimą gauna 
už nieką; b) į darbą ateina tik 
todėl, kad tai puiki vieta ką nors 
apšaukti; c) jais tampama tik 
per pažintis, pinigus, lovą ir t.t.. 
Ką apie šiuos teiginius manai, 
kaip viena iš Anykščių rajono 
vadovių?

- Deja, gyvenime esu mačiusi vi-
sus pavyzdžius (nebūtinai Anykš-
čiuose). Gal todėl tokie teiginiai 
vis dar gajūs. Galima pasidžiaugti, 
kad tokių pavyzdžių matau vis re-
čiau, žmonės tampa sąmoninges-
ni, atsakingesni, labiau išprusę ir 
supranta, kad vadovavimas nėra 
dovana: tai tam tikrų gebėjimų, 
kompetencijų įvertinimas ir didelė 
atsakomybė.

- Kaip reaguoji į komplimen-
tus ir į kritiką?

- Nemėgstu perdėtų liaupsių, 
tačiau visada malonu, kai pagiria. 
Konstruktyvią, argumentuotą kriti-
ką priimu kaip patarimą, kad kažką 
galima padaryti kitaip ir geriau. 

- Ar pritari idėjai, kad Anykš-
čiai vieną dieną taptų Lėtuoju 

miestu? Kodėl?
- Kodėl gi ne, jei žiūrime į ku-

rorto pusę, puoselėjame kultūrinį 
turizmą, Lėtojo miesto idėja su tuo 
siejama.

- Ar pritari posakiui „Duok 
durniui kelią“?

- Labai teisingas posakis, jei tai 
gali sukelti neigiamas pasekmes 
tik jam pačiam. Bet jei keliauda-
mas tuo keliu jis kenks kitiems, 
rinksiuosi gelbėti pasaulį.

- Ar kokiomis nors aplinky-
bėmis dainuoji? Koks apskritai 
tavo santykis su muzika? Ko 
mėgsti klausytis?

- Taip, mėgstu ir paniūniuoti, ir 
padainuoti – paprastai tai darau 
automobilyje. O muzikos klau-
sausi labai dažnai, mėgstu netra-
dicinius, dažnam negirdėtus mu-
zikos stilius.

- Ant stalo chaosas reiškia ir 
chaosą galvoje... Kaip atrodo 
tavo darbo stalas? Ar gali gy-
venti ir šiek tiek netvarkoje?

- Mėgstu tvarką tiek ant stalo, 
tiek galvoje.

- Kokią geriausią pamoką iš-
mokai kelionių metu?

- Kelionėje, kaip ir gyvenime, 
svarbiausia - su kuo keliauti.

- Kokių turi moteriškų ritua-
lų? Ar mėgsti lankytis SPA cen-
truose, vaikščioti po parduotu-
ves, ar esi spontaniška pirkėja?

- Nesu iš tų, kurios įvairioms 
procedūroms skiria daug laiko. 
Paprastai suplanuoju tiek pirki-
nius, tiek apsilankymus pas grožio 
specialistus. Tačiau, kaip ir dau-
geliui moterų, pasitaiko ir tokių 
dienų, kai „kažko norisi, nors tu 
ką, ir tada jau labai labai reikia“...

- Patiekalas, kuriam visada 
sakai „taip“? Ar pati mėgsti ga-

minti? Kokią virtuvę renkiesi?
- Ledai! Visada jų turiu šaldytu-

ve. Pati gaminu gana retai. Mėgs-
tu įvairių šalių virtuves.

- Ar esi sentimentali? Saugai 
nuotraukas, kino bilietus, kito-
kius mielus niekučius?

- Taip. Saugau ir nuotraukas, ir 
ant šaldytuvo kaupiu magnetukus, 
kurie primena kelionių akimirkas.

- Daug keliauji. Mokslai, dar-
bai buvo nuvedę į kitus miestus, 
bet vis dėlto grįžai į Anykščius. 
Ar apsisprendei čia grįžti dėl 
karjeros galimybių, ar čia iš ti-
krųjų gera?

- Po studijų į Anykščius grįžau 
pailsėti per vasarą, tai taip ta „va-
sara“ ir tęsiasi... Dar negaliu tvir-
tai pasakyti, kad tai mano ateities 
miestas.

- Ar aukoji per visokias akci-
jas, duodi pinigėlį gatvėje klū-
pančiam elgetai?

- Paprastai aukoju labai atsa-
kingai ir tikslingai. Tai darau be 
reklamos. 

- Kokiomis aplinkybėmis pa-
keli balsą?

- Kai žmogus „kimba į atlapus“ 
ir tenka už save „pastovėti“ ir ap-
ginti vertybinius dalykus. Labai 
nemėgstu melagių.

- Ar ilgai pyksti ant tų, kurie 
tave išdavė, įskaudino, pasinau-
dojo? Ar turi tokie žmonės antrą 
šansą grįžti į tavo gyvenimą?

- Ko gero, tai nėra pyktis, tai 
nusivylimas. O sugriautas pasiti-
kėjimas dažniausiai užkerta kelius 
sugrįžti. 

- Ar kolegos gali tapti drau-
gais?

- Ne tik gali, bet ir tampa.

- Ar reikia Anykščiams gyvū-
nų prieglaudos?

- Reikia. 

- Saulėtekis ar saulėlydis?
- Saulėlydis.

- Ar tiki prietarais? 
- Ne.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugpjūčio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

gyventojams – 5,57 ct/kWh
juridiniams asmenims – 6,18 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 
rugpjūčio mėn. mažesnė 11 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

gyventojams – 7,59 Eur/m3
juridiniams asmenims – 8,42 Eur/m3

Veneta Veršulytė kartais 
imasi gelbėti pasaulį...

Jam į ausį galima pakuždėti apie 
savo svajones – pasak R. Tulušie-
nės, - jas  pasiųsti angelų paštu.

Angelų muziejus rengia tarp-
tautines kilnojamąsias parodas 
– angelai jau spėjo pasisvečiuoti 
kaimyninėse Baltijos šalyse. Nuo 
rugpjūčio 1 dienos angelų paro-
da vyksta Ukrainoje, Radomyslio 
pilyje, liaudies ikonų ir sendaik-
čių muziejuje. Pasak Anykščių 
menų centro direktoriaus Tomo 
Tuskenio, taip  statomas tiltas tarp 
Ukrainos ir Anykščių. Šiam pro-
jektui Lietuvos kultūros taryba 
skyrė 6800 eurų, o Anykščių ra-
jono savivaldybė kofinansavo 30 
procentų projekto išlaidų. Angelų 
muziejaus dešimtmetį Anykščiuo-
se sutiks ir Ukrainos ambasados 
atstovė Olena Kuzmenchuk.

Idėja sukurti Anykščiuose An-
gelų muziejų gimė prieš dešimt 
metų, kai kultūrininkė B. Kleizai-
tė-Vasaris muziejui dovanojo 109 
angelus. O vėliau buvęs Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčios vikaras J. 
Jasėnas kolekciją papildė 30-čia 
profesionalių meno kūrinių. Mu-
ziejaus angelų rinkinį plečia ir ple-

Angelų miestu Anykščiai praminti jau dešimt metų
nerų, čia organizuojamų nuo 2011 
metų, vaisiai. Kūrybinių dirbtuvių 
metu profesionalių menininkų su-
kurti darbai atitenka muziejui. 

Angelų muziejaus vedėja R. 
Tulušienė dalijasi muziejaus eks-
ponatų atsiradimo istorijomis. 
Pavyzdžiui, 2013 metais daili-
ninką Algirdą Gaižauską nutapyti 
„Duetą su angelu“ įkvėpė Angelų 
muziejuje fortepijonu grojančios 
Anykščių menų mokyklos mo-
kytojos, pianistės Irenos Meldai-
kienės auklėtinės. Kitą angelo 
skulptūrą tais pačiais metais vil-
nietis skulptorius Vygantas Vėjas 
išdrožė iš vėtros išlaužto ąžuolo, 
augusio fotomenininko Romualdo 
Rakausko sodyboje (Anykščių ra-
jone). 

O Anykščių menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis prisimena, 
kad angelams migruojant, kei-
čiant pozicijas, muziejaus palė-
pėje buvo atsiradusi tuščia vieta, 
kuri, atrodo, tiesiog prašėsi užpil-
doma. Vos ši mintis darbuotojams 
šovė į galvą, pro muziejaus duris 
įžengė Giedrius Mazūras, meni-
ninkas iš Utenos rajono, nešinas 

lauktuvėmis – šešiais keraminiais 
angelais. Šį nutikimą T. Tuskenis 
vadina nušvitimu ir tikina, kad to-
kių sutapimų pasitaikė ne vienas 
ir ne du.

T. Tuskenio teigimu, iš Anykš-
čių rajono savivaldybės biudžeto 
šiemet gauta 5000 eurų muzie-
jaus ekspozicijai atnaujinti, pa-
tobulinti. Tačiau dabar, pasak jo, 
yra sunkus metas gauti paramos 
iš privačių resursų. Nepaisant to, 
muziejaus direktorius sako drąsiai 
svajojantis, kad Angelų muziejus 
plėstųsi, klestėtų. „Galvojame, 
kodėl gi neturėti pasaulio angelų? 
Nereikia apsiriboti. Tikimės, kad 
ateityje turėsime ekspoziciją „Su-
skridę angelai iš pasaulio“, – apie 
ateities planus pasakojo T. Tuske-
nis. Anot jo, plika akimi matyti, 
kad lankytojams muziejuje jauku, 
dėl to jie neretai ilgiau užsibūna.

Anykščių menų centre iš viso 
patvirtinta 11,5 etato. Šiuo metu 
dirba komanda, kurią sudaro 12 
asmenų. Per dešimtmetį kolek-
cijoje sukaupta daugiau nei pusė 
tūkstančio meno dirbinių. Angelų 
muziejaus vadovas sako nemėgs-

tantis veltis į tikslius eksponatų 
skaičiavimus, nes vis dėlto kal-
bama apie profesionalų kūrinius, 
o ne apie paprastas suvenyrines 
statulėles.

Beje, nuo 2017 metų muzie-
jaus iniciatyva veikia edukacinis 
maršrutas „Surask... Angelų ke-
lias Anykščiuose“. Keliaudami 

šia kryptimi, miesto svečiai gali 
pamatyti skirtingoms miesto ir 
rajono erdvėms specialiai profesi-
onalių menininkų sukurtas angelų 
skulptūras, instaliacijas, paveiks-
lus. Aplankius ne mažiau nei še-
šis „Angelų kelio“ taškus, kurių 
svarbiausias – Anykščių Angelų 
muziejus, laukia dovana.

(Atkelta iš 5 psl.)

(Atkelta iš 1 psl.)

Praėjusių metų rudenį Veneta Veršulytė lankėsi Dominikos Res-
publikoje. Šių metų kelionių planus sužlugdė pasaulyje siautė-
jantis koronavirusas. Pašnekovė teigė, kad kol kas keliaus po 
Lietuvą ir Latviją. 
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Vyskupo skverą nuklojo gėlių kilimai

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras šį tarptautinį 
konkursą Anykščiuose rengia jau 
keturioliktą kartą. Šiemet čia da-
lyvauja 21 komanda. Į konkursą 
atvyko komandos iš šių Lietuvos 
miestų: Ukmergės, Mažeikių, 
Anykščių, Telšių, Joniškio, Ignali-
nos, Vilniaus, Švenčionių. Taip pat 
sulaukta svečių iš užsienio, kaimy-
ninės Latvijos Madonos regiono.

Gėlių ir kitų augalų kilimai pin-
ti ir austi bemaž ištisą dieną: nuo 
8 valandos ryto iki 18 valandos 
vakaro. Paskelbtos trys floristinių 
kūrinių kategorijos, kurioms iškel-
ti atitinkami reikalavimai: A (kili-
mo plotas ne mažesnis nei 10 kv. 
m.), B (kilimo plotas ne mažesnis 
nei 6 kv. m. ar neviršija 10 kv. m.), 
C (kompozicijos aukštis arba plo-
tis siekia daugiau nei 2,5 kv. m.). 
Kilimus turėjo sudaryti augalai ir 
jų dalys, o naudoti negamtines me-
džiagas gaminamiems dirbiniams 
buvo nevalia.

Pirmąkart konkurse dalyvaujanti 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 
mokymo centro komanda renginiui 
ruošėsi apie mėnesį. „Oficialiai yra 
4 komandos nariai, bet pagalbinių 
rankų daugiau“, – savo pastebėji-
mais su „Anykšta“ dalijosi koman-
dos kapitonė Giedrė Jasiukaitė. 
Ji teigė kvietimą dalyvauti šiame 
konkurse pamačiusi internete ir 
užsimaniusi išbandyti savo jėgas 
tokiame specifiniame tarptautinia-
me konkurse. 

Temą padiktavo organizatoriai – 
ji turėjo atspindėti miesto šventės 
pavadinimą „Anykščiai. Čia gera“. 
Vilniečiai sumanė kūrinį susieti 
su Anykščių kraštą garsinančiais 
vynu, obuoliais, didžiuliais so-
dais, peizažais. „Čia bus stilizuota 
floristinė obelis“, – į beiškylančią 
kompoziciją ranka rodė moteris.

Konkurso dalyvių darbus vertins 
šeši komisijos nariai: Anykščių 
rajono savivaldybės meras, bota-
nikos mokytojas-ekspertas Sigutis 
Obelevičius, sertifikuota Europos 
floristikos dizaino meistrė Kristina 

Rimienė, UAB „Gėlių lanka“ flo-
ristė-meistrė Eugenija Sudeikienė, 
floristikos profesijos mokytojos 
Jolanta Malijonienė, Stanislava 
Kareckienė ir Nijolė Kutkienė. Kri-
tikai vertins kilimo audimo techni-
ką, spalvų derinį, meninį temos re-
alizavimą. Komisija atsižvelgs, ar 
užtikrintas augalų gyvybingumas, 
koks pynių sudėtingumo laipsnis, 
kiek originali ir meniškai įgyven-
dinta kūrinio tema.

Konkurso dalyvių pagerbimas 
ir apdovanojimai numatyti liepos 
25 dieną. Iš viso bus paskelbta 10 
nugalėtojų, kurie pelnys piniginius 
prizus ir diplomus. Nepatekę į de-
šimtuką dalyviai neliks tuščiomis 
rankomis – jiems bus įteikti spe-
cialūs prizai ir rašytinės padėkos. 
Anykščių rajono savivaldybė ža-
dėjo padengti dalyvavimo konkur-
se išlaidas, o vertinimo komisijai 
už darbą atlygis nenumatytas.

Anykščių rajono meras S. Obe-
levičius „Anykštai“ pasakojo, kaip 
ir iš kur mieste gimė tradicija pinti 
floristinius kilimus ir vėliau varžy-
tis dėl prizinių vietų. Rajono vado-
vas sakė kadaise lankęsis Vents-
pilyje, kur profesionalūs floristai 
krantinėje kuria nedidelius (1,5 m 
x 1,5 m) kilimus. Grįžęs nusprendė 
šią idėją įgyvendinti ir Anykščiuo-
se.

Pirmąsyk Anykščiuose sukurti 
floristinį kilimą pamėgino įmonės 
UAB „Gėlių lanka“ floristė Euge-
nija Sudeikienė. Sumanymas ne-
nuėjo šuniui ant uodegos – priešais 
Anykščių kultūros centrą patiestas 
kūrinys pakurstė daugelio gyven-
tojų susidomėjimą. 

S. Obelevičiaus teigimu, po 
metų rajono savivaldybė paruošė 
renginio nuostatus ir taip Anykš-
čiuose prasidėjo floristinių kilimų 
konkursai.

Pasak Anykščių rajono mero, šie 
kilimai primena žemės meną. „Pas 
mus viena pagrindinių sąlygų yra 
ta, kad kilimai būtų patvarūs. Dėl 
šios sąlygos jie išsilaiko apie sa-
vaitę“, – dėstė S. Obelevičius. Pa-
grindinis skirtumas tarp Lietuvos 
bei užsienio (Lenkijos, Italijos) 
floristinių kilimų – ten jie sumeis-
traujami vos kelioms valandoms. 
Tuomet kilimai paprasčiausiai su-
trypiami, nes tiesiai ant jų vyksta 
religinės eisenos, pavyzdžiui, per 
juos einama Kristaus Žengimo į 
Dangų šventėje. 

Meras didžiuojasi Anykščių 
kraštą kasmet puošiančiomis gė-
lių kompozicijomis: „Mūsų kili-
mai unikalūs tuo, kad juos kuria 
ne profesionalai, o mėgėjai. 

Jie jau taip ištobulėjo, kad dabar 
Ventspilio meistrų kilimai vargiai 
patektų pas mus tarp prizininkų.“ 

Anykščių rajono Burbiškio kaimo bendruomenė. ,,Takelis į 
vaikystės namus“.

Kilimų pynimas - preciziškas darbas. Net ir vakarėjant daugelis 
kūrinių dar nebuvo baigti. Anykščių socialinės globos namai. ,,Legendinis herojus“.

Anykščių rajono Šerių kaimo bendruomenė. ,,Sėsk, brangioji, 
ant suolelio“.

Ceikinių kaimo bendruomenė. ,,Čia gera“.

Debeikiečių bendrija. ,,Avinėlių žydėjimas“.

Anykščių rajono Skiemonių kaimo bendruomenė. ,,Prisėsk ir 
prisimink mane“.
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Žmonija užmiršo ar sąmoningai 
iš savo atminties ištrynė daug ryškių 
praeities asmenybių, bet genialūs 
meno kūriniai – nemirtingi! Laiko 
tėkmėje jie pasirodė besą galingesni 
už pranašus, karalius, karvedžius, 
milijardierius. Taip mąstydamas, 
Rudolfas pirmiausia omenyje turėjo 
dailininkų Kranachų (tėvo ir sūnaus) 
kūrinius, nutapytus 15-16 amžiuje 
ir jauno vertėjo netikėtai pamatytus 
karo nusiaubtoje Vokietijoje...

Rudolfas neatsitiktinai pasirinko 
abstrakčiąją tapybą. Taip, ji sunkiau 
suvokiama neišprususiam žiūrovui, 
užtat kas moka ir sugeba įžvelgti 
gilesnes prasmes, tam abstraktūs 
paveikslai niekada neišsisems, ne-

nusibos, nepasens. 
Nenuostabu, kad tarybiniais lai-

kais net kairiųjų pažiūrų meninin-
kui su tokia – nerealistine – tapyba 
taip ir nepavyko surengti Lietuvoje 
savo kūrinių parodos...

Lietuvos atgimimą Rudolfas pa-
sitiko palankiai, jį žavėjo taikus 
lietuvių pasipriešinimas totalitari-
nei sistemai. Norom ar nenorom, 
tačiau ir prisiekęs socialistas turėjo 
pripažinti, jog priverstinis žmonių 
„įrėminimas“ be platesnio vertybių 
pasirinkimo, be asmenybės laisvės 
neišugdė lauktojo novatoriško, drą-
saus, teisingo žmogaus. 

Tuo pačiu metu Rudolfas nuo-
gąstavo dėl Lietuvos ateities, pui-
kiai žinodamas, kokie pavojai tyko 

Ryški, laisva asmenybė ne visiems kelia pasigėrėjimą
vartotojiškos, aukštesnius idealus 
pamynusios kapitalistinės visuome-
nės. Beje, šiuo požiūriu jo nuomonė 
puikiausiai sutapo su popiežiaus 
Jono Pauliaus II paskelbtu viešu 
kreipimusi į Rytų ir Vidurio Euro-
pos tautas...

Ryški, laisva asmenybė daug 
kam neparanki? 

 
Rašydamas knygą apie Rudol-

fą Baraniką (ir – trečią knygą apie 
Lietuvos žydų likimus), ne sykį 
galvojau: kodėl net išties talentin-
gas, socialinio teisingumo ir taikos 
idėjas (kas gali būti gražiau, kilniau, 
humaniškiau?) visą gyvenimą išti-
kimai gynęs žmogus nėra visiems 

priimtinas, parankus?  
Vieniems lietuviams šis leidinys 

gali nelabai patikti todėl, kad hero-
jus nebuvo tautietis, be to, simpati-
zavo Sovietų Sąjungai. O kiti gal-
būt girs žydą, mokėjusį lietuviškai 
geriau už daugelį lietuvių...

Nenustebčiau, jei žydams už-
kliūtų tai, kad Rudolfas Baranikas 
buvo netipiškas žydas: netikintis 
jokiu Dievu, nesiekęs politinių 
ir finansinių galių, be to – per-
nelyg „sulietuvėjęs“. Vienintelė 

Atkelta iš 6 psl.)

Knygos „Žiemos nakties dangaus elegijos“ pristatymas – liepos 25 
d. (šeštadienį) 14 val. Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. 
Dalyvauti žada ir Borisas Traubas, ir Ilja Baranikas. 

O Rudolfo Baraniko jubiliejinė kūrybos paroda numatyta rug-
pjūčio 14 dieną.

Ką prieš 100 metų Vienuolis iš 
Maskvos parsivežė? Tautvydas kOnTRiMAvičiUs 

Lietuvoje tyliai, be iškilmių, tik specialistams savo rate protin-
gai padiskutavus, praėjo dar vieno reikšmingo istorinio įvykio 
100-metis. 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos delegacija Maskvoje pa-
sirašė taikos sutartį su sovietų Rusija. Du mėnesius užsitęsusių 
derybų liudininkas buvo ir anykštėnas Antanas Žukauskas-Vie-
nuolis – vienintelis korespondentas, vykęs kartu su oficialiąja de-
legacija taikos Lietuvai ieškoti...

Dienraščio „Lietuva“ korespon-
dentas, tuo metu jau sulaukęs 38-
erių, į valstybinę delegaciją pateko 
ne tik dėl to, kad atstovavo pagrin-
diniam tuo metu Lietuvoje leistam 
laikraščiui, bet tikriausiai ir dėl 
asmeninės pažinties su delegacijos 
vadovu, inžinieriumi ir diplomatu 
Tomu Naruševičiumi.

Kaip vėliau rašys A. Vienuolio 
biografas, jo sūnėnas Rapolas Šal-
tenis, to pavasario kelionė į Rusijos 
sostinę anykštėnui rašytojui buvusi 
itin svarbi. Jam tuo metu rūpėjo ne 
tik valstybės, bet ir asmeniniai rei-
kalai. Mat Maskva iš Lietuvos bet 
kuriam eiliniam keliautojui buvo 
nepasiekiama – susisiekimas tarp 
Rusijos ir Lietuvos tuo metu buvęs 
sudėtingas ir pavojingas.

Prieš porą metų, 1918-aisiais, A. 
Vienuolis buvo grįžęs į Lietuvą, pa-
likęs Maskvoje savo šeimą – žmoną 
su sūnumi Stasiu. Šeima nesimatė 
jau dvejus metus, Stasys augo, tėvo 
nepažindamas. 

Tik 1920 m. gegužės 5-ąją, kai 
sūnui sukako šešeri, jo tėvas dėl šių 
derybų kaip tik ir atsidūrė Maskvoje. 
Pagaliau A. Vienuolis ir pats galėjo 
jį pasveikinti su gimtadieniu, pado-
vanodamas tai, kas jam atrodė ypač 
svarbu, – savo portretą su įrašu.

Nėra aišku, kiek tiksliai laiko A. 
Vienuolis praleido Maskvoje. Ti-
kriausiai buvo tikėtasi, kad derybos 
per savaitę kitą pasibaigs, tačiau jos 
užtruko daugiau nei porą mėnesių. 
Tuo metu badavusioje Rusijos sos-
tinėje lietuvių delegaciją išgelbėjo 
tik jos vadovo T. Naruševičiaus 
sumanumas – apdairiai sugalvota 
pasiimti iš Lietuvos visą vagoną 
maisto atsargų, kad ir patiems dery-
bininkams netektų bado patirti.

Tikriausiai „Lietuvos“ korespon-
dentas į Maskvą ir buvo siųstas tik 
savaitei kitai, todėl akivaizdu, kad 
derybų pabaigos jis ten nebesulaukė 
– į Kauną sugrįžo kiek anksčiau.

A. Vienuolio publikacijos apie 
derybininkų kelionę į Maskvą ir 
įspūdžius Rusijos sostinėje „Lie-
tuvos“ dienraštyje buvo publi-
kuojamos tų metų liepos mėnesį 
– tęsiamos per devynis laikraščio 
numerius nuo liepos 2-osios iki 
liepos 20-osios. 

Tačiau jų autorius išsamiai pa-
pasakojo tik apie dvi pirmąsias 
delegacijos veiklos savaites – nuo 
kelionės pradžios gegužės 1-ąją 
iki gegužės 17-osios iškilmių. To-
liau iškart autoriaus pateikiamas 
finalas: „Kadangi Lietuvos taikos 
delegacija su rusais derybas jau 

pabaigė ir netrukus bus žinomi tų 
derybų vaisiai, aš baigiu savo įspū-
džius, labai sutrumpinęs ir suglau-
dęs“.

Tikriausiai ir visi šie kelionės 
įspūdžiai buvo rašomi Kaune, su-
grįžus iš Maskvos. Jie, bent jau 
pirmosios įspūdžių dalys, buvo 
atiduoti dienraščio redakcijai, dar 
nežinant, koks bus galutinis dery-
bų rezultatas.

A. Vienuolio pasakojimų deta-
lės, autentiškai liudijančios apie 
sovietinę Maskvą ir jos gyvento-
jus, dabar, lygiai po šimtmečio, yra 
patikimas šaltinis istorijai pažinti.

Keliolika jaunystės metų Mas-
kvoje praleidęs ir vos po poros 
metų pertraukos į ją sugrįžęs rašy-
tojas buvo labiausiai nustebintas, 
kai mieste neberado eilinių darbo 
žmonių: „kurgi dėjos tie pilkieji 
rusų mužikėliai ir tie nuskurdėliai 
darbininkai“. Į sovietinę Maskvą 
sugrįžusį A. Vienuolį supo tarsi 
tie patys žmonės, tik komisarais, 
komendantais, agentais pavirtę... 
„Visur mačiau tik naują rusų aris-
tokratiją, sumišusią su mokančiais 
visom aplinkybėm taikintis ne rusų 
kilmės piliečiais“, – tąkart konstata-
vo „Lietuvos“ korespondentas.

Kur dingo garsūs visuomenės 
veikėjai ir inteligentai, anykštėnui 
buvo aišku ir taip: „vieni jų išžu-
dyti, kiti išblaškyti ir retas slapta 
pardavinėja degtukus, pudrą, muilo 
gabalėlius“.

Apibendrindamas įspūdžius, A. 
Vienuolis tuomet atvirai konsta-
tavo: „Drąsiai galiu sakyt ir tikint, 
kad pasauly lygybės taip pat nebus 
tol, kol žemėj gyvuos bent du žmo-
nės“.

Beje, aprašydamas savo patyri-
mus Maskvoje, A. Vienuolis mini, 
jog derybų metu jis nebuvęs vie-
nintelis anykštėnas. Taikos derybo-
se dalyvavęs ir jo bendraamžis, pa-
žįstamas nuo vaikystės, iš Klevėnų 
kaimo kilęs Rapolas Rasikas. Tie-
sa, kraštietį jis sutikęs priešingoje 
pusėje, kaip Rusijos derybininką, 
aktyviai siekusį, kad Lietuvos teri-
torija būtų kuo mažesnė.

Pasakodamas apie susitikimą 
su pažįstamu anykštėnu tokioje 
abiem netikėtoje situacijoje, A. 
Vienuolis rašė: „...abu nukreipėm 
akis ir nepasisveikinom, kaip tai 
daro diplomatai ir veidmainiai. Ir 
gal vieninteliai dėl to nenustojo-
me viens kitam pagarbos. Atrodo 

jis neblogai. Vienam ekspertui jis 
paskui aiškinęs, kad prieštaravęs 
jis todėl, kad Lietuva, sudėta iš 
grynai lietuvių kraštų, būtų stipres-
nė ir patvaresnė“.

Savo pasakojime A. Vienuolis 
nepaminėjo dar vieno anykštėno, 
kaip Lietuvos atstovo dalyvavusio 
tose pačiose derybose, – iš to pa-
ties Klevėnų kaimo kilusio 60-me-
čio finansininko Rapolo Jodelio. 
Gali būti, kad su vyresnės kartos 
specialistu A. Vienuolis tuo metu 
net ir neišsikalbėjo, neišsiaiškino, 
kad abu iš to paties Anykščių kraš-
to į žmones išėję... O gal jiedu ir 
prasilenkė, nes R. Jodelis prie de-
rybininkų prisijungė kiek vėliau, 
ne nuo derybų pradžios.

Prieš šimtmetį Maskvoje pasi-
rašyta taikos sutartis skelbė, kad 
Rusija besąlygiškai pripažįsta 
Lietuvos valstybės savarankišku-
mą ir nepriklausomybę ir gera va-
lia visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos teisių, kurių ji kada 
nors yra turėjusi lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.

Nors vėlesni įvykiai ir skyrėsi 
nuo deklaruotų įsipareigojimų, 
toks susitarimas Lietuvai tuo metu 

buvo naudingas, suteikęs bent lai-
kino atokvėpio nuo įtampos pa-
sienyje. Tuo jis ir skyrėsi nuo kito 
susitarimo, dėl kurio po dviejų 
dešimtmečių į tą pačią Maskvą 
keliavo jau kita Lietuvos rašytojų 
karta – „Stalino saulės“ pargaben-
ti pasiųsti Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka ir kiti rašytojai.

A. Vienuolis iš Maskvos į Kau-
ną tą 1920-ųjų vasarą sugrįžo ne 
vienas – kartu į Lietuvą atvyko ir 
jo žmona Sofija Jackūnaitė-Žu-
kauskienė su sūnumi Stasiu. A. 
Vienuolio rūpesčiu, iš badaujan-
čios Maskvos į Lietuvą su derybi-
ninko priedanga pabėgo dar dvi jo 
žmonos seserys ir jų motina – ra-
šytojo uošvė.

Nors Žukauskų šeima iš pradžių 
dar turėjo vilties gyventi drauge, 
bet jų bendras gyvenimas, nesi-
klijavęs Maskvoje, nesusiklostė 
ir Kaune. Po skyrybų, šeimai iši-
rus, teismas paskyrė tėvui augin-
ti septintuosius metus ėjusį sūnų 
vienam. 

Tad galiausiai A. Vienuoliui be-
liko pasidžiaugti didžiausiu turtu, 
kurį jis parsivežė iš Maskvos, – 
vieninteliu sūnumi.

jo numylėta tauta – menas... O 
dar vienas „nepalankus“ Rudolfo 
bruožas – jis smerkė Izraelio poli-
tiką, nukreiptą prieš palestiniečius. 
Realistinio meno apologetams 
R.Baranikas pernelyg šaltas, su-
dėtingas, nesuprantamas.„Grynojo 
meno“ atstovai teigia, girdi, Bara-
nikas pernelyg politiškas... 

Ką gi, belieka konstatuoti seniai 
žinomą tiesą: idealistams visais 
laikais ir prie visų valdžių buvo 
nelengva!

Antanas Žukauskas-Vienuolis ir jau ūgtelėjęs jo sūnus Stasys, tai-
kos derybų dėka iš Maskvos parsigabentas. A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotrauka. Dienraštis „Lietuva“ prieš šimtmetį spausdino A. Vienuolio įspū-

džius iš kelionės į Maskvą. Tekstas buvo pateiktas kaip „Mūsų  
korespondento“, neminint autoriaus vardo ar pavardės.
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MOZAIKA

įvairūs

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų namų 
pirkimą Anykščių rajone

 
 Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo butų/gyvena-

mųjų namų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 
d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 
23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas – natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas/namas su patogumais Anykščių rajone 
(smulkesnė informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalia pateikti iki 2020 m. 

liepos 31 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 
skiltyje (paskelbta 2020-07-17). 

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, atvežimo paslaugas. 
UAB "2Vymonta" Kerbedžio g. 

21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Dovanoja

Ožkytę. 
Tel. (8-607) 12296.

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.

Minkštų baldų remontas: keičia 
gobeleną, detales, spyruokles, 
įklotą.

Tel. (8-682) 13728.

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai. Mini ekskavatoriaus 3 t nuo-
ma. 

Tel. (8-684) 29023.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

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.

Reikalingi E 
kategorijos 

tarptautinių reisų 
vairuotojai. 

Tel.(8-686) 23411.

siūlo darbą

Taksi vairuotojui (-ai) Anykščių 
mieste. Darbas įmonės automo-
biliu.

Tel. (8-673) 72429.

Reikalingi darbuotojai dirbti braš-
kyne Viešintų sen. (skinti ūsus). 

Tel (8-603) 66950.

Statybos, remonto darbai, fasa-
dų dažymas, stogų dengimas ir 
skardinimo darbai bei kiti darbai.

Tel. (8-685) 68182.

Greitai ir kokybiškai atlieka vi-
daus remonto ir apdailos darbus. 
Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-615) 47417. 

Atveža įvairaus žvyro, komposti-
nės žemės po 2,5-3 tonos. Pjauna 
žolę trimeriu, žoliapjove.

Tel. (8-621) 30354.

Mobilus kondicionierių pildymas, 
patikra sunkvežimiams, žemės 
ūkio technikai. Atvyksta į vietą. 

Tel.(8-630) 01033.

Kokybiškai klojame trinkeles, at-
liekame kitus kiemo darbus. 

Tel. (8-645) 93365.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kondi-
cionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Kerpa, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus, pjauna pa-
vojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Smulkinu žolę. Parduodu malkas 
kaladėmis.

Te. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-617) 00616.

Kita 

Kaimo turizmo sodyba priimtų 
vyriškį ar dviejų asmenų šeimą (iki 
50 metų) pastoviai gyventi ir padė-
ti nudirbti smulkius ūkio darbus.

Tel. (8-699) 19219.

Mečete paverstame Turkijos 
Švč. Išminties sobore surengtos 
pirmosios musulmonų pamaldos

Keli tūkstančiai žmonių, įskai-
tant turkų prezidentą Recepą Ta-
yyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą 
Erdohaną), penktadienį dalyvavo 
pirmosiose musulmonų pamaldose 
Stambule esančiame istoriniame 
Švč. Išminties (Hagia Sophia) so-
bore, kuriam neseniai buvo grąžin-
tas mečetės statusas

R. T. Erdoganas prieš pamaldas 
skaitė Koraną, o netrukus iš ketu-
rių minaretų pasigirdo kvietimas 
melstis.

Pamaldos surengtos Turkijos 
aukščiausiajai administracinio 
teismo institucijai liepos 10-ąją 
panaikinus 1934 metų vyriausybės 
sprendimą paversti soborą muzie-
jumi ir nutarė, kad Hagia Sophia 
vėl turi būti atverta musulmonų 
maldininkams.

Šeštajame šimtmetyje tuomečia-
me Konstantinopolyje pastatytas 
soboras, tapęs pirmąja krikščionių 
katedra Romos imperijoje, pritrau-
kia daug turistų iš viso pasaulio.

Muziejaus statusą jis turėjo nuo 
1935 metų ir buvo atviras bet kokį 
tikėjimą išpažįstantiems žmonėms, 
kaip buvo numatyta šiuolaikinės 
Turkijos įkūrėjo Mustafos Kema-
lio Ataturko (Mustafos Kemalio 
Atatiurko) sprendimu, tapusiu vie-
na iš svarbių sekuliaraus pobūdžio 
reformų.

Švč. Išminties katedra buvo pa-
versta mečete, kai Konstantinopolį 

1453 metais užkariavo Osmanų 
imperija.

Vis dėlto raginimai atkurti me-
četės statusą kurstė krikščionių 
pyktį, taip pat įtampą tarp istorinių 
priešininkių Turkijos ir Graikijos, 
kurios abi dabar yra NATO sąjun-
gininkės.

Prancūzija teis lytiniu 
užpuolimu kaltinamą buvusį 
popiežiaus pasiuntinį

Popiežiaus Pranciškaus paskirtas 
buvęs Vatikano nuncijus Prancūzi-
joje Luigi Ventura (Luidžis Ventu-
ra) lapkritį bus teisiamas Paryžiuje 

dėl įtariamo lytinio užpuolimo.
Praėjusių metų liepą Vatikanas pa-
naikino diplomatinę neliečiamybę 
iš Italijos kilusiam arkivyskupui 
L. Venturai, policijai jį apklausus 
dėl keturių vyrų pareiškimų, kad 
jie tapo seksualinio užpuolimo 
aukomis. Gruodį sulaukęs 75-erių 
dvasininkas atsistatydino, nes bū-
damas šio amžiaus nebeturėjo tei-
sės eiti pasiuntinio pareigų.

Jis bus teisiamas nuo lapkričio 
10 dienos.

L. Ventura neigia minėtų keturių 
vyrų mestus kaltinimus, įskaitant 
teiginį, kad jis 2019 metų sausį 
grabinėjo vieno jaunesniojo savi-
valdybės pareigūno užpakalį per 
ceremoniją Paryžiaus merijoje.

Vėliau dar du žmonės pranešė 
apie galimai įvykusius panašius at-
sitikimus. Skundą Otavoje pateikė 

ir vienas vyras, apkaltinęs arkivys-
kupą tokiais veiksmais 2008 me-
tais, kai šis tarnavo Kanadoje.

Diplomatas profesionalas L. 
Ventura anksčiau tarnavo Bra-
zilijoje, Bolivijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje, paskui buvo paskirtas 
nuncijumi Dramblio Kaulo Kran-
te, Burkina Fase ir Nigeryje, Čilė-
je, o vėliau – Kanadoje. Katalikų 
Bažnyčią krečia virtinė skandalų 
dėl įtarimų seksualinių nusikalti-
mų, galimai įvykdytų dvasininkų 
per kelis dešimtmečius, daugiausia 
prieš nepilnamečius.

Likus metams iki nukeltos To-
kijo olimpiados, tebetvyro jos at-
šaukimo grėsmė 

Japonija ketvirtadienį santūriai 
mini vienų metų terminą, likusį iki 

nukeltų 2020-ųjų Tokijo olimpinių 
žaidynių, koronaviruso pandemijai 
keliant vis rimtesnių klausimų, ar 
atidėta olimpiada apskritai įvyks.     

Tokijuje, kuriame šiuo metu jau 
būtų dūzgę tūkstančiai atletų ir 
sporto aistruolių, jei žaidynės būtų 
įvykusios, olimpiados rengėjai or-
ganizuoja nedidelį renginį tuščia-
me nacionaliniame stadione. Žiū-
rovai į šį renginį nebus įleidžiami, 
šalyje vėl išaugus naujai registruo-
jamų koronavirusinės infekcijos 
COVID-19 atvejų skaičiui.   

Nepaisant kliūčių ir slogios nuo-
taikos, Japonijos ir olimpinių žai-
dynių pareigūnai ryžtingai tvirtina, 
kad olimpiada įvyks ir taps pasau-
lio atsigavimo po koronaviruso 
pandemijos simboliu.  

- BNS
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JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 30 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradėjusio-
mis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. le-
salais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 
10.55, Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, 
Debeikiuose 12.00, Aknystose 12.10, 
Varkujuose 12.15, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.30, Daujočiuose 12.40, Auleliuose 
12.45, Mačionyse 14.15, Gečionyse 
14.25, Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 
14.35, Katlėriuose 14.45, Pašiliuose 
14.50, Skiemonyse 15.00, Staškuniškyje 
15.25, Kurkliuose 15.35, Šlavėnuose 
15.45, Ažuožeriuose 16.00, Pagiriuose 
16.05, Dabužiuose 16.10, Kavarske 
16.20, Janušavoje 16.30, Pienionyse 
16.35, Repšėnuose 16.40, Traupyje 16.50, 
Laukagaliuose 16.55, Troškūnuose 17.05, 
Latavėnuose 17.15, Levaniškyje 17.30.

Nekilnojamasis turtas

11,16 a žemės sklypą s/b 
"Voruta", tinkamą namo statybai. 
Kraštinis. Yra vandentiekis, kana-
lizacija, elektra.

Tel. (8-673) 76843.

2 kambarių butą su patogumais 
Ažuožeriuose. Kaina sutartinė.

Tel. (8-606) 22406.

Mūrinį 1 a. (83 kv.  m, 4 kamba-
riai, mansarda, rūsys) 1977 m. sta-
tybos gyvenamąjį namą Keblonių 
k., 2 km. iki Anykščių m. Įrengtas, 
vietinis centrinis šildymas kietu 
kuru, komunalinis vandentiekis, 
kanalizacija. Sklypo plotas -13 a, 
jame statiniai: garažas, tvartas, 
daržinė, viralinė (pirtelė), malkinė, 
asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
sutartinė. 

Tel. (8-610) 04295.

Gyvenamą 46 m2 namą Anykščių 
senamiestyje. Kaina 26 000 Eur.

Tel. (8-600) 33862.

Seną sodybą ir 5 ha žemės 
Juškonių k., Anykščių raj.

Tel (8-381) 78694.

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

Skubiai ir greitai - sodybą ar 
namą. Moka grynaisiais. Įdomus 
kiekvienas pasiūlymas. 

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

„Konrado“ įmonė - veršelius. 
Moka 6-21 proc. Sveria el. svars-
tyklėmis. 

Tel. (8-645) 35247.

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490. 

Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Medienos atraižas pakais ir su-
pjautas. 

Tel. (8-629) 76267.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pradedama prekyba kokybiškais 
durpių briketais iš Šepetos.

Tel.: (8-612) 93386, 
(8-615) 79101.

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

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

Skaldytas malkas, briketus bei 
pjuvenas. Pristatome ir mažais 
kiekiais. 

Tel.(8-675) 63191.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita
 
Šieno rulonus.
Tel. (8-631) 54799.

Nebrangiai parduoda Akmenės 
cementą. Maišeliai po 25 kg. 

Tel.(8-646) 04794.

Ožką.
Tel.(8-615)10985.

„Anykštos redakcija“ priima 
skelbimus į kitų rajonų 

laikraščius:
Ukmergės - „Gimtoji žemė“ ir „Ukmergės ži-
nios“,

Utenos - „Utenis“ ir „Utenos apskrities žinios“,

Rokiškio - „Gimtasis Rokiškis“,

Molėtų - „Vilnis“,

Kupiškio - „Kupiškėnų mintys“

Ignalinos - „Mūsų Ignalina“

Skelbimus galima užsakyti tų redakcijų lai-
kraščių įkainiais el.paštu reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 59458 arba 
mob.tel. (8-686) 33036. 

Taip pat „Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g. 
29, Anykščiai 
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anekdotas

oras

+14

+22

mėnulis
Liepos 25 - 26 d. - jaunatis,
Liepos 27 d. - priešpilnis.

Joakimas, Ona, Daugintas,
Eigirdė, Jokimas, Anna, Aneta, 
Ana.

Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas.

šiandien

liepos 26 d.

liepos 27 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FeljeTOnAs

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.
Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

A n t  a k i ų  k a u k ė s  n e u ž d ė s !

Neužmirškite pratęsti 

„Anykštos“ prenumeratos!

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

5 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 40 (40) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

Natalija, Panteleonas, Žintautas, 
Svalia, Sergijus.

Kalbasi dvi draugės.
- Aš su vyru išsiskyriau, visą tur-

tą pasidalijome.
- Kaip jums tai pavyko? Pas jus 

gi ne butas, o gausybės ragas.
- Taip ir pasidalijome: man gau-

sybė, jam ragas.

***
Tėvas išveda mažylį pasivaikš-

čioti. Po valandos grįžta vedinas 
dumblinu vaiku. Motina pasibai-
sėjusi:

- Tuoj abu į kailį gausite.
Vyras ramina:
- Greičiau jį nuprauskime. Gali 

būti, kad čia net ne mūsų vaikas.

***
Daktaras - ligoniui:
- Jums negalima gerti, rūkyti, 

mėgautis atsitiktiniu seksu, žaisti 
azartinių žaidimų...

- Daktare, sakykite atvirai... Pas 
jus buvo mano žmona?

***
Petriukas skambina savo tetai:
- Dėkoju už dovaną Kalėdų pro-

ga.
- Ach, - atsako teta, - apie tai ne-

verta nė kalbėti.
- Aš buvau tokios pat nuomonės, 

bet mama sakė, kad vis tiek padė-
kočiau.

***
Plaukia vandenynu laivas. Kapi-

tonas pamato plaukiančią karvę.
- Karve, kurgi tu plauki? - nuste-

bęs klausia kapitonas.
- Į Ameriką!- žvaliai atsako kar-

vė.
- Na ir kvaila gi tu karvė,- taria 

kapitonas. - Amerika gi kitoje pu-
sėje!

- Koks skirtumas, vis tiek nenu-
plauksiu!

Amiliutė ruošiasi Anykščių miesto šventėn

Miesto šventei undaroką
kas netingi siūtis moka. 
Krepdešinas ar kramplinas,
Pusės uoliekties satinas... 

Apkraštuoja jį kvalbonais -
,,Gojaus“ gatavas sijonas. 
Gal ,,Baltoji pavana“? –
Šitai – noro negana. 

Tai supranta Amiliutė,
Bet gražiai dar noris būti
ir staipytis tarp jaunų
Merijos garbių panų. 

Už venetą ne prasčiau,
O galbūt net išnašiau
Per ,,Žirgelį“ ji atrodė -
Petras matė. Davė žodį. 

Oninės ant Anykščių -
Pilnas miestas bus svečių,
ir mokslingų, ir turtingų -
Jiems patikt reik išradingai.

spaciruoti reik mandrai -
išdidžiai, onaravai, 
kaip tik anykštėnės gali -
Tos, kur moka dar ,,Šilelį“.


