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Mero įvaizdį kūrė ir interneto trolis
Artėjant savivaldos rinkimams, portalo anyksta.lt komentarų 

strautas buvo išaugęs keliagubai. Politiniai tekstai sulaukdavo ir 
200-300 komentarų. Turint omenyje, kad Anykščių rajone ma-
žiau nei 30 tūkst. gyventojų - skaičiai neįtikėtini ir redakciją jie 
lyg ir turėjo džiuginti. 

Tačiau, stebėdami komentarų IP adresus, pastebėjome, jog di-
džioji dalis politinių komentarų rašomi iš trijų adresų. Vienas jų 
-  Panevežyje gyvenančio buvusio politiko, antras -  anykštėno, 
buvusio policininko, o trečiasis IP, kaip paaiškėjo, priklauso Vil-
niuje gyvenančiam Sigitui Stanevičiui. 

Didieji komentarų rašytojai stengėsi formuoti palankų tuome-
tinio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio ir jo komandos įvaiz-
dį bei tyčiojosi iš K. Tubį kritikuojančiųjų. Taip pat ,,troliai“ sis-
temingai niekino ir žemino ,,Anykštos“ redakciją. 

Rūta ir Sigitas Stanevičiai netoli Svėdasų turi sodybą, kurioje 
veikia viešoji įstaiga ,,Atviros langinės“. Šio VšĮ 
vykdomus projektus mėgsta paremti Anykščių 
rajono savivaldybė. 

Artėjant Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos ir mero 
rinkimams portale anyksta.
lt ženkliai išaugo komentarų 
skaičiaus. Iš vieno IP adreso 
trolis parašė tūkstančius ko-
mentarų - dešimtis per parą. 
Komentarai iš minimo IP 
rašyti ir gilią naktį ar visai 
paryčiais.

Utenos apylinkės teismo ko-
munikacijos specialistė Aliona 
Sinicienė, ,,Anykštos“ paprašyta 
komentaro apie K.Tubio bylos 
perdavimą Molėtų teisėjams, 
sakė, kad tokios jau mažų mieste-
lių aktualijos. ,,Maža bendruome-
nė... K.Tubis yra dirbęs Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininku.Visi Anykščių teisėjai 
yra su juo bendravę, turėję reika-
lų. Visi teisėjai, vengdami galimo 
intereso konflikto, nuo bylos na-
grinėjimo nusišalino“, - ,,Anykš-
tai“ sakė Utenos apylinkės teismo 
komunikacijos specialistė.

Kada vyks pirmasis Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmų 
posėdis, kuriame bus nagrinėja-
ma K.Tubio byla, kol kas nėra 
žinoma.

Priminsime, jog K.Tubis yra 
įtariamas nusikaltama veika - 
prekyba poveikiu - trijuose epi-
zoduose. 

Ikiteisminį tyrimą per keturis 
mėnesius atliko Panevėžio apygar-
dos prokuratūra. Tyrimo pradžioje 
įtarimai buvo pareikšti ir dviem 
Anykščių verslininkams, tačiau 
jie pripažino padarę nusikalstamas 
veikas, geranoriškai bendradarbia-
vo su teisėsauga ir tyrimas jų at-
žvilgiu buvo nutrauktas.

Eksmero Kęstučio Tubio bylos nesiėmė 
nė vienas Anykščių teisėjas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bylą nagrinės Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmai. Šią bylą Panevėžio apygardos prokuratūra praėjusį pirmadienį perdavė Utenos apylinkės 
teismo Anykščių rūmams, tačiau visi Anykščių rūmų teisėjai bylą nagrinėti atsisakė.

STT sulaikyto buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bylą nagrinės Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmai.    

Prisiminė 
tremties pradžią

Taikus STT 
vizitas į 
Anykščius

Burbiškyje - 
aukštaitiški 
blynai ir puošnios 
suknelės

Tapome tarsi kokie amžinai 
nepatenkinti ūkininkai, kuriems 
metai, kokie jie bebūtų, nuolat 
yra blogi. 

Skundžiamės, kad dabar per 
karšta, nors dar gegužę dejavom, 
kad per šalta.

Tačiau  net pomidorus sodi-
name šiltnamyje, kad greičiau 
užderėtų. Sakau, gal karštis ir 
mums bent kartą išeis į sveikatą. 

Šiltnamio 
efektas

Medžiaga. Tiriant Utenos rajono 
mero Alvydo Katino bylą, surinkti 92 
medžiagos iki šiol saugomi įrodymai 
– 49 slapta sektų asmenų telefonų 
pokalbių įrašai, taip pat detalūs 28 
žmonių banko sąskaitų išrašai. Apie 
taii pranešė portalas lrytas.lt. Buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tu-
bio bylą tik šiomis dienomis perduota 
teismui. Tikėtina, kad anykštietiško 
tyrimo apimtys nebuvo mažesnės nei 
pas kaimynus.

Karštis. Trečiadienį, birželio 12-ąją, 
Anykščių hidrometeorologijos poste 
fiksuota 35 laipsnių oro temperatūra, 
ketvirtadienį - 34,5 laipsnio. Pasak šio 
posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus, 
ketvirtadienį naktį žemiausia oro tem-
peratūra Anykščiuose buvo 22 laips-
niai. Trečiadienį užfiksuota rekordinė 
Šventosios upės ties Anykščiais tem-
peratūra - 25 laipsniai.

Kaimynai. Ketvirtadienį, birželio 
13-ąją, antruoju bandymu Utenos ra-
jono taryba savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotoja paskyrė 
socialdemokratę Zita Ringelevičienę. 
Ji surinko 13 balsų iš 25. Pirmuoju 
bandymu Z.Ringelevičienės direkto-
riaus pavaduotoja paskirti nepavyko, 
tada pritariančių ir prieštaraujančių 
balsai pasiskirstė po lygiai - 12 ir 12 
(vienas Tarybos narys posėdyje neda-
lyvavo). Uteną valdanti dauguma turi 
vos 13 iš 25 Tarybos narių mandatų. 

Džiaugėsi. Anykščių meras Sigu-
tis Obelevičius  antradienį  klausėsi 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
metinio pranešimo. Jis pranešimo 
buvo sužavėtas ir apie tai pranešė 
,,Facebook“-e: ,,Šiandien teko garbė 
būti pakviestam ir išklausyti gyvai 
Prezidentės metinio pranešimo. Esu 
klausęs visų 10, tačiau šis man pati-
ko labiausiai - koncentruotas, tikslus, 
paminint ir Lietuvos pasiekimus, ir 
silpnybes, valstiečių bandymus var-
žyti demokratiją. O po mintimi, kad 
seimas jau atsiliko nuo visuomenės 
progreso, manau, pasirašytų visa Lie-
tuva.“

Įvairiai. Ketvirtadienį, birželio 13-
ąją, vidurdienį, tagi, prieš pat liūtis, 
didžiojoje dalyje Lietuvos teritorijos 
miškų gaisringumas buvo pasiekęs 
III-IV klasę. .
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spektras

Temidės svarstyklės

Kandidatė. Valdančioji Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) 
bei neparlamentinė Centro partija 
nutarė Žiemgalos vienmandatėje 
apygardoje kelti bendrą kandidatę į 
Seimą – buvusią laidų vedėją Rūtą 
Janutienę. Tokį sprendimą priėmė 
LVŽS valdyba. Partijos pirminin-
kas Ramūnas Karbauskis BNS 
sakė pats pasiūlęs šią kandidatūrą.  
„Daugeliu atvejų sutampa mūsų 
požiūris į tai, kas vyksta valstybė-
je, ji pritaria Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos tikslams“, – teigė 
partijos pirmininkas. Anot jo, šiai 
kandidatūrai neprieštaravo ir LVŽS 
skyrius.

R. Janutienė BNS sakė, kad pir-
miausia apie kandidatavimą į Seimą 
kalbėjo su Centro partija, o „valstie-
čių“ pasiūlymo sulaukė vėliau.

Derybos. Valdančiųjų derybos 
dėl koalicijos – spektaklis, siekiant 
pakeisti kelis ministrus Vyriau-
sybėje, sako opozicinių Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų pirmininkas Gabrielius 
Landsbergis.„Man atrodo, kad visas 
šis procesas, kuris vyksta pastarąjį 
mėnesį dėl vadinamosios koalicijos 
formavimo, yra akių dūmimas. (...) 
Aš esu 100 proc. įsitikinęs, kad vi-
sam šiam spektakliui pasibaigus lie-
pos viduryje, mes turėsime lygiai tą 
pačią situaciją, kurią turėjome iki, 
tik viską suveltą ir nuimtą vieną, gal 
dar vieną ministrą“, – Žinių radijui 
penktadienį sakė G. Landsbergis. 

Skenduoliai. Ketvirtadienį 
ugniagesiai iš vandens telkinių iš-
traukė tris skenduolius.

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento duomenimis, 
ketvirtadienį po vidurnakčio Kau-
ne, Panemunės šile, pranešta apie 
ant kranto rastus žmogaus drabu-
žius, todėl įtarta, kad žmogus nu-
skendo. Dėl tamsaus meto ugniage-
siai paiešką atidėjo iki ryto ir 13.22 
val. apie 50 metrų nuo kranto rastas 
1991 metais gimusio vyro kūnas. 
Taip pat apie 16 v. pranešta apie 
Vilniuje, Balsio ežere, skęstančius 
du jaunuolius. Aštuoniolikmetė 
mergina ir penkiolikmetis vaikinas 
ištraukti be gyvybės požymių, jų 
atgaivinti nepavyko. Dar šeši žmo-
nės vandens telkiniuose nuskendo 
trečiadienį.

Stichija. Dėl stipraus vėjo, liūčių 
ir griaustinio pareigūnai ketvirta-
dienio vakarą ir penktadienio naktį 
vyko šalinti ant kelių bei pastatų nu-
virtusių medžių, tūkstančiai žmonių 
liko be elektros, o Klaipėdos rajone 
žaibas trenkė į gandralizdį. Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento (PAGD) atstovė spaudai 
Laura Valauskienė BNS sakė, kad 
per pastarąją parą ugniagesiai 92 
kartus vyko šalinti nuvirtusių me-
džių ar jų šakų – daugiausiai Šiaulių 
ir Tauragės apskrityse.

Dauguma medžių buvo nuvirtę 
ant kelių, keliolika kartų ugniage-
siai juos šalino nuo pastatų ir elek-
tros laidų, o Vilniuje šakos užvirto 
ant automobilio „Volvo“.„Energijos 
skirstymo operatorius“ pranešė, kad 
be elektros nuo ketvirtadienio vaka-
ro buvo likę apie 100 tūkst. įmo-
nės klientų, daugiausiai Klaipėdos, 
Šiaulių, Vilniaus ir Alytaus regio-
nuose. Gyventojai elektros neturėjo 
įvairiose vietovėse, skirtingu laiku.
Penktadienio rytą be elektros dar 
likę apie 5 tūkst. gyventojų, daugu-
ma jų gyvena atokiose vietovėse.

-BNS

,,Labai stipriai išaugo ledų, gai-
viųjų gėrimų bei alaus pardavimai. 
Tiekimas netrinka, jau pernykščiai 
karščiai buvo savotiška praktika“, 
- kalbėjo verslininkė. Tiesa, pasak 

Į parduotuves ir atvėsti Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ekstremalūs karščiai keičia maitinimosi, o drauge ir apsipirki-
mo įpročius. Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Rita 
Kripaitienė šypsojosi, kad šiomis dienomis į kooperatyvo parduo-
tuves žmonės ateina ne tik apsipirktti, bet ir atsivėsinti.

R.Kripaitienės, nežinia, kaip būtų, 
jeigu karščiai laikytųsi ilgiau, nes 
gamintojai iki šiol buvo užsikrovę 
sandėlius.

Anykščių rajono vartotojų koo-

peratyvo parduotuvės per karščius 
užsisako mažesnius kiekius atšal-
dytos mėsos -  tik tiek, kiek įmano-
ma parduoti per vieną dieną.

R.Kripaitienė sakė, kad per karš-
čius, ypač vidurdienį, mažesnis pir-
kėjų srautas nei įprasta. Tačiau ledų 
ar gaiviųjų gėrimų prekybinkų pel-
no marža yra aukštesnė nei mėsos 
ar pieno produktų, tad dėl pirkėjų 
srautų bei parduodamo asortimento 

Troškūnų vienuolyno bažnyčios 
požemių salėje susirinko gausus 
būrys dainininkės kūrybos gerbė-
jų. Sausakimšoje salėje, tvyrant 
ypatingai gaiviai ir ramybės per-
smelktai nuotaikai, įžanginį žodį 
tarė  festivalio sumanytoja, jo ku-
ratorė, režisierė Jolanta Pupkienė. 

Festivalis ,,TROŠKIMAI“ pildo dalyvių troškimus
Ketvirtadienio, birželio 13 –osios vakarą, festivalio ,,Troškimai“ 

dalyvius ir klausytojus džiugino vienos garsiausų Lietuvos voka-
lisčių Ievos  Narkutės koncertas. Šis koncertas –dar tik antrasis 
festivalio renginys. 

Ji pristatė šio vakaro atlikėją Ievą 
Narkutę ir jai pritariantį gitaristą. 
Aurimą Driuką, džiaugdamasi įsi-
bėgėjančio festivalio renginiais, 
žiūrovų gausa, kūrybišku, nuošir-
džiu ir įtaigiu renginių paveiku-
mu. Požemių salėje, dovanojusioje 
gaivią vėsą ir sakralią nuotaiką, 

Ievos Narkutės koncerto klausėsi 
apie 150 žiūrovų – įvairaus am-
žiaus (senjorų, jaunų ,brandžių ir 
visai mažučių) žmonių. Jie turėjo 
nuostabią, festivalio ,,Troškimai“ 
dovanotą progą gyvai klausytis ir 
gėrėtis turbūt vienintele Lietuvoje 
atlikėja, kuri ne tik nuostabiai dai-
nuoja, užburia ypatinga charizma, 
spinduliuoja gyvą, nemeluotą jaus-
minį santykį su dainuojamu tekstu 
ir klausytojais, bet ir pati  pristato 
savo dainas, grakščiai ir nepreten-
zingai apvilkdama jas išgyvento-

mis istorijomis, pamąstymais apie 
žmonių santykius, kasdienybę, 
bėgantį laiką. Festivalio ,,Troš-
kimai“ koncerte  Ieva Narkutė 
pristatė savo naujausią albumą 
,,VISOS MEILĖS TAISYKLĖS“, 
kurio dainos nepaliko abejingų 
– salė plojo atsistojusi atlikėjos 
meistriškumui. Norintys pajusti 
festivalio dvasią, dar gali apsilan-
kyti kituose, ne mažiau įtaigiuose 
jo vakaruose.

-ANYKŠTA

Anykščiuose, A.Baranausko aikš-
tėje, Gedulo ir vilties renginys truko 
pusvalandį. Koncertavo Anykščių A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
aštuntokai, kurių šventinę programą 
rengė mokytojos Dangira Nefienė ir 
Jūratė Girnienė. Solo dainavo Ieva 
Mikštaitė, eiles skaitė Greta Pakal-
kaitė.  

Renginį vedusi Anykščių kultūros 
centro direktorės pavaduotoja Vil-
ma Paulauskaitė priminė 1941 metų 
birželio 14-osios reikšmę. Ugningai 
savo kūrybos eiles skaitė anykštėnas 
poetas Povilas Kulvinskas.

Lietuvos vėliavą kėlė Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
narys, Laisvės kovotojų įamžinimu 
besirūpinantis Edmundas Urbonas 

Prisiminė tremties pradžią Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, birželio 14-ąją, Anykščiai kartu su visa Lietuva minėjo 
Gedulo ir vilties dieną. 1941 metais, birželio 14-osios naktį, pra-
sidėjo pirmieji masiniai lietuvių trėmimai ir per kelias dienas į 
Sibirą buvo išvežta beveik 20 tūkst. lietuvių.

bei A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos ketvirtokas, tremtinės Primos 
Petrylienės pronūkis Kristupas Prie-
velis.

Rajono valdžia šventinių kalbų 
nesakė. Į renginį atvyko visa nau-
josios valdžios komanda - meras 
Sigutis Obelevičius, jo pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis, mero patarėjai 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė 
bei Dalis Vaiginas ir administracijos 
vadovės Ligita Kuliešaitė ir Veneta 
Veršulytė.    

Po šventinio renginio miesto cen-
tre veiksmas tęsėsi Anykščių siau-
rojo geležinkelio stotyje. Ant bėgių 
buvo dedamos gėlės, atminimo 
žvakių liepsnelėms mirgant, vyko 
koncertas. Valdžios ,,ložė“.

Apvogė. Birželio 10-ąją, 17 
val. 56 min. gautas vyro, gyve-
nančio Anykščių seniūnijos Pa-
šventupio kaime, pareiškimas, 
kad dviejų dienų laikotarpiu ap-
vogtas jo įmonei ,,Kindziulis“ 
priklausantis automobilis VW 
Transporter, stovėjęs Anykščiuo-
se, A. Vienuolio g.. Padaryta apie 
600 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Originalumas. Birželio 10-
ąją, 10 val. 57 min. gautas vyro 

(g. 1959 m.) pareiškimas, kad at-
vykęs į sodybą, esančią Debeikių 
seniūnijos Aušros kaime, pastebė-
jo, kad pavogtas kieme stovėjęs 
biotualetas. Padaryta 1 200 eurų 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Birželio 10-ąją, apie 20 
val. 15 min., Anykščių seniūnijos 
Janydžių viensėdyje, namuose, ras-
tas moters (g. 1939 m.) kūnas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. 

Nuskendo. Birželio 10-ąją, apie 
15 val. 40 min,. Skiemonių seniū-
nijos Sarickų kaimo teritorijoje 
esančiame tvenkinyje, dviejų metrų 

atstumu nuo kranto dviejų metrų 
gylyje, buvo rastas galimai nusken-
dusio vyro (g. 1961 m.) kūnas be 
akivaizdžių išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Padirbtas. Birželio 10-ąją, apie 
22 val. 40 min., moteriai (g. 1957 
m.), dirbant taksi vairuotoja, auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje, esan-
čioje Anykščiuose, Vilniaus g., 
nepažįstamas asmuo atsiskaitė už 
suteiktą paslaugą duodamas gali-
mai padirbtą 50 eurų banknotą. Pa-
daryta 50 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Sportininkai. Birželio 12-ąją, 

apie 09 val. 54 min., gautas vyro 
(g. 1970 m.), gyv. Anykščiuose, 
Žiburio g., pareiškimas, kad iš už-
rakinto sandėliuko, nulaužus paka-
binamą spyną, pavogti 3 dviračiai. 
Padaryta 350 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Svečiuose. Birželio 13 -ąją gau-
tas moters (g. 1977 m.), gyvenan-
čios Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų 
kaime, pareiškimas, kad birželio 
12-ąją, apie 18 val., būnant sve-
čiuose Kupiškyje, Žemaitės g., su-
gyventinis smurtavo, sukeldamas 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

pasikeitimo prekybininkai galvos į 
sienas iš nevilties nedaužo. Anykš-
čių rajono vartotojų kooperatyvo 
vadovės teigimu, smarkiai junta-
mas parduotuvėse suvartojamos 
elektros energijos kiekio augimas 
-  šaldytuvai dirba visu pajėgumu: 
jie tiesiog  ,,ryja“ elektrą ir  kaitina 
patalpas, dar smarkiau įdarbindami 
kondicionierius, kurie maitinami 
taip pat elektra.
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Ar per karščius 
keičiate savo 
vadovaujamo 
kolektyvo darbo 
grafiką?

Audrius JUŠKA, šiltnamių 
ūkio savininkas: ,,Keičiame. 
Darbuotojų prašau į darbą ateiti 
kiek galima anksčiau. Padarę savo 
darbus, žmonės išleidžiami namo, 
nežiūrint į laikrodį. Kita vertus, 
šiltnamiuose, kuriuose dabar auga 
pomidorai ir agurkai, yra gerokai 
vėsiau nei lauke. Kai lauke 36, šil-
namiusoe 28-29 laipnsiai.“

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB ,,Anykščių kvarcas“ 
direktorius: ,,Dirbame įprastiniu 
režimu. Tik kiemą palaistome, kad 
nedulkėtų. Technika gera, su kon-
diocionieriais? Ne. Technika sena. 
Žmonės kenčia. Belieka viltis, kad 
karščiai ilgai nesitęs. Gal kaip nors 
,,praneš“...“

Linas PRAVILIONIS, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis lai-
kinasis direktorius: ,,Nedaug tu-
rime laisvės manevrams. Didžioji 
dalis žmonių tiesiog privalo dirbti 
pagal įprastinį grafiką. Siūlome 
šienpjoviams anksčiau pradėti dar-
bą, tačiau vėlgi -  paryčiais jie gali 
šienauti tik negyvenamose teritori-
jose, nes jei trimeriai penktą ryto 
pradės burgzti po daugiabučių lan-
gais, taip pat gerai nebus.“  

Taikus STT vizitas į 
Anykščius Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, birželio 13-ąją, Anykščiuose lankėsi didelis būrys Specialiųjų tyrimų tarnybų (STT) 
pareigūnų. Tiesa, šį kartą nebuvę kratų ir apklausų - STT Anykščių menų inkubatoriuje surengė 
seminarą ,,Pagrindiniai iššūkiai ir priemonės korupcijos rizikoms savivaldybėse suvaldyti“.

Renginyje kalbėjo ir STT Pa-
nevėžio valdybos viršininkas 
Žydrūnas Krampalcas, buvu-
sio Anykščių mero Kęstučio 
Tubio skandalo ,,veidas“.

Pirmasis iš dešinės -  Vitalijus Gailius, buvęs Finansinių nusikaltimų tarnybos vadovas, vėliau - Seimo 
narys, dabar - Joniškio rajono meras. Šalia jo -  Anykščių ir Zarasų rajonų merai Sigutis Obelevičius 
bei Nikolajus Gusevas.

Į antikorupcinį seminarą susirinko savivaldybininkai iš įvairių šalies vietų bei Anykščių rajono 
valdžia.

STT pareigūnų pranešimų klau-
sėsi politikai iš įvairių Lietuvos 
savivaldybių. Tarp auditorijos 
buvo ir Vitalijus Gailius, buvęs 
Finansinių nusikaltimų tarnybos 
vadovas, vėliau - Seimo narys, 
dabar - Joniškio rajono meras.

STT pareigūnai bei  Vyriausio-
sios tarnybinės etikos komisijos 
(VTEK) atstovė Dalia Paulaus-
kaitė savivaldybių vadovams 
skaitė pranešimus apie korupci-
jos prevenciją, interesų derinimą 
ir panašius dalykus. 

STT Korupcijos prevencijos 
valdybos Korupcijos rizikos 
skyriaus viršininkas Vidmantas 
Mečkauskas auditorijai sakė, jog 
bėgant metams pasikeitė net val-
dinkų sąmonė. ,,Per 20 metų si-
tuacija labai pasikeitė: kas buvo 
norma, dabar – nusikaltimas“, - 
kalbėjo pareigūnas.

Vienas iš savivaldybininkų iro-
niškai kvestionavo Tarybos nario 
priesaikos tekstą, kurio paskuti-
nis sakinys - ,,tepadeda man Die-
vas“. ,,Ar nėra čia interesų konf-

likto?“ - klausė seminaro dalyvis. 
,,Na, nebent interesų su Dievu 
konfliktas“, - jam atsakė VTEK 
narė D.Paulauskaitė.  

Renginyje kalbėjo ir STT Pa-
nevėžio valdybos viršininkas 
Žydrūnas Krampalcas, buvusio 
Anykščių mero Kęstučio Tu-
bio skandalo ,,veidas“. Būtent 
Ž.Krampalcas ir  buvęs tas as-
muo, kuris viešai skelbė infor-
maciją apie tyrimo dėl K.Tubio 
veiklos eigą. 

Priminsime, jog Anykščių ek-
smero K.Tubio byla, kurioje jis 
yra įtariamas prekyba poveikiu, 
perduota Utenos apylinkės teis-
mo Anykščių rūmams. Ikiteismi-
nį tyrimą šioje byloje atliko Pa-
nevėžio apygardos prokuratūra, 
o STT buvo pirmoji institucija, 
kuri rinko įtarimus. 

Po K.Tubio sulaikymo STT pa-
reigūnai dar ne kartą važinėjo į 
Anykščius, buvo atliekamos kra-
tos  valdiškose įstaigose, biuruo-
se bei gyventojų būstuose, taip 
pat daromos ir apklausos.

Žmogus žmogui žmogus

Aliona SINICKIENĖ, Utenos 
apylinkės teismo komunikacijos 
specialistė, apie tai, jog nė vienas 
Anykščių rūmų teisėjas nega-
li nagrinėti K.Tubio bylos: ,,K.
Tubis yra dirbęs Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininku.
Visi Anykščių teisėjai yra su juo 
bendravę, turėję reikalų.“

Ir iš lėktuvų...

Sigitas STANEVIČIUS, vil-
nietis, iš kurio IP adreso portale 
anyksta.lt parašyta tūkstančiai 
tendencingų komentarų apie tai, 
kaip plačiai veikia jo wi-fi:  ,,Jį 
net gatvėje, iš automobilio galima 
pagauti.“

Mosado darbas!

Sigitas STANEVIČIUS atsklei-
dė galimą sąmokslą: ,,Gal kažkas 
man keršija ir tyčia iš mano IP rašo 
komentarus į ,,Anykštą“, jog visi 
galvotų, kad tai mano darbas.“

Tik jei kaimynas ateis su dide-
liu buteliu vyno

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, linkėjo seniūnijų sporto 
žaidynių dalyviams: ,,Pasveikin-
kim vieni kitus, juk tai daryti šitaip 
verta.“

Iki STT eros sakydavo - ,,pa-
žadėjo - patiešijo, netesėjo – ne-
griešijo“...

Dalia MARKAUSKIENĖ, Pa-
nevėžio apygardos prokuratūros 
prokurorė, apie tai, kas yra pre-
kyba poveikiu: „Prekyba poveikiu 
yra laikoma, baudžiamojo įstatymo 
prasme, nuo tokių veiksmų kaip 
reikalavimo, provokavimo, nuo 
pažado ir panašiai. Tai veika, kuri 
nereikalauja žalos požymio.“

O ši frazė pirmą kartą ištarta, 
kai dar nebuvo jėgainių...

Petras PUMPUTIS, Utenos 
apskrities Vyriausiojo plicijos 
komisariato darbuotojas, apie 
vėjo elektrinių kenksmingumą: 
,,O kas nekenksminga? Labiausiai 
kenksminga gyventi “.

Šeštadienio vakare šiaip ar 
taip akyse mirga...

Michailas BALIUCKAS, vers-
lininkas, apie vėjo elektrines: 
,,Aš taip pat turiu sodybą ir visai 
nenorėčiau, kad už puskilometrio 
nuo jos stovėtų vėjo elektrinė. At-
važiuoju pailsėti, todėl visai nepa-
geidauju burzgimo ir mirgėjimo 
akyse.“
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Saulėtą birželio popietę atvykus 
susitikti su Simona, laikas praėjo la-
bai greitai. Prieš save matant žmogų, 
kuris apkeliavo tiek daug pasaulio 
ir pamatė tiek daug skirtingų kraštų 
bei kultūrų, darosi smalsu sužinoti 
-  o kas gi ten kitaip? Kokia ta Balio 
„žalioji mokykla“? Kuo gi ji skiriasi 
nuo Lietuvos mokyklų ir kas yra pa-
našaus? Tiesa, nežinantiems, kas yra 
tas Balis, derėtų paaiškinti, kad tai 
sala Indonezijos salyne, Ramiajame 
vandenyne, tarp Javos ir Lamboko 
salų. Balio administracinis centras 
yra Denpasaras. Kalbama baliečių 
kalba keturiais, nuo kastos priklau-
somais dialektais, bet valstybinė 
kalba yra indoneziečių. Taigi, Balis 
- visiškai skirtinga kultūra, visiškai 
skirtinga kalba ir papročiai. 

Simona pasakoja, kad Balio mo-
kykla skiriasi beveik viskuo nuo 
mūsiškių. Ten santykiai tarp moky-
tojų ir mokinių yra labiau šeimyniš-
ki, ne hierarchiški, patys mokslei-
viai gali siūlyti temas pamokoms, o 
ambicingesni vyresnių klasių moks-
leiviai gali net jas vesti. Labiau atsi-
žvelgiama į individualius kiekvieno 
mokyklą lankančio vaiko poreikius. 

Moksleiviai kas 6 savaites renkasi 
naujus mokymosi dalykus. Tai reiš-
kia, kad kol vieni mokosi poezijos, 
kiti gali rinktis studijuoti oratorys-
tės meną ar kino režisūrą. Jeigu 
moksleivis labai nori išmokti kaž-
ko, ko mokytojai mokykloje patys 
nemoka, tuomet bendruomenėje 
yra ieškomas žmogus, galintis pri-
imti ir apmokyti vaiką jį dominan-
čio amato. Taip stiprinami ir tarpu-
savio ryšiai tarp mokinių, mokytojų 
ir tėvų. „Žalioji mokykla“ stengiasi 
būti visus jungiančia bendruomene, 
o ne institucija. Baigę mokyklą vai-
kai gali stoti į aukštąsias mokyklas. 
Simona teigia, kad garsūs univer-
sitetai ieško įvairovės, kurią Balio 
moksleiviai gali pasiūlyti. Aplikuo-
jant į aukštesniojo švietimo įstaigas, 
jie, dėl savo netradicinės padėties, 
susirašinėja su aukštosiomis moky-
klomis tiesiogiai, priešingai nei kiti 
studentai, tiesiog pateikiantys savo 
anketas į norimus universitetus ar 
kolegijas. 

- Koks gyvenimas Balyje? Yra 
kažkokių keistenybių ar įpročių?

S. Vaitkutė lygina gyvenimą Ba-

lyje su skruzdėlynu. Pirmenybė ten 
visuomet yra teikiama bendruome-
nei, o individo poreikiai lieka antra-
planiai. Žmogaus vertė ir statusas 
Balyje priklauso ne nuo jo karjeros, 
turtų ar kitų pasiekimų gyvenime, 
bet nuo to, kiek jis prisidėjo prie 
savo bendruomenės gerovės. Saloje 
vyrauja induizmas, tad visas balie-
čių gyvenimas yra persmelktas ritu-
alų ir įspūdingų švenčių su meniško-
mis dekoracijomis, vaidyba, šokiais 
ir gamelano orkestro muzika. Šias 
šventes bendruomenė visada kuria 
kartu ir visi jose dalyvauja. 

- Kodėl nusprendėte grįžti į 
Lietuvą?

Pašnekovė sako, kad Lietuva 
visą laiką liko namai, vieta, kur ga-
lima grįžti, net sūnui, kuris užaugo 
keliaudamas ir šiuo metu mokosi 
Balyje. Dažnai, įpratęs gyventi vie-
noje vietoje, nebepastebi jos priva-
lumų. Tik išvažiavę suprantame, 
ką turime– seną kultūrą, gryną orą, 
nuostabią, dar laukinę gamtą. Ba-
lyje gamta itin įspūdinga, spalvin-
ga, bet labiau sukultūrinta, o nauji 
projektai gan trumparegiški ir sala 
jau labai kenčia nuo užterštumo ir 
šiukšlių. Simona teigia, kad Anykš-
čiai yra įdomūs tokie, kokie yra, 
-  ne išgrįsti, ne asfaltuoti, o natū-
ralūs, su tradicine architektūra. Jai 
liūdna žiūrėti, kaip neapgalvotais 
projektais yra naikinama tai, kuo 
esame ypatingi. Natūralūs paupiai 
yra grindžiami ir apstatomi betoni-
nėmis sienomis. Turtingesnės pa-
saulio šalys jau suka priešingu keliu 
-  ardo betoninius šaligatvius, senus 
pastatus, investuoja į laukinių kraš-
tovaizdžių išsaugojimą ir atkūrimą, 
o ne naikinimą. Mūsų  naujieji inf-
rastruktūros projektai yra argumen-
tuojami patogumu ir noru pritraukti 
turizmą, bet tai labai trumparegiška 
ir trumpalaikiška, o gamtos žaloji-
mo kaina - didžiulė.

- Papasakokite daugiau apie 
vyro knygą? Kaip judu susipaži-
note?

Simona pasakoja, kad ji su vyru 
Joeliu susipažino Niujorke, kai va-
sarą dirbo restorane, kad užsidirbtų 

magistrantūros studijoms. Jis, irgi 
studentas, tą vasarą buvo virėjas, o 
ji – padavėja. Dabar jie yra 16 metų 
susituokę, Joelis tebedirba Balio 
„žaliojoje mokykloje“, tačiau, pa-
sibaigus mokslo metams, grįš gy-
venti į Lietuvą. Neseniai JAV jis 
išleido knygą, kuri vadinasi „Floyd 
harbor“. Kai Simona ir Joelis susi-
pažino, jis jau buvo parašęs keletą 
apsakymų, mat visa knyga susideda 
iš 12  susipynusių pasakojimų apie 
skirtingų žmonių gyvenimus Long 
Island‘o mieste paskutiniame praė-
jusio šimtmečio dešimtmetyje. 

- Kodėl ši knyga susilaukė 
„New York times“ dėmesio?

Knygos redaktorė  Pat Strachan 
yra viena žymiausių JAV literatūros 
redaktorių, todėl tai, kad ji ėmėsi  
redaguoti šį kūrinį, prisidėjo prie 
knygos matomumo. Knygą išlei-
dusi nepriklausoma leidykla „Cata-
pult“ taip pat turi puikią reputaciją. 
Pagyrimą  knygai parašė vienas 
garsiausių pasaulyje apsakymų ra-
šytojų Jim Shepard, ir tai, žinoma, 
taip pat  prisidėjo prie knygos išpo-
puliarėjimo. Knyga Lietuvoje ne-
platinama, bet ją galima užsisakyti 
ir parsisiųsti iš „Amazon“ interne-
tinės parduotuvės. Simona su vyru 
taip pat yra parašę knygą kartu, 
tiesa, ji dar nešleista. Šis romanas 
sukurtas aplinkosaugine – fantasti-
ne tema apie berniuką, kuris susipa-
žįsta su miško dvasia ir  leidžiasi į 
epinę kelionę per suomių mitologi-
jos pasaulį.

- Kas nauja šiais metais „Miško 
festivalyje“?

Šiais metais „Miško festivalis“ 
vyks birželio 19 – 23 dienomis prie 
Puntuko akmens ir Lajų tako. Festi-
valio tema – „Niekas nenori išnyk-
ti“. Simona ragina visus prisidėti 
prie festivalio kūrimo ir dalyvauti 
kartu. Festivalį rengianti Jurzdi-
ko bendruomenė  kuruoja erdvę ir 
sujungia programos dalis, bet visi 
yra kviečiami dalyvauti, siūlyti, ką 
norėtų pamatyti, organizuoti dirb-
tuves, paskaitas, pokalbius, groti, 
kurti -  taip iš skirtingų  žmonių 
iniciatyvos ir atskirų dalelių suside-
da bendras renginys. Tai renginys, 
kuriame kiekvienas yra kviečiamas 
kaip aktyvus dalyvis, o ne vertinto-
jas;  renginys su atgaliniu ryšiu, kur 

ateinama ne tik kažko pasiimti, bet 
ir kažką padovanoti, prisidėti prie jo 
sėkmės. Įtvirtinamas skruzdėlyno 
principas,  kaip ir Balyje. Praeitais 
metais buvo aptariama Miško tera-
pijos nauda,  miško poveikis imuni-
nei sistemai, šios terapijos taikymas 
sveikatingumo srityje. Visa tai buvo 
grindžiama faktais ir moksliniais ty-
rimais. Šiemet pokalbis bus tęsiamas 
toliau: festivalyje vyks seminaras 
su Europos miško terapijos instituto 
įkūrėja iš Švedijos, į kurį kviečiami 
ir mūsų valdžios atstovai bei atskirų 
sričių specialistai, kad pasigilinę į 
šią sritį galėtų svarstyti apie Miško 
terapijos vystymą Anykščių krašte.  
O miškų savininkai festivalyje ga-
lės mokytis, kaip ūkininkauti savo 
miške nežalojant ekosistemos. Taip 
pat bus organizuojami žygiai su 
archeologu Vykintu Vaitkevičiumi, 
kuris papasakos apie tai, ką miškas 
reiškė senovės lietuviams. Ketvir-
tadienio, birželio 20d., vakaras bus 
skirtas lėto ir žalio miesto idėjai, 
bus rodomas nuotaikingas prancū-
ziškas filmas „Rytojus“, kuriame 
pasakojama, kaip netradiciniais 
metodais geresnį gyvenimą kuriasi 
kitos pasaulio bendruomenės, o vė-
liau vyks diskusija apie tai, ką mes 
galime nuveikti čia, Anykščiuose. 
Penktadienį, birželio 21d., vyks 
susitikimas su svečiu iš Škotijos, 
žinomu ekovizionieriumi, gamtinio 
atkūrimo pradininku Alan Watson 
Featherstone, kuris 30 metų paskyrė 
Kaledonijos miško Škotijoje atkūri-
mui. Jis kalbės apie tai, ką Simona 
minėjo anksčiau- laukinių, mūsų 
nesužalotų kraštovaizdžių vertę  ir 
svarbą. 

Šiais metais festivalio progra-
ma yra platesnė ir gilesnė. Simona 
skatina susirūpinti dėl ekologinės 
suirutės ir klimato kaitos. Nors Lie-
tuvoje tai kol kas jaučiame mažiau 
nei kitur, jau patiriame sausras, er-
kių gausėjimą, besnieges žiemas. 
Tačiau klimato kaitos poveikis yra 
daug platesnis, jis palies visus žmo-
nių gyvenimo aspektus. Pavyzdžiui, 
besikeičiantis klimatas ir sausra yra 
iš dalies kalti dėl karo Sirijoje ir pa-
bėgėlių krizės. Tokių atvejų ateityje 
tik daugės. Todėl svarbu domėtis ir 
mokytis gyventi taip, kad darytu-
me kuo mažesnę žalą aplinkai, nuo 
kurios patys priklausome ir kurios 
dalis esame.

Iš Balio į Inkūnus
Simona Vaitkutė yra netrukus prasidėsiančio „Miško festiva-

lio“ kuratorė. 
Simona kilusi iš Anykščių, gyveno ir dirbo Australijoje, JAV, 

Meksikoje ir Balyje,  o Anglijoje studijavo tarptautinius santy-
kius. Ji daug keliavo bei kalba 5 kalbomis: anglų, lietuvių, rusų, 
ispanų ir indoneziečių, taip pat yra susituokusi su amerikiečiu 
Joel Mowdy, kurio knygą „Floyd Harbour“  dienraštis „New 
York times“ įvertino kaip dėmesio vertą literatūrinį kūrinį. 

,,Idėjas iškelia idealistai, o pelną 
susisemia oportunistai“, - mėgsta 
sakyti vienas mano bičiulis, links-
tantis į analizę ir apibendrinimus. 
O tai nerekomeduotina šiuolaiki-
niam žmogui, kuris siekia kurti...- 
kaip ten buvo sakoma Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės laikais? A, 
taip...- modernią valstybę. .

O mūsų valstybė ypač šiuolaikiš-
ka ir moderni, nes pagal Eurostato 
duomenis, kurie buvo paskelbti 
šią žiemą, 2017 metais apie 650 
tūkstančių gyventojų, arba kas 
ketvirtas žmogus, gyveno žemiau 
skurdo rizikos ribos. Abejoju, ar šie 
skaičiai dabar bus labai pasiketę. 
Skurdo riba vienam asmeniui yra 
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307 eurai, o šeimai - 644 eurai. 
Daugiausia skurde gyvena 65 metų 
ir vyresni žmonės. 

Atsidurti skurde labiausiai 
rizikuoja vieniši žmonės, taip pat 
-  vaikus auginančios našlės ar 
našliai (fui, kaip nemodernu – 
reikėtų sakyti: ,,vieniši asmenys, 
turintys nepilnamečių vaikų”).

Paramos akcijų gelbėti 
badaujantiems Afrikos vaikams  
rėngėjų dėmesiui – tinkamų 
parodomajam gailestingumui 
objektų gausu ir moderniu keliu 
žengiančioje Lietuvoje. Euro-
stato duomenimis, net 25 procentai 
vaikų  gyvena skurde. Moderniu 
keliu pasukusios valstybės, kurioje 
senovinį Vytį keičia naujamadė 
neužmirštuolė, gyventojai yra 
didžiausi skurdžiai visose trijose 
Baltijos valstybėse.

Su šia kraupia statistika gražiai 
koreliuoja kitas šiomis dienomis 
išplatintas tyrimas, kurį atliko 
Vilniaus universiteto Suicidologi-
jos tyrimų centras. Kaimyniniame 
Kupiškio rajone psichologai 
pradėjo kurti savižudybių 
prevencijos algoritmą. Pradėję 
tyrinėti savižudybių statistiką, jie 
pastebėjo, kad net 75 procentai 
Kupiškio rajone 2015 metais 

nusižudžiusių žmonių buvo vyresni 
kaip 65 metų amžiaus. Iki šiol buvo 
manyta, kad dažniausiai žudosi 
vidutinio amžiaus (numanoma, kad  
ir gerai pageriantys) kaimo vyrai.

Pastebėjus tendenciją, kad 
žudosi senyvi žmonės (panaši 
statistika fiksuojama ir Vilniuje), 
susidomėta mirusiųjų skrodimo 
išvadomis. Tada 
iškilo antras šo-
kiruojantis faktas 
– paaiškėjo, 
kad  klastojamos 
mirties prie-
žastys. Nusižu-
džius vyresnio amžiaus žmonėms, 
dokumentuose buvo įrašoma kokia 
nors ,,garbinga“ mirties priežastis. 
Pavyzdžiui, širdies nepakanka-
mumas. Nusižudžiusių artimieji 
atviravo, kad net tais atvejais, kai 
būdavo rasti atsisveikinimo laiškai, 
žudymosi įrankiai, medikai ir 
policija rinkosi lengviausią doku-
mentų tvarkymo būdą, nurodydami 
,,nekaltą“ mirties priežastį.

Universiteto mokslininkai daro 
išvadą, kad savižudybių statistika 
greičiausiai yra  iškreipta ir visoje 
Lietuvoje.

Kam naudinga slėpti, kad 
šimtmetį švenčiančios modernios 

valstybės patriarchai pasitraukia 
iš gyvenimo Kryžiuočių kronikose 
aprašytu  pagonių būdu - geriau 
žūti, bet vergu nebūti?

O mūsų tautoje sprendimas 
pačiam nutraukti gyvybės giją 
niekuomet nebuvo vertinamas 
kaip didelis blogis. Prisiminkime 
mitą apie susideginusius Pilėnų 

gynėjus. Juk, 
žvelgiant iš 
modernaus 
žmogaus pozi-
cijų, teisti iki 
gyvos galvos 
reikėtų tą 

Margirį, kuris kažkokią medinę pilį 
iškėlė aukščiau už pilėnų gyvybę, o 
tai užrašiusius metraštininkus rei-
kėtų  nubausti už savižudybės būdo 
atskleidimą bei romantizavimą, nes 
tai, kaip pasakytų Visuomenės in-
formavimo etikos komisija, skatina 
gyventojus žudytis. 

Greičiausiai lietuviai, pasku-
tiniai Europos pagonys, į mirtį 
žvelgė kaip į natūralią, prigimtinę 
laisvę. Gali būti, kad savižudybę 
jie suprato panašiai kaip  stoikai 
– gyvenimo tikslas yra išlaikyti 
ramybę, reikia stengtis išvengti 
skausmo, o kūnas tėra tik vieta, 
dėžutė, kuriame įkalinta dvasia. 

,,Laiškuose Lucilijui“ romėnų filo-
sofas Seneka taip ir rašo, aiškin-
damas, kad gera yra ta mirtis, kuri 
padeda išvengti pavojaus blogai 
gyventi.

Ir pats Seneka, apkaltintas 
sąmokslu prieš savo mokinį, 
imperatorių Neroną, priėmė jam 
siųstą ženklą nusižudyti. Seneka 
persipjovė venas ir, kol ištekėjo 
kraujas, filosofas diktavo savo 
testamentą.

Kur aš čia lenkiu? 
Stulbinama skurdo statistika (jei 

ne Eurostato leksika, mes greičiau-
siai net nevartotume šio pokario 
laikus primenančio žodžio) ir 
nuslėptos senyvų žmonių savižudy-
bės pinasi į vieną tankiai suaustą 
audinį. Jos rodo, kaip iš tiesų 
gyvena Lietuva. Ir kaip nesipins, 
jei Vilniaus universiteto tyrime 
nurodomos ir senolių nusižudymo 
priežastys – gilus skurdas, totali 
vienatvė, skausmas, emigravę vai-
kai. Ir jokios vilties prošvaisčių.

Šiais, modernios Lietuvos lai-
kais, norint be argumentų sudoroti 
oponentą, jį reikia apšaukti arba 
Putino draugu, arba sąmokslų 
teorijos kūrėju. 

Sutinku būti kaltinama pagal 
abu paragrafus.

,,Miško festivalio” organizatorė Simona Vaitkutė su vyru, ,,ža-
liosios mokyklos” mokytoju Joel Mowdy sodyboje Inkūnuose.

Simona STRAŽINSKAITĖ

...Nusižudžius vyresnio 
amžiaus žmonėms, dokumen-
tuose buvo įrašoma kokia nors 
,,garbinga“ mirties priežastis...



2019 m. birželio 15 d.IŠ ARTI

Burbiškyje - aukštaitiški blynai ir puošnios suknelės

Iki dvaro ponas ir pėsčias gali 
nueiti

Sodyba „Saulės blynas“ įsi-
kūrusi Burbiškio kaime, Slėnio 
gatvėje, pačioje miestelio pra-
džioje. Sodybos šeimininkė gali 
organizuoti ekursiją  į Burbiškio 
dvarą, prie Rubikių ežero (beje 
I.Adamonienė juokėsi, kad per 
mergvakarius galima užsisakyti 
ir išvyką valtimis į Rubikių ežero 
salą, kurios pakrantėse merginos 
gali ir nuogos pasimaudyti), gali-
ma užsisakyti ne bernvakarius ar 
mergvakarius etnografine tema, 
bet ir, tarkim, krikštynas, kepami 
aukštaičių blynai. Blynų galima 
užsisakyti iš anksto, tačiau galima 
užsisakyti ir edukacinę programą, 
per kurią šeimininkės prižiūrimi 
patys gaminsitės maistą. Vienoje iš 
klėtelių eksponuojami įvairūs ūkio 
padargai bei šventieji paveikslai, o 
kitoje  įrengta  tradicinę primenan-
ti paroda, kurioje galima pamatyti 
sovietmečio literatūros kūrinių bei 
įvairių pokario laikų knygų. 

Patraukli jau minėta poniškų su-
knelių kolekcija – ji įdomi tuo, jog 
eksponuojamus apdarus bus galima 
nuomotis. Sodybos šeiminkai kol 
aks turi tik vieną vyrišką fraką, bet 
netrukus ir tokių drabužių ponams 
atsiras daugiau. Prabangūs drabu-
žiai  iš esmės skirti fotosesijoms.  
Juolab kad  ponams ir ponaičiams 
dvaro toli ieškoti nereikia : už ke-

lių šimtų metrų - rekonstruotas 
Burbiškio dvaras. 

Kolekcija kaupta 20 metų

Vos atvykus į „Saulės blyno“ 
sodybą, pasitinka žavi, aukštaitiš-
kos architektūros trobelė bei sodas, 
kurio kiekvienas tikras lietuvis pa-
vydėtų, tačiau sukame link atvirų 
klėtelės durų, kur  eksponuojami 
įvairūs ūkio padargai. Čia galima 
rasti 2,5 metro pločio grėblį, skirtą 
grėbti pagrėbstams - likusiems po 
pjovimo javams. Irena Adomo-
nienė juokauja, kad ne kiekvienas 
vyras gali tokį grėblį ir pakelti. 
Taip pat yra plytų, kurios išlikusios 
nuo pat Burbiškio dvaro statymo 
laikų,  400 metų senumo naginių, 
kurios atvežtos iš Radviliškio. Ant 
sienos kabo grafitinė lentelė, tokia, 
kokia buvo naudojama mokyklose. 
Visa kolekcija rinkta apie 20 metų. 
Moteris pasakoja, kad viskas pra-
sidėjo tada, kai ji pradėjo dirbti 
kultūros namuose ir vaikščiodavo 
po kaimą, ieškodama šokančių ar 
dainuojančių gyventojų. Sutiktos 
močiutės mielai šnekėdavo ir pasa-
kodavo savąsias istorijas ir dova-
nodavo įvairius daiktus. Paskui ji 
norėjo atidaryti visų surinktų daik-
tų muziejų Burbiškio dvare, tačiau 
pasikeitus dvaro valdytojui ekspo-
ziciją teko perkelti į savo sodybą. 
Klėtelėje taip pat kabo šventieji 
paveikslai, surinkti iš negyvenamų 

sodybų ir išgelbėti nuo sunykimo. 
Šeimininkė sako, kad žmonės labai 
nuoširdūs, nemažai dalykų dova-
noja. Iš viso „Saulės blyno“ sody-
boje yra 5000 eksponatų. 

Vaistažolės iš savo daržo

Gražiosios, aukštaitiškais mo-
tyvais puoštos klėties lentynos 
pilnos pokario knygų. Viena iš jų 
- močiutės iš Aniūnų kaimo do-
vana. Tai tarptautinis 1861 metų 
leidimo žodynas vokiečių kalba 
su dar išlikusiu originaliu parašu. 
Šiai knygai per 150 metų. Visa klė-
telė išpuošta lietuviškais raštais, o 
ant sienos kabo senovinis Marijos 
ėmimo į dangų paveikslas. Šioje 
ypatingoje, sakralumu ir tautos 
kultūros dvasia alsuojančioje klė-
telėje galima švęsti mergvakarius 
ir bernvakarius. Irena Adomonienė 
juokauja, kad, prašydama suvys-
tyti lovelėje gulintį kūdikį, visus 
atsivežtus „pampersus“ atimanti 
ir liepianti naudoti medžiaginius 
vystyklus. Čia dar džiovinamos 
vantos, todėl visa patalpa kvepia. 
Kiemą rėmina didžiulis sodas, 
skleidžiantis čia augančių vaista-
žolių aromatus, svaiginantis žiedų 
ir kvapsnių įvairove. Jame auga 
apie 30 skirtingų rūšių augalų, o 
gale sodo – „Miškasodžiu“ pra-
mintas miškelis - beržynėlis, kve-
piantis Sekminėmis. 

Yra ir proletariatui skirta 
ekspozicija

I. Adamonienei prabangias su-
kneles siuva anykštėnės siuvėjos. 
Jos gausiai išpuoštos įmantriomis 
detalėmis. 

Šeimininkė prisipažįsta, kad 
ši drabužių kolekcija -  jos sena 
svajonė. Puošniųjų suknelių eks-
poziciją subtiliai papildo ir keletas 
skrybėlaičių, kurias galima nesun-
kiai priderinti prie pasirinkto įvaiz-
džio. Kolekcijoje  apie 15 puošnių, 
moteriškų suknelių ir 1 vyriškas 
kostiumas, bet Irena Adomonie-
nė teigia, kad netrukus jų atsiras 

ir daugiau. Sukneles galima išsi-
nuomoti ir jomis pasipuošus ap-
silankyti dvaruose. Greitai visus 
drabužius bus galima išsinuomoti 
įvairioms šventėms. 

Antrame aukšte -  sovietinių lai-
kų ekspozicija. Vos tik įžengus pro 
duris atrodo, jog persikėlei į kitą 
erą. Čia galima pamatyti visko: 
nuo nedidukų metalinių raudonų 
būgnelių ir senovinio radijo apara-
to iki  įvairių laikotarpių pinigų. Už 
stiklo puikuojasi skirtingi sovieti-
nės eros pinigėliai: dideli, beveik 
pusės A4 formato popieriaus lapo 
dydžio popieriniai banknotai, po 
to - tolygiai mažėjantys iki visiems 
įprasto dydžio, bendrieji talonai, 
liaudyje praminti „vagnorkėmis“. 
Kolekcijoje taip pat galima išvysti 
Tarybų Lietuvos vėliavas, atributi-
ką, įvairių papuošimų, dekoracijų, 
spausdinimo mašinėlę, nuotrau-
kų albumų, pionierių manifestą ir 
įspūdingą sovietinės faleristikos 
rinkinį. 

Vaikus gali pamokyti 
daraktorius

Grįžus į dabartį, t.y. nusilei-
dus iš palėpės, Irena Adomonienė 
kviečia paragauti jos pačios keptų 
aukštaitiškų blynų su bulvių pa-
dažu. Nekasdieniškas ir neįpras-
tas patiekalas nustebina  skoniu. 
Nors šiaip blynų nemėgstu, šiuos 
mielai valgyčiau dar ne kartą. Ne-
didukai miltiniai blyneliai puikiai 
dera su lengvu bulvių, žolelių ir 
spirgučių padažu. Šeimininkė dar 
pasakoja, kad gamina ir pagal ku-
linarinio paveldo receptus, iš viso 
jų turi 136, bet mėgstamiausias jos 

receptas - lietiniai blynai, įvynio-
ti raugintais kopūstais, kalendra, 
įvairiais prieskoniais ir patiekiami 
su grietinėlės bei špinatų padažu. 
Šis patiekalas puikiai įvertintas net 
svečių iš Vokietijos. Taip pat yra 
kepami ir „čirviniai“ blynai, ir bul-
viniai su mėsa arba uogiene. Ga-
lima dalyvauti aukštaitiškų blynų 
gaminimo procese užsisakius edu-
kacinę programą. Negana to, sody-
ba „Saulės blynas“ siūlo ir įvairių 
konkursų, susijusių su žolelėmis, 
o  prizai - gaunate pasiskinti kokių 
tik norite vaistažolių iš turtingo I. 
Adomonienės sodo. Ir čia dar ne 
pabaiga: vaikus galima užrašyti į 
XIX a. daraktorių mokyklėlę, ku-
rią veda patys daraktoriai. Vaikai 
kuria pečių, dega žvakes, skaito 
iš senų maldaknygių, o labiausiai 
išdykę yra klupdomi ant žirnių. 
Sodyboje taip pat organizuojami ir 
bernvakariai/mergvakariai, kurių 
metu atliekamos įvairios užduotys: 
plaunami rankšluostėliai, vysto-
mas kūdikis, ravimas daržas, naš-
čiais nešamas vanduo, geriamas 
vynas, kalbama įvairiomis, net ir 
nepatogiomis temomis, užsiimama 
įvairiais burtais ir dar visokiausiais 
linksmais užsiėmimais. Norintys 
gali pasiirstyti Rubikių ežere ir ap-
lankyti salas. Visų programų gra-
fikas yra lankstus, jį galima pagal 
poreikius derinti. Prieš užsisakant 
paslaugą, galima atvykti apsižiū-
rėti. Irena Adomonienė dalyvauja 
projekte „Bela-kultūra“ ir birželio 
22 dieną važiuos į Latviją, Ludzą, 
pademonstruoti blynų kepimo. 
Sodyba „Saulės blynas“ dirba nuo 
gegužės iki lapkričio ir tik pagal 
užsakymus. 

Šioje sodyboje bus galima išsinuomoti šventinius dvariškus dra-
bužius ir vykti į dvarus. Suknelių modelis - Irena Levčenkienė.

Sodybos ,,Saulės blynas” klėtelė, kurioje laikomos pokario knygos.Irena Adomonienė gamina auktaitiškus blynus su bulvių padažu.

Irenos Adamonienės kaimo turizmo sodyba ,,Saulės blynas“ gerokai skiriasi nuo kitų tokio pobū-
džio įstaigų. ,,Saulės blynas“ - sodyba-muziejus, kurioje edukacinių programų yra ir vaikams ir su-
augusiems. Net bernvakariai ir mergvakariai - ,,suetnografinti“, paskutinėse laisvų žmonių šventėse 
smagiai pasiautėjama, drauge vyksta savotiška istorijos pamoka. 

Vienoje iš ,,Saulės blyno“ klėtelių ,,Anykštos“ žurnalistus užkalbino ... dekoracija. Nebuvome įspėti, 
jog klėtelėje, kurioje ,,gyvena“ istoriniai drabužiai, mūsų laukia ir puošniai apsirėdžiusi ponia.  

Krašotyrininkė, žolininkė, burbiškietė Irena Adomonienė turi sukaupusi apie 5000 eksponatų.

Simona STRAŽINSKAITĖ
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Rubrika 

Mero įvaizdį kūrė ir interneto trolis
(Atkelta iš 1psl.)

Nenuilstantis trolis

Panevėžiečio ir anykštėno ko-
mentarai buvę tendenciningi, ta-
čiau jie, regis, stichiški, nėra gerai 
apgalvoti. Panevėžiečiui labai ne-
patikęs į Anykščių rajono merus 
kandidatavęs Dalis Vaiginas, o STT 
sulaikytasis Kęstutis Tubis jam at-
rodė puikus rajono vadovas. 

Anykštėnas policininkas, regis, 
šiaip depresuotas ir piktas.

 O iš Vilniaus IP ėjęs komenta-
rų srautas buvęs aiškiai nukreiptas 
prieš kelis Anykščių politikus bei 
,,Anykštos“ kolektyvą. Taip pat   
komentaruose akivaizdžiai junta-
mas tuometinio mero K.Tubio ir jo 
komandos palaikymas. 

Iš vieno Vilniuje registruoto IP 
per keturis ,,derlingiausius“ ko-
mentarinės veiklos mėnesius - nuo 
2018 metų rugsėjo iki 2019 metų 
sausio - sulaukėme per 2500 ko-
mentarų, kartais 10, kartais 20, 
kartais net 30 per vieną parą. Iš šio 
IP komentarai dažnai rašyti ir nak-
timis ar paryčiais. 

Keista, jog Vilniaus gyventojas 
puikiai pažįsta ne tik ,,Anykštos“ 
kolektyvą, bet turi įvairių ir labai  
gilių žinių apie Anykščių konteks-
tą, santykių raizgalynes. ,,Vidman-
tai, matosi, aktyviai dirbi naujo 
rinkimų štabo sudėtyje. Bandai pri-
sivilioti ir Dominyką į komandą“, 
-  žurnalistą Vidmantą Šmigelską 
ir buvusį mero patarėją Dominyką 
Tutkų vardais vadino komentato-
rius. 

Aktyvus kiršintojas ir vardų 
vagis

,,Trolis“ iš Vilniaus didžiausiais 
savo priešais politinėje padangė-
je pasirinko buvusį kandidatą į 
Anykščių rajono merus nuo ,,vals-
tiečių“ D.Vaiginą ir buvusį Anykš-
čių ,,Sodros“ vadovą, dabar pensi-
ninką Juozą Ratautą. 

J.Ratautas dažnai pats portale 
anyksta.lt rašė komentarus, kriti-
kuojančius K.Tubio valdžią, juos 
pasirašydavo savo vardu ,,Juozas“. 
,,Juozu“ ėmė pasirašinėti ir,, trolis“ 
iš Vilniaus.

Aišku, vardas nėra kažkieno pri-
vati nuosavybė, tačiau akivaizdžiai 
matyti, kad apsimetėlis Juozas 
komentavo taip, kad atrodytų, jog 
komentarą parašė Juozas Ratautas.  
,,Mielas Leonai, jeigu visi, dirban-
tys Valstybės tarnyboje, atiduotų 
savo jėgas darbui, tai tikrai resursų 
užtektų, ir tarnautojams bei valsty-
bės pareigūnams nesikauptų kūno 
masės viršsvoris, kurį vėliau, esant 
pensijoje, daugiau kainuoja išlai-
kyti.“; ,,Reikia inicijuoti pasiūlymą 
Vyriausybei dėl lėšų skyrimo Leo-
no paminklo statybai. Galiu reko-
menduoti puikius menininkus dėl 
projekto įvykdymo. Sutinku būti 
projekto kuratoriumi“, - rašė neva 
Juozas. 

Kadangi anykštėnai žino, jog 
J.Ratauto santykiai su buvusiu 
Anykščių rajono meru Leonu Ale-
sionka, švelniai tariant, nėra labai 
šilti, suponuojama nuomonė, kad 
J.Ratautas kabinėjasi prie buvusio 
politiko. Tikėtina, kad L.Alesionka, 
perskaitęs tokius neva Juozo ko-
mentarus, gali įtarti, kad juos pa-
rašė J.Ratautas. Taigi tai buvo ir 
L.Alesionkos provokacija.    

,,Trolio‘‘ žaidimas su J.Ratautu 
pasiekė kosmines aukštumas. 
,,Pasipylė vienas po kito ne mano 

vardu rašomi komentarai. Tokius 
veiksmus galima vertinti kaip norą 
pakenkti ne tik mano žmogui, ku-
riam skirtas tas komentaras. Skel-
biu rėmėjo paiešką. Kas jį suras ir 
viešai paskelbs kandidato į merus 
naujai kadencijai rėmėju, pažadu: 
vyrui alaus bokalą, moteriai - ka-
vos su pyragaičiu. Lauksiu, ačiū“, 
- parašė vilnietis ,,trolis‘‘, pasirašy-
damas, kaip visada, ne savo vardu 
- ,,Juozas“.  

Aukštasis pilotažas. Po to jau 
J.Ratautas gali pats su savimi pra-
dėti kovoti. 

Pasirašė žinomo gydytojo 
pavarde

,,Vidmantai, aš suprantu, kad 
,,Anykšta“ -  tai tavo šeimos priva-
tus laikraštis ir žinių portalas, bet 
kodėl tu save vadini žurnalisto, o 
ne valstiečių-žaliųjų pasiūlyto kan-
didato rinkimų kompanijos atstovo 
vardu? Man, pavyzdžiui, visi kan-
didatai yra tik kandidatai o ne būsi-
mi merai. Taigi tavo asmeninė nuo-
monė jau peržengia nepriklausomo 
žurnalisto etikos ribas ne tik sker-
sai, bet ir ant jų apdėjai išilgai. Va-
ryk toliau, ką išmokai tarnaudamas 
sovietams ir kursuose už 10 000 
keliaudamas Rusijos traukiniuose 
su sutiktais tavo dūšios ,,bendrake-
leiviais“ toje Sibiro kelionėje. Kas 
moka, tiems ir atidirbinėji“, - po 
vienu iš V.Šmigelsko tekstų, publi-
kuotų anyksta.lt, atsirado štai toks 
komentaras, kurio autorius neva 
,,Pranskūnas A“. Komentatorius 
akivaizdžiai yra V.Šmigelsko fanas, 
žino apie jo 
keliones po 
Sibirą ir net 
apie tarnybą 
sovietinėje 
k a r i u o m e -
nėje. Tačiau 
šiame ko-
mentare yra 
ir krimina-
las, neva 
žurnalistui 
kažkas už jo publikacijas moka pi-
nigus ir tas ,,kažkas“ yra iš Rusijos. 
Kvailas kaltinimas, ir tiek. Tačiau 
esama ir niuansų. Neva komentaro 
autorius - ,,Pranskūnas A“.

Anykščių ligoninės chirurgas 
Aloyzas Pranskūnas, pamatęs, 
kad kažkas jo vardu pasirašinėja 
komentarus, pasijuto nemaloniai. 
Gydytojas  skambino į ,,Anykš-
tos” redakciją bei kreipėsi į policiją 
dėl vardo pasisavinimo. Tačiau A. 
Pranskūnui buvo pasiūlyta pareiš-
kimo nerašyti, nes esą tyrimas nie-
kur nenuves. 

,,Jaučiausi nemaloniai, nes ko-
mentarų aš nerašinėju. Į politiką 
taip pat nesiveliu. Kažkas prisiden-
gė mano vardu“, - ,,Anykštai“ kal-
bėjo A. Pranskūnas.

  Kitas keistokas nutikimas, jog, 
regis, kvailą komentarą pasigavo 
lyg ir protingas žmogus iš Pane-
vėžio – antrasis iš produktyviųjų 
komentatorių. Panevėžietis, bu-
vęs politikas, kelis kartus šį ko-
mentarą  kopijavo ir kėlė prie kitų 
V.Šmigelsko tekstų, klausdamas - 
,,o gal teisus Pranskūnas A?“  

Formavo neigiamą nuomonę 
apie redakciją

,,Trolis” iš Vilniaus mėgo rašyti 
ir apie prastą ,,Anykštos“ finansinę 
situaciją, blogus kolektyvo santy-
kius ir t.t.

,,Miela, Daiva, suprantu, kad jūsų 

darbdavys ir jūsų atstovaujama vie-
šos informacijos skelbimo įstaiga 
išsilaiko iš skaitytojo pritraukimo. 
Jūs asmeniškai painiojate grožinę 
literatūra su žiniasklaidos infor-
macine. Taigi priemonės pasiekti 
tikslą – atlygį -  Jums jau tampa 
nebesvarbios. Jūsų ,,Anyškta“ tiek 
įsipainiojusi į purvą, kad reitingai 
krenta ir galimai gali baigtis kaž-
kokia reorganizacija, kaip leidė-
jo. Nežinia, kas Jus saisto su šia 
įstaiga, bet tikrai tokie straipsniai 
nesuteikia pagarbos Jums. Tiesiog 
Jūs stengiatės įkišti pirštą į miru-
siojo kūno žaizdas ir mėgautis tuo 
be jokių etikos ir moralės normų 
prieš kitus. Esate jauna moteris, bet 
bet....tarnaujate demonams“, -  žur-
nalistei Daivai Goštautaitei po vie-
nu iš jos portalo anyksta.lt tekstų 
parašė komentatorius. 

,,kai bus nebemoki dėl sustabdy-
to rėmimo fondo finansavimo bei 
skolos viršys visus galimus finan-
sinius skolų padengimo įsipareigo-
jimus, bus ANSPAUDAS SU NE-
KILNOJAMO TURTO APRAŠU. 
Visa viltis dedama į valstiečių rin-
kiminę kompaniją bei užsakomąją 
reklamą“,  - dar vienas komentaras 
iš ,,,trolio“ IP. 

Tuo pat metu Savivaldybė 
skundė redakciją

Įdomu, kad būtent tuo metu 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija ,,Anykštos“ redak-
ciją skundė Spaudos, radijo ir te-
levizijos rėmimo fondui, šio fondo 
tarybai,  skundais dėl neva pažeis-

tos žurnalistų etikos 
užvertė Visuome-
nės informavimo 
etikos komisiją. 

,,Anykštos“ re-
dakcijos žurnalis-
tinei etikai aptarti 
tuometinis Anykš-
čių rajono savival-
dybės administra-
cijos direktorius 
Audronis Gališan-

ka po vieno Tarybos posėdžio sky-
rė didžiąją dalį savo pranešimo lai-
ko. Vien Visuomenės informavimo 
etikos komisijai A.Gališanka dėl 
,,Anykštos“ publikacijų 2018-ųjų 
rudenį parašė penkis skundus.

Anykščių savivaldybės sukurp-
ti skundai tuoj pat buvo aprašomi 
laikraštyje ,,Šilelis“ ir skelbiami 
,,Nykščiuose“. 

Svetima žurnalistine etika susi-
rūpinę šių žiniasklaidos priemonių 
vadovai vėliau nejautė pareigos 
pranešti skaitytojams, kad Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos sistemingas ,,Anykštos“ 
puolimas subliūško. Beje, neinfor-
muoti skaitytojų, kuo baigėsi viešai 
išsakyti kaltiniamai ar pradėta byla, 
tyrimas, yra grubus žurnalistinės 
etikos pažeidimas.

 
Daug bezdalų ir pampersų

Komentatoriaus iš Vilniaus sti-
listika visuose komentaruose yra 
panaši - autorius daro mažai klai-
dų, dažniausiai rašo vartodamas  
lietuviškas raides, į visus mėgsta 
kreiptis vardais. Tiksliai neskaičia-
vome, bet tikrai daugiau nei šimte 
komentarų jis mini bezdalus, šlapi-
mo nelaikymą, pampersus.

,,niekas ir yra niekas. Tas pats 
kaip nulis. O, bezdalų skleidėjų tai 
visur daug, bet bezdalas ir yra bez-
dalas ar jaunas ar senas. Kas kaip 
duos bezdalus suvaldo taip ir pasi-

rodo“ arba ,,Mergaite myzo,bliuda 
laikiau.. Rankas apmyzo,bliuda 
meciau ...!“

Turėjome galvoti, kad trolis - 
Donaldas Vaičiūnas

Į Anykščių rajono policijos ko-
misariatą, prašydami nustyti, kas 
rašo UAB ,,Anykštos redakcija“ 
įvaizdį žeminančius bei žurnalis-
tus įžeidžiančius komentarus, krei-
pėmės dar prieš Naujuosius metus. 
Nežinia, kada informacija apie tai, 
kad ,,Anykšta“ žino, jog portale 
anyksta.lt siaučia ,,trolis“, pasiekė 
patį ,,trolį“. O gal ir visai jo tokia 
žinia nepaiekė, tačiau po Naujųjų 
metų iš vilniečio S. Stanevičiaus IP 
pradėta formuoti nuostata, kad ko-
mentarų autorius yra buvęs Anykš-
čių rajono mero K.Tubio patarėjas 
Donaldas Vaičiūnas.  

,,Man patinka Donaldo socialinė 
politika. Rūpinasi žmonių pilvo 
gerove, apjungdamas bendradar-
biavimą su parapija gal pasotins ir 
dvasiškai išalkusius. Nepalyginsi 
su savanaudžiu eksvyrgydytoju, li-
goninės direktoriumi, kuris miesto 
pievutę prie ligoninės sumanė už-
veisti mišku, tapdamas ,,valstiečiu 
- žaliuoju- giriniu“. Negirdėti, kad 
kam miltų kalėdinei bandai būtų 
padovanojęs ar malkų krosnelei 
iškūrenti. Vienykitės be pykčio su 
Donaldo Gerovės centru ir būsite 
išganyti“, - D.Vaičiūną gyrė ,,tro-
lis“. Ir tokių komentarų atsirado ne 
vienas.

,,Ačiū už rūpesti, Juozai. Da-
bar jau gali eiti arbatos išgerti ir 
nusnūsti valandėlę“, - iš to paties 
legendinio IP į J.Ratautą kreipiasi 
asmuo, pasirašantis  ,,Donaldas“.

Iš to paties IP astirado ir komen-
tarų, kuriuos pasirašė ,,Patarėjas“. 
Atrodytų, kad ,,trolis“ metė labai 
aiškią nuorodą ,,Anykštos“ žurna-
listams, kad komentarų autorius 
yra D.Vaičiūnas.

Komentarus rašė, kas 
netingėjo  

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas kelis kartus atmetinėjo 
UAB ,,Anykštos redakcija“ vado-
vų ir žurnalistų prašymus pradėti 
tyrimą ir nustatyti fizinius asme-
nis, iš kurių kompiuterių rašomi 
komentarai  žeidžiantys  redakci-
jos dalykinę reputaciją, kenkiatys  
bendrovės įvaizdžiui, menkinantys  
šioje įstaigoje dirbančių darbuoto-
jų garbę ir orumą. 

Policija dėl IP adresų nustatymo 
nurodė kreiptis į ineternetinio ryšio 
tiekėjus. 

UAB ,,Consilium optimum“, 
kuri administruoja mūsų minimo 
,,trolio“  IP,  nurodė, kad šis adre-
sas priklauso Vilniuje, Žalgirio 
gatvėje, gyvenančiam Sigitui Sta-
nevičiui.

,,Atsižvelgamas į pretenzijoje 
plačiai aprašytą informaciją, su-
sijusią su Jūsų interneto portalu, 
kurio adresas http://www.anyksta.
lt, atsiprašau dėl Jums galimai at-
siradusių nepatogumų, kurie susi-
darė iš mano neatsargumo. mano 
adresu prijungta UAB ,,Consolium 
optima“ intereneto tiekimo įranga 
veikia be prisijungimo slaptažo-
džiu, bevieliu wi-fi ryšiu. Pagal su-
tartį neribotas internetas, prijungtas 
UAB,,Consolium optima“ atstovų. 
Iki Jūsų atsiųstos pretenzijos ne-
kontroliavau, kas gali naudotis in-
terneto prieiga, prie kurios galima 
prisijungti per nuotolį išmaniųjų 

įrenginių pagalba. Informuoju, kad 
reaguodamas į Jūsų laišką ėmiausi 
priemonių apsaugoti galimus lais-
vus prisijungimus prie interneto 
modemo. Taip pat pareiškiu, kad 
su UAB Anykštos redakcija” ir su 
pretenziją pasirašiusiais asmeni-
mis neturiu nieko bendro ir nega-
liu pakomentuoti aprašytų tekstų, 
įvardintų kaip komentarai“, - į 
,,Anykštos“ redakcijos darbuotojų 
pretenziją atsakė S. Stanevičius. 

Paprastai wi-fi ,,traukiamas“ 
atstumas yra tik keliolika metrų, 
tad ,,trolis“, matyt, gyvena šalia 
S.Stanevičiaus, gretimame bute.

Žodžiu, kažkoks piktavalis, su-
sirūpinęs Anykščių ir anykštėnų 
šviesiu rytojumi,  ieškojo Vilniu-
je neapsaugoto wi-fi, o kai rado 
- įsigijo gretimą butą ir aktyviai 
sudalyvavo vykstančioje mero ir 
Anykščių rajono tarybos rinkimų 
kampanijoje. 

Tiesa, ko gero, S.Stanevičiaus 
wi-fi yra gaudomas ir iš praskren-
dančių lėktuvų. Bet skristi reikia 
labai žemai ir labai labai lėtai...    

Žmogui tokia pat pavarde 
skiriama Anykščių savivaldybės 
parama

Svėdasų seniūnijos Kunigiškių 
I kaime vilniečiai Rūta ir Sigitas 
Stanevičiai yra įsigiję entnoarchi-
tektūrinę sodybą bei įkūrę VšĮ ,,At-
vertos langinės“.  Šio VšĮ projektai 
gaudavo Anykščių savivaldybės 
administracijos paramą. Beje, VšĮ 
,,Atvertos langinės“ veikla palan-
kiai nušviečiama per UAB ,,Atvi-
rai“ žiniasklaidos priemones.

Gretimame Vaitkūnų kaime gy-
vena eksmero K.Tubio sesuo bei 
jos šeima.

Nebūtinai Sigitas Stanevičius, 
kuris Vilniuje turi nepasaugotą 
wi-fi ir kuriuo gali naudotis žemai 
praskrendančių lėktuvų keleiviai, 
ir Sigitas Stanevičius, kuris turi 
sodybą Kunigiškėse, yra tas pats 
asmuo. Vienas yra tik Dievas, na, 
dar gal Leninas. O Juozų, Donaldų 
ir Sigitų - nors tvenkinį tvenk.

Tiesa, paskambinus tam Sigitui 
Stanevičiui, iš kurio IP rašyti ,,tro-
liniai“ komentarai portale anyks-
ta.lt, jis neslėpė, kad turi sodybą 
Anykščių rajone. Jis kalbėjo, kad 
Anykščių kontekstą žino, portalą 
anyksta.lt skaito, tačiau aiškino, 
kad niekada nėra jokio komentaro 
mūsų portalui rašęs.

 S. Stanevičius tvirtino, kad kilus 
skandalui jis tikrino savo wi-fi ga-
limybes. ,,Jį net gatvėje, iš automo-
bilio galima pagauti,“ - kad mūsų 
versija apie komentarų rašymą iš 
žemai praskrendančių lėktuvų nėra 
absurdiška, patvirtino vilnietis.   

S.Stanevičius sakė, kad jo bute 
yra buvę jaunimo vakarėlių (įsi-
vaizduokit jaunuolį, kuris per va-
karėlį, 3 valandą nakties, prisijun-
gęs wi-fi rašo komentarus, kuriais 
giria K.Tubi), taip pat jis neatmetė 
ir provokacijos prieš jį patį vari-
anto. ,,Gal kažkas man keršija ir 
tyčia iš mano IP rašo komentarus 
į ,,Anykštą“, jog visi galvotų, kad 
tai mano darbas“, - sąmokslo teori-
ją išvedė S.Stanevičius.

 Beje, ,,provokatoriui“ galimy-
bė rašyti komentarus iš vilniečio 
IP yra ir dabar ir jis ja naudojasi. 
,,Anykšta“ šio IP adreso nebloka-
vo, o S.Stanevičius wi-fi slaptažo-
džio taip ir neįdiegė. 

Tiesa, iš legendinio IP anyksta.
lt po rinkimų sulaukia gerokai ma-
žiau komentarų ir jie jau nebe tokie 
kryptingi. 

(Komentarų kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

...S.Stanevičius sakė, kad jo 
bute yra buvę jaunimo vakarė-
lių (įsivaizduokit jaunuolį, kuris 
per vakarėlį, 3 valandą nakties, 
prisijungęs wi-fi rašo komenta-
rus, kuriais giria K.Tubi), taip 
pat jis neatmetė ir provokacijos 
prieš jį patį varianto...
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pirmadienis 2019 06 17

sekmadienis 2019 06 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Jorindė ir Joringelis 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Gamtos genijai. 
Ekstremalios sąlygos 
12:55 Rudoji hiena 
13:50 Mis Marpl 2 N-7. Vienu 
pirštu 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Laisvės kai-
na. Sąjūdis. 
22:00 (Ne)Tikros prancūziš-
kos vestuvės N-7. 
23:35 Žmogžudystės radijuje 
N-14. 
01:20 Gamtos genijai. 
Ekstremalios sąlygos

06:10 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:35 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:00 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:25 “Kung Fu Panda” 
07:55 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:25 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
08:55 “Ogis ir tarakonai” 
09:30 “Ponas Bynas” 
09:55 Tomas ir Džeris. Greiti 
ir plaukuoti 
11:25 Kaukės sūnus 
13:15 Rašalo širdis 
15:20 Adamsų šeimynėlė N-7
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas N-7
21:50 Tik nekvieskite farų! 
N14
00:00 Sukeisti žudikai N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Ūkio šefas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 

11:30 “Beždžionėlė šnipė” 
N-7
13:05 “Daktaras Dolitlis 2” 
N-7
14:50 “Marko ir Raselo pašė-
lęs pasivažinėjimas” N-7
16:40 “Gatvės šokiai 2” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Erelis Edis” N-7
21:45 “Greičio įkaitai” N-7
23:30 “Persekiotoja už objek-
tyvo” N-14
01:20 “Bėgantis labirintu 2” 
N-14 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Žemė iš paukščio 
skrydžio” 
11:40 “Iš visų jėgų” N-7
12:10 “Būk ekstremalas” N-7
12:40 “Pragaro viešbutis” N-7
13:40 “Policijos akademija” 
N-7
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
17:10 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Tiltas” N-7
21:55 “Juodasis sąrašas” N-7
22:50 “Mirties įšalas” N14
23:55 Snaiperis (k) N14
01:55 Skrodimas (k) S

06:50 “Akloji” (k) 
07:25 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:25 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:25 “Tėvas Motiejus” N-7
10:40 “Būrėja” 
11:50 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:20 “Hemsley ir Hemsley: 
skanu ir sveika” 
12:55 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo. 
Palaidota atmintis N14
23:00 Šauksmas N14
01:10 Brėkštanti aušra. 1 
dalis (k) N14

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Juozas Tumas-
Vaižgantas. Dėdės ir dėdie-
nės (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
09:00 Pasižvalgykime po... 
Melburnas 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai. 

Istorikas Antanas Tyla. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Kalbantys tekstai.
12:30 Pašauktieji. 
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. 
17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.).
19:20 Dauntono abatija 3 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Da Vinčio demonai 3 
N-14
23:50 Iš Rusijos su meile N-7 
(kart.).
01:40 Su meile, Rouzi 
N-14(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Pragaro kelias”N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” N-7
10:30 “Sandėlių karai” N-7
11:00 “Žygis per Himalajus” 
N-7
12:00 “Beveik neįmanoma 
misija” N-7
13:00 “Žygis per Himalajus” 
N-7
14:00 “Ledo kelias” N-7

15:00 “Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Norvegijoje”.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”. 
N-7
01:10 “Universalus karys. 
Kita karta” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti. 
Australija“. N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 „Loch Neso byla“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Loch Neso byla“ N-7.
01.05 „Širdies plakimas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7
11:10 Komisaras Reksas 13 
N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3 N14

06:10 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
10:00 “Mirtis rojuje” N-7

11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Sala. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Baudžiamasis būrys 
N14
00:25 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Jūrų pėstininkas 4. 
Judantis taikinys” N-14
23:45 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:50 “X failai” N-14

06:50 “Mentalistas” (k) N-7 
07:40 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:35 “Nemiga” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nemiga” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Priešas už vartų N14. 
23:30 Nusikaltėlių šalis (k) 
N14. 
01:10 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-

žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Pasmerktas būrys N14. 
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Lietuvos mokslinin-
kai. Istorikas Antanas Tyla. 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Pašauktieji. (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 3 N-7 
(kart.).
15:10 Kačių ABC 3 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7

19:15 Baltiškos sielos. Menai, 
legendos ir peizažai 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Nuodėmės užkalbėji-
mas. Jurgos Ivanauskaitės 
romanų „Ragana ir lietus“, 
„Placebas“ bei „Sapnų nu-
blokšti“ motyvais. N-14.
23:15 Krymas. Įvykių kronika 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Iš peties” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14

23:00 “Katakombos” S
00:50 “Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.35 „Miškinis“ N-7.



2019 m. birželio 15 d.

antradienis 2019 06 18

trečiadienis 2019 06 19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 13 
N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3 N14

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

10:00 “Mirtis rojuje” N-7
11:15 “Namai, kur širdis” 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Sala. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Žmogžudystė N14. 
00:20 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Sveiki atvykę į džiun-

gles” N-14
23:55 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:50 “X failai” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:30 “Nemiga” (k) N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nemiga” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Prezidento patikėtinis 
2. Spąstai teroristams N-7
22:50 Priešas už vartų (k) 
N14. 
01:20 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:00 “Rožių karas” 
10:00 “Sodininkų pasaulis” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 

N-7
15:55 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Džentlis ir Naujasis 
amžius N-7
22:50 “Amžina meilė” N-7
00:40 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kalbantys tekstai 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslinin-
kai. Genetikas Vaidutis 
Kučinskas. 
08:50 Kačių ABC 4 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
14:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 
15:30 ...formatas. Poetė 
Nijolė Daujotytė. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Gyvenimo negalima 
iššvaistyti 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
22:00 Damos. Būgnų dama 
N-14
23:45 Pasižvalgykime po... 
(kart.).
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Beveik neįmanoma 
misija” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Popieriniai miestai” 
N-14
23:10 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:15 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
N-7.
12.10 Bruto ir Neto N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.35 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 13 
N-7
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3 N-14

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7
10:05 “Mirtis rojuje” N-7
11:25 “Neklausk meilės var-
do” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Sala. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Elijaus knyga N14. 
00:40 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kol nenuėjau miegoti” 

N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:55 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:55 “X failai” N-14

06:55 “Mentalistas” (k) N-7
07:45 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nemiga” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nemiga” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Kursas į katastrofą N-7
22:45 Prezidento patikėtinis 
2. Spąstai teroristams (k) N-7
00:35 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
08:00 “Rožių karas” 
10:00 “Sodininkų pasaulis” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 

N-7
15:55 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 “Modus” N14
22:45 “Amžina meilė” N-7
00:35 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:15 Auto Moto (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Kačių ABC 4 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas.. 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:25 Gyvenimo negalima 
iššvaistyti (kart.).
15:20 ...formatas. Poetas 
Vladas Braziūnas. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu 
Freemanu 3. Kodėl esame 
tokie, kokie esame? 
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Kristaus Prisikėlimo bazilika.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Metų pilie-
tis N-14
23:30 Pasikėsinimas į popie-
žių Joną Paulių II 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Blogas policininkas”. 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 

pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Bebaimis” N-14
23:10 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:15 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.05 „Mylima mokytoja“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.35 „Miškinis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Komisaras Reksas 14 N-7 
(kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.

11:15 “Namai, kur širdis” 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
12:30 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Keršto valanda N14. 
00:00 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “12 galimybių 3. Padėtis 
be išeities” N-14
23:50 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:45 “X failai” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) N-7
08:25 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:25 “Nemiga” (k) N-7
10:25 “Kobra 11” (k) N-7
11:25 “Ekstrasensų mūšis” N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:55 “Nemiga” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas 
N14. 
22:45 Kursas į katastrofą (k) N-7
00:30 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
08:00 “Rožių karas” 
10:00 “Sodininkų pasaulis” 
10:35 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabužiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Taksi į Leipcigą N14

22:50 “Amžina meilė” N-7
00:40 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“.. (kart.).
07:00 Pasižvalgykime po... 
Hamburgas (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Freemanu 3. Ar 
Visata gyva? (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedra bazili-
ka. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas Marius 
Burokas. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Sporto galia. Išsipildžiusios 
svajonės. Pasaulinis vaikų futbo-
lo čempionatas 
18:50 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Prancūzija. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 

21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kultūros diena.
21:55 Baleto aristokratas. 
22:50 Honkongo trilogija N-14. 
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. (kart.).
07:05 Pasižvalgykime po... 
Melburnas (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kačių ABC 4 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Freemanu 3. 
Kodėl esame tokie, kokie esa-
me? (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Kristaus 
Prisikėlimo bazilika. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetė Indrė 
Valantinaitė. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
16:05 Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Mirtis 
20:00 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Pranciškaus 

Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Sabotažas N-14. 
23:15 Pranešimai iš Meksikos 
įlankos 
00:15 DW naujienos rusų kalba.

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.05 „Mylima mokytoja“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Ne spaudai. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.35 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Spec. laida dėl siūlymo 
rinkimuose į Seimą ir savivaldybes 
įteisinti tik mažoritarinę sistemą. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 
Legenda N-14
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
08:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas N14. 
23:00 Mirtinas greitis 2 N14. 
00:40 Keršto valanda (k) N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” (kart.) 
N-7
08:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Brolis lokys” N-7
21:10 “Vienišas klajūnas” N-7
00:10 “Ką išdarinėja vyrai” S

06:40 “Mentalistas” (k) N-7.
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) N-7
08:25 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7

09:25 “Nemiga” (k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Ekstrasensų mūšis” N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7 
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:55 “Nemiga” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imtynės” N-7
21:30 Bejėgis teisingumas N14
23:20 Nusikaltėlių medžiotojas 
(k) N14
01:00 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
08:00 “Rožių karas” 
10:00 “Sodininkų pasaulis” 
10:35 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabužiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Vera. Plikledis N14
22:50 Krikštatėvis II N14
02:25 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Taksi į Leipcigą (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. (kart.).
06:50 Kauno bažnyčios: miesto 

tapatumo kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedra bazili-
ka. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:30 Šveicarija – Hitlerio seifas 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas. 
15:40 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 
16:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
17:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
17:30 Gedulo ir Vilties diena. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.
18:45 Dainuoju Lietuvą.
19:00 Sujungęs amžius. 
Dokumentinis filmas dailininko 
A. Savicko 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti. 
19:55 Poezija. LRT aukso fondas
20:00 Vienas eilėraštis.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. Slogus 
ruduo N-14. 
22:30 Koncertas. Broliai. Grupė 
„Skylė“.
00:05 DW naujienos rusų kalba.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019 (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė. (kart.).
08:50 Kačių ABC 4 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:30 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Mirtis (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 
(kart.).
15:20 ...formatas. Poetė Ramutė 
Skučaitė. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
16:05 Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja. Dokumentinė apy-
braiža, skirta rašytojos Ievos 
Simonaitytės 120-osioms gimimo 
metinėms. 2017 m.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. Sugrįžimas 
N-14

22:30 Gražiausia filmų muzika. 
23:35 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 Ne spaudai. 
11.05 „Mylima mokytoja“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Motina žudikė 1“. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.35 „Miškinis“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2019 06 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
(kart.).
06:55 Stormas. Ugnies laiš-
kai N-7
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Šventadienio mintys. 
12:00 Iškilmingos padėkos 
šv. Mišios už Garbingojo 
Mykolo Giedraičio paskelbi-
mą palaimintuoju. 
14:00 Džesika Flečer 7 N-7
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“.
22:40 40-ies ir vis dar 
skaistus N-14
00:35 Legenda N-14(kart.).

06:45 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k) 
07:10 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:35 “Kung Fu Panda” 
08:05 “Riterių princesė 
Nela” 
08:30 Pramuštgalviai išky-

lauja 
10:00 Misija “Pelėdos” 
11:40 Devyni gyvenimai 
13:20 Muškietininkų žiedas 
N-7. 
15:05 Pametę galvas Las 
Vegase N-7. 
17:00 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Turtuolis Ričis 
21:20 Pašėlę vyrukai 2 
N14. 
00:05 Kelyje 2. Alaus teni-
sas N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Skaniai ir paprastai”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Pasaka apie pagrob-
tą nimfą” 
12:35 “Beždžionėlė riedlen-
tininkė” N-7
14:20 “Muzika, suradusi 
mus” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Princesės dienoraš-

tis 2. Karališkosios sužadė-
tuvės” N-7
21:50 “Geležinis žmogus 
2” N-7
00:15 “Sinbadas ir 
Minotauras” N-14

06:10 “Nutrūkę nuo gran-
dinės” 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televi-
trina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Nepaliesta Meksika” 
11:40 “Iš visų jėgų” N-7
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7
12:40 “Pragaro viešbutis” 
N-7
13:40 “Policijos akademija” 
N-7
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:50 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” N-7
17:50 “Kas žudikas?” N-7
18:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:35 Briliantinis planas 
N-7. 
23:45 Gyvų neliks S. 
01:15 “F. T. Budrioji akis” 
(k) N-7

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Vandenyno paslap-

tys su Džefu Korvinu” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:25 “Tėvas Motiejus” N-7
10:40 “Būrėja” 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Prieblanda. Tėvų 
nuodėmės N14
23:00 “Begėdis” S
01:00 Brėkštanti aušra. 2 
dalis N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Už kadro. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Juozas Tumas-
Vaižgantas. Dėdės ir dė-
dienės.
13:30 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
13:40 Muzikos talentų lyga 
2019. 
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
16:00 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius. 

(kart.).
16:15 Klauskite daktaro 
17:05 Stilius 
18:00 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
18:50 FIFA U-20 pasaulio 
vaikinų futbolo čempiona-
tas. Finalas. 
21:00 Iš Rusijos su meile 
N-7
22:55 Koncertas „Operetės 
šventė“. Stasio Domarko 
jubiliejui.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Giedraičiai. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Engelbert 
Humperdinck. Opera „Jonas 
ir Greta“. 
13:40 Muzikos talentų lyga 
2019.
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx. (kart.).
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 

Auksapirštis N-7
22:50 Kauno miesto simfo-
ninio orkestro koncertas. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“ 
N-7.
07.50 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniuvienė“. 
08.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 
09.00 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
11.00 „Aš myliu savo vyrą“ 
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. 
Pažintis“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. 
Kruvinas užrašas“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „Nusikaltimas ir baus-
mė. Motina žudikė 2“. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
01.10 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS

Netiesa, kad aš nežinau, ko 
noriu. Netgi labai gerai žinau! 
Tiesa, kuo norėčiau būti, dar ne-
nusprendžiau, nes viskas sekasi 
ir nesiseka daugmaž vienodai. 
Gal fotografu? Važinėji sau po 
pasaulį, plaukioji kruiziniais 
laivais, keltuvais čiuoži vir-
šum kalnų – ir pleškini, o tau 
visokios televizijos ir portalai 
pumpuoja valiutą į sąskaitėlę! 
Gal aktorium? Graži kompanija, 
kiekvieną dieną vis kitos panos, 
muzika, kino teatrų plakatai ir t.t. 

BŪTŲ GERAI
(iš gimnazisto pamąstymų prieš išleistuves)
Gal šoumenu, prodiuseriu? Sako, 
monetos jiems byra kaip smėlis, 
tiesiog neturi kur jų dėti – kai kas 
net salas vandenynuose perkas… 
Pagaliau ne specialybė svarbiau-
sia: norėčiau būti ne bet kas ir, 
jei dirbti, tai ne už guzikus.  

Jeigu apie tai jau prabilom... 
Apskritai paėmus, būtų gerai:

– kuriam laikui užsišaldyti, kol 
atsiras dar naujesnių technolo-
gijų ir daugiau robotų, – kitaip 
tarus, kai nereikės taip sunkiai 
dirbti ir laiką galėsiu leisti savo 
malonumams; šiuolaikiniam 
žmogui jau aišku, kad laimingas 
jis bus tik tada, kai darbas sutaps 
su hobiu – priešingu atveju, grį-
šim į baudžiavą, o to juk niekas 
nenori; kai atsiras naujų medici-
nos būdų gyvenimui pailginti, t.y. 
bus galima sugedusius organus 
pakeisti naujais, kai atsiras 
vaistų nuo šiandien nepagydomų 
ligų; kai žmonės, ir nesikankin-

dami sporto salėse, taps atletais, 
supermenais ir t.t., ir panašiai; 

– kadangi dar nežinau, kur 
gyvensiu, būtų gerai kuo greičiau 
perėjus prie vienos kalbos, t.y. 
anglų – vis tiek mokiniai ją len-
gviau išmoksta negu lietuvių; kai 
visas pasaulis susišneka angliš-
kai, kam dar kažkokia kita, ir dar 
suknistai sena, sudėtinga? Ne-
sąmonė, nebent greitai atsirastų 
smegenų implantai, kurių dėka 
visom pasaulio kalbom be jokių 
pastangų skaldysim bajerius ir 
dainuosim hytus;

– valdžia ir tėvai turėtų jauną 
žmogų, išeinantį į savarankišką 
gyvenimo kelią, paremti solidžia 
sumele, normaliu automobiliu 
(pvz., BMW) – kad nereikėtų nuo 
pirmos dienos stresuoti, jaudintis 
dėl darbo, mokslų, nepatogumų 
ir panašiai. Labai jau nehuma-
niška ir žiauru išleisti savo vaiką 
pasaulin vieną ir dar tuščiomis 

kišenėmis; kai šitaip vis dėlto 
atsitinka, nereikia stebėtis, kad 
vaikai pradeda vogti, plėšikauti, 
smurtauti, tampa alkoholikais ir 
narkomanais;

– būtų gerai, jeigu niekas, ypač 
tėvai, nekaišiotų nosies į mano 
gyvenimą – jūs savo jau atgy-
venot, o aš esu aš, elgiuos, kaip 
man patinka. Kai nuo ryto tau 
pradeda prikaišioti, kad ne taip 
gyveni – asmenybės įžeidimas, 
šakės! Jie tiesiog veja mane iš 
namų, o dar nori, kad niekur 
neišvažiuočiau, girdi, mylėk savo 
tėvynę; o man dzin dėl tokios 
tėvynės, kuri manęs nevertina ir 
neatsižvelgia į  mano norus ir 
tikrąjį pašaukimą. Be to… mane, 
pavyzdžiui, palmės traukia kur 
kas labiau negu eglės ar pušys, 
o pietų jūrose maudykis nors ir 
kiaurus metus – tai kur fainiau? 

– ačiū Savivaldybei už nauja-
gimio kraitelį, tačiau būtų dar 

Stepo Zobarsko kūrybą lydėjo 
Pamalaišio vardas Vytautas BAGDONAS

Garsaus  išeivijos rašytojo, knygų leidėjo ir vertėjo Stepo Zo-
barsko (1911-1984) kūriniuose ne kartą nuskamba Pamalaišio 
kaimo pavadinimas. 

1946 metais Tiubingene (Vokietija) leidyklos „Patria“ išleista-
me Stepo Zobarsko novelių rinkinyje „Savame krašte“ skaityto-
jui pateikiama iš viso 18 novelių, iš kurių septynios  parašytos 
Pamalaišyje. O 1952 metais JAV leidyklos „Gabija“ išleista šio 
rašytojo apsakymų knyga „Simas Rašimas“ (antrasis leidimas 
2007 metais leidyklos UAB „Aktėja“ Vilniuje) su išspausdinta 
dedikacija: „Jonui Raugaliui, Pamalaišio pievoms ir berželiams 
prisiminti...“

Stepo Zobarsko motina Karolina Zobarskienė 
(sėdi su lazdele) kartu su ja globojusia kaimyne 
Elena Balaišiene Pamalaišyje. 

(Nukelta į 13 psl.)

Stepo Zobarsko novelėse, apsa-
kymuose, apysakose  galima aptik-
ti ne tiktai Pamalaišio, bet ir kitų 
Svėdasų krašto vietų  - Savičiūnų, 
Kalniečių, Pakalninės, Netikiškių - 
pavadinimus. 

„Anykštos“ laikraščio skaityto-
jams norėdamas  plačiau papasa-
koti apie Stepą Zobarską  ir jo gy-
venimo bei kūrybos kelią, neseniai 
dar kartą aplankiau rašytojo gim-
tuosius Pamalaišius, pavaikštinė-
jau jo vaikystės ir jaunystės keliais 
keleliais. Prisipažinsiu – įspūdžiai 
buvo nevienareikšmiški. Buvo liū-
dnoka, regint visiškai ištuštėjusį, 
bebaigiantį išnykti, be jokių gyven-
tojų likusį kaimą. Tačiau džiugino 
širdį bent tai, kad žymaus rašytojo 
Tėviškę ženklina meniška medžio 
skulptūra, kad Stepo Zobarsko kū-
rybos gerbėjai nors turi progą šio 
Kūrėjo atminimui nusilenkti, prie 
simbolinio paminklo nusifotogra-
fuoti...   

Pamalaišys ar Pamaleišys?

Už trylikos kilometrų nuo Svėda-
sų, į šiaurės rytus nuo krašto kelio  
Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Ro-
kiškis, įsikūręs Pamalaišio kaimas. 
Tačiau pasiekti rašytojo Stepo Zo-
barsko gimtinę ne taip lengva. Mat 
tuoj už Pakalnyne (Pakalnine) po-
puliariai vadinamos vietovės nuo 
plento dar teks pasukti į dešinę ir 
pro Kalniečius, Degsnius, Netikiš-
kius tolokai pavažiuoti vieškeliu. 
Kadangi niekur nėra  jokios nuo-
rodos į Stepo Zobarsko gimtąjį 
Pamalaišį, tai gali tekti net ir pa-

klaidžioti, pasiteirauti sutiktų žmo-
nių, kaip surasti reikalingą kelią. 
Pamalaišio kaimo taip pat nežen-
klina joks užrašas. Tiesą pasakius, 
koks gali būti ženklinimas, jei čia 
aplinkui plyti tiktai platūs laukai 
ir testovi bene vienintelė likusi, 
bet jau seniai negyvenama sody-
ba?  Vietiniai šių kraštų žmonės šią 
vietą vadina tarmiškai ir taria: „Pa-
malaišys“. Kita vertus, kalbininkai 
rekomenduoja gramatiškai taisy-
klingą pavadinimą „Pamaleišys“, 
taip siūlo vadinti ir pro šias vietas 
tekančią upelę – Maleiša, o neto-
liese esančią lietuvių literatūros 
klasiko, kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto tėviškę – Maleišiais. Bet  
mes ir toliau vadinkime šią vietovę 
taip, kaip ją įpratę vadinti nuo senų 
senovės patys sodiečiai, kaip vadi-
no ir pats Stepas Zobarskas.

Taigi, tęsiame mūsų pasakojimą 
apie ant išnykimo ribos atsidūrusį 
Pamalaišio kaimą, kuris priklau-
so Svėdasų seniūnijai ir parapijai, 
o nuo 2009-ųjų metų dar priski-
riamas ir Daujočių seniūnaitijai. 
Ribojasi šis sodžius su tos pačios 
Anykščių rajono  Svėdasų seniūni-
jos Netikiškių, Šeduikių, Tadaus-
kų, Naujikų, Milokiškio, Drobčiū-
nų, Morkūniškių bei Utenos rajono 
Vilučių kaimais. 

Dar neseniai galėjai sutikti vie-
nintelę gyventoją

Prieškario Lietuvos laikais, 1923 
metais,  surašant gyventojus, Pa-
malaišyje buvo priskaičiuojama 24 
sodybos su  88 gyventojais.  Kolū-

Stepas Zobarskas su dukra Nijole ir žmona 
Matilda apie 1949 metus, kai šeima apsigyve-
no Jungtinėse Amerikos Valstijose.

geriau, jeigu kas kitas už mane ir 
pagimdytų, o paskui ir paaugintų 
(egzistuoja juk motinos donorės, 
lopšeliai, seneliai?..) – kam man 
tos  kančios, nemigo naktys, jei 
per tą laiką būtų galima nuveikti 
tiek įdomių dalykų? Galimybės 
dabar fantastiškos... O kai vaikas 
bus jau ūgtelėjęs, galėtume 
visi kartu šauniai pakeliauti po 
pasaulį;

– ir nekaišiokit jūs man visokių 
knygelių, paskaitų, politikos 
– akmens amžius jau praėjo, 
pamokslai, žinokit, tik nervina 
ir nekelia jokios motyvacijos; 
ko man reikės, tą ir be tamstų 
pagalbos susirasiu internete 
– skiepytis man ar ne, laikytis 
eismo taisyklių ar ne, gerti alų ar 
ne, ir t.t.; žinokit, internete tiek 
visokių dalykėlių, apie kuriuos 
net Nostradamas nesapnavo; 

– trumpai tarus, palikit mane 
ramybėje, aš jau suaugęs žmo-
gus, ne koks debilas, žinau, ko 
noriu, tik dar neapsisprendžiau, 
kuo būsiu (toliau skaityti viską 
nuo pradžios). 

2017 metų vasarą S.Zobarsko 
Tėviškę ženklinanti medžio 
skulptūra buvo restauruota, 
konservuota ir „prikelta“ 
naujam gyvenimui.

Amžinybėn iškeliavusios paskutinės Pamalaišio gyventojos 
Vandos Raugalienės sodybą dabar saugo tiktai tyla, ramybė ir...
anykštėnų saugos firma.
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Juokas padeda pasveikti
Prieš daugiau nei kelis dešimtme-

čius Normanas Kazinsas (Normanas 
Cousinsas) ilgus metus dirbęs Ame-
rikos politikos žurnalistu, po itin var-
ginančios ir įtemptos komandiruo-
tės Rusijoje sužinojo, jog serga itin 
reta ir nepagydoma liga ankiloziniu 
spondilitu. Dėl šios ligos vyras kentė 
neapsakomai stiprų stuburo skaus-
mą, o po kelių mėnesių nebegalėjo 
judėti ir valgyti. Kai gydytojai kons-
tatavo faktą, kad pasveikti yra tik 
viena galimybė iš penkių šimtų, N. 
Kazinsas nusprendė, kad jo kelionė 
žemėje taip greitai nesibaigs. Vyras 
buvo įsitikinęs, kad ligą sukėlė nuo-

Ar geros emocijos slopina skausmą 
ir padeda sveikti?

Teigiamos emocijos ir nuoširdus juokas – tai viena gražiausių 
dovanų, kurią gyvenimas mums gali įteikti. Net kai atrodo, jog tai 
niūriausia diena tavo gyvenime, užtenka tik nuoširdžiai pasijuok-
ti ir diena tampa ryškesnė, o vakaras šviesesnis. O galbūt jums 
yra tekę juoktis ir spinduliuoti laime taip, jog staiga jus kanki-
nantis skausmas liovėsi? 

latinis nuovargis ir stresas, pažeidęs 
jo imuninę sistemą, todėl jo užduotis 
buvo paprasta – sustiprinti imuninę 
sistemą. 

N. Kazinsas pagalvojo, kad jei 
neigiamos emocijos prisidėjo prie 
jo ligos atsiradimo, tai teigiamos tu-
rėtų padėti jam jaustis geriau. Taigi, 
gydytojams leidus, skyrė sau juoko 
terapiją. 

Jis išėjo iš ligoninės ir pradėjo 
vartoti labai dideles vitamino C do-
zes. Po daugiau nei penkias valandas 
per dieną šis žmogus praleisdavo 
žiūrėdamas įvairias komedijas arba 
klausydamasis linksmų istorijų ir 
anekdotų. Jis pastebėjo, jog po 10 

minučių juoko praeidavo skausmai. 
Laikas bėgo, jo būklė nuolat gerėjo, 
o po dviejų metų Normanas Kazin-
sas visiškai atsistojo ant kojų ir sugrį-
žo į darbą. 

Pasak Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Visuomenės sveikatos 
fakulteto Sveikatos psichologijos 
katedros lektorės, sveikatos psicho-
logės Aušros Norės, po šio įvykio 
didelė dalis mokslininkų bendruo-
menės sutelkė dėmesį į juoko ir tei-
giamų emocijų įtaką žmonių sveika-
tai – pradėjo daug mokslinių tyrimų 
projektų, kurie nustatė, kad viskas, 
kas kelia geras ir teigiamas emocijas, 
gali padėti pasveikti.

Duodamas kyšį – nuskriaudi 
save

Kai žmogus susiduria su liga, kuri 
sukelia skausmą ar kitokį diskomfor-
tą, nieko nelaukęs vyksta pas gydy-
toją ir tikisi visokeriopos pagalbos. 
Tačiau veikiamas skausmo, nerimo 
ir baimės, neretai gali pagalvoti, kad 
gydytojui verta įduoti vokelį, nes 
tuomet gydymas neva vyks greičiau 
ir sklandžiau. 

Remiantis gyventojų nuomonės 
apklausomis, dažniausiai tokiam 
veiksmui ryžtasi moterys ir vyresnio 
amžiaus, mažesnių pajamų žmonės. 
Jų duodamų kyšių vertė paprastai 
nėra didelė, bet tai būna paskutinės jų 
santaupos, kurias atiduodami medi-
kui, jie labiausiai nuskriaudžia save.

Pinigai, kuriuos pacientai skiria 
padėkoms vokeliuose, galėtų būti 
investuojami į jų pačių gerovę ir 
geresnę gyvenimo kokybę. Tai gali 
būti apsilankymas teatre ar parodoje, 
iškyla su šeima, sveikatinančios ir at-
palaiduojančios procedūros ar tiesiog 
buvimas gryname ore. Svarbiausia, 
kad veikla keltų tik geras emocijas, 
skatintų juoktis. O juokas gyvenime 
yra labai svarbus, taip pat kaip mais-
tas, deguonis ir vanduo. Ne veltui sa-
koma, kad laiminga širdis yra geriau 
už bet kokį vaistą.  

Išgąstis – psoriazės priežastis
Šiandien gydytojo kabinete paci-

entai dažnai išgirsta, kad vieną ar kitą 
negalavimą sukėlė patirtas stresas, 
įtampa ir poilsio stoka. Tai patvirti-
na psoriaze sergančio Algio istorija. 
„Prieš daugiau nei trisdešimt metų, 
kai buvau vaikas, einat iš mokyklos 
namo mane užpuolė du dideli šu-
nys. Laimei, mano riksmą išgirdo 
kaimynas ir šunis nubaidė. Išgąstis 
mane buvo sukaustęs pora dienų, o 
po savaitės ant kūno atsirado daugy-
bė raudonų dėmių. Gydytoja pasakė, 
kad tai ne alergija, o psoriazė, kurią 
sukėlė patirtas išgąstis ir stresas. Su 
šia liga, gyvenu iki dabar“, pasakojo 
Algis. 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 
Pirminės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Sonata Steniulienė patvir-
tina, kad daugelį negalavimų ar ligų, 

gali sukelti patirtas stresas. „Klaidin-
ga manyti, kad mūsų sveikatai įtaką 
daro tik bloga mityba, žalingi įpro-
čiai ar oro tarša. Ne mažiau įtakos 
turi ir emocijos, kurias mes patiriame 
kiekvieną dieną. Jos gali sukelti ir 
paūminti odos problemas, neigiamai 
paveikti širdies ir kraujagyslių veiklą 
bei imuninę sistemą. O teigiamos 
emocijos gali sumažinti negalavimų 
atsiradimo tikimybę. Pavyzdžiui, 
juokiantis gaminasi laimės hormo-
nai ir gerėja nuotaika, o tai sumažina 
širdies ir kraujagyslių susirgimų rizi-
ką“, – pasakoja medikė.

Ji įsitikinusi, kad daugelis gyven-
tojų savo dėmesį ir uždirbtus pinigus 
kartais skiria visiškai nereikalin-
giems dalykams. Pavyzdžiui, kyšiui 
ar šokolado plytelei, manydami, kad 
tai užtikrins geresnį gydymą ar vais-
tus. „Toks požiūris ne tik įžeidžiantis 
mediką, bet ir nuskriaudžiantis patį 
pacientą. Geriau tai skirti sau, inves-
ticijai į save. Žinoma, kiekvienas iš 
mūsų save geriausiai pažįstame ir ži-
nome, ko mums reikia“, – įsitikinusi 
S. Steniulienė. 

Informacija parengta bendradar-
biaujant su LR sveikatos apsaugos 
ministerija, kuri įgyvendina Europos 
socialinio fondo ir Lietuvos Respu-
blikos valstybės lėšomis finansuoja-
mą projektą „Korupcijos prevencijos 
didinimas sveikatos apsaugos sekto-
riuje“.
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Sveikatos psichologė Aušra Norė.

Antaninės – net knygos kvepia šienu
„Garsiausi Aukštaitijos varduvininkai“ – taip mūsų anykštėnus Antanus, Baranauską ir Žukaus-

ką-Vienuolį, šiemet pavadino Lietuvos muziejų kelio organizatoriai, pranešdami apie vasaros ren-
ginius Aukštaitijos muziejuose.

Malonu, kai net po šimto metų 
varduvininkas prisimenamas, kai 
tą dieną, birželio 13-ąją, vėl vaini-
kuojamas. Tegul ne jis pats, tegul 
tik paminklai ant Šventosios kran-
to, bet tradicija graži: stabtelti prie 
stovinčio (Baranausko) ar sėdinčio 
(Vienuolio) ir gėlės žiedu jį per 
Antanines pagerbti...

Šiemet, nepaisant rekordinės 
kaitros ir grėsmingų audros de-
besų, jau gerokai įdienojus, per 
Anykščius pajudėjo keista eisena. 
Pats pirmutinis žengė sporto klu-
bo „Origonas“ Lietuvos sunkiųjų 
veislės eržilas Kiras, tempdamas 
vežimą su rąstais, o iš paskos trau-

kė senoviškai apsirėdžiusi šeima, 
vedina ketvertu vaikų. Toji kelionė 
– nuo Jurzdiko, pro bažnyčią, iki 
Rašytojų kalnelio Ažupiečiuose - 
grąžino į laikus prieš 180 metų  kai 
šitaip kraustėsi ir savąją klėtelę į 
dabartinę vietą gabeno Baranauskų 
šeima – būsimojo vyskupo Antano 
Baranausko tėvai.

Istorinę kelionę į kitą Šventosios 
krantą per Antanines suvaidino A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
bendruomenės atstovai. Pakeliui 
eisena stabtelėjo ties A. Baranaus-
ko paminklu Vyskupo skvere, kur 
vainikavo Didįjį Anykštėną deko-
ratyvia saulučių juosta. Keliauto-

jams neteko, kaip anuomet, bristi 
per upę. Šįkart naująją sodybą jie 
pasiekė tiltu, įveikdami tik švie-
soforo kliūtį, bet į naująjį kiemą 
atkeliavo tuo pačiu senuoju keliu 
– dabartine Muziejaus gatve.

Būsimo gyvenimo pradžiai Ba-
ranauskai su talkininkais nauja-
jame kieme surinko pirmuosius 
būsimos klėtelės rąstų vainikus, 
taip simboliškai pradėdami kurtis 
vietoje, kuri jau beveik du šimtme-
čius vadinama Baranauskų sody-
ba. Kol vyresnieji dirbo, mažasis 
Antaniukas, kuriam tuo metu buvo 
vos ketveri metai, radęs pagaliuką, 
juo ėmė kažką piešti...

Rašytojų kalnelis prieš Anta-
nines pasipuošė trimis vilniečio 
skulptoriaus Kęstučio Musteikio 
šieno ir šiaudų skulptūromis. Visą 
vasarą aplankyti Muziejų kvies 
„Vartai“, atrasti mitologines lite-
ratūros ištakas ragins „Žaltys“ su 

Tautvydas KONTRIMAVIčIUS

Baranauskų šeimyna, A. Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenės įkūnyta, vėl su manta 
keliavo pro bažnyčią iš Jurzdiko į Ažupiečius.

Kas žino, gal ir prieš 180 metų naujakuriai Baranauskai taip su-
sėdo ant pradėtos statyti klėtelės slenksčio, o mažasis Antaniukas 
braukė ilgesio ašarą...               Autoriaus nuotr.

Mitologiniai „Vartai“ visą va-
sarą kvies užsukti į Muziejų.

nutūpusia ant jo gegute, o klevo 
lajoje visus įdėmiai stebės išmin-
tingoji „Pelėda“. 

Ketvirtadienio vakare šioje mu-
ziejinėje sodyboje skambėjo seno-
sios lietuvių dainos, prieš du šim-
tmečius tikriausiai dažnai dainuotos 
per šienapjūtę. Biržų kultūros centro 
folkloro ansamblis „Siaudela“, ne-
paisydamas  prasivėrusio dangaus 
ir sulyto šieno, čia pristatė šienapjū-
tės programą „Man dalgela čysta 
pliena, pradalgėla žalia šiena“.

O kai visų kantrybė slėptis nuo il-
gai laukto lietaus išseko, Antaninių 
šventė persikėlė į Muziejaus salę, 
kur širdis virpino poeto, varduvi-
ninko Antano Šimkaus kūryba. Jis 
– pirmasis iš Lietuvos kūrėjų An-
tanų, atsiliepęs į kvietimą suteikti 
Anykščių literatūrinėms Antani-
nėms naują, šiandieninį  skambesį –  
tarsi liudijimą, kad Antanų talentai 
vis dar nesenka!..



 
2019 m. birželio 15 d.VIETOS IR VARDAI

Stepo Zobarsko kūrybą lydėjo Pamalaišio vardas

(Atkelta iš 11psl.)

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje apsilankiusi viešnia iš 
JAV, gerai pažinusi Stepą Zobarską, Aldona Raugalienė kartu 
su sūnumi Jonu ir anūke Ana apžiūrėjo čia saugomus, rašytoją 
menančius eksponatus ir pati paliko vertingų relikvijų.

kmečiu  čia  vis dar  stūksojo kelio-
lika sodybų, o būrelis jų gyventojų 
darbavosi tuometiniame kolūkyje, 
kuris nuolat buvo stambinamas 
ir kaitaliojo pavadinimus (Buvo 
„Jaunoji gvardija”, „Naujas gyve-
nimas”, „Aušra”, o kolūkinės eros 
pabaigos sulaukė 1992 metais tu-
rėdamas šio krašto vietos – Daujo-
čių – pavadinimą...). Melioracijos 
metu vienkiemiai buvo masiškai 
sunaikinti, gyventojai išsikėlė iš 
Pamalaišio -  kas į Svėdasus,  kas į 
Daujočius ar Netikiškius. Kadaise 
jaukiai viensėdžiuose sutūpusias 
sodybas dabar primena tiktai pla-
čiuose laukuose užsilikę vieniši 
medžiai, krūmokšnių gojeliai.

 Ilgą laiką Pamalaišyje buvo 
telikusi tiktai vienintelė gyven-
toja – garbaus amžiaus sulaukusi 
Vanda Raugalienė. Ji čionai atite-
kėjo iš netolimo Degsnių kaimo ir 
apsigyveno savo vyro Boleslovo 
Raugalės namuose. Melioruojant 
laukus buvo užsimota nugriauti ir 
jų sodybą, tačiau Boleslovui šiaip 
ne taip pavyko išsaugoti jo senelių 
ir tėvų rankomis statytus, išpuo-
selėtus trobesius, atsilaikyti prieš 
kolūkinės valdžios užmačias. Jau 
senokai atgulė amžinojo poilsio 
Svėdasų kapinėse Boleslovas, o 
jo žmonelė dar guviai sukiojosi 
po namus. Tuometiniame kolūkyje 
net tris dešimtmečius jai teko sun-
kiai darbuotis gyvulininkystėje.
Sulaukusi solidaus amžiaus, triūsė 
aplink savo sodybą, daržus ir...sau-
gojo prisiminimus apie Pamalaišį 
bei čia gyvenusius žmones. Juk 
buvo likusi vienintelė šio kaimo 
gyventoja, savotiška paskutinė 
Pamalaišio mohikanė. Ne vieną 
dešimtmetį ši energinga moteriškė 
pati vairavo  nuosavą automobilį, 
kurį nusipirko už sunkiu prakaitu 
uždirbtus ir sutaupytus pinigėlius. 
Savąjį „žiguliuką“ labai rūpestin-
gai prižiūrėjo ir tiktai visai nese-
niai, jau sulaukusi  senatvės ir ka-
muojama ligų, nustojo vairuoti.

Ne kartą, lankantis Pamalaišyje, 
teko pabūti Vandos Raugalienės 
troboje, klausytis moters įdomių 
prisiminimų, nuoširdžių pasako-
jimų. Jos vyro Boleslovo brolis 
Jonas Raugalė buvo pamalaišiškio  
rašytojo Stepo Zobarsko vaikystės 
draugas, juos abu likimas suvedė 
ir Amerikoje. Kai Stepas su šeima 
ten nukeliavo, Jonas Raugalė jau 
buvo įsitvirtinęs, todėl rašytojo 
šeimai padėdavo, abu kraštiečiai 
nuoširdžiai bendraudavo. Neat-
sitiktinai Stepas Zobarskas jam 
– Jonui Raugaliui - (kažkodėl ne 
Raugalei) dedikavo savo apsaky-

mų knygą „Simas Rašimas“, „Pa-
malaišio pievoms ir berželiams 
prisiminti...“. Rašytuose broliui į 
Pamalaišį laiškuose Jonas Raugalė 
nepamiršdavo užsiminti ir apie Zo-
barskų šeimą. 

Deja, prieš keletą metų senolė 
iškeliavo Amžinybėn. Taip ir nebe-
liko Pamalaišyje nė vieno gyven-
tojo. Moteriškei priklausę trobesiai 
tebestūkso, vis dar sužiurę į kelią 
nebyliais langais, spynomis kietai 
užspaustos durys veltui laukia šei-
mininkės ar užklydusio viešnagėn 
svečio...

Medžio skulptūra primena 
kraštietį rašytoją

Pamalaišio vakarinėje dalyje, 
Degsnių – Drobčiūnų kelio pietva-
karinėje pusėje, stūkso anykštėno 
tautodailininko Jono Tvardausko 
sukurta medžio skulptūra su iškal-
tu užrašu: „Čia, Pamalaišio kaime, 
1911 m. sausio 30 d. gimė rašy-
tojas, vertėjas Stepas Zobarskas. 
Mirė 1984.VI.9.” Iš trijų ąžuolo 
dalių sukomponuotas stogastulpis 
įamžino populiarios S. Zobarsko 
apsakymų knygos „Ganyklų vai-
kai“ personažus ir buvo atidengtas 
bei pašventintas 1991 metų sausio 
30-ąją, Svėdasų krašte iškilmingai 
minint rašytojo gimimo 80-ąsias 
metines. Ši originali skulptūra at-
sirado toje vietoje, kur kadaise sto-
vėjo Zobarskų sodyba ir kur  gimė, 
augo, vaikystės svajones audė ma-
žasis Stepukas – būsimasis rašyto-
jas, vertėjas, knygų leidėjas. 

Pastaruoju metu Pamalaišio lau-
kuose stūksanti skulptūra atrodė 
varganai. Masyvi skulptūra iš pa-
matų gerokai pasviro ir bet kuriuo 
metu galėjo nuvirsti. Laiku gelbėti 
šį paminklą, kurio unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 17253, 
ėmėsi Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija ir Svėdasų se-
niūnija. 2017 metų vasarą pamin-
klas buvo restauruotas. 

Čia, šalia atgimusio išraiškingo 
meno kūrinio, žvalgantis į plačius 
Pamalaišio laukus, verta prisiminti 
ir rašytojo gyvenimo bei kūrybos 
kelią.

Per vargus – iki kūrybinių 
aukštumų

Šeimos galva, tėvas Mykolas, 
mirė ankstyvoje Stepuko vaikystė-
je, tad berniuką augino viena mo-
tina Karolina Zobarskienė. Ji pati 
buvo menkai mokslo teragavusi, 
sunkiai dirbo, vargo, tačiau pasiry-
žo sūnų išmokyti, išleisti „į žmo-
nes“.  Kai kurie sodiečiai net šaipė-

si iš tokio moters užmojo, įtikinėjo 
ją, kad neverta sunkiu prakaitu 
uždirbtus pinigėlius leisti vaiko 
mokslams, tegu jis sau ramiai gy-
vena ir darbuojasi kaime : mokės 
pasirašyti, maldaknygę paskaityti, 
ir pakaks to mokslo. Tačiau Zo-
barskienė buvo tvirtai nusprendusi 
nieko nepagailėti, kad vienturtis 
sūnus išsimokslintų, išsilavintų. 
Stepukas mokėsi Netikiškių ir 
Duokiškio pradžios mokyklose,  
Rokiškio gimnazijoje. Dėl lėšų 
stygiaus mokslą gimnazijoje teko 
palikti, ją užbaigė eksternu. Teko 
jam ir prasčiau maitintis, ir moti-
nos sulopytais drabužiais rengtis, 
ir kitokių nepriteklių paragauti. 
Turtingesni jo bendraamžiai kai 
kada iš Stepo pasišaipydavo. Kaip 
šių eilučių autoriui  yra pasakojęs 
šviesios atminties svėdasiškis Jo-
nas Kepalas, kuriam teko pradžios 
mokykloje su Zobarskų  Stepuku 
mokytis, Karolina Zobarskienė 
sūnų vis ramindavo ir patardavo 
perdaug nesigraužti, nesijaudinti. 
Protingas žmogus atjaus, padės, 
paguos, o kam galvoje trūksta pro-
to, tai visokių niekų prisigalvos. 
Motina apie pašaipūnus, išpaikin-
tus ponaičius atsiliepdavo net tai-
kliai pačios sueiliuotu posmu:

,Pučiasi, keliasi aukščiau 
bažnyčios, 
O jų galvoje – š....as  telyčios...
  Kraštiečio rašytojo Juozo Tu-

mo-Vaižganto  rūpesčiu jaunuolis 
iš Pamalaišio įsikūrė Kaune. 1928 
metais jis jau dirbo Švietimo mi-
nisterijos knygų leidimo komisijo-
je,  žurnalo „Trimitas“ redakcijoje, 
moksleivių žurnalo „Šviesos ke-
liai“ redakcijoje. 

1934–1940 metais S.Zobarskas, 
dirbdamas  Raudonojo kryžiaus 
draugijoje, turėjo progą stažuotis 
Paryžiuje, taip pat kurį laiką moky-
tis Paryžiaus aukštojoje socialinių 
mokslų mokykloje, kur studijavo 
prancūzų kabą ir literatūrą. Teko 
jam redaguoti ir populiarų žurnalą 
vaikams „Žiburėlis“.

 Gyvendamas Kaune Stepas Zo-
barskas tiesiog „pasinėrė“ į kūry-
bą. Vien 1934-1940 metais buvo 
išleista dešimt jo knygų, tarp kurių 
buvo eilėraščių rinktinė „Mano 
tėviškėj“, apsakymai vaikams 
„Ganyklų vaikai“, psichologinių  
novelių suaugusiems rinkiniai 
„Anapus miško“, „Moters stipry-
bė“, apysakos „Pabėgėlis“, apsa-
kymai „Paukščiai ir žvėrys“, „Per 
šaltį ir vėją“ ir kiti. 

Pradžios mokyklų mokiniams ir 
mokytojams buvo gerai žinomas, 
greitai išpopuliarėjęs S.Zobarsko 
parengtas elementorius „Aušre-
lė“. Pasirodė net  keli jo leidimai.  
Nepriklausomos Lietuvos laikais 
Stepas Zobarskas tapo vienu po-
puliariausių vaikų ir jaunimo ra-
šytojų, mielai jo kūrybą skaitė ir 
suaugusieji.

 Per vargus iškopęs į kūrybines 
aukštumas, Stepas Zobarskas jau 
galėjo materialiai padėti motinai, 
tad ši pasistatė naujus trobesius. 
Pasitaikius progai, Stepas vis lan-
kydavosi gimtinėje, čia užgimė ne 
vienas jo prozos kūrinys, eilėraštis. 
Laisvalaikiu labai mėgęs skaityti, 
rašytojas Tėviškėje sukaupė nema-
žą asmeninę biblioteką.

1940-aisiais metais, vengdamas 
gresiančios  tremties, rašytojas Ste-
pas Zobarskas kartu su žmona Ma-
tilda Zobarskiene (Malinauskaite, 
gim. 1911 m.) ir dukrele Nijole 
(gim. 1937 m.) pasitraukė į Vokie-

tiją. Čia gyveno įvairiose vietose, 
nesibodėdamas jokio darbo, triūsė 
fabrikuose, o Tiubingene veikusio-
je lietuviškoje leidykloje „Patria” 
išleido keletą savo knygų. 1947-
aisiais atsiduria JAV. Čia pasinėrė į 
įvairiapusę veiklą, kartu neužmirš-
damas ir kūrybos. JAV leidžiamas 
lietuvių išeivių laikraštis „Vieny-
bė“ 1947 metų gegužės 16 dieną 
apie susitikimą su rašytoju lietuvių 
bendruomenėje straipsnyje „Lan-
kėsi rašytojas Stepas Zobarskas“  
rašė : „...Stepas Zobarskas  yra ra-
šytojas, išleidęs jau keliolika kny-
gų kaip suaugusiems, taip ir vai-
kams(...) Pažymėtina, kad svečias 
kaip retas iš atvykusiųjų, jau yra 
pilnai supratęs čionykščias gyve-
nimo sąlygas ir visai įsitikinęs, kad 
čia reikia laikinai pamiršti, kuo esi 
Lietuvoje buvęs, o pradėti gyveni-
mą iš „nieko“. Jis yra optimistas ir 
sako, kad čia radęs  žymiai geriau, 
negu tikėjęsis...“ Savo iniciatyva 
ir  lėšomis 1961 metais Niujorke 
įsteigė knygų leidyką „Manyand 
Books“, kurioje net daugiau kaip 
du dešimtmečius leido lietuvių 
autorių kūrinių vertimus anglų bei 
kitomis kalbomis, nemažai knygų 
išvertė ir pats Stepas Zobarskas.

Mirė jis toli nuo gimtojo krašto, 
Niujorke, 1984-ųjų vasarą. Ten ir 
atgulė amžinojo poilsio šalia jau 
anksčiau ( 1973 metų pavasarį) mi-
rusios žmonos Matildos, o vėliau 
šalia abiejų tėvų buvo palaidota ir 
jų dukra Nijolė Zobarskas, po sun-
kios ligos Amžinybėn iškeliavusi 
1990 metų sausio mėnesį. Nijolė 
JAV baigė anglų kalbos ir literatū-
ros studijas. Studentams  universi-
tetuose dėstė anglų ir amerikiečių 
literatūrą, dirbo vertėja, išvertė ne-
maža ir lietuvių kūrinių. 

Gimtinę regėjo tik sapnuose ir 
aprašė savo kūriniuose

Zobarskų sodyba, kaip ir kitos 
Pamalaišio gyventojų trobos, buvo 
nugriauta kolūkiniais metais, vyks-
tant melioracijai. Tiktai šią sodybą 
išgriauti, sunaikinti, sulyginti ją su 
žeme, kad neliktų jokio pėdsako, 
jokio ženklo, skubėta itin uoliai ir 
kruopščiai. 

Kad ir kaip Stepas Zobarskas 
norėjo atvykti į Lietuvą, aplankyti 
savo artimuosius,  buvo atkirstas 
„geležinės uždangos“. Sūnus turė-
jo galimybę motiną „aplankyti“ sa-
pnuose, laiškais, netgi siuntiniais, 
tačiau atvykti į sovietinę  Lietuvą 
jam buvo draudžiama. Tėvynėje 
nebuvo leidžiamos jo knygos, o 
anksčiau išleistos dūlėjo bibliotekų 
„specfonduose“.

  Rašytojui daugiau nebuvo lem-
ta pamatyti savo motinos, kuria 

senatvėje rūpinosi kaimynai. Kaip 
šių eilučių autoriui yra pasakojusi 
Vanda Raugalienė, Stepui Zobars-
kui apsigyvenus Vokietijoje, vėliau 
– Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
jo Tėviškėje neretai apsilankydavo 
saugumiečiai, kurie rašytojo moti-
nos namuose vis kažko ieškodavo, 
knaisiodavosi. Taip nežinia kur ir 
kodėl iškeliavo kai kurios knygos, 
nuotraukos, rankraščiai, netgi rašo-
moji mašinėlė, kurią saugumiečiai 
išsivežė, pažadėję neva nuvežti 
Stepui Zobarskui į Ameriką.

 Rašytojas savo namuose Pama-
laišyje turėjo sukaupęs nemažą as-
meninę biblioteką, kurios knygos 
nežinia kur pradingo, meliorato-
riams griaunant Zobarskų sodybą...
Bijodami galimų kratų, Vanda ir 
Boleslovas Raugalės vengė namuo-
se atvirai laikyti iš JAV gaunamus 
Jono Raugalės laiškus, atsiųstas 
Stepo Zobarsko nuotraukas, tekda-
vo šias relikvijas slėpti.  Savo arti-
miesiems siunčiamuose laiškuose 
rašytojas dažnai užsimindavo, kad 
regi savo gimtinę sapnuose, prisi-
mena motiną, kaimynus, Tėviškės 
beržus. O apsakymuose, apysako-
se, novelėse vis minėdavo ir minė-
davo Pamalaišį bei kitas jo širdžiai 
artimas, brangias vietas...

Rašytojas prisimenamas 
muziejuje

Nemažai  Stepo Zobarsko kny-
gų galima pamatyti Kunigiškių 
I kaime veikiančiame Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejuje, kur 
įkurta ir šiam žymiam rašytojui 
skirta ekspozicija. Jo kūryba nuo 
jaunystės dienų nepaprastai domė-
josi dabar jau šviesios atminties 
kunigas – jėzuitų vienuolis Jonas 
Kastytis Matulionis SJ , kilęs iš 
Kupiškio krašto – Šimonių. Šio 
kunigo dėka „dienos šviesą“ vėl 
išvydo kai kurios S.Zobarsko no-
velės, apysakos, knygos vaikams 
ir jaunimui. Muziejui šio rašytojo 
nuotraukų, laiškų bei kitokių re-
likvijų padovanojo ir anykštėnas 
Mykolas Tunkevičius, kuriam 
teko kurį laiką gyvenant JAV su-
sipažinti su Raugalių šeima, ben-
dravusia su Zobarskais. 

2010-ųjų rudenį muziejuje apsi-
lankė Aldona Raugalienė su sūnu-
mi Jonu ir anūke Ana iš JAV Ko-
nektikuto (Connecticut) valstijos 
Waterbury miesto. Ji padovanojo 
Stepo Zobarsko nuotraukų, kny-
gų, laiškų. Būtent ponios Aldonos 
vyras Jonas (miręs 2008 metais) 
buvo kilęs iš to paties Pamalaišio 
kaimo, gerai pažino Stepą Zobars-
ką, su juo draugavo. Toji draugys-
tė, užsimezgusi Pamalaišyje, juos 
lydėjo ir Amerikoje... 

Kaimo kelias atves iki medžio skulptūros, ženklinančios Zobarskų 
sodybos vietą.
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parduoda

įvairūs

Atliekame trinkelių, 
bortelių klojimo 

darbus.
Įrengiame privažiavi-

mus, aikšteles, kelius.

Tel. (8-687) 30318.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų pakrantes, 
melioracijos grovius bei 
atliekame kitus panašaus 

profilio darbus. 
Tel. (8-698) 46745.Klojame trinkeles, paruošiame 

pagrindus. Atliekame pastatų 
šiltinimo darbus. Dedame deko-
ratyvinį tinką. Dirbame su savo 

arba užsakovo medžiagomis. 
Išrašome sąskaitas. Atliktiems 
darbams suteikiame garantiją.

Tel. (8-653) 66662.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Dovanoja

Mielus, išmokytus kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.

Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Margą 4 mėnesių kalytę.
Tel. (8-648) 30917.

Šieną nusišienauti.
Tel. (8-620) 64893.

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

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

DENGIAME ŠLAITINIUS 
STOGUS.

Stogų renovacija.
Lietaus sistemų nuvedi-

mas. Pakalimai.

Tel. (8-653) 63346.

Nekilnojamasis turtas

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Anykščių sen. (Liudiškių 2-oje ga-
tvėje).

Tel. (8-652) 09190.

130 kv. m naudingo ploto gy-
venamąjį namą su ūkiniu pasta-
tu Anykščių mieste, Šaltupio g. 
Namų valda 13 a.

Tel.: (8-698) 42524, (8-616) 93653.

Namą prie upės su 19 a žemės. 
Miesto centras, yra visi patogu-
mai.

Tel. (8-600) 69646.

Namą Pašilių kaime. 
Kaina 15 000 Eur.
Tel. (8-686) 48129.

siūlo darbą

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko 

prie medienos apdirbimo 
staklių bei autokrautuvo 

vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt

Skambinti tel.: (8-670) 67674

Pažangi, besiplečianti įmonė ieško pastiprinimo.
Darbo pobūdis – traktorininkas.

Reikalavimai B, TR1, TR2 kategorijos.
Konkurencingas atlygis, nauja technika, draugiškas 

kolektyvas.
Kontaktai: dominykas@vajafarm.lt;

 Tel.: (8-674) 53149.

Įmonė Vli Timber ieško mū-
rininkų kelių savaičių trukmės 

darbams Anykščių rajone.
Tel. (8-670) 67674.

UAB „Verslo spaudos centras“ 
ieško reklaminių leidinių platinto-
jų Anykščių mieste (papildomas 
darbas).  Ieškomas sąžiningas, fi-
ziškai aktyvus, mokantis planuotis 
savo laiką. 

Plačiau el.paštu rita@vscentras.lt 
arba tel. (8-609) 98452.

Reikalingi betonuotojai, mūrinin-
kai ir kitų specialybių statybininkai 
dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. 

Tel. (8-693) 18283.

Kavarske ūkininko ūkyje sezo-
niniam darbui reikalingas darbuo-
tojas darbui su įvairia žemės ūkio 
technika. B kategorijos vairuotojo 
teisės privalomos.

Tel. (8-606) 22646.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. birželio 20 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

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

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis 
tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Medinį namą Troškūnų centre. 
Yra garažas, pagalbinis pastatas.

Tel. (8-699) 61232.

Vieno kambario butą Anykščių 
m. Mūrinis, renovuotas namas 3 
a. Plotas 36,41 kv. m. Plastikiniai 
langai, šarvo durys, vamzdynas, 
su baldais. Balkonas, 3 rūsiai. 
Kaina 21000. 

Tel. (8-610) 63658.

Kuras

Malkas kaladėmis: uosis, ąžuo-
las, beržas, alksnis. Veža po 9 
metrus.

Tel. (8-608) 51317.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas 3 m ilgio: alksnis 20 Eur, 
drebulė - eglė 18 Eur, beržas 23 
Eur už kub.m. Veža miškovežiu.

Tel. (8-620) 59821.

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams 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

Automobiliai, ž. ū. technika

FORD FOCUS.
Tel. (8-678) 87648.

Traktorinę dviašę 4 t priekabą. 
Geros būklės, su dokumentais. 
Kaina 1550 Eur.

Tel.: (8-674) 09302, 
(8-673) 49410.

Smulkintuvus, rotacines šiena-
pjoves, vartytuvus, grūdų šnėkus, 
pūtikus, valomąsias, lėkštinius 
skutikus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kita

Bites, naujus avilius, šių metų 
motinėles.

Tel. (8-619) 41085.

Suporuotas Bakfasto veislės bi-
čių motinas.

Tel. (8-612) 87395.

2019 m. derliaus sausą šieną, 
šienainį ritiniais. Atveža. 

Tel. (8-698) 78024. 

Statybinę medieną. Atveža.
Tel. (8-608) 51317.

Įvairias statybines medžiagas, 
paruoštas namo statybai (perden-
gimo plokštes, plytas, duris, ga-
ražo vartus, špižinius radiatorius 
ir t. t.). Statinę 3,8 kub.m. Betono 
maišyklę 0,3 kub.m.

Tel. (8-620) 80986.

Reikalinga šeima gyventi, prižiū-
rėti sodybą Molėtų r.

Tel. (8-656) 49075, (8-656) 49070.

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.

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

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

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, detales, spyruo-
kles.

Tel.: (8-682) 13728, (8-381) 5-19-88.

 Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų 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 pa-
tvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinių būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto lėšomis.

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: Vieno (visoje Anykščių miesto teritorijoje), dviejų (Anykščių miesto 4.1.1 zonoje) ir trijų (Anykščių miesto 4.1.2 zonoje), 
kambarių butai su visais patogumais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus  pateikti iki 2019 m. birželio 25 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2019-06-10) arba Anykš-

čių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete. 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. Nr. 694

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste

Karpo, formuoja gyvatvores, 
smulkina žolę, krūmus. Pjauna 
pavojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Dengia stogus, skardina, stato 
visų tipų karkasinius pastatus, pir-
tis ir atlieka kitus apdailos darbus.

Tel. (8-676) 38019.

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai, stogų dengimas ir jų remon-
tas, skardinimo darbai, fasadų da-
žymas, kokybiškai nuvalo senus 
aliejinius dažus ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

 Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Statybos ir remonto darbai, 
stogų dengimas, skardinimo 
darbai, namų dažymas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.
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ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

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

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

Superkame kARves, 
Bulius iR telyčiAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Perka veRšelius, 
šviežiAPieNes kARves. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Kavarsko paukštynas 
prekiauja 

vienadieniais ir 
paaugintais viščiukais 

broileriais, lesalais.
  Tel. (8-611) 46451.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VIŠČIUKAI!

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Birželio 18 d. (antradienį) prekiausime 

Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ 
paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-500 

vakcinuotais  mėsiniais broileriais viščiu-
kais. Vienadieniais  mėsiniais ir dedeklių 

viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių  spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais, anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais  kalakutais. Prekiausime lesalais!

Svirnai - 8.00, Kavarskas - 8.10, 
Janušava - 8.20, Anykščiai (m. turg.) 
- 8.40, Skiemonys - 9.10, Mačionys - 
9.25, Burbiškis - 9.40, Rubikiai - 9.50, 

Debeikiai - 10.00, Leliūnai - 10.10, 
Svėdasai - 10.25, Viešintos - 15.05, 
Troškūnai - 15.30, Traupis - 15.50, 

Levaniškiai - 16.00.
Tel. (8-699) 53820.

BRANGIAI 
PeRkAme mišką.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

viščiukAi vištAitĖs
BIRŽELIO 16 d. (sekmadienį) paskutinį 

kartą šiais metais prekiausime “Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotais,sparčiai augančiais 
ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias 
broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. Priimami išanksti-
niai užsakymai tel. (8-608) 69189.   

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

Nuoširdžiai dėkojame už rūpestį, atjautą, stiprybės suteikiančius žodžius 
sunkią netekties valandą visiems, kurie palydėjo ir išlydėjo į amžino poilsio 
kelionę Eleną DILYTĘ - TAMULIENĘ.

Ypatingai norime padėkoti Anykščių ligoninės gydytojams, slaugytojoms, 
nervų ligų skyriaus vedėjai D. Unikauskaitei bei visam šio skyriaus per-
sonalui, nuoširdžiausia padėka gydytojai nuo Dievo V. Pažėrienei, kurios 
profesionalumas, rūpestis, pagalba ir užuojauta, gilus supratimas bei palai-
kymas suteikė ramybę Mamai ir mums visiems, buvusiems kartu.

Dėkojame visiems artimiesiems, gimniėms, draugams ir kaimynams. 
Lenkiame galvas ir maldoje bei prisiminimuose būsime kartu su Jumis.

Su gilia pagarba ir dėkingumu nuo Elenos DILYTĖS - TAMULIENĖS, 
išėjusios į amžiną poilsį ir ramybę šių metų gegužės 31 d. rytą, suokiant 
lakštingaloms ir laukams sveikinant vasarą...

Dėkoja vaikai - Arvydas Tamulis, Dalia Subačienė ir Jūratė Baurienė

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.
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oras

+14

+27

mėnulis
Birželio 15 - 16 - priešpilnis,
Birželio 17 - pilnatis.

Benas, Julita, Tolminas, 
Jūra.

Jolanta, Vitas, Tanvilas, 
Bargailė, Krescencija.

šiandien

birželio 16 d.

birželio 17 d.

Grigalius, Daugantas, 
Vilmantė, Adolfas, Laura.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Ot sausra baisi užklupo -
Ar darže, ar ant keliuko
Žemė yr kieta kaip padas -
Artinas Anykščiuos badas.

Nei burokų, nei kopūstų -
Sausą žemę vėjai pusto...
Ridikėlių lapai svyra,
O krapų žiedeliai byra. 

Tempia vandenį iš upės
Bijo, kad ištiks ją trūkis.
Vakarais rožančių gieda,
Debesis žegnoja... Gėda.

Kaip kokia sena pagonė
Imas visokių vilionių. 
Bet lietutis vis nelyja -
Tuoj išdegs net pinavijos.

Ir už ką tokia kančia?
Kinijon teks bėgt iš čia.  

    Tubį adreso prašysim,
Eurus į ryžius mainysim.

Amiliutė gelbstisi nuo sausros

Neįvertina pavojaus
Prasidėjus žemės ūkio dar-

bams, bendrovė „Litgrid“ per-
spėja neprarasti budrumo dirbant 
prie aukštos įtampos elektros 
laidų. Tai aktualu ne tik žem-
dirbiams, bet ir miško darbus 
dirbantiesiems, ir net poilsiauto-
jams. Neatsargumas gali be elek-
tros palikti tūkstančius elektros 
vartotojų, atnešti nemažų nuosto-
lių ir net pareikalauti brangiausio 
turto – gyvybės. 

Bendrovės „Litgrid“ Rytų 
regiono vadovas Rimas Savu-
kas teigė, kad praktiškai kasmet 
pasitaiko įvairių incidentų, ir 
dažniausiai dėl žmogaus neatsa-
kingumo, kai nesaugiai elgiantis 
prie aukštos įtampos tinklų ir 
rizikuojant gyvybe automatiš-
kai atjungiamos elektros linijos. 
Prieš gerą mėnesį dėl saugos 
pažeidimų elektra buvo dingusi 
daliai palangiškių. Bendrovės 

Neatsargumas prie elektros laidų gali kainuoti gyvybę Lina DRANSEIKAITĖ

specialistai, aiškindamiesi aukštos 
įtampos elektros dingimą, aptiko 
kirtavietę, kurioje kirtimai vykdy-
ti neprofesionaliai ir neatsakingai, 
tad krintantis medis užkliudė ir pa-
žeidė oro linijos laidą. 

Tai itin pavojinga, nes elektros 
perdavimo linijų laidais tekanti 
srovė yra maždaug 500-1500 kartų 
aukštesnės įtampos nei namuose. 

Dažniausiai saugumo taisyklių 
nepaiso ir mirtino pavojaus neį-
vertina ūkininkai, savo technika 
dirbantys laukus, taip pat atliekan-
tieji miško kirtimo darbus bei kiti 
pavieniai asmenys.  

„Tokių atvejų, kai dėl saugumo 
taisyklių nesilaikymo nukenčia 
technika, būta ne vieno. O pro-
blemų kyla daug – nutraukiami 
laidai, dalis elektros vartotojų ne-
turi elektros energijos. Patiems 
gyventojams, ūkininkams ar miško 
priežiūros įmonėms taip pat tenka 
skaičiuoti nemažus nuostolius“, – 

pastebi R. Savukas. 
Tiesa, pastaraisiais metais situ-

acija gerėja. Prieš kelerius metus 
buvo organizuota prevencinė ak-
cija, kai bendrovės „Litgrid“ spe-
cialistai itin daug dėmesio skyrė 
girininkams ir miško ruoša užsi-
imančioms įmonėmis, dar kartą 
priminė galimus pavojus ir kaip 
būtų galima jų išvengti. Tai davė 
vaisių.

„Galime pasidžiaugti prevenci-
jos rezultatais. Žmonės tampa są-
moningesni ir supranta, kad jeigu 
patys nesisaugos, niekas kitas ne-
apsaugos. Bet vis atsiranda tokių, 
kurie galvoja, kad jiems nieko blo-
go nenutiks, bando viską padaryti 
greičiau, paprasčiau, bet tai gali 
būti labai pavojinga“, – perspėjo 
„Litgrid“ atstovas. 

Leidimai – saugumo garantas
R. Savuko teigimu, jeigu tik kyla 

klausimų ar neaiškumų dėl darbo 
šalia aukštos įtampos tinklų, visuo-
met galima ir reikia konsultuotis su 
„Litgrid“ specialistais. Be to, reikia 
nepamiršti, kad planuojant darbus 
šalia aukštos įtampos laidų ir jų 
apsaugos zonoje būtinas leidimas. 
Jį privaloma išsiimti vykdant įvai-
rius darbus – nuo medžių ir krūmų 
sodinimo ir jų kirtimo apsauginėse 
zonose iki statybos ar žemės kasi-
mo darbų. 

„Kai išduodamas leidimas, mes 
galime imtis visų saugumo prie-
monių. Kai kada net atjungti elek-
tros liniją, kad saugiai būtų galima 
vykdyti darbus. Tai ypač aktualu, 
kai yra kertami medžiai, augantys 
apsaugos teritorijoje“, – sakė Rytų 
regiono vadovas. Užtenka medžiui 
virsti netoli laidų ir išlydis tenka 
medžiui. Jeigu žmogus prisiliečia 

prie jo, gali būti mirtinai sužalotas.
Saugus atstumas priklauso nuo 

įtampos – kuo ji aukštesnė, tuo di-
desniu atstumu nuo laidų iki žmo-
nių ar jų naudojamų įrankių ar me-
chanizmų reikėtų laikytis. Apsaugos 
zonos yra nustatytos taisyklėmis: 
jeigu tai 110 kV įtampos linijos, 
apsaugos zona yra po 20 metrų į 
abi puses nuo kraštinio laido, 330 
kV – po 30 metrų į abi puses nuo 
kraštinio laido, 400 kV – po 40 me-
trų į abi puses nuo kraštinio laido. 
Specialisto teigimu, tokios apsau-
gos zonos numatytos neatsitiktinai. 
Aukštos įtampos elektros tinklai 
gali sukelti pavojų net neprisilietus 
prie pačių laidų. Elektros iškrova 
gali įvykti ir pažeidus saugų atstu-
mą, per daug priartėjus. Kliudžius 
laidą ar pažeidus saugų atstumą, 
linija automatiškai atsijungia ir vėl 
įsijungia. 

„Deja, vis dar pasitaiko tokių 
atvejų, kai dirbama neturint leidimo 
ar pažeidžiant saugos reikalavimus. 
Paprastai  po aukštos įtampos li-
nijomis periodiškai pjaunama au-
gmenija ir yra tvarkoma, tad miš-
ko krovos darbais užsiimančioms 
įmonėms čia patogu susikrauti 
medieną. Ir net nepastebima, kaip 
pavojingai priartėjama prie elektros 
linijų su maksimaliai medienos pri-
krauta technika. Tačiau po elektros 
laidais galima važiuoti tik su tokia 
transporto priemone, kurios aukštis 
įskaitant ir krovinį yra ne didesnis 
kaip 4,5 metro. Arba kertant mišką 
neįvertinama, kad medžiai gali virs-
ti ir kliudyti elektros laidus. Tokių 
atvejų nedaug, bet jų vis pasitaiko“, 
– pasakojo R. Savukas. 

Atsarga gėdos nedaro
Neprarasti budrumo turi ne tik at-

liekantys tam tikrus darbus aukštos 
įtampos apsaugos zonoje, bet ir 
šalia tokių zonų gyvenantieji. Po 
elektros linijomis yra draudžiama 
palikti žemės ūkio techniką, laiky-
ti sukrautas šieno kupetas, šiaudų 
ritinius ar kitas degias medžiagas 
– audros metu gali būti pažeisti 
ar nutraukti elektros laidai, o toks 
nesaugus sandėliavimas padidina 
gaisro ir nelaimių riziką.

Jei vis dėlto su transporto prie-
mone prisilietėte ar priartėjote ne-
saugiu atstumu, ar ant jos nukrito 
nutrūkęs laidas, iš jos išlipti reikia 
pagal saugumo taisykles: žemę pa-
liesti abiem kojomis vienu metu, 
rankas laikyti sukryžiuotas, smul-
kiais žingsniais nueiti ne mažiau 
kaip 8 m nuo transporto priemonės. 
Jokiu būdu nesiliesti prie transpor-
to priemonės ir neliesti ant laidų 
užvirtusių medžių, nesiartinti prie 
nutrūkusių elektros laidų. 

Kartais į pavojų save įstumia ir 
žvejai, pamėgę vandens telkinius, 
virš kurių driekiasi oro linija. Pata-
riama kuo toliau laikytis nuo aukš-
tos įtampos tinklų, kad meškerė ar 
jos valas neatsidurtų prie laidų ma-
žesniu nei leistina atstumu. Labai 
pavojinga patiems imtis iniciaty-
vos nukabinti ant linijos užmestus 
daiktus. Bandymas tai padaryti ne-
atjungus elektros tinklų gali baigtis 
mirtimi.

„Bet kokia veikla prie elektros 
tinklų reikalauja budrumo. Neat-
sargumas gali ne tik sugadinti bran-
gią žemės ūkio techniką, sunaikinti 
derlių, bet ir kainuoti gyvybę. O 
jeigu kyla klausimų, visuomet ga-
lima konsultuotis su „Litgrid“ spe-
cialistais“, – sakė R. Savukas. 

Užsak. Nr. 688

Bet kokia veikla šalia aukštos įtampos elektros tinklų gali būti 
pavojinga gyvybei – elektros iškrova gali įvykti net neprisilie-
tus prie pačių laidų, o tik per daug priartėjus.

Bėga paskutinės savaitės, kai galite užsiprenumeruoti ,,Anykštą“ antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui. 
Tikro popierinio laikraščio nepakeis net pačios moderniausios planšetės ir telefonai. ,,Anykštoje“ - viskas 

plačiau ir giliau nei internete.

Laikraštį atsiimant ,,Žiburio“, ,,Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse bei ,,Anykštos“ redakcijoje, 
pusmečio prenumeratos kaina  - 35 eurai (45) , 1 ir 2 grupės neįgaliesiems bei senjorams -30 eurų (40). 

Skliaustuose nurodyta kaina, ,,Anykštą“ prenumeruojat pašte.

Vasarok su ,,Anykšta“!

Prenumeruoti ,,Anykštą“ patogiau nei skolintis iš kaimyno!


