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Leidykla ,,Vitae Litera ‘’ iš-
leido pirmąją žinomos anykštė-
nės,  gydytojos Stasės Krasaus-
kienės knygą - romaną ,,Kai 
nutyla paukščiai”.  

Nors romano veikėjų vardai, 
pavardės, veiksmo vieta ne-
siejami su Anykščiais, tačiau 
anykštėnai nesunkiai atpažins 
ilgametės Anykščių gydytojos, 
akušerės ginekologės S. Kra-
sauskienės romane jos pačios 
netektį ir skausmą, 2010 metų 
sausio pradžioje į automobilio 
avariją patekusias abi dukras 
Iloną Žurumskienę (akušerę 
ginekologę) ir Renatą Timins-
kienę (akių ligų gydytoją) , 
žentą Vaidą Žurumską (gine-
kologą) anūkes Agnę ir Ievą 
Žurumskaites ir anūką Roką 
Timinską.”

Skausmo alchemija gydytojos 
Stasės Krasauskienės romane Ona JAKIMAVIČIENĖ

Gydytoja Stasė Krasauskienė saugo brangiausių žmonių - savo žuvusių vaikų - buvimo pėdsakus.

JONINĖS NIŪRONYSE.  
Birželio 23-iosios, sekmadienio, 
vakarą Jono Biliūno sodyba-mu-
ziejus Niūronyse laukia svečių, 
norinčių prisiminti ir pagerbti 
prieš 140 metų čia gimusį ir augu-
sį varduvininką rašytoją. Nuo 19 
val. – SOLO teatro spektaklis „Jis 
ir Ji“ pagal rašytojo J. Biliūno ir jo 
žmonos Julijos Janulaitytės-Biliū-
nienės laiškus ir kūrybą (vaidina 
aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Ka-
zanavičius), vėliau – etnokultūri-
nės Joninių apeigos ir vandens ri-
tualai su Kėdainių kultūros centro 
folkloro ansambliu „Jorija“.

Etatai. Trečio Anykščių rajo-
no mero patarėjo etatas kol kas 
yra laisvas. Pagal valdančiosios 
koalicijos susitarimą, ši darbo 
vieta atiteko socdemams, tačiau 
partijos Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, vicemeras Dainius Žioge-
lis ,,Anykštai“ sakė, jog nėra kur 
skubėti. ,,Gal 20 etatų Savivaldy-
bėje laisvų. Reikia ieškoti Staty-
bos, Kultūros skyrių vedėjų, bent 
vieno iš seniūnų. Kuo greičiau 
užimti patarėjo etatą nėra mūsų 
prioritetas“, - aiškino Anykščių 
socdemų lyderis. Priminsime, jog 
mero Sigučio Obelevičiaus pata-
rėjais jau dirba konservatorė Ga-
brielė Griauzdaitė - Patumsienė ir 
,,valstietis“ Dalis Vaiginas.

Svečiai. Sekmadienį, birželio 
23-iąją, Kavarsko bažnyčioje per 
šv.Jono Krikštytojo atlaidus mi-
šias laikys garsus kunigas Ričar-
das Doveika, giedos Judita Lei-
taitė.

Knyga. Leidykla ,,Versus“  iš-
leido iš Anykščių kilusio istorijos 
mokslų daktaro Mindaugo Nefo 
knygą ,,Dvasios aristokratai“. 
Tai monografija, kurioje anali-
zuojama paramilitarinės, 1919 m. 
veiklą pradėjusios organizacijos – 
Lietuvos šaulių sąjungos – istori-
ja. Autorius, remdamasis gausiais 
archyviniais šaltiniais, periodika 
ir istorikų tyrinėjimais, tiria orga-
nizacijos veiklą, jos ideologijos 
esmę bei kaitos niuansus.

Laikraštis. Kitas “Anykštos” 
numeris išeis birželio 29 dieną.

Kanados pilietę šokiravo Anykščių ligoninė
Kanados pilietė Lima Zaniewski po paros, praleistos Anykščių ligoninėje, buvo šokiruota. Nuo 

1981 metų Kanados sostinėje Otavoje gyvenanti, daug metų  šioje šalyje medicinos seserimi dirbusi 
moteris šią vasarą vieši gimtuosiuose Anykščiuose, tvarkosi mirusių tėvų namuose. Bedirbant per 
karščius, jai ,,susuko“ nugarą -  teko kreiptis pagalbos į medikus.

Ką išgyveno Anykščių ligoninėje, Kanados pilietė ,,Anykštai“ išdėstė raštu. 

L.Zaniewski, buvusi Galiny-
tė, pastaraisiais metais į Lietuvą 
grįždavo kone kasmet, matė, kaip 
keitėsi mūsų šalis, bet su medikais 
reikalų Lietuvoje neturėjo. Dabar ji 
pajutusi, kad, bent jau komunika-
cijos požiūriu, Anykščių ligoninė 
liko tokia pat, kaip buvo Brežnevo 
laikais, prieš jos emigraciją.  

,,Karštis alina, norisi permainų 
ir ne tik gamtoje, politikoje, bet 
permainų ir tarpusavio santykiuo-
se, ypač gydymo įstaigose. Esame 
nuolanki tauta: pripratino prie vis-
ko, nutylim ir susitaikom, net ma-
tydami negeroves.  Bijom prabilti, 
bijom  tiesos, ir tai tapo įpročiu. 

Lima Zaniewski dėstė, kad Kanados ligoninėse, kuriose ji dirbo, 
anykštietiškų įspūdžių patirti tiesiog neįmanoma.  

Štai ir stojo ilgiausia diena ir 
trumpiausia naktis.  Solsticija. 
Metas, kai vakaras sveikinasi 
su rytu. 

Per Rasas pražysta papartis, 
ant piliakalnių renkasi raganos, 
o žolynų rasa  atjaunina kūną - 
bent jau taip kalbama.

Vilčių laikas baigėsi. 
Rasos kažkuo panašios į 

žmogaus keturiasdešimtmetį. 
Branda pasiekta, viltys išsūpuo-
tos - ateina laikas imti derlių. 

Solsticija

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Elmininkuose 
kelis kartus 
vertėsi 
automobilis

Pokalbiai prie 
laužo „Miško 
festivalyje“

Medicina buvo 
gydymo menas, 
dabar vis dažniau 
- dokumentų 
pildymas

Rajono vadovai 
skyrė dėmesį 
verslui 
ir žiniasklaidai



 

KONKREČIAI 2019 m. birželio 22 d.

spektras

„Peugeot“vairuotojas po kon-
takto su traktoriumi nebeišlaikė 
automobilio ant kelio. „Peugeot“ 
kelis kartus vertėsi, čiuožė stogu, 
iš jo liko praktiškai kabrioletas. 
„Peugeot“ vairuotojas, jaunas vy-
ras, važiavo vienas. Po medikų 
apžiūros jam leista vykti namo. 
Ugniagesių - gelbėtojų pagalbos 
neprireikė: kol privažiavo policija 
ir ,,greitoji“, vairuotojas savaran-

Elmininkuose kelis kartus vertėsi automobilis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, apie 16 valandą, 
Naujuosiuose Elmininkuose 
kelis kartus vertėsi ,,Peugeot“ 
automobilis. „Peugeot“ važiavo 
nuo Svėdasų pusės, lenkė ta pa-
čia kryptimi judėjusį JCB trak-
torių, kurį šiek tiek užkliudė.

,,Peugeot“ po kontakto su traktoriumi kelis kartus vertėsi.

kiškai buvo išlipęs iš automobi-
lio.

Ši avarija traktuotina kaip tech-
ninė, transporto priemonių vai-
ruotojai pildė eismo įvykio dekla-
racijas.

Lenkimo manevrą ,,Peugeot“ 
atliko kirsdamas ištisinę liniją, 
draudžiančią lenkti. Manoma, kad 
,,Peugeot“  vairuotojas leistino 
greičio (90 km/h) neviršijo, o jei-
gu viršijo, tai neženkliai.   

Techninių avarijų policijos pa-
reigūnai neregistruoja, o per įskai-
tines avarijas šiemet Anykščių ra-
jono keliuose buvo sužeisti trys 
žmonės, visi - nesunkiai. Šiemet 
niekas autoavarijose Anykščių ra-
jono keliuose nežuvo. Pernai žuvo 
vienas asmuo.

A.Kraujelis, apsuptas saugumie-
čių, nusižudė 1965-ųjų pavasarį 
Utenos rajone, Papiškių kaime. Pa-
skutinius dešimt gyvenimo metų 
A.Kraujelis Papiškių kaime, sesers 
sodyboje, slapstėsi. Šis namas yra 
išlikęs, Utenos rajono savivaldy-
bė bandė jį perimti savo žinion ir 
įrengti muziejų, tačiau nepavyko 
susitarti su dabartiniais sodybos 
savininkais.

A.Kraujelis gimė dabartinės 
Alantos seniūnijos (Molėtų raj.) 
Kaniūkų kaime. Jis partizanavo iki 
1955-ųjų  metų Molėtų, Utenos, 
Anykščių rajonuose.

Siaubūno sunaikinimo operaci-
jai vadovavo KGB  majoras Nach-
namas Dušanskis, bene gasiausias 

Rasti paskutinio Lietuvos partizano palaikai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį patvirtinta, kad vienas  iš Vilniaus Našlaičių kapi-
nėse aptiktų 5 asmenų – paskutinis kovojęs Lietuvos partizanas 
Antanas Kraujelis-Siaubūnas. Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras (LGGRTC ) ir Vilniaus universitetas 
(VU) surengė spaudos konferenciją apie partizaną bei jo palaikų 
paieškas.

Lietuvoje rezidavęs kagėbistas.  
Paskutinio partizano likvidavimo 
operacijoje dalyvavo ir iš Anykščių 
rajono kilęs Marijonas Misiukonis. 
1965-aisiais jis buvo jaunesnysis 
leitenantas, KGB Anykščių pos-
kyrio darbuotojas. Karjerą KGB 
M.Misiukonis baigė būdamas ge-
nerolu majoru. Atkūrus Lietuvos 
Nepriklausomybę - jis buvo pir-
masis mūsų šalies Vidaus reikalų 
ministras.

Kur buvo palaidotas A.Kraujelis, 
nebuvo žinoma. Jo artimieji net są-
moningai buvo klaidinami, sklandė 
įvairios paskutinio Lietuvos par-
tizano palaikų palaidojimo vietos 
versijos - nuo kūno nuskandinimo 
Utenos Dauniškio ežere iki užkasi-

mo žvyro karjere. 
Istorikai ir archeologai jau keletą 

metų intensyviai tyrinėja Našlaičių 
kapines. Pernai vasarą mokslinin-
kams pavyko šiose kapinėse atrasti 
Lietuvos partizanų vado Antano 
Ramanausko Vanago palaikus.   

LGGRTC direktorė Birutė Bu-
rauskaitė trečiadienio spaudos kon-
ferencijoje kalbėjo, kad partizano 
palaikų atradimas yra pasiekimas 
ne tik Lietuvos istorijos požiūriu. 
Anot direktorės, Antanas Krauje-
lis-Siaubūnas yra paskutinis išlikęs 
partizanas, kuris nesulaužė priesai-
kos, nepasidavė okupantams, o kai 
buvo sugautas, savuoju ginklu, ne-
norėdamas pasiduoti okupantams, 
nusižudė.

Pasak B. Burauskaitės, medici-
nos teismo ekspertų išvadas, kad 
rasti palaikai – tikrai A. Kraujelio-
Siaubūno, jie gavo tik trečiadienį.

,,Tikimės ateityje surasti ir vadų, 
ir eilinių partizanų palaikus,  arti-
mieji galės lankyti jų kapus ir  pa-
gerbti jų kovą, atiduotą gyvybę, 

tikėjimą Lietuvos laisve, o mes 
tikimės dar ne kartą susitikti ir pra-
nešti džiugią žinią”, - kalbėjo B. 
Burauskaitė.

Paskutinį Lietuvos partizaną 
Antaną Kraujelį Siaubūną 
KGB pavyko priversti susi-
naikinti tik 1965-aisiais.

Yamaha muzikos mokykla šventė penktąjį gimtadienį
Birželio 15 dieną Anykščių kultūros centre vyko Anykščių Ya-

maha muzikos mokyklos 5 metų gimtadienio koncertas. 
Jame patys mažiausieji mokinukai - kūdikiai ir vaikučiai iki 4 

metų  - scenoje šoko ir dainavo kartu su mamytėmis. 

Vyresnieji muzikantai jau vie-
ni dainavo ir grojo klavišiniais 
instrumentais. Patys vyriausi 
mokyklos mokiniai akomponavo 
klavišiniais instrumentais ir bū-
gnais mažesniems dainininkams. 
Koncerte skambėjo kompozitorės 
Neringos Lapinskienės dainos.

Pirmoji Yamaha muzikos mo-
kykla Lietuvoje įkurta prieš 25 - 
erius metus. Tad Anykščių Yama-
ha muzikos  mokykla turėjo iš kur 
semtis patirties. 

Nuo pat pradžių nebuvo tų pir-
mųjų nedrąsių žingsnių, kai dar 
neaišku, kaip seksis, kaip moki-
niai priims naują mokymo siste-

mą, ar pavyks surasti mokytojus, 
patalpas ir t.t.. 

Viskas buvo aišku nuo pirmos 
dienos, nes pasaulyje jau 65 metus 
ypač sėkmingai gyvuojanti Yama-
ha muzikos mokyklų sistema yra 
laiko patikrintas produktas.

 Anykščiuose mokyklai vado-
vauja patyrusi muzikos mokyto-
ja, humanitarinių mokslų daktarė 
Aušra Zabielienė. 

Per penkerius veiklos metus 
mokinių skaičius Anykščių Yama-
ha muzikos  mokykloje gerokai 
išaugo ir dabar jų yra per 50.

 
        -ANYKŠTA

Anykščių Yamaha muzikos mokykloje mokosi per 50 mokinių. 
Lauros ZABIELAITĖS nuotr.

Temidės svarstyklės
Mirtis. Birželio 19-ąją, apie 19 

val. 50 min., į Anykščių ligoninę 
pristatytas galvos traumą patyręs 
vyras (g. 1968 m.), gyvenantis 
Kavarsko seniūnijos Degionių 
kaime. Ligoninėje vyrui nustaty-
ta galvos smegenų trauma, kurią 
vyras patyrė krisdamas. Birželio 

20-ąją, apie 5 val. 45 min., Anykš-
čių ligoninės reanimacijos skyriuje 
vyras mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Vagys I. Birželio 17-ąją, apie 
07 val., pastebėta, kad ant įmonei 
UAB MEDIENA priklausančio 
pastato, esančio Svėdasų seniūni-

jos Aulelių kaime, Užpalių gatvė-
je, nebėra spynos ir iš patalpų nuo 
obliavimo staklių buvo pavogti at-
sarginiai obliavimo velenai (4 vnt.) 
ir apie 15 vnt. peilių. Padaryta žala 
yra tikslinama. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Vagys II. Birželio 17-ąją gau-
tas UAB PALINK pareiškimas, 

kad 2019-06-11, tarp 11.00 val. 
ir 22.00 val. (taigi, parduotuvės 
darbo metu), iš parduotuvės ŠI-
LELIS IKI ECO 1024 prekybos 
salės, esančios Anykščiuose, J. 
Biliūno g., pavogti 8 buteliai vis-
kio JACK DANIELS ir 1 butelis 
konjako HENESSY. Padaryta 
žala 209 eurai 21 cnt. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Premjeras. Opozicinės Soci-
aldemokratų partijos pirmininkas 
Gintautas Paluckas sako, kad val-
dantieji šiuo metu neturi alternaty-
vos Sauliaus Skvernelio kandida-
tūrai premjero pareigose.

Pasak jo, dėl koalicijos beside-
rantys politikai neturi kandidato, 
kuris sugebėtų suvaldyti politinę 
Vyriausybę. „Realios alternatyvos 
valdantieji S. Skverneliui premjero 
pozicijoje neturi. Visos kitos svars-
tomos ar nuskambėjusios puse 
lūpų pavardės tokio autoriteto, kad 
sugebėtų suvalyti politinį Ministrų 
kabinetą tikrai neturi. Jeigu turėtu-
me ne S. Skvernelį, o kažką kitą, 
matyt, Vyriausybės posėdžiai virs-
tų farsu, kai ministrai šoktų į akis 
ir spręstų savo problemas“, – Žinių 
radijui penktadienį sakė G. Paluc-
kas.

Urėdas. Valstybinių miškų urė-
dijos vyriausiasis urėdas Marius 
Pulkauninkas kol kas lieka poste – 
aplinkos ministras nepatenkino jo 
prašymo atleisti iš darbo. Aplinkos 
ministras sako, kad dėl M. Pulkau-
ninko likimo bus sprendžiama lie-
pos viduryje. 

„Sprendimo nėra. Sutarėm dar 
pagalvoti“, – penktadienį BNS 
sakė Kęstutis Mažeika. 

„Buvo prašymas direktoriaus 
atleisti jį, mes pasikalbėjom, pa-
prašiau direktoriaus dar pagalvoti, 
nes turės dar atostogų, ir susitiksi-
me po jų, tada apsitarsime“, – teigė 
ministras.  

Gyventojai. Jungtinės Tautos 
prognozuoja, kad Lietuvoje dvi-
dešimt pirmojo amžiaus pabaigoje 
gyvens pusantro milijono žmo-
nių – maždaug 45 proc. mažiau 
nei dabar. Šią savaitę paskelbtoje 
ataskaitoje modeliuojama, kad po 
dešimt metų Lietuvoje bus mažiau 
nei 2,5 mln. žmonių, o po 40 metų, 
2060-aisiais, neliks nė dviejų mili-
jonų. Lietuvos ekspertai sako, kad 
prognozės remiasi pesimistiškomis 
prielaidomis ir tikrieji rodikliai gali 
gerokai skirtis, tačiau šalis bet ko-
kiu atveju turi ruoštis visuomenės 
senėjimui ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimui.

Stichija. Ketvirtadienį Lietuvo-
je žaibų iškrovos sukėlė tris gais-
rus: degė du pastatai ir medis. Kaip 
BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento atsto-
vė Laura Valauskienė, Kaune nuo 
žaibo užsidegė gyvenamasis na-
mas Josvainių gatvėje. Jis atvykus 
ugniagesiams degė atvira liepsna. 
Mažeikių rajone esančiame Viekš-
nių miestelyje užsidegė ūkinis pas-
tatas. Nudegė pusė pastato stogo, 
apdegė viduje buvusi mediena ir 
šienas. Šilalės rajone nuo žaibo 
iškrovos užsiliepsnojo medis. Hi-
drometeorologijos tarnyba skelbia, 
jog gausiausias lietus ketvirtadienį 
fiksuotas Druskininkuose, Biršto-
ne, Jurbarke ir Kalvarijoje. 

Suvažiavimas. Molėtų rajone, 
Alantoje, penktadienį prasidėjo 
kasmetinis „Santaros-Šviesos“ su-
važiavimas. Suvažiavimo dalyvius 
sveikins kadenciją baigęs preziden-
tas „santarietis“ Valdas Adamkus. 
Apie būsimą Lietuvos penkmetį 
„santariečiai“ kalbės su išrink-
tuoju prezidentu Gitanu Nausėda. 
Suvažiavimo dalyviai tris dienas 
taip pat diskutuos apie demokrati-
jos ateitį, švietimo politiką, partijų 
vaidmenį, aplinkosaugą, LGBT ir 
kitus klausimus.
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Pasodino daugiau nei 5000 
medelių

Prieš dvejus metus audra nunio-
kojo Varėnos r. esantį V. Jazepčiko 
mišką. Vyras atviras: jeigu nebūtų 
gavęs paramos, jauni medeliai jo 
miške neoštų. „Reikėjo atsodinti 
hektarą miško. Iš viso pasodinau 
4500 pušų ir 840 beržų“, – sako 
miškininkas. Medeliams sodinti jis 
gavo beveik 2000 Eur paramos. 

Pasiteiravus, ar buvo sunku ją 
gauti, V. Jazepčikas purto galvą – 
ruošti dokumentus padėjo sūnus. 

Tiesa, dabar miškininkas gy-
vena laukimu – netrukus jaunų 
medelių atvyks įvertinti aplin-
kosaugos specialistai ir spręs, ar 
projektas buvo įgyvendintas tin-
kamai. „Pušys labai gražios, bet 
kai kurie beržai neprigijo – juos 
privalėsiu atsodinti. Viskas dėl 
klimato – pavasarį, kai sodinau, 
Varėnoje buvo labai sausa. Dar 
gerai, kad sodinau balandį, kaip 
suspėjo kiti miškininkai, nežinau, 
galbūt laukia rudens“, – svarsto V. 
Jazepčikas. 

Brangiausi – ąžuolai ir bukai

Paramą galima gauti ne tik žalos 
prevencijai bei atlyginimui, bet ir 
miškų priešgaisrinės apsaugos 
infrastruktūrai kurti, miškų gaisrų 
stebėsenai ir pranešimo apie juos 

Norintieji paramos miškams 
atkurti turėtų suskubti

Iki birželio 28 d. dar galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. progra-
mos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Parama pasinaudojęs miškininkas 
Vladas Jazepčikas sako, kad be papildomo finansavimo jo miškas nebūtų sužaliavęs. 

įrangos diegimui gerinti. Pasinau-
doti parama kviečiami tiek privačių, 
tiek valstybinių miškų valdytojai.

Pagal priemonės veiklos sritį 
didžiausia paramos suma vienam 
paramos gavėjui negali viršyti 200 
tūkst. Eur, o visu 2014–2020 m. lai-
kotarpiu – 400 tūkst. Eur.

Kai pareiškėjo vykdoma veikla 
yra miškų priešgaisrinės apsaugos 
infrastruktūros kūrimas arba miškų 
gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie 
juos įrangos diegimas ir gerinimas, 
finansuojama iki 70 proc. visų fi-
nansuoti tinkamų lėšų. 

Kai vykdoma veikla yra stichinės 
nelaimės pažeisto miško atkūrimas, 
parama skiriama, mokant vienkar-
tinę miško atkūrimo išmoką. Ši iš-
moka apskaičiuojama kiekvienam 
miško želdinimo ir žėlimo projek-
tui atskirai, priklausomai nuo at-
kuriamų želdinių rūšinės sudėties. 
Pavyzdžiui, miško atkūrimo išmo-
ka (Eur/ha) už paprastąsias pušis 
siekia 2070 Eur; už paprastąsias 
egles – 1848 Eur; už karpotuosius ir 
plaukuotuosius beržus – 1703 Eur; 
už juodalksnius – 1706 Eur; už eu-
ropinius maumedžius – 3088 Eur; 
už paprastuosius klevus, papras-
tuosius uosius, kalnines guobas, pa-
prastuosius skirpstus ir paprastąsias 
vinkšnas – 3723 Eur; už mažalapes 
liepas – 3792 Eur; už bekočius ir 
paprastuosius ąžuolus ir paprastuo-
sius bukus – 4206 Eur.

Šįmet – naudingi finansiniai 
pakeitimai

Minėti įkainiai – didesni negu 
praėjusiais metais. Siekiant ska-
tinti priemonės veiklos srities po-
puliarumą, buvo atnaujintos jos 
įgyvendinimo taisyklėse. Jose – fi-
nansiškai naudingi pakeitimai: pa-
didintos miško atkūrimo išmokos, 
patvirtinti nauji medžių rūšių įkai-
niai, vykdant stichinės nelaimės 
pažeisto miško atkūrimo veiklą. 

Skaičiuojama, kad paramos 
gavėjai, vykdantys stichinės ne-
laimės pažeisto miško atkūrimo 
veiklą, nuo šiol gaus apie 21 proc. 
didesnę miško atkūrimo išmoką. 
Žinoma, konkretus išmokos dy-
dis priklausys nuo to, kokiomis 
želdinių rūšimis bus pasirenkama 
atkurti nuniokotą mišką.

Norint gauti paramą, reikia su-
rinkti ne mažiau kaip 30 atrankos 
balų, taip pat pateikti tris skirtingų 
tiekėjų komercinius pasiūlymus, 
jei iki paramos paraiškos pateiki-
mo nebuvo atlikti prekių, paslaugų 
ir darbų pirkimai. 

Parama finansuojama iš Euro-
pos žemės ūkio fondo kaimo plė-
trai ir Lietuvos Respublikos vals-
tybės biudžeto.

Užsak. Nr.711

V. Jazepčikas atviras: jeigu nebūtų gavęs paramos, jauni medeliai jo miške neoštų.  
Nuotrauka www.pixabay.com

Markas OLEKAS:  ,,Skaniai 
pavalgyti 5 Taškai, Wake parkas ir 
pasivaikščiojimas gamtoje. Geros 
dienos.“

Tadas ŽVIRINSKIS:  ,,Aplan-
kyti kaimą intriguojančiu pavadi-
nimu Kiaušai, pašaudyti iš lanko 
Vorutos pilyje, prasinešti rogutė-
mis nuo Kalitos kalno.“

Gintarė NEFAITĖ:  ,,Siauru-
ko muziejus, Bažnyčios apžvalgos 
aikštelė, Vasaros rogučių trasa.“

Gediminas RUDOKAS: ,,Siū-
lyčiau būtent šiuos tris: Kalitos 
kalnas, Medžių lajų takas-Pun-
tuko akmuo, Nuotykių parkas.“ 

Išvardykit tris 
pramogas, 
kurias 
rekomenduojate 
savo bičiuliams, 
atvykstantiems į 
Anykščius.

Pokalbiai prie laužo „Miško festivalyje“

Birželio 19 dieną, trečiadienį, prie Lajų tako ir Puntuko akmens, 
„Miško festivalio“ metu vyko pokalbis prie laužo su etnologu dr. 
Dainiumi Razausku, astronomu Sauliumi Lovčiku ir etnografe 
Ona Drobeliene. Pokalbis ,,Miško ir žmogaus vienybė“ - vienas 
iš festivalio renginių. Buvo kalbama, kaip senosios civilizacijos 
suvokė pasaulį - dangų, žemę, mišką, aiškinama žodžio ,,miškas” 
prasmė  bei etimologija, kalbėta, kad būtis neatsiejama nuo miš-
ko. 

Šis festivalis Anykščiuose vyksta jau antrą kartą ir šiais metais 
tęsis ilgiau - 5 dienas. 

Simona STRAŽINSKAITĖ

(Nukelta į 11 psl.)

Dr. Dainius Razauskas pasa-
kojo apie žodžio ,,miškas” eti-
mologiją.

Ir dar Šventąją turim...

Alvydas GERVINSKAS, 
UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius, apie vandens at-
sargas: ,,Mes turime vandens 
bokštą, rezervuarą, vien iš kurio 
miestą vandeniu galime aprūpin-
ti 5-6 valandas“. 

Supratome. Bilietai į moto-
krosą brangs...

Lukas PAKELTIS, politikas 
ir verslininkas, apie  Mickūnų 
motokroso trasos išlaikymą: 
,,Finansine prasme, kur aš čia 
papuoliau, dar vis bandau su-
prasti,  bet finansinė grąža vargu 
ar gali padengti investicijas.“

Juolab kad Anykščius su 
Utena jungia ir STT...

Rimas JASIŪNAS, verslinin-
kas, patarė Anykščių rajono 
valdžiai: ,,Siūlau nesiblaškyti 
po Baltarusiją ir Kiniją, o nuva-
žiuoti į Uteną.“

Išeidamas pažiūrit, kur dega 
šviesa?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Savivaldybės administracijos 
vadoves: ,,Į darbą ateina anks-
čiau negu aš, o išeina vėliau.“

Paklausinėsim šermukšnių, 
parodys...

Sigutis OBELEVIČIUS, ra-
jono meras ir gamtininkas, 
apie drakonžolės paieškas 
Traupio botanikos darže: ,,Ga-
lite atvykti pasižiūrėti, tačiau be 
manęs nerasite, kur ji auga.“

Viskas Dievo rakose, bet ir 
antibiotikai kartais nemaišo.

Audrius VASILIAUSKAS, 
Anykščių ligoninės direkto-
rius, apie požiūrį į žmones: 
,,Gyvenime laikausi humanisti-
nės krikščioniškosios pasaulė-
žiūros, į kiekvieną žmogų žiūriu 
kaip į Visatos kūrinį.“

Gal geriau medicina liktų 
mokslas. Kaip dabar.

Audrius VASILIAUSKAS 
apie praeitį: ,,Hipokrato lai-
kais medicina reiškė gydymo 
meną...“
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rievės

spektras

Anądien, lietui nušniokštus 
ir vėl įsiplieskus saulės gais-
rui, grėbstydama po obelimi 
nukritusius mažyčius obuoliu-
kus, kuriems nelemta užaugti 
ir subręsti, ėmiau ir įsileidau 
galvon mintis apie brandą ir ją 
lemiančius ar indikuojančius 
dalykus - patikrinimus, užduotis, 
testus ir, žinoma, brandos  eg-
zaminus. Juolab kad mokyklose,  
gimnazijose -  tiek mūsų rajone, 
tiek visoje respublikoje -  ar-
tėja vidurinio mokslo brandos 
egzaminų  pagrindinės sesijos  
pabaiga (prasidėjusi balandį, 
baigiasi birželio 20 dieną).
Nespėjusiems ar dėl kokių nors 
kitų likimo duobių neįšokusiems 
į šios sesijos peroną paliekantį 
traukinį, prasidės pakartoti-
nė brandos egzaminų sesija, 
finišuosianti liepos  11 dieną 
mokykliniu gimtosios kalbos 
egzaminu. Tik va - toks mažytis 
klausimėlis neduoda ramybės: 

Ona JAKIMAVIČIENĖ

ar jauno žmogaus, laikančio 
tuos egzaminus (o tokių bent jau 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
joje yra 128 ,,dūšelės“), brandą 
įmanoma patikrinti vadinamai-
siais brandos egzaminais? Galų 
gale, ar šių egzaminų paskirtis - 
tikrai pamatuotai ir neginčijamai 
nustatyti laikančiojo brandą? 
Juk, regis, kiekvienam, ne visai 
savo valia pasirinkusiam tokį 
išbandymą, aiškiau negu aišku, 
kad ne apie brandą čia šita  
NEC-o (Nacionalinio egzaminų 
centro)  giesmelė sudėta. Bran-
dos egzaminais tikrinama visai 
ne branda, - jie atlieka stojamųjų 
egzaminų funkciją ir labiausiai 
pasitarnauja aukštosioms mo-
kykloms pasiskirstyti būsimųjų 
studentų srautus ir užpildyti siū-
lomas studijų programas. Taigi, 
peršasi mintis, kad kam jau ne 
kam, bet tikrai ne NEC-ui  ir ne 
tiems, kuriems svarbiausia atlikti 
kuo tikslesnę būsimųjų studentų 
atranką, rūpi kandidatų branda 
(jeigu ji iš viso kam nors rūpi). 
Kita vertus, sociologai ir psi-
chologai yra visiškai įsitikinę 
ir tvirtina, kad branda kur kas 
reikšmingesnė žmogui, jo gyve-
nimo vertei, karjerai, profesinei 
ir socialinei sėkmei nei  protiniai 
gebėjimai, vadinamasis intelekto 
koeficientas (I Q). Asmenybės 
brandumas yra gyvenimo sufor-
muotas įgūdis, kurį išsiugdome, 
pasireiškiantis gebėjimu ben-
drauti su kitais ir pastangomis 
geriau suprasti save patį.Tačiau 
to jokie egzaminai, išskyrus 
tuos, surengtus paties gyvenimo, 
nepatikrins, balais neįvertins 

ir nepakvies prisijungti prie 
studentaujančių/studijuojančių 
,,kietus mokslus “ būrio...

Esu tikra, kad šios mano min-
tys nepatiks brandos  egzaminus 
organizuojantiems ar sukels 
kreivoką šypsnį tūlam brandžiam 
piliečiui, jau senokai gavu-
siam savąjį Brandos atestatą, 
įgijusiam ir savosios Almae 
Matris -  aukštosios mokyklos 
- diplomą,susikūrusiam verslą 
ar tiesiog lenkiančiam sprandą 
kokioje nors kontoroje.Tokie 
sarkastiškai mestelės: ,, A, ta da-
bartinė karta -  ,,nebrendylos“, 
amžinai zaunijantys ir norintys 
viską gauti lengvai, pramogau-
dami, dedantys į kelnes dėl egzų 
su savo verkšlenančia exmokyto-

ja!“ Bet  ne apie tai mano kalba 
- ne apie verkšlenančią ,,nebren-
dylų“ gaują, o apie patį požiūrį 
į brandą ir į savo santykį su ja. 
Visais laikais būta teisuolių, 
kalbančių apie jaunosios kartos 
pagedimą, grasinantį visuomenei 
Sodomos ir Gomoros pamė-
klėmis. Norėčiau priminti, kad 
Nacionaliniame britų muziejuje 
saugoma  dantiraščio plytelė, 
atrasta Babilone( jai per 3000 
metų), skelbia to meto požiūrį į 
jaunimą : ,,Šis jaunimas ištvirkęs 

nuo galvos iki kojų. Jaunuoliai 
pikti ir apsileidę. Nebeliko jokios 
pagarbos vyresniesiems, žlugo 
tvarka, teisingumas ir moralė, 
artėja pasaulio pabaiga - ne 
kitaip!” Šiam požiūriui beveik 
žodis žodin pritaria didysis 
Antikos išminčius Sokratas ( 479 
- 399 m. prieš Kristų), įsitikinęs, 
kad helenų ,,jaunimas mėgsta 
prabangą, jis prastai išauklėtas, 
šaiposi iš valdžios ir nė trupu-
čio negerbia vyresnių“. Tačiau  
prisiminkime ir Biblijos istoriją 
apie Sūnų Palaidūną ir jo sugrį-
žimą. Kad Palaidūnas suprastų, 
kad klydo, reikalinga branda, 
kreipianti į sugrįžimą - tobulė-
jimą, vidinį augimą, mokantis 
iš paties gyvenimo parengtų 

vadovėlių ir 
programų. 

Taip 
bemintijant, 
prie kojų 
kažkas 
plumptelėjo 
- pama-
čiau mažą 
pasišiaušusį 

paukščiuką, nukritusį vidury 
pirmojo savo brandos skry-
džio egzamino. Svarstymus eiti  
nelaimėliui į pagalbą ryžtin-
gai nutraukė motina paukštė, 
sparnais karpydama man  apie 
smilkinius.,,Tegul mažylis pats 
rūpinasi savo brandos perspek-
tyva“,- tyliai sau nusprendžiau, 
klausdama savęs, ar ir brandos 
egzaminus laikantis jaunas 
žmogus, kaip ir tas paukščiukas, 
subręs, išmoks gyventi be baimės 
suklysti ir nukristi.

...sociologai ir psichologai yra visiš-
kai įsitikinę ir tvirtina, kad branda kur 
kas reikšmingesnė žmogui, jo gyvenimo 
vertei, karjerai, profesinei ir socialinei 
sėkmei nei  protiniai gebėjimai, vadina-
masis intelekto koeficientas (I Q)...

Medicina buvo gydymo menas, dabar 
vis dažniau - dokumentų pildymas
Praėjusių metų pabaigoje Anykščių ligoninei pradėjęs vadovauti gydytojas, medicinos mokslų 

daktaras Audrius VASILIAUSKAS teigia, kad nėra iš tų vadovų, kurie jau pirmą darbo dieną įveda 
savąją tvarką: „Apskritai nesu iš tų žmonių, kurie linkę priimti spontaniškus sprendimus, vykdyti 
kardinalias pertvarkas, griauti, keisti. Nenoriu, kad manęs bijotų, nenoriu į komandą įnešti jokios 
destrukcijos...“

Naująjį Anykščių ligoninės direktorių kalbina žurnalistė Daiva GOŠTAUTAITĖ. 

Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas mano, kad anksčiau gydytojo profesija buvo 
labiau vertinama ir gerbiama: „Gal tai kartų, vis labiau įsigalinčio materializmo problema...“

- Anykštėnai Jūsų nepažįs-
ta... Papasakokite apie save.

- Kalbėti apie save sunku... 
Esu gimęs, augęs ir mokslus 

baigęs Vilniuje. Bet ir Aukštai-
tija man nesvetima: iš čia  kilusi 
mano mama. O  Anykščius per 
metus 3-4 kartus aplankydavau, 

turiu čia giminaičių. 
Vis išgirstu, kad ligoninės di-

rektorius kasdien iš Vilniaus į 
Anykščius važinėja dirbti, tai 

jau nebe – gyvenu pas gerus 
žmones, sakykim taip...

Esu praktikuojantis gydyto-
jas, nedidele dalimi etato vieną 
dieną per savaitę dirbu Vilniuje. 
Specializuojuosi endoskopinių  
procedūrų srityje. Su endosko-
pijomis buvo susijęs ir mano 
mokslinis darbas, kurį apsigy-
niau 2010 metais. Kurį laiką 
dirbau Eksperimentinės ir klini-
kinės medicinos institute, vėliau 
pervadintame  Inovatyviosios 
medicinos centru. 

Apsigynęs mokslinį darbą, 
šiek tiek pristabdžiau mokslinę 
veiklą ir perėjau prie praktinės 
medicinos. 

Tiesa, mokslinės veiklos, kiek 
tam turiu galimybių ir sąlygų, 
stengiuosi neapleisti. Kartą per 
metus, per atostogas, vykstu į 
centrą ir viename ar kitame tyri-
me atlieku eksperimentinę dalį. 
Yra nemažai mano su bendraau-
toriais publikuotų straipsnių... 
Tik tenka pripažinti, kad užsiimti 
vien moksline veikla sudėtinga, 
finansavimas nėra pakankamas, 
tad mokslininkams tenka galvo-
ti, kaip išgyventi – viena išeičių 
– įsidarbinti gydytoju.

Šiaip gyvenime laikausi hu-
manistinės krikščioniškosios pa-
saulėžiūros, į kiekvieną žmogų 
žiūriu kaip į Visatos kūrinį, sten-
giuosi nieko nesmerkti, neturėti 
išankstinių nuostatų apie žmogų, 
vertinu atvirumą.

(Nukelta į 13 psl.)

Miškai. Beveik tūkstantis pi-
liečių iki birželio 1 dienos pa-
teikė prašymus Nacionalinei že-
mės tarnybai (NŽT) už Lietuvos 
miestuose turėtą ir valstybės iš-
perkamą žemę atlyginti lygiaver-
čiu miško plotu kaimo vietovėje. 
Kaip penktadienį pranešė NMA, 
tokius prašymus gyventojai teikė 
pasinaudodami keturis mėnesius 
galiojusiu įstatymo pakeitimu.
Daugiau kaip pusė visų prašy-
mų gauta Vilniaus mieste. Į dalį 
prašymų jau atsižvelgta ir pagal 
juos suformuoti miško sklypai, 
skelbia tarnyba. Iki birželio 7 
dienos buvo parengtos 253 išva-
dos dėl miško žemės perdavimo 
nuosavybėn neatlygintinai – iš 
viso į 317 ha miško, kurio vertė 
– 400 tūkst. eurų.

Halė. Išsprendus teisinius gin-
čus dėl techninio prižiūrėtojo, 
pradėta Kauno sporto halės re-
konstrukcija, ketvirtadienį pra-
nešė Kauno miesto savivaldybė.

Darbus planuota pradėti maž-
daug prieš mėnesį, tačiau to pa-
daryti nepavyko, nes bendrovė 
„Archiplanas“ apskundė 7 tūkst. 
eurų vertės techninės priežiūros 
paslaugos konkursą, pirktą per 
Centrinę perkančiąją organiza-
ciją, o teismas nusprendė taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones.

Už 9,3 mln. eurų sporto halę 
rekonstruoja bendrovė „Versi-
na“. Visus darbus planuojama 
užbaigti kitų metų vasaros pra-
džioje. Šį laikotarpį halė bus 
uždaryta.Po atnaujinimo pastato 
plotas padidės 1,5 tūkst. kvadra-
tinių metrų, salėje bus įrengtos 
teleskopinės tribūnos, jas bus 
galima stumdyti.

Šnipai. Ketvirtadienį Šiaulių 
apygardos teismas du asmenis 
pripažino kaltais šnipinėjus Ru-
sijai ir skyrė jiems realias ke-
tverių metų devynių mėnesių 
laisvės atėmimo bausmes, BNS 
pranešė teismo atstovas Vytau-
tas Jončas. Vienas iš nuteistųjų 
iki sulaikymo dirbo Lietuvos 
kariuomenės Karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje, kitas jau buvo 
išėjęs į atsargą. Teismas konsta-
tavo, jog 1966 m. gimęs K. R. 
ir J. M., gimęs 1961 m., už pi-
niginį atlygį rinko ir perduodavo 
Rusijos žvalgybos organizacijai 
ją dominančią informaciją bei 
kitaip bendradarbiavo su šios 
valstybės žvalgybą vykdančios 
organizacijos atstovais.

Kanapės. Teismui perduota 
beveik 24 kg kanapių kontraban-
dą gabenusių panevėžiečių byla, 
penktadienį pranešė Generalinė 
prokuratūra. Panevėžio proku-
ratūroje baigtas ikiteisminis ty-
rimas, kuriuo du panevėžiečiai 
kaltinami neteisėtai disponavę 
labai dideliu narkotinių medžia-
gų kiekiu ir jų kontrabanda į 
Lietuvą.Į teisiamųjų suolą netru-
kus sės 50-metis E. K. ir 43 metų 
J. V. Įtariama, kad pastarasis 
pernai sumanė užsidirbti pinigų 
gabendamas į Lietuvą narkotines 
medžiagas ir į pagalbą pasikvie-
tė E. K. Praėjusių metų rugsėjo 
viduryje Panevėžio policijos pa-
reigūnai, miške netoli Panevėžio 
sulaikė įtariamuosius. Jie iš vi-
sureigyje įrengtos slaptavietės 
išiminėjo paketus su, įtariama, 
narkotine medžiaga. Vėliau eks-
pertai nustatė, kad tai – 23,910 
kg kanapių dalių.
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Janušavoje žydėjo tulpmedis

,,Šiandien sulaukiau siurprizo – 
pražydo mūsų tuplmedis. Neįtikė-
tina – juk jam ne daugiau kaip 15 
metų. Gal kad glaustašakė forma, 
ar šiaip koks akceleratas pakliuvo. 
Būčiau ir nepamačiusi, nes jo žiedų, 
galvojau, kad nesulauksiu, bet kai 
visi pradėjo apie jo žydėjimą rašyti, 
pakėliau galvą -  ir va... Fotogra-
favimui prireikė aukštų kopėčių“, 
- socialiniuose tinkluose prieš gerą 
savaitę dalijosi džiaugsminga žinia 
garsiausia Anykščių floristė, gėlių 
salono ,,Lanka“ įkūrėja Eugenija 
Sudeikienė. 

Įspūdingas, geltonais tulpės for-
mos žiedais, į klevą iš pirmo žvilgs-
nio panašus medis E. Sudeikienės 
kieme, Janušavoje (Kavarsko sen.), 
pražydo pirmą kartą. 

,,Deja, medis žydėjo trumpai, nes 
buvo labai buvo karšta“, - apgailes-
tavo floristė . 

Kauno botanikos sodo darbuoto-
jai kasmet kviečia gamtos mylėtojus 
pasidžiaugti įspūdingais apie trisde-
šimt metų čia augančio tulpmedžio 
žiedais, nes žydintys tulpmedžiai 
Lietuvoje dar retenybė. Tiesa, dabar 

Žiedai spalvina anykštėnų kasdienybę Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Kinai, su kuriais nuoširdžiai bandė susidraugauti buvęs Anykščių meras, turi patarlę - ,,Nori būti 
laimingas vieną dieną – išgerk, nori būti laimingas metus - vesk, nori būti laimingas visą gyvenimą 
– tapk sodininku“. 

Kinija besižavintis Kęstutis Tubis šiandien ,,draugauja“ su advokatais, o gamtininkas Sigutis 
Obelevičius, Traupį pavertęs didžiuliu parku, kuriame augalų yra neką mažiau nei Vilniaus botani-
kos sode - apie 10 000 rūšių ir veislių -  valdo rajoną bei ... sodina drakonžoles.

Augalai laimingus daro daugelį anykštėnų. Buvęs rajono vicemeras, bankininkas Vytautas Ber-
natavičius kolekcionuoja tulpes, o žinoma šalyje foristė Eugenija Sudeikienė socialiniuose tinkluose 
nemokamai konsultuoja žengiančius pirmuosius žingsnius į ne mažiau paslaptingą nei politika ir ne 
mažiau sudėtingą nei verslas augalų pasaulį.

tulpmedžius  augina jau daugelis 
sodininkų. Aš ir pati turiu klėties 
aukščio tulpmedį, kurį, beje, už ke-
lis litus nusipirkau Svėdasų turgely-
je, tačiau reikia, kartais net trisde-
šimties metų, ilgai ir kantriai laukti, 
kol šis medis sužydės.

Beje, seniausias, gal šimto metų 
senumo, tulpmedis auga Veliuonos 
parke.

Kad Janušavoje žydėjo tulpmedis 
(vienas seniausių planetoje žiedinių 
augalų - mokslininkai sako, kad 
tulpmedžiai žydėjo ir prieš mili-
jonus metų, o  jų tėvynė -Šiaurės 
Amerika, ten tulpmedžiai  užauga 
net iki 60 metrų aukščio,  gali išgy-
venti ir 400 metų), S. Obelevičiui 
buvo naujiena.

,,Nežinojau, būčiau nuvažia-
vęs pažiūrėti“ , - emocijų, išgirdęs 
apie Janušavoje pražydusį tulpme-
dį, neslėpė kelių knygų apie gam-
tą autorius S. Obelevičius. Meras 
Traupyje sakė taip pat auginantis 
prieš kokius dvidešimt metų paso-
dintą  tulpmedį, tačiau jo medis dar 
nė karto nežydėjo. O štai Anykščių 
rajono savivaldybės IT specialistas 
Vytautas Tumas S. Obelevičiui šį 
pavasarį rodė jo kieme pražydusio 

tulpmedžio nuotraukas. ,,Tai buvo 
visai nedidukas medelis -  marga-
lapio tulpmedžio forma“, - kad ir  
Anykščių rajone jau yra ir daugiau 
žydinčių tulpmedžių, pasakojo S. 
Obelevičius.

Traupyje žydi drakonžolė

,,Užtat pas mane dabar žydi dra-
konžolė“, - revanšavosi S. Obelevi-
čius, praktiškai kiekvieną vakarą iki 
gilių sutemų praleidžiantis Traupio 
botanikos darže.

Iš Pietų Europos gėlininkams 
įprastu mainų būdu atkeliavusi reta, 
gal 80 cm aukščio, nemaloniai kve-
pianti drakonžolė sukrovė didelį, 
tamsiai violetinį žiedą. Drakonžolė 
(dracunculus vulgaris), dar vadi-
nama drakono lelija, Traupio bota-
nikos darže auga jau trejus metus, 
tačiau pražydo pirmą kartą. ,

,,Drakonžolės žiemoja Lietuvo-
je, tačiau prieš žiemą reikia augalą 
pamulčiuoti“, - dalijosi patarimais, 
kaip auginti drakono leliją  S. Obe-
levičius. Internetinės augalų par-
duotuvės nurodo, kad šio reto auga-
lo kaina yra vos dešimt eurų, tačiau 
prekyboje drakonžolės, deja, nėra.

Raguvėlėje kadaise augo katalpa

S. Obelevičius pasakojo, kad šie-
met daugelis augalų, pavyzdžiui, 
liepos, pradėjo žydėti anksčiau nei 
įprasta. Tačiau iš šiltesnių kraštų 
atvežti medžiai -  katalpos, graiki-
niai riešutmedžiai - anksti išsprogo, 
bet užtat ir nušalo. ,,Vargu ar šiemet 
galima tikėtis graikinių riešutų der-
liaus.  Nebent tik riešutėlių...“ - pro-
gnozavo S. Obelevičius.  

Suaugusios katalpos -  taip pat  re-
tas medis Lietuvoje. Jos  įspūdingos 
– laja plati,  lapai dideli, medis auga 
greitai, o žydi dideliais žiedynais. 
Katalpų  būna įvairių – raudonla-
pių, geltonlapių, žalialapių.  Rudenį 
katalpos suformuoja  vaisius - ilgas 
pupelių formos ankštis, kurios kabo 
iki pavasario. Katalpa  atkeliavusi iš 
Šiaurės Amerikos (internete radau, 
kad išvertus iš indėnų kalbos (kaž-
kurios)  katalpa reiškia - sparnuota 
galva). Lietuvoje introdukuota ke-
letas katalpų rūšių. Jų jau galima 
nusipirkti ir daugelyje medelynų. 
Medelio kaina svyruoja nuo 20 iki 
50 eurų.

 Traupio botanikos sode S. Obe-
levičius taip pat  yra pasodinęs ke-
letą katalpų. Kai kurios jų šiemet 
žydėjo.

 ,,Dokumentuose esu matęs, kad 
didelė katalpa yra augusi Raguvėlės 
parke, tačiau atidžiai išvaikščiojęs  
ir nuosekliai patikrinęs parką įsiti-
kinau, kad tos katalpos jau nebėra“, 
- pasakojo S. Obelevičius apie tai, 
kad Lietuvos dvaruose kadaise au-
ginti dar ir dabar egzotiniais laiko-
mi augalai.

Beje, retų augalų mėgėjai gali 
pasižiūrėti, kaip atrodo paaugęs ja-
poninis puošmedis. Jis pasodintas 
gėlyne, prie įėjimo į Anykščių rajo-
no savivaldybę. Puošmedis šiemet 

jau žydėjo. Medelio žiedai geltoni, 
nelabai dekoratyvūs, tačiau rudenė-
jant jis įspūdingas tuo, kad skleidžia 
silpną gvazdikėlių aromatą. 

Bankininkas kolekcionuoja 
tulpes.

Buvęs politikas, o dabar banki-
ninkas Vytautas Bernatavičius ne-
studijavo gamtos mokslų, kaip E. 
Sudeikienė ar S. Obelevičius.

Tačiau V. Bernatavičiaus pomėgis 
– tulpės.  Bankininkas turi  nemažą, 
apie 40 skirtingų veislių, tulpių ko-
lekciją. Tulpes jis augina savo sode, 
paprasčiausioje lysvėje, o joms pra-
žydus, kviečia į sodą artimiausius 
draugus pasigrožėti žiedų ir spalvų 
įvairove bei pasiklausyti poezijos. 

 ,,Tulpes sodiname ne gėlyne, o 
lysvėje. Tulpės greitai nužydi, lieka 
styroti geltoni lapai, dėl tų lapų gė-
lynas neatrodo labai tvarkingas, to-
dėl svogūnėlius sukaišome į lysvę. 
Mūsų sodas taip ir atrodo – truputi 
tulpių, truputį daržovių“,- pasakoja 
V. Bernatavičius. Tačiau tas ,,tru-
putį“ peržiūrėjus jo atsiųstas šį pa-
vasarį darytas nuotraukas, atrodo  
įspūdingai. 

,,Kiekvienos rūšies turiu vos po 
kelis svogūnėlius. Pasodinęs, pažy-
miu, kad nesumaišyčiau, o nužydė-
jusius iškasame. Stengiamės nesu-
maišyti... Žodžiu, nieko įdomaus“, 
- kuklinosi bankininkas, kalbėdamas 
apie savo tulpes ir džiaugdamasis, 
kad žmona Danutė mielai dalyvauja 
šioje veikloje: ,,Tai mūsų su Danute 
bendras džiaugsmas ir poilsis. Gė-
lės mums padeda atsipalaiduoti“. 
Kiekvienais metais Bernatavičiai 
papildo savo tulpių kolekciją. Tik 
keletas tulpių rūšių išnyko -  visos 
kitos puikiausiai auga. 

Įspūdingais, geltonais tulpės formos žiedais pražydo Eugenijos 
Sudeikienės tulpmedis. 

Bankininko, buvusio Anykščių rajono mero pavaduotojo Vytauto Bernatavičius tulpių kolekcija 
žavi spalvų ir formų įvairove.

Agresyvus Sigučio Obelevičiaus drakonžolės pavadinimas nedera prie jos žiedo grožio.

(Nukelta į 14 psl.)
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Kanados pilietę šokiravo Anykščių ligoninė
O man bado akis -   negaliu nuty-

lėti, gal kad 40 metų gyvenu svetur 
-  nelabai suprantami dalykai Anykš-
čių gydymo įstaigoje. Todėl noriu 
pasidalyti savo išgyvenimais ligo-
ninės priėmimo skyriuje. Problema 
- mano neatsargumas ir ... ligoninės 
Priėmimo skyrius. 

Tik atvykusi į skyrių pajutau, kad 
medicininės procedūros palauks : 
pirma finansinės procedūros, juk esu 
užsienio pilietė. Kaip nueiti į trečią 
aukštą susimokėti, jei vos pasto-
viu su dviem ramentais. Liftas yra, 
bet kaip man jį pasiekti? Kodėl ne-
nuvežus vežimėliu? Bet gal mąstau 
pagal užsienio standartus... Geroji, 
taip įvardiju, medicinos sesuo pasi-
tarnauja ir padeda su formalumais, o 
paprašiusi vandens, gaunu puodelį. 
Atsigauna ir kūnas, ir siela - parody-
tas supratimas slopina ir troškulį per 
karštymetį.

Keistai atrodė apžiūros procedūra. 
Reikėjo gulti apžiūrai ant taip vadi-
namos kušetės, kuri nebuvo paruoš-
ta - nei vienkartinio užtiesalo, nei 
palutės. Kūnas lipo nuo karščio prie 
čiužinio, o mintys sukosi:  kas gulė-
jo? Kieno prakaitas likęs? Viliuosi 
-  ne žmogaus, turinčio odos proble-
mų... Ar ta kušetė tinkamai paruošta 
- dezinfekuota - kitam pacientui? Ar 
šitaip taupoma ligonių sveikatos sąs-
kaita, ar tai šiaip abejingumas?...

Neabejoju gydytojų profesionalu-
mu ir kompetencija, tačiau yra vie-
nas ,,bet“ - bendravimas. Jautiesi, lyg 
būtum kaltas, kad sutrukdei jų laiką, 
jautiesi, lyg būtum atsidūręs tardy-
mo kabinete, bet tik ne  pas pagalbą 
suteikiantį specialistą. Bendravimas 
kaip mechaninio roboto, bet tik ne 
kaip gydytojo. Nepakeliant akių nuo 
popierių. Pasiteiravusi antrą kartą, 
išgirdau burbtelėjimą - ,,jau sakiau“.  
Liūdnai atrodė toks pokalbis. Hipo-
krato priesaika pamiršta? Pasikabin-
kit kabinete prisiminimui. 

(Atkelta iš 1 psl.) Kai pasiūlė praleisti naktį stebėji-
mo palatoje - sutikau. Vėl mokestis, 
bet tai nėra problema, užsienio pilie-
čiui paslaugos mokamos. Problema, 
kad ten išbuvau visą parą, neturėda-
ma jokios informacijos, už ką moku. 
Kodėl nepaaiškinti, kas ligoniui pri-
klauso už sumokėtus pinigus, o kas 
nepriklauso?  Komunikacijos - nulis. 
Tik parą išbuvusi ir susimokėjusi 90 
eurų, sužinojau, kad  nepriklauso ir 
rytinis arbatos puodelis. Kodėl nepa-
aiškinus, kad už papildomą mokestį 
yra galimybė gauti  pietus, vakarienę 
ar pusryčius? Juk esame ES, o ne 
Trečiojo pasaulio šalis.

Taip ir išrašė su neišimtu kateteriu 
rankoje. Paliko -  gal prisiminimui, 
gal kaip suvenyrą.  Nežinau, kaip 
reaguoti į tokį neatsakingumą ir ap-
laidumą (nei datos, nei kaip išimti). 

Ką daryti žmogui, kuris nėra medi-
kas? Kai paprašiau išrašo, pasiūlė at-
eiti kitą dieną. Nesvarbu, ar turiu aš 
tokią galimybę, ar ne. Tai gal išsiųs 
man jį paštu?  Bet net ir po savaitės 
- išrašo nėra.  Abejingumas, neatsa-
kingumas? Ar toliau tylėti ir taikytis 
prie tokio požiūrio į žmogų, į paci-
entą? Ar taip įsišaknijusi praktika, 
kad to nereikia pastebėti, nes tai yra 
normalu? 

Gal nieko nestebins, kad toje pa-
čioje palatoje gulėjęs pacientas po 
traumos dejavo, visą naktį prašė 
vandens, bet taip jo ir nesulaukė iki 
pat ryto.

Gal tikrai reikalinga geležinė ran-
ka, o ne palaida bala? Linkiu sau-
gios vasaros. Jokiu būdu nesirkit! 
- ,,Anykštos” skaitytojams patarė 
L.Zaniewski. 

Anykščiuose vasarą leidžianti Kanados pilietė linki išvengti rei-
kalų su Anykščių ligonine. 

2019 m. birželio 27 d. 10 val. 
šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 4-asis posėdis
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Užsak. Nr. 712

Už žurnalistų pietus mokėjo 
Savivaldybė

Antradienį Anykščių rajono vado-
vai žiniasklaidos atstovus pakvietė 
pietų į ,,Nykščio namus“. Rajono 
meras Sigutis Obelevičius žurnalis-
tams pristatė Savivaldybės adminis-
tracijos vadoves -  Ligitą Kuliešaitę 
bei Venetą Veršulytę -  ir savo pata-
rėjus - Gabrielę Griauzdaitę - Patum-
sienę ir Dalį Vaiginą. Dalykiniuose 
pietuose dalyvavo ir mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis.

Meras S. Obelevičius džiaugėsi, 
kad Savivaldybės administracijos 
vadovės yra jaunos ir darbščios - ,,į 
darbą ateina anksčiau negu aš, o iš-
eina vėliau“.

Rajono vadovai žiniasklaidos 
atstovams aiškino, kokia bloga 
yra dabartinė Anykščių rajono fi-
nansinė situacija - esą trūksta bent 
600 tūkstančių eurų būtiniausioms 
veikloms (mokinių pavėžėjimui, 
pradėtiems projektams užbaigti) ir 
kalbėjo apie artimiausios ateities 
planus: iki miesto šventės žadama 

Rajono vadovai skyrė dėmesį verslui 
ir žiniasklaidai Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės vadovai šią savaitę gerino gero-
kai pašlijusius santykius su vietos žiniasklaida ir rajono įstaigų 
vadovais. 

atidaryti visus nervinančią žiedinę 
sankryžą, o šią vasarą  per Šventąją, 
ties Lajų taku, nutiesti  lieptą. Meras 
skundėsi radęs itin blogą finansinę 
padėtį Savivaldybėje ir nuogąstavo, 
kaip už 18 tūkstančių eurų (tiek lėšų 
numatyta biudžete) reikės surengti 
miesto šventę, kai praeitais metais 
šiam pasilinksminimui buvo išleista 
80 tūkstančių eurų.

Rajono vadovai sakė, ,, jog ne-
rimą jiems kelia įstrigęs Anykščių 
Tilto gatvės komplekso projektas, 
kurio darbai dėl kaltųjų paieškos 
ir laiku nepradėtų statybų pabran-
go apie tris kartus, o dabar į kelis 
kartus skelbiamus viešuosius pir-
kimus statyboms neatsiliepia jokia 
įmonė, nes niekas nenori imtis taip 
pigiai dirbti ( šio projekto biudžetas 
yra apie 2 milijonus eurų, iš kurių 
beveik 1,8 milijonus sudaro Euroos 
Sąjungos struktūrinių fondų pinigai, 
Savivaldybė projektui skyrė apie 
200 tūkstančių eurų). Šį projektą 
ketinama užbaigti iki 2020 metų. 

S.Obelevičius  pasakojo, kad, jam 
pradėjus valdyti rajoną, Savival-

dybė sulaukė pastebimai daugiau 
gyventojų skundų bei pageidavi-
mų – žmonės eina pasikalbėti dėl 
Dešiniojo Šventosios kranto pro-
jekto, kelia problemas dėl Viko-
nių kaime pradėtų vykdyti gatvių 
asfaltavimo darbų, kitaip tariant 
- žmonės išlaisvėjo, nebebijo atvi-
rai kalbėti apie problemas, ir ža-
dėjo, kad Savivaldybės veikla bus 
atvira visuomenei. ,, Gaila, kad ne 
į visus prašymus jau galima atsi-
žvelgti, nes pagal procedūras gy-
ventojai juos išsakyti turėjo tada, 
kai vyko projektų svarstymai. Ta-
čiau tada kažkodėl Žvejų gatvės 
gyventojai tylėjo“, - kalbėjo S. 
Obelevičius.

Už pietus su vadovais – 
kiekvienas už save

Trečiadienį, birželio 19-ąją, 
vyko Anykščių rajono vadovų da-
lykiniai pietūs su Anykščių vadovų 
klubo nariais. Šio renginio iniciato-
rius buvo Anykščių vadovų klubas. 
Klubo prezidentas Dalis Vaiginas 
sveikinimo kalboje pasidžiaugė, 
kad šios rajono valdžios nereikėjo 
įkalbinėti susitikti. Susitikime  kal-
bėta apie rajono finansinę padėtį, 

prastai suplanuotą biudžetą, pra-
dėtus projektus, kuriems užbaigti 
nėra pinigų, išnaudotus Savival-
dybės laidavimo bankams limitus, 
nemažai dėmesio skirta legendinės 
medinės pilies ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio statyboms.

 Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ironizavo, kad pilis bus 
pastatyta dar šiame šimtmetyje. Pa-
sak S.Obelevičiaus, preliminariais 
skaičiavimais, atliktais prieš kele-
rius metus, pilies statybos kainuotų 
1,6 mln. eurų, neskaičiuojant išlaidų 
komunikacijoms įrengti bei piliai 
įveiklinti. Vicemeras Dainius Žio-
gelis šypsojosi, kad pilis galėtų būti 
pripučiama - tokia tarnautų ir kaip 
batutų parkas. Mero patarėjas Dalis 
Vaiginas pilį siūlė statyti iš šiaudų, 
o verslininkas Vygantas Šližys juo-
kavo, kad pilies reikia jau vien dėl 
to, kad prie pat Šeimyniškėlių pi-
liakalnio jis turįs žemės sklypą. Su-
rimtėję renginio dalyviai vieningai 
sutarė, kad bus ar nebus pilis, bet 
pėsčiųjų perėją per Svėdasų plentą 
reikia įrengti.

Meras S. Obelevičius kalbėjo, 
kad nesikeičia rajono strategija 
tapti kurortu. Tačiau šį siekį įgy-
vendinti darosi vis sunkiau. Jei 
iki šiol buvo reikalavimas turėti 
bent vieną SPA arba sanatoriją, 
tai dabar reikia trijų, taip pat ne-
pakanka pažymėti kelius, kaip ap-

lenkti miestą, dabar jau privalomas 
miesto aplinkkelis. Taip pat yra 
naujas reikalavimas, kad kurorte 
išgaunamas mineralinis vanduo 
turėtų būti ištirtas ir įrodyta, kad 
jis turi gydomųjų savybių, o 75 
proc. kurortinio miesto turi užim-
ti miškai.Šį reikalavimą būtų dar 
galima Anykščiams įgyvendinti, 
tačiau reikėtų keisti bendrąjį planą 
ir Anykščių šilelį priskirti miesto 
teritorijai.

Anykščių vadovų klubo narys 
Rimas Jasiūnas siūlė nesistengti 
užsiiminėti išradimais, o kūry-
biškai kopijuoti, kaip problemas 
spendžia kaimyniniai rajonai. 
,,Siūlau nesiblaškyti po Baltarusiją 
ir Kiniją, o nuvažiuoti į Uteną“, - 
kalbėjo verslininkas. O verslinin-
kas Vygantas Šližys patarė mažiau 
analizuoti, ką blogo padarė val-
džia, o ieškoti modelių, kaip Sa-
vivaldybė galėtų veikti išvien su 
verslu. V. Šližys patarė mokytis iš 
pažangesnių savivaldybių, kuriose 
verslas ir savivalda kuria bendras 
įmones, dalydamiesi ir problemas 
bei pelną. ,,Siūlyčiau rajono vado-
vams susitikti su Anykščių mieste 
prestižinėse vietose nekilnojamąjį 
turtą įsigijusiais verslininkais ir 
paklausti, ko stinga, kad nupirkti 
pastatai neįveiklinti. Galbūt reikia 
visai nedidelio postūmio, pagalbos, 
kad reikalai pajudėtų“ , - kalbėjo V. 
Šližys, kuris dabar yra išrinktas ir į 
Anykščių rajono tarybą.

Pietūs baigėsi susitarimu regu-
liariai susitikti bendro pokalbio.



2019 m. birželio 22 d. 

pirmadienis 2019 06 24

sekmadienis 2019 06 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio dokumentika. 
Gamtos genijai. Ginklavimosi 
varžybos (kart.).
07:00 Pasaulio dokumentika. 
Gorongozos nacionalinis par-
kas. Rojaus atgimimas. Liūto 
paslaptis (kart.).
08:00 Laukinės gamtos slė-
piniai. 
08:30 Linksmuolis Baris ir 
disko kirminai 
09:50 Džudė Mudė ir nenuo-
bodi vasara 
11:25 Prancūzijos 2017 m. 
magijos čempionatas 
13:00 Lemtingos vestuvės 
N-7
14:30 Gražiausi metai – ge-
riausios dainos. 
15:55 Stebuklas. N-7.
17:28 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Grupės „Studija“ 35-
mečio koncertas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Dviračio žinios.
22:50 Mėnesiena ir Valentinas 
N-14
00:30 Benis ir Džiun N-14

06:30 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-

voras” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Kung Fu Panda” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Lego filmas 
11:20 Zatura. Nuotykiai kos-
mose 
13:15 Iš kur tu žinai? N-7. 
15:30 Adamsų šeimynėlės 
vertybės N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Eilinis Džo. Kerštas 
N-7. 
21:35 Maksas Stilas N-7. 
23:20 Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių S. 

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 “Gnomeo ir Džiuljeta” 
N-7
13:05 “Beždžionėlė ekstre-
malė” N-7
14:50 “Johanos paslaptis” 

N-7
16:40 “Sugalvok norą” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Taksi” N-7
21:25 “Pranašas” N-14
23:20 “Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių” N-14
00:55 “Vienišas klajūnas” 
N-7 (kart.)

06:40 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic” 
(k). 
07:35 “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 “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
17:05 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
18:10 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Šuo” N-7 
21:45 “Juodasis sąrašas” N-7
22:45 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14
23:45 Bejėgis teisingumas 
(k) N14
01:25 Gyvų neliks (k) S. 

07:10 “Akloji” (k) 

07:40 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:25 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “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. 
Kraujas ir šviesa N14
22:55 Ekstraktas N14
00:35 Brėkštanti aušra. 2 
dalis (k) N14

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gražiausia filmų muzi-
ka. (kart.).
07:05 Giedraičiai. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis 
09:00 Pasižvalgykime po... 
Marselis 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai. 
Biochemikas Mindaugas 
Zaremba. 
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. 
18:45 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
19:40 Dauntono abatija 3 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
21:55 Grupė „Baltos varnos“ 
ir styginių kvartetas.
23:05 Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys. 
24:00 Da Vinčio demonai 3 
N-14
01:50 Folkšokas 2017. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Pragaro kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Žygis palei Nilą” 
(kart.) N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis palei Nilą” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7

17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”. 
N-7
01:15 “Nemirtingųjų kronikos: 
nuostabūs sutvėrimai” N-7 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“. N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Pamotė“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Mirtinas susirėmimas“ 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 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
01.10 „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 kriminali-
nė 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

06:40 Turtuolis Ričis (k) 
08:25 Lukas Skruzdėliukas 
10:10 Tomas ir Džeris su-
t inka Šerloką Holmsą 
11:05 Laukiniai nuotykiai 
12:45 Alvinas ir burundu-
kai 4 
14:35 Vyrai juodais drabu-
žiais 3 N-7. 
16:40 Vagis policininkas 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Smurfai 2 
21:40 Medalionas N-7. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Tęsinys Medalionas 
N-7 . 
23:30 Interviu su diktato-
riumi S. 
01:35 Košmaras Guobų 
gatvėje N14. 

06:00 “Televitrina”. 
06:15 “Keršytojų koman-
da” (kart.) N-7
06:45 “Mapetai. Antra da-
l is” N-7
08:55 “Brolis lokys” N-7 
(kart.)
10:30 “Ežiukas Bobis”. N-7
12:20 “Vidurvasario vai-
nikas” 
14:30 “Nuotykių ieškoto-
jas. Midos skrynelės pra-
keiksmas” N-7
16:35 “Kaimynas šnipas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 

19:30 “Pi gyvenimas”. N-7
22:05 “Poilsiautojai. 
Pavydo žaidynės”. N-14
00:15 “Kalėjimo bėgliai” 
N-14

07:30 “Nepaliesta 
Meksika” (k) 
09:35 “Geriausias žmo-
gaus draugas” 
11:50 “Mažylis” Tomis N-7. 
13:45 Pasikeisti vietomis 
N-7. 
16:05 Terminalas N-7. 
18:45 Laiko įkaitai N-7. 
21:00 Kova iki paskutinio 
kraujo lašo N14. 
23:20 Bril iantinis planas 
(k) N-7. 
01:25 “Juodasis sąrašas” 
(k) N-7. 

07:10 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
08:15 “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 pin-
gvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais dra-
bužiais” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
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 Tu esi čia N14. 
23:10 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019.. 
(kart.).
07:00 Lietuvos moks-
l ininkai. Biochemikas 
Mindaugas Zaremba. 
kart.).
07:30 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai 3 (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pašauktiej i .  (kart.).
08:45 Tarptautinis spor-
t inių šokių festivalis 
„Lithuanian Open 2018“.
10:10 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio. N-7.
11:40 Kompozitoriaus 
Algimanto Raudonikio 
85-mečio jubil iej inis kon-
certas.
14:00 Moteris ir keturi jos 
vyrai. 
15:30 ...formatas. Poetė 
Dalia Teišerskytė. 
15:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Tarptautinės spor-
t inių šokių varžybos 
„Gintarinė pora 2019“.
18:10 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 

N-7
19:15 Dirigentas Gintaras 
Rinkevičius 
20:10 Kultūros diena 
(kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Pasižvalgykime 
po... Marselis (kart.).
21:30 Sangailės vasara. 
N-14.
23:00 Elzė iš Gil i jos. 
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitr ina”. 
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 “Televitr ina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” 
N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
21:05 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
22:30 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 6” S

00:50 “Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiul iu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 „Tiesa apie alkoho-
l io vartoj imą“. N-7.
10.00 „Kelionė Žeme“. 
N-7.
11.00 „Moteriškas apiplė-
šimas“ N-7.
13.25 TV parduotuvė.
13.40 „Moteriškas apiplė-
šimas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.25 Rubrika „Verslo 
genas‘‘.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Baskervi l ių šuo“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Baskervi l ių šuo“ N-7.
20.00 Žinios.
20.25 Rubrika „Verslo 
genas“
20.28 Orai
20.30 Balt i jos kelias. 
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ 
N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis į taria-
masis. Tenison“ N-7.
01.35 „Gluchariovas“. N-7.



2019 m. birželio 22 d.

antradienis 2019 06 25

trečiadienis 2019 06 26

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 
14 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.

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

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” 
N-7
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N-7 . 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Rizikingi ryšiai N14. 
00:20 “Gyvi numirėliai” 
N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
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 “Sabotažas” N-14
00:10 “Kaulai” 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. 
10:30 “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 Amerikos nindzė 5 
N14. 
23:00 Kova iki paskutinio 
kraujo lašo (k) N14. 
01:10 “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 pin-
gvinai” 

13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais dra-
bužiais” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
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
22:50 “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 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslinin-
kai. Knygotyrininkas Domas 
Kaunas. 
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 Premjera. Alvinas ir 

patrakėliai burundukai 3 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 „Mein Kampf“. 
Hitlerio knygos paslaptys 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Damos. Kryžių dama 
N-14
23:00 Turkiškai 
00:30 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 “Nuo amato iki vers-
lo”. (kart.)
09:25 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:25 “Simpsonai” N-7
11:25 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:25 “Gelbėtojai” N-7 
(kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” 
N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai TV6”.
21:00 “Bukas ir bukesnis 
2” N-14
23:10 “Grotos gyvenimui” 
N-14
02:05 “Daktaras Hausas”. 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 „Skyrybos savo 
noru“. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.05 „Mylima mokytoja“ 
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. 
00.30 „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 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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.

06:15 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 

reindžeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Rūkstantys tūzai 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 “Nesuvokiama” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:10 “Kaulai” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:05 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:05 “Nemiga” (k) N-7. 
10:05 “Kobra 11” (k) N-7.
11:05 “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 Susidūrimas su Žeme 
N-7. 
22:50 Amerikos nindzė 5 (k) 
N14
00:50 “F. T. Budrioji akis” N-7

07:05 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
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 “Modus” N14. 
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 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
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 „Mein Kampf“. Hitlerio 
knygos paslaptys (kart.).
15:20 ...formatas. Poetas 
Vainius Bakas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. 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. Kas yra niekas? 
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Ševaljė N-14
23:15 Ukrainiečių balsai N-7. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Išlikimas” (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
11:25 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” N-7 (kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai TV6”. 
21:00 “Pragare” N-14
23:00 “Grotos gyvenimui” 
N-14
01:35 “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. 
00.30 „Miškinis“ N-7.



2019 m. birželio 22 d.

ketvirtadienis 2019 06 27

penktadienis 2019 06 28

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 14 
N-7
12:05 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 
kodėl?“. 
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.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 

10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kaubojai ir ateiviai N14. 
00:45 “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
20:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “X failai”. N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:30 “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 ga-
tvės” 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 Specialiosios agentės 
N14. 
22:45 Susidūrimas su Žeme 
(k) N-7. 
00:35 “F. T. Budrioji akis” N-7. 
01:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais”

14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
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 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Ponios Holt byla 
N14
22:50 “Amžina meilė” N-7
00:40 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Pasižvalgykime po... 
Marselis (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (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 pa-
slaptys su Morganu Freemanu 
3. Kas yra niekas? (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. arkan-
gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Gytis Norvilas. 
15:40 Detektyvė Miretė 

15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. 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. Nuotykiai
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų (Vytauto Didžiojo) baž-
nyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Įtarimo šešėlis N-14
23:15 Hičkokas ir Triufo N-7
00:30 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 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:25 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” N-7 (kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7

20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai TV6”. 
21:00 “Sumokėti vaiduokliui” 
N-14
22:50 “Grotos gyvenimui” N-14
01:40 “Daktaras Hausas” N-14

 

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 „Rojus“ 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. 
00.30 „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. 
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 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
19:00 10 metų kartu. 
Koncertas, skirtas prezidentės 
D. Grybauskaitės kadencijos 
pabaigai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:50 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
23:20 Fantastiškas penktadie-
nis. Valkirija N-14
01:20 Komisaras Reksas 14 
N-7 (kart.).

06:15 “Mano gyvenimo švie-

sa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės var-
do” 
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” (
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas N-7
23:30 Advokatas iš Linkolno 
N14. 
01:35 Kaubojai ir ateiviai (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” 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 “Dama ir valkata” 

21:05 “Devyni jardai” N-7
23:10 “Molės Hartlei egzorciz-
mas” S
01:05 “8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos” N-14 (kart.)

06:35 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Nemiga” (k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Širšių lizdas N14. 
23:40 Specialiosios agentės 
(k) N14. 
01:15 “F. T. Budrioji akis” N-7

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
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 Vera. Namai N14. 
22:50 Krikštatėvis III N14. 
01:55 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Ponios Holt byla 
(k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Kačių ABC 4 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės taurės finalas. 
Moterys. 
12:40 Sporto galia. Atviro 
vandens plaukimo varžybos 
prie Australijos krantų 
13:10 Daiktų istorijos.
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:30 Pokalbiai pas 
Bergmaną. Nuotykiai (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų (Vytauto Didžiojo) baž-
nyčia. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Eugenijus Ališanka. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Romas, Tomas ir 
Josifas. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Tiltas per Ibaro upę 
N-14. 
22:30 Koncertas. „Je t’aime – 
Aš tave myliu“. 
23:45 Dirigentas Gintaras 
Rinkevičius (kart.).
00:35 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” N-7 (kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 

21:55 “Sportas”. 
22:00 “Policininko istorija 2” 
N-14
00:40 “Pragare” N-14 (kart.)

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 „Rojus“ 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 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 baus-
mė. Mirtis mafijos bosui“. 
N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „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 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
(kart.).
07:00 Premjera. Keistuolių 
sala N-7
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Laukinės gamtos sekliai. 
Bendravimas 
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Atšiaurioji Kanada. 
Pirmykštės gamtos kraštas 
13:50 Džesika Flečer 7 N-7
14:35 Džesika Flečer 8 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. Baltas paukš-
tis.
22:40 Pavogtas pasimaty-
mas N-14
00:05 Valkirija 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” 
08:35 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:00 Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas 
10:10 Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba 
12:00 Gepardas, vardu 
Duma 
14:00 Stebuklinga progra-
mėlė N-7. 
15:50 Prarastasis N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Drakono užkeikimas 
21:10 Tami N14. 
23:00 Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas N14. 
00:40 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas (k) N-7. 

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 “Simpsonai” N-7
09:30 “Skaniai ir paprastai”. 
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Nykštukas Nosis” N-7
13:05 “Nematoma sesuo” 
N-7
14:45 “Nėra ką prarasti” 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 “Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas” N-7
22:30 “Geležinis žmogus 
3” N-7
01:00 “Pi gyvenimas” N-7 
(kart.)

06:05 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Ultimate Strongman 
Pasaulio čempionatas. 2018 
m. 
11:00 “Nepaliesta Meksika” 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:40 “Pragaro viešbutis” 
N-7
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
17:50 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
18:25 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:30 Ledo kariai N14. 
23:20 Ryklių užtvanka N14. 
01:00 “F. T. Budrioji akis” 
(k) N-7

07:15 “Akloji” (k) 
07:45 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 

N-7
09:30 “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. Aistrų 
ratilai N14
23:00 “Begėdis” S
01:10 Valgyk, melskis, mylėk 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. Meno ir kul-
tūros žurnalas 
09:00 Romas, Tomas ir 
Josifas. (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Už kadro. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės taurės finalas. 
Vyrai. 
12:35 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys. 
13:40 Muzikos talentų lyga 
2019. 
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
16:00 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė. (kart.).
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio 

Lietuva. 
19:00 Sekmadienis. 
Evangelija pagal liftininką 
Albertą. 
19:20 FIFA moterų pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 
21:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Kamuolinis žaibas N-7. 
23:35 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida 
rusų kalba iš Prahos.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:30 “Pragaro kelias” 
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Žygis palei Nilą” 
(kart.) N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis palei Nilą” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 
21:55 “Sportas”. 
22:00 “Kingsman. Slaptoji 

tarnyba” N-14
00:40 “Policininko istorija 2” 
N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“ 
N-7.
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė“. 
08.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Tamsioji medžiaga. 
Detektyvinis serialas“ N-7.
13.00 „Loch Neso byla“. N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
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 „Nusikaltimas ir baus-
mė. Lenkų ekstrasensai“. 
N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“ N-7.
01.10 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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pro rakto skylutę

Iš gausių seminarų ir žinias-
klaidos nesyk patyriau – mačiau 
– skaičiau, jog didžiai klysta 
keliantys knygą į padebesius, 
velniaižin ką įsivaizduodami: lais-
vojoje rinkoje ji tik prekė, viena iš 
daugelio – na, kaip bulvės, kiau-
šiniai ar lašiniai. Trumpai tarus, 
gera tik ta knyga, kuri perkama, 
leidžiama ir kartojama po kelis 
tiražus, o visos kitos... Prisipažin-

Pusė litro knygos

Rimantas VANAGAS

siu, susitaikyti su šia realybe man 
pavyko ne iškart, kol...

Gimė kai kurių europinio 
lygmens projektinių idėjų. 

Pirmoji: ar, remiantis šių dienų 
technologijomis, nepavyktų išleisti 
valgomųjų knygų? Tokiu atveju 
mes iškart nušautume du zuikiu: 
knyga taptų pirmo būtinumo 
preke, o kas skaito rašo, duonos 
neprašo... Vaikiškos knygelės ga-
lėtų būti saldainių, torto, ledų ar 
traškučių skonio, suaugėlių – ski-
landžio, lašišos, prancūziško sū-
rio, rūkytų (gal netgi seksualių?..) 
vištų šlaunelių skonio ir pavidalo. 
Intriga yra? Yra. Paskata sužino-
ti, įgyti išminties? Be abejonės. 
Malonumas? Užprogramuotas. 
Nauda? Žinoma -  kiek miškų 
sutaupytume! Ir jokių bibliotekų, 
knygų lentynų, o atliekų – kiek jų 
lieka po gero kotleto…

Tiesa, tokiu atveju liktų nu-

skriausti gėrimų vartotojai. Kai 
kas galbūt net pamanytų, jog prie 
stikliuko linkęs žmogus niekaip 
nesusijęs su knyga. O, skaudžiai 
apsirinkat: be šnapso daugelis 
pasaulio knygų išvis nebūtų 
gimusios! Žinau, ką sakau… Mat 
įkaušęs skaitytojas kartais sugeba 
taip giliai įsijausti, pajusti tokius 
teksto niuansus, kad skruostais 
pabyra ašarų krištolas… 

Todėl antroji idėja susijusi su 
dar kita nauja forma bei turi-
niu. Ją paremia psichologai, 
teigiantys, jog srautą šviežių 
emocijų gali sukelti ne tik kanapių 
rūkymas, bet ir, tarkim, sodrus 
lietuviškas humoras. Nuo savęs 
pridurkime -  užsigeriamas alumi. 
O dar efektyviau būtų tiesiog 
gurkšnoti humorą kaip alų: ištir-
pinęs alaus prisodrintą puslapį, 
makteli bokaliuką – ir tu dar 
sveikesnis, linksmesnis… 

Arba (šis variantas labiau 
tiktų intelektualams, gurmanams 
ir ypač romantikams) – 38-42 

laipsnių romanas. Ar ne žavu 
būtų prisipilti taurę šio kilnaus 
eliksyro, panardinančio skaitytoją 
į dar gilesnį, dvasingesnį katarsį? 
Juolab turint omeny valdžios 
tyčia keliamas kainas, kad pilietis, 
ginkdie, per daug neatsipalaiduo-
tų, neleistinai neišdrąsėtų, kad 
jam neatsivertų akys…   

Kadangi knyga, kaip matome, 
galėtų būti ne tik valgoma, bet 
ir geriama prekė, natūralu, jos 
esmę ir vertę derėtų nusakyti 
kaip įmanoma šiuolaikiškiau. 
Drąsus, šviežias požiūris pratur-
tintų mūsų kalbos leksiką, seman-
tiką, literatūrą bei tautosaką. 
Pvz., atėjęs į 

knygyną, pareiški:
– Pasverkit man pusę litro 

knygos!
Arba:
– Duokit mano konjakinį 

romaną! 
Rytojaus dieną galėtum bičiu-

liui didžiuodamasis pranešti:
– Gerą nugurkiau romaniuką – 

siužetas net galvą skelia! 
Arba:
– Pasiilgau kažko tikro ir 

malonaus… Gal turite rinkinėlį 
natūralaus Anykščių vyno skonio 
poezijos?

Gerai pagalvojus, knygas būtų 
galima kūrybiškai paversti ir 
kitomis kasdienėmis prekėmis, 
pvz., muilu, batų tepalu, šampū-
nu, kremu nuo uodų įkandimo ir 
t.t.. Neprošal pasvarstyti ir apie 
minkomas, statybinėms medžia-
goms ar dažams, netgi automo-
bilių kurui pasitarnaujančias 
knygas, bet tai jau atskiros 
studijos tema. 

O kol kas akcentuokime 
pagrindinę mintį: atspindėdami 
laikmečio dvasią, paverskime 
knygą pačia perkamiausia pre-
ke, perkamesne netgi už lašišos 
nugarkaulį! Tuomet įvairūs 
pesimistai ir nesusipratėliai, 
knibždantys ne vien internete, 
liausis baksnoję pirštais, kad 
puodai – ne savo lentynose…

Ketvirtadienį, birželio 20 dieną, 
buvo organizuotas „Idėjų sunešti-
nis“, kurio metu vyko ekskursija 
lengvaisiais automobiliais po šven-
tvietes bei Anykščių kraštą ,,Miškas 
ir žmogus” su archeologu, profeso-
riumi Vykintu Vaitkevičiumi, žygis 
baidarėmis su Anykščių regioninio 
parko gidu ir pėdsekystės žygis 
jaunimui su Andrejumi Gaidama-
vičiumi. 

Penktadienį, birželio 21 dieną, 
vyko dviračių žygis po Anykščių 
Šilelį su Anykščių Regioninio par-
ko gidu, o visą dieną vainikavo 
vakaro pokalbis ,,Gamtiškas atkū-
rimas: laukiniškumas pasaulyje ir 
mumyse” su ekologu-vizionieriumi 
Alan Watson Featherstone (Škoti-
ja), paskyrusiu 30 metų Kaledoni-
jos miško Škotijoje atkūrimui. Nors 
trečiadienio vakare žmonių nebuvo 
daug, bet kokybė tikrai nustelbė 
kiekybę.

Etnologas, daugelio knygų auto-
rius D. Razauskas pasakojo, iš kur 
atsirado žodžiai „medis“ ir „miš-
kas“. D. Razauskas pokalbį pradėjo 
sakydamas, kad kalba yra tam tikra 
filosofija. Abi šios sritys susijusios, 
nes yra kildinamos iš Indoeuropie-
čių prokalbės, todėl dažnai žodžiai 

Pokalbiai prie laužo „Miško festivalyje“

turi panašias reikšmes, kurios iš 
pirmo žvilgsnio nėra panašios. Pa-
vyzdžiui, latviškai „jaga“ reiškia 
prasmė, supratimas, o lietuviškai – 
jėga. Todėl galima teigti, kad Baltų 
jėgos supratimas buvo grindžiamas 
prasme ir supratimu. Remiantis pa-
našiais etimologiniais ryšiais, gali-
ma rekonstruoti ir atkurti pamirštus 
žodžius. Žodis „medis“ taip pat yra 
labai reikšmingas. Lietuvių kalbo-
je šis žodis žymi kelias reikšmes 
ir paralelines lytis, kaip „medžias“ 
ir „medė“. Pats žodis „medis“ gali 
reikšti ne vien tik vieną medį, bet 
ir visą mišką. Šio žodžio pirminė 
indoeuropiečių prokalbės forma 
– „medias“ . Lietuvių kalboje šios 
galūnės išnyko. Jos afrikanizavosi 
(lot. affrikare), virto šnypščiančio-
mis priebalsėmis arba prarado „a“, 
taip atsirado forma „medis“.  Tiks-
liausias lietuviško žodžio „medis“ 
atitikmuo randamas lotynų kalboje 
– „medius“, bet jis reiškia ne medį, 
o vidurį. Sanskrito kalboje egzis-
tuoja „madhias“. Etnologas D. Ra-
zauskas teigia, kad viską galima iš-
siaiškinti, priklausomai nuo to, kaip 
bus aiškinami reikšmių tarpusavio 
santykiai. Viena iš teorijų – medžiai 
buvo sodinami, norint atskirti skir-
tingus kaimus ar skirtingas sodybas. 

Medžiai baltams simbolizuodavo 
ribą tarp ko nors. Tačiau kiti moks-
lininkai yra linkę teigti, kad indo-
europietiškas žodis „medias“ yra 
labiau sietinas su pasaulio medžio 
viduriniąja dalimi. Rusų kalbotyri-
ninkai medžio pavadinimo reikšmę 
aiškina koncentriškai, teigdami, kad 
pasaulio viduryje auga medis, taip 
suteikdamas erdvei vidurį. Senosios 
gyvenvietės būtent taip ir yra orien-
tuotos. Kaimo viduryje auga medis, 
aplink kurį sukasi bendruomenės 
gyvenimas. 

Astronomas Saulius Lovčikas  
pokalbį pradėjo užduodamas klau-
simą: „O kur giedrą dieną danguje 
dingsta paukštis?“ Paukštis nu-
skrenda pas Dievą. Nuo senų laikų 
buvo kuriamos įvairios pasakos, 
norint parodyti, kad dangus nėra 
taip aukštai. Tai rodo tokie posa-
kiai, kaip „parsitempti debesį“, arba 
pasaka apie pupą, kuri užaugusi 
iki dangaus. Žalčio lakinimas ar 
paukščių kalbos mokymasis rodo 
norą pažinti supančią aplinką. Žmo-
nės stengėsi paaiškinti tai, ką mato 
aplink. Galbūt mums yra įprastas 
Pasaulio medžio vaizdavimas, bet 
skirtingos kultūros turi skirtingus 
būdus paaiškinti nesuprantamiems 
dalykams. S. Lovčikas pasakojo, 

(Atkelta iš 3 psl.) kad su vienu prancūzų tyrinėtoju 
yra iškėlęs teoriją, kad jaunas mė-
nulis yra kaip laivelis, kuris pil-
nėja žmonių sielomis. Prisipildęs 
jis viską išpila ant Paukščių tako. 
Tuomet dūšelės gali pasirinkti, ar 
nori keliauti į požemius, ar į dangų. 
Okeanijos gyventojai Paukščių taką 
lygina su dangaus stuburu, o jame 
esančios žvaigždės – slanksteliai. 
Graikų mitologijoje galima atrasti 
stipruolį Atlantą, kuris laiko dangų, 
nes jis pats nesilaiko. Norvegijos sa-
miai turi istoriją apie elnią – Sarvą, 
kuris keliauja per dangų. Kasiopė-
jos žvaigždynas yra elnio ragai, nuo 
jo žemyn – Persėjas ir Andromeda 
- kaklas, o Pegaso žvaigždynas yra 
Sarvos kūnas. Elnią dangumi vejasi 
du medžiotojai. Vienas -  viename 
dangaus gale, o kitas -  kitame. Jie 
stengiasi elnią  Sarvą sumedžioti, 
o šis ant nugaros neša stulpą, kuris 
laiko dangų. Juk ir lietuvių kultūro-
je ant stogastulpių yra vaizduojama 
saulutė – dangaus kūnas. 

Etnografė Ona Drobelienė ty-
rinėja Šilų dzūkus. Prie miškų ir 
upių įsikūrusi gentis kildinama iš 
įsimylėjusio „berno“ ir „mergos“, 
kurie neturėjo jokio turto. Jiems 
vestuves iškėlė kaimas, o jaunieji, 
atšokę savo „vėselę“, neturėdami 

pirkelės, susiėmę už rankų  atsigu-
la ant „žiponuko“, žiūri į žvaigždes 
ir sako: „Dzieve dzieve, kokie mes 
esam laimingi. Kiti tai nieko netu-
ri“. Visais laikais dzūkai teikė di-
delę svarbą miškui ir medžiui, mat 
tai yra jų pragyvenimo šaltinis. Jie 
nekerta medžio „nemiegančio“. At-
ėję į mišką, pasimeldžia ir pažada jį 
atsodinti. Kiekvienas miške augan-
tis medis turi savo paskirtį, todėl nė 
vienas nepražūva, nenueina veltui. 
Vyresnio amžiaus žmonės turi savo 
grybavimo vietas ir jas pažįsta taip 
gerai, kad ėjimas grybauti prilygs-
ta pasivaikščiojimui po savo sodą. 
Žino, kur auga koks grybas, kiek jų 
pasislėpę už to ar ano medžio. Šei-
mos grybavimo vietos, „tropelos“, 
būdavo perduodamos ir aprodomos 
12 metų sulaukusiems vaikams. Ne 
veltui atsirado posakis: „Jei ne gry-
bai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų 
nuogos“, tačiau yra ir antra šio posa-
kio dalis: „Jei ne grikiai ir ne lišiai, 
dzūkų bernai būt nuplyšį“, mat bene 
vienintelis augalas, gerai derantis 
smėlingose Dzūkijos žemėse, ir yra 
grikis. „Medzį“ Šilų dzūkai pradeda 
pažinti ,,nuo kelmo“, dar augantį. 
Būtent miško jutimas, pažinimas ir 
mokėjimas gyventi „pieskynuose“ 
daro Šilų dzūkus tokius ypatingus.

Etnografė Ona Drobelienė pasakojo apie dzūkus ir jų ryšį su mišku, o astronomas Saulius Lovčikas 
kalbėjo tai, kaip senosios civilizacijos suprato pasaulį.

Ketvirtadienį vyko ,,Suneštinis”, kuriame festivalio dalyviai val-
gė lėtąjį maistą - pagamintą ir valgomą bendruomeniškai.

Irenos VAITKIENĖS nuotr.
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Skausmo alchemija gydytojos 
Stasės Krasauskienės romane Ona JAKIMAVIČIENĖ

Solidžios apimties (320  pus-
lapių) kūrinyje autorė pasako-
ja istoriją apie kaimo sodyboje 
gyvenančią  mergaitę Akvilę, 
jos paauglystę, mokyklinius me-
tus, medicinos studijas Vilniaus 
universitete, gyvenime sutiktus 
žmones, meilę, santuoką ir be 
galo skaudžią jos šeimos tragedi-
ją. Nors romano veikėjų vardai, 
pavardės, veiksmo vieta nesieja-
mi su Anykščiais, tačiau anykštė-
nai nesunkiai atpažins ilgametės 
Anykščių gydytojos, akušerės 
ginekologės Stasės Krasauskie-
nės romane  jos pačios asmeninę 
patirtį - didžiulę netektį, skaus-
mą, automobilio avarijai išplėšus 
brangiausius žmones - dukras, 
žentą, anūkę ir anūką, o  gyve-
nimas virtęs bežade tuštuma, kai 
nebegieda paukščiai ir kasdieny-
bė  grasina naujais praradimais. 
Ši knyga nepaliks abejingų, nes 
skausmas, širdį draskanti moti-
nos ir močiutės gėla verčia vir-
pėti širdį, smogia klaikų  prara-
dimą, juodą nežinią ir trapią viltį 
išgyvenančio žmogaus sopuliu 
bei kaskart  nepaliauja stulbinti 
motinos meilės, tikėjimo, vidinės 
stiprybės stebuklu. Romano re-
daktorė ir maketuotoja - Danutė 
Ruseckaja, viršelio maketuoto-
ja Violeta Neimontaitė, viršelio 
iliustracijos autorė - Agnė Žu-
rumskaitė, autovarijoje žuvusi 
Stasės Krasauskienės anūkė.

Anykštėnės gydytojos romanas 
,,Kai nutyla paukščiai” - pirmo-
ji Stasės Krasauskienės knyga. 
Ją sudaro  penkios dalys : ,,Pro-
logas”,  4 skyriai ir ,,Epilogas”. 
I-oji dalis  ,,Dar tik pamokas 
ruošė” pasakoja apie pagrindinės 
veikėjos Akvilės mokyklinius 
metus, pirmąją meilę ir išdavys-
tę, anksti atrastas gyvenimo ver-
tybes, glaudų ryšį su tėvais, sese-

rimi, atsakomybę ir norą gyventi 
dorai, neišduodant savo principų 
ir orumo. Jaunutė romano hero-
jė Akvilė žavi savo veiklumu, 
energija, jautrumu draugų nesė-
kmėms, noru suprasti kitą, padėti 
tam, kuris, pats suklupęs, įskau-
dinęs  pačią  Akvilę, reikalingas 
užuojautos, supratimo ir atleidi-
mo. Guosdama ją išdavusį my-
limąjį, mergina  jo ,,žvilgsnyje 
matė kančią. Ji visa esybe veržėsi 
prie mylimojo. Nieko nesakiusi, 
paėmė vaikino ranką, lyg norėtų 
atimti jo skausmą“. Jai užtenka 
stiprybės kelti tą, kuris pametė, 
suklydo, bet Akvilė nesidairo 
atgal ir pradeda naują gyvenimo 
lapą - eina ,, ten, kur daug kartų 
tekės ir leisis saulė ir ateitis gal-
būt bus daug šviesesnė“. 

Antrosios romano dalies siuže-
to vingiai  leidžia pamatyti Akvi-
lės -  studentės gyvenimą, kai ji,  
,,nuvijusi tolyn ankstyvosios jau-
nystės praeitį, užrakino ją savyje 
ir pasinėrė į mokslus, kurie kur-
sas po kurso darėsi vis sudėtin-
gesni ir įdomesni“. Įtemptas dar-
bas, praktika medicinos įstaigose, 
greitosios pagalbos stotyje, spor-
to treniruotės grūdina merginą, 
padeda suvokti, kad ,,meilė - ne 
mainai : duok man - duosiu tau. 
Meilė - tai sugebėjimas džiaugtis 
mylimojo laime. Ji privalo iš savo 
gyvenimo išbraukti tai, kas truk-
do judėti pirmyn, ir praeitį palikti 
praeičiai“. Ryškėja nepaprastai 
tvirtas, patrauklus ir brandus  ro-
mano veikėjos charakteris ne tik 
gebant atleisti  kitam, paleisti tai, 
kas neturi ateities, kas nužydėjo, 
bet ir susidūrus su pirmosiomis 
neatšaukiamomis netektimis - tė-
velio mirtimi, baime dėl kaime li-
kusios vienišos motinos. Akvilė, 
išgyvendama skaudų likimo smū-
gį, privalo kurti savo gyvenimą 
- susižada su bendrakursiu, bet 
ir vėl , išvydusi jo plėšrią aistrą, 

polinkį pasiduoti instinktams, sa-
vininkiškumą ir cinizmą, nutrau-
kia sužadėtuves. Šis sprendimas 
atneša išsivadavimą ir leidžia vėl 
kvėpuoti, o aplankiusi ramybė  
skatina nenustoti tikėti ateitimi.

Trečioji knygos ,,Kai nutyla 
paukščiai” dalis - ,,Akimirkos, dėl 
kurių verta gyventi”. ,,Senas au-
tobusas dardėjo duobėtu asfaltu ir 
vežė Akvilę į naują jos gyvenimo 
etapą”. Pirmieji žingsniai rajono 
ligoninėje,  ,,įsikūrusioje sename 
klebonijos pastate”, ant skardžio, 
kurio ,,apačioje tekėjo upė” - šios 
detalės aktyvina skaitytojo vaiz-
duotę, o dažnas anykštėnas iš jų 
atpažins  senąją Anykšių ligoni-
nę, prisimins jos istoriją.  Roma-
no erdvės aprašymuose esama ir 
daugiau detalių, keliančių asoci-
acijas, susijusias su Anykščiais 
: miestą dalija tiltas per upę, už 
jo - autobusų stotis, horizonte 
-  gražus, svai-
ginantis pušų 
šilas, miestelio 
parke išlieta 
č i u o ž y k l a . . .
Šioje romano 
dalyje vėl regi-
me Akvilės gy-
venimą, bloš-
kiantį ją į naują 
meilę, kuriai ir 
vėl nelemta iš-
sipildyti, į nau-
jus iššūkius ir 
išbandymus, į 
sudėtingą  ir dažnai ne tik džiu-
ginančią, bet ir skaudinančią 
profesinę gydytojos, akušerės 
ginekologės, patirtį. Epizoduose, 
pasakojančiuose apie kasdieninį 
darbą miestelio ligoninėje, gau-
su sudėtingų profesine prasme 
situacijų, reikalaujančių priimti 
vienintelį teisingą sprendimą, ne-
išvengtas klaidas ir jų pamokas. 
Įdomūs šioje romano dalyje su-
kurti Akvilės kolegų , ligoninės 
gydytojų, portretai: Akušerijos 
skyriaus vedėjas Petras Zabulis, 
,,stambus, žilas, kiek garbanotais 
plaukais vyras”, jo žmona -  aku-
šerė Aldona, jauna gydytoja Eli-
za, akušerė Stefanija, ginekologė 
Jolanta, jaunas gydytojas Petras 
Tamulis, akušerė Karvelienė. Jų 
charakteriai piešiami įtaigiai, 
vaizduojant kasdieninių santykių 
peripetijas, per elgesį, reakcijas, 
veiklos būdus ir modelius išryš-
kinamos medikų vertybės, kartais 
šokiruojančios ir nuviliančios 
požiūriu į gyvybę ir mediko par-
eigą. Pavaizduoti portretai, kaip 
ir veiksmo erdvės aprašymai, ne-
jučia skaitytoją anykštėną verčia 
ieškoti  gydytojų, realiai dirbusių 
Anykščiuose, prototipų (prisipa-
žinsiu, kad skaitydamą romaną 
mintyse bandžiau atpažinti me-
dikus, pas kuriuos lankiausi, su 
kuriais susidūriau gyvendama 
Anykščiuose).  Kaip ten bebūtų, 
trečiojoje romano dalyje Akvi-
lė pajunta gyvenimo prasmę :  
,,darbas Akušerijos skyriuje buvo 
sudėtingas sunkus<...>, tačiau 
teikiantis pasitenkinimą.”   Akvi-
lės gyvenimas irgi atranda savą-
ją vagą : ji išteka, vienas po kito 
gimsta vaikai - dvi dukrelės ir 
sūnus.  Gyvenimo upės tėkmėje  
bėga dienos ir metai, auga vaikai, 

renčiamas didelis ir erdvus na-
mas, kad užtektų vietos visiems, 
o užaugę vaikai jau kelia sparnus 
-  kuria savo gyvenimus, kurių 
nelygumus, duobes ir anūkų  ne-
šamą palaimą Akvilė priima kaip 
neprilygstamą dovaną, kurios  
,,pakuotėje<...> svarbiausia buvo 
jos didelė šeima“.

Paskutinės, ketvirtosios roma-
no dalies ,,Kodėl nutilo paukš-
čiai?”  dėmesio centre - nelaimė, 
suardžiusi, išdraskiusi, atėmusi 
tai, kas brangiausia, dukroms  su 
anūkais išvykus  pailsėti į nauja-
metinę kelionę. Sukrečia motiną, 
močiutę aplankiusi artėjančios 
tragedijos vizija, pranašingas 
sapnas: ,,Akvilė pamatė save, 
kabinančią rieškutėmis juodą, su 
žemėmis susimaišiusią tešlą, ku-
rią ji dėjo į dubenį ir ruošėsi kep-
ti blynus. Ją sustabdė tuo metu 
jau miręs svainis, sakydamas: 

,,Neimk tu tos 
tešlos.” Apie 
šį sapną Stasė 
Krasauskienė 
yra pasakoju-
si ,,Anykštai” 
po lemtingos 
t r a g e d i j o s , 
nus inešus ios  
4 gyvybes 
ir  septyne-
riems metams 
bei penkiems 
m ė n e s i a m s , 
iki paskutinio 

atodūsio, į komą panardinusios 
antrąją dukterį ir galų gale ją atė-
musios. Šis epizodas itin autobio-
grafiškas, leidžiantis brėžti para-
lelę tarp romano veikėjos Akvilės 
ir kūrinio autorės gyvenimo.

Romanas ,,Kai nutyla paukš-
čiai” alsuoja autentišku skausmu, 
dreskiančiu kiekvieną, skaitantį 
Akvilės gyvenimo istoriją. Nega-
li nejaudinti Motinos gėla ir sti-
prybė, nes amžina yra tiesa, kuri 
tampa esminiu romano moto, kad  
,,motinoms sunku gyventi be 

savo vaikų. Jos visada jų ilgė-
sis. Tai baisi gyvenimo anoma-
lija, verčianti jaustis taip, lyg jos 
gyventų savo išėjusiųjų vaikų 
ir anūkų sąskaita“.  Šis  Stasės 
Krasauskienės kūrinys verčia 
suprasti, koks trapus ir vienkar-
tinis yra gyvenimas, visai nepri-
menantis žaidimo smėlio dėžėje, 
nepanašus į skaitytą knygose,  
,,kad  vienintelė , tikra ir pastovi 
yra Motinos meilė, <...> bet ir 
ji yra bejėgė“. Sukrečia romano 
epiloge Akvilės sakomi žodžiai : 
,,Kai Dievo meldžiau pagalbos, 
pamaniau, kad Jis arba manęs 
negirdi, arba yra ne Visagalis.../   
Atleisk man, Viešpatie!“ Ro-
manas ,,Kai nutyla paukščiai” 
kiekvienam kalba apie dalykus, 
laužančius žmogų, bet nega-
li nekelti susižavėjimo autorės 
nuoširdumas, drąsa, stiprybė, 
gebėjimas prabilti apie tai, kas 
taip artima, iškentėta, krauju už-
mokėta.  Motinos Meilė,  Viltis 
ir Tikėjimas gyvybės amžinu 
pulsu, tapęs atrama, nugulęs į 
kūrinio puslapius, padeda atrasti 
dabartį ir gyventi.    

Nutilusių paukščių giesmė 
nugulė į Stasės Krasauskie-
nės romano puslapius.

Pagrindinės romano veikėjos Akvilės prototipas - anykštėnė Sta-
sė Krasauskienė, 40 metų atidavusi Anykščių ligoninės Akušeri-
jos ginekologijos skyriui.

Išgyventa netektis negrįžtamai pakeitė Stasės ir Vytauto 
Krasauskų gyvenimą.

,,lrytas.lt” V. Ščiavinsko nuotr.

...,,Akvilė pamatė save, 
kabinančią rieškutėmis 
juodą, su žemėmis susimai-
šiusią tešlą, kurią ji dėjo į 
dubenį ir ruošėsi kepti bly-
nus. Ją sustabdė tuo metu 
jau miręs svainis, sakyda-
mas: ,,Neimk tu tos teš-
los.”... (Atkelta iš 1 psl.)
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Medicina buvo gydymo menas, dabar 
vis dažniau - dokumentų pildymas

 
- Medicinos studijos – svajo-

nių profesija.Tai duoklė tėvams 
ar garbė studijuoti prestižinę 
profesiją?

- Apie medicinos mokslus nie-
kada negalvojau kaip apie presti-
žinę profesiją, pakankamai anksti 
buvau nusprendęs, kuo noriu būti. 
Aišku, tokiam sprendimui dide-
lę įtaką turėjo ir namų aplinka. 
Mano mama – gydytoja reabili-
tologė, akupunktūros pradininkė 
Lietuvoje, tėtis – provizorius, 
žolininkas, kartu su tėvais esame 
išleidę ir kelias knygas. Taigi, 
nuo mažens mačiau, kuo užsii-
ma tėvai, todėl mediko profesija 
buvo lyg natūrali tąsa to, ką ma-
čiau vaikystėje. Daug mano su 
tėvais po pievas braidžiota, daug 
vaistažolių pririnkta. Aišku, jau-
nas būdamas kartais ir sukandęs 
dantis tai darydavau, kitokios 
veiklos norėjosi. Tačiau tos vargo 
akimirkos pavirto  neįkainojama 
patirtimi. 

Paskutinius dvejus metus besi-
mokydamas vidurinėje mokyklo-
je papildomai dar lankiau Jaunojo 
mediko mokyklą – tai buvo teori-
nių žinių pradžia, Kauno kliniko-
se atlikau praktiką, teko ten net ir 
grindis pamazgoti... Jokia patirtis 
neatbaidė nuo mediko profesijos.

Jeigu reikėtų dar kartą rinktis, 
be abejo, rinkčiausi gydytojo pro-
fesiją, tik gal eičiau labiau į chi-
rurgijos profilį – esu krapštukas, 
turiu kantrybės, manau, tiktų man 
ši sritis. 

 - Jūsų tėvai – labiau netradi-
cinės medicinos atstovai, ši sritis 
ir Jums ne svetima. Kaip mano-
te, ar netradicinė medicina gali 
konkuruoti su tradicine? O gal 
gali viena kitą papildyti?

- Aš teigiamai žiūriu į netra-
dicinę mediciną. Tačiau yra kita 
problema – netradicinė medici-
na nelabai turi savo vietą: nėra 
valstybinės politikos, reglamen-
tuojančios jos naudojimą gydy-
mo tikslams. Nėra išgrynintų 
kriterijų, kada jau reikėtų taikyti 
tą netradicinę mediciną. Taip at-
siranda visokių blogų patirčių 
– žmogus serga piktybine liga, 
griebiasi kraštutinių netradicinės 
medicinos formų, negauna nori-
mo rezultato ir taip netradicinės 
medicinos įvaizdis menksta.  Tu-
rėtų būti specialistai, kurie aiš-
kiai sudėliotų ir besigydančių, ir 
gydytojų pozicijas: kada galima 
taikyti netradicinę mediciną, o  
kada negalima. Aišku, kai reikia 
„gesinti gaisrą“, aš už tradicinius 
gydymo būdus, čia jau reikalinga 
ir reanimacija, ir intensyvioji te-
rapija. Tačiau kai žmogus serga 
chroniškomis, lėtinėmis ligomis, 
kaip priedas prie tradicinės medi-
cinos alternatyvūs gydymo būdai 
tikrai gali padėti. 

- O kokia Jūsų nuomonė apie 
kanapių naudojimą gydymo 
tikslams?

- Yra kelios kanapių rūšys. Vie-
na jų – jau tapusi Lietuvos kulina-
rinio paveldo dalimi, visi vartoja 
ir problemų tai nekelia. Nuo seno 
žmonės vartojo tą skanų, iš kana-

pių sėklų gaminamą pagardą...
Gal aš nežinau visko apie tų, 

draudžiamų Lietuvoje, kanapių 
ir jų išgaunamų medžiagų varto-
jimą, veikliąsias savybes ar ša-
lutinius poveikius, nežinau, kas 
slepiasi po leidimais ar neleidi-
mais jas legalizuoti, tik man kyla 
vienas klausimas – kodėl vienos 
šalys pripažįsta jų gydomąsias 
savybes, kitos ne? Juk kalba eina 
apie tą patį augalą... Manau, kad 
kiekvienas augalas, vartojamas su 
saiku, tikrai nepakenks.  

 
- Kodėl, turėdamas darbą 

sostinėje, nusprendėte kandi-
datuoti į rajoninės ligoninės di-
rektoriaus postą? 

- Norėjau iššūkių, manau, kad 
turiu potencialo eiti šias pareigas. 
Administracinis darbas man nėra 
visiškai nauja sritis – esu vienoje 
Vilniaus privačioje gydymo įstai-
goje dirbęs direktorės pavaduoto-
ju gydymo reikalams. Aišku, čia 
atsakomybė kur kas didesnė, juk 
esi tas, kuris priima sprendimus, 
formuoja ligoninės įvaizdį. Ta-
čiau nieko nedarau spontaniškai, 
stengiuosi užtikrinti darbų tęsti-
numą. Man nepriimtina, kai viena 
valdžia kaž-
ką pradeda, 
kuria, po 
kelerių metų 
ateina kita 
valdžia ir iš 
pagrindų vis-
ką pakeičia. 
Sprendimus 
s t e n g i u o s i 
priimti pa-
sitaręs, kelis kartus viską nuose-
kliai apsvarstęs. 

 
- Anykščiuose jau „įsitvirti-

no“ frazė apie reikalą „gelbėti“ 
ligoninę. Tai ar reikia nuo ko 
nors gelbėti mūsų ligoninę?

- Gerbiu buvusį šios įstaigos 
vadovą Dalį Vaiginą už tai, kad 
ligoninė neskendėjo skolose, kad 
turėjo „pliusą“. Ligoninė gali di-
džiuotis turėdama gerą diagnosti-
nę įrangą, turim progų dar labiau 
ją pagerinti. Tik gaila, kad kartais 
sunku susikalbėti su valstybi-
nės sveikatos apsaugos politikos 
formuotojais. Pavyzdžiui, Svei-
katos apsaugos ministerija skyrė 
pinigų naujam rentgeno aparatui 
įsigyti. Pagal Akreditavimo tar-
nybos nuostatus, II lygio ligoninė 
turi teikti ir rentgenografijos, ir 
rentgenoskopijos paslaugas. Tai 
reiškia, kad rentgeno aparatas 
turi turėti šias dvi funkcijas. Ta-
čiau, rentgenoskopinė procedūra 
– mirštanti procedūra. Pas mus 
ligoninėje per metus jų padaro-
ma apie 300 ir tai tik todėl, kad 
dirba vyresnės kartos gydytojai, 
kurie dar išmokyti, jog jų būti-
nai reikia. Jaunesnės kartos me-
dikai jų nebedaro. Ši procedūra 
ligos diagnostikai neturi didelės 
įtakos. Pavyzdžiui, Alytaus ligo-
ninėje ši procedūra neatliekama 
jau penkerius metus, Ukmergės 
ligoninėje, kur taip pat yra tokia 
įranga, jau metai, kaip procedūros 
nedaromos. Dvifunkcis rentge-
no aparatas brangus, nusipirk tik 
rentgenografijas darantį aparatą 
-  atvažiuos Akreditavimo tarny-
ba, gali prarasti licenciją. Savi-

valdybė papildomų pinigų irgi 
neskirs. Belieka įstaigos lėšos... 
Jau ir taip turime labai skaičiuoti, 
pavyzdžiui, jeigu sugestų kom-
piuterinio tomografo vamzdis, 
remonto kaina – 50 tūkst. eurų... 
Ir vėl iš įstaigos lėšų... Tokia ta 
mūsų „virtuvė“...

O dėl ligoninės „gelbėjimo“... 
Uždaryti ligoninę labai nesunku – 
vienai paslaugai truputį sumažink 
finansavimą, nuo kitos nukirpk, o 
jeigu dar toks atvejis, koks buvo 
pernai, kai ministerija nuspren-
dė padidinti medikams algas 20 
proc., o finansavimą skyrė tik 
11-12 proc., likusias lėšas reikė-
jo skirti iš įstaigos sukauptų. Dar 
vienas kitas panašus atvejis, ir 
ligoninės neliks. Vis dėlto mano 
tikslas – išlaikyti paslaugų koky-
bę, darniai ir profesionaliai dir-
bantį kolektyvą...

 
- Anykščių ligoninėje dirban-

čių gydytojų amžiaus vidurkis 
gerokai per 50 metų... Ar jau-
čiate personalo trūkumą?

- Žinoma, kad jaučiam. Tik kol 
dar dirba esama komanda, kažkaip 
tvarkomės. Reikėtų kardiologo, 
radiologo, vidaus ligų gydytojo, 

neurolo-
go. Ieško-
me jaunų 
m e d i k ų , 
kurie no-
rėtų at-
važ iuo t i 
dirbti į 
A n y k š -
č i u s . 
V i e n a i 

anykštėnei, medicinos studentei, 
būsimai kardiologei, yra apmoka-
mos studijos, tad kaip ir laukiam 
jos, sugrįžtančios čia. Taip pat 
kalbuosi, deruosi su rentgenologe 
iš Kauno. Stebuklai greitai neį-
vyksta, bet judam...

Medikų trūkumas, ypač rajo-
nuose, ne vien medicinos įstai-
gų ir savivaldos problema. Tai  
nuoseklios sveikatos sistemos 
politikos, resursų planavimo pa-
sekmė. Dabar yra europinė nuos-
tata dėl laisvo darbo judėjimo po 
visą Europą. Baigei čia mokslus 
-  ir važiuoji dirbti, kur tik nori. 
Bet jeigu nori 
važiuoti kur šir-
dis geidžia, su-
simoki už viską 
- ir važiuok sau 
sveikas. O jei-
gu jau valstybė 
sponsoriauja, tai 
gal bent kelerius 
metus būtų gali-
ma toje valstybėje padirbėti...

Todėl mes džiaugiamės net ir 
praktiką pas mus atliekančiais 
studentais -  tai vis šiokia tokia 
parama ir pagalba mūsų persona-
lui.

Nors ir jaučiam gydytojų trūku-
mą, tačiau, pagal Ligonių kasoms 
teikiamas ataskaitas, nėra viršija-
mas dviejų savaičių laikotarpis, 
per kurį pacientas turi patekti pas 
specialistą. Kaip jau minėjau, yra 
labai didelis dar vieno kardiologo 
poreikis, bet situaciją išsprendėm 
kaip įmanoma patogiau pacien-
tams – sutrumpinom laiką, per 
kurį mūsų kardiologas atlikdavo 
kitas procedūras, tad liko daugiau 

laiko kardiologinių pacientų kon-
sultavimui. Džiugu, kad ir buvęs 
ligoninės vadovas pasiliko dirbti 
kelias valandas. Apskritai į rajo-
nų ligonines atvažiuojantys spe-
cialistai supranta tokių ligoninių 
specifiką, būna, kad ir ilgiau pa-
silieka, jeigu yra poreikis.

 
- Pernai vasarą ligoninėje ne-

beliko Akušerijos skyriaus, Trau-
matologijos skyrius sujungtas su 
Chirurgijos... Ar Anykščių ligoni-
nė laikui bėgant netaps tik slau-
gos paslaugas teikiančia įstaiga?

- Pagal patvirtintus normatyvus, 
kad būtų skiriamas finansavimas 
Akušerijos skyriui, turi būti apie 
300 gimdymų per metus. Kiek ži-
nau, paskutiniais metais Anykščių 
ligoninėje per metus gimė apie 60 
naujagimių. Tad galima sakyti, 
kad šiokia tokia prabanga išlaiky-
ti tokį skyrių... Taip pat tai atsi-
liepia ir gydytojų kompetencijai 
– kur per dieną gimsta po vieną 
naujagimį, o kur vienas per savai-
tę... Nemanau, kad gimdyvėms  
tapo labai didelė problema nuva-
žiuoti į Uteną ar Ukmergę – vos 
40 kilometrų. Ekstriniais atvejais 
pirmąją pagalbą, kol nėščioji pa-
sieks tolimesnę gydymo įstaigą, 
visada teikia ir mūsų medikai.

Dėl kitų skyrių... Apskritai ei-
nama prie to, kad būtų mažinamas 
lovadienių skaičius po chirurgi-
nių intervencijų, lygiuojamasi į 
Europos Sąjungos vidurkį. Tačiau 
rezultatų norima kaip Europos 
Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, 
kokią priežiūrą gauna pacientai 
kitose šalyse. Yra šalių, kur iš ti-
krųjų ligonis po operacijos labai 
greitai išrašomas iš ligoninės, ta-
čiau jį namuose lanko ir gydyto-
jas, ir seselė, yra ir socialinių dar-
buotojų komanda, kuri padeda. O 
kaip mes po operacijos išleisime 
žmogų į namus, jeigu jis gyvena 
kokiame nors vienkiemyje, kur ir 
krosnį pačiam reikia pasikūrenti, 
ir vandens ar malkų atsinešti...

Chirurginiai profiliai daugelyje 
ligoninių yra nuostolingi.. 

O slaugos poreikis iš tikrųjų di-
dėja, nes rajonas sensta. Tačiau aš 
nematau nieko bloga, kad šių pas-
laugų teikimas dar būtų ir plečia-

mas. Ligonių 
kasos apmoka 
šią paslaugą, 
kol kas kvotų 
perviršį kan-
triai toleruoja. 
Greta terapi-
nių, chirurgi-
nių paslaugų, 
slaugos pas-

laugų teikimas yra lyg gelbėjimo-
si ratas, kuris padeda sureguliuoti 
lėšų balansą. 

 
- Ar nebado akių pro Jūsų ka-

bineto langą matomos apleistos, 
nenaudojamos didžiulės patal-
pos? Gal turit idėjų, ką čia būtų 
galima įkurti?

- Labai liūdna žiūrėti į tuos iš-
daužytus langus... Gal į šias pa-
talpas būtų galima perkelti kažko-
kį socialines paslaugas teikiantį 
centrą... Kur kas paprasčiau, kai 
po vienu stogu yra kelios įstaigos, 
užuot  jas išmėtant po visą mies-
tą -  tai ir ekonomiškai atsilieptų. 
Tie pastatai, nors ir nenaudojami, 

yra  geros būklės: apšiltintos sie-
nos, viduj, aišku, reikia nemažo 
remonto, bet, kaip sakoma, namo 
karkasas yra stiprus. Girdėjau 
svarstymų, kad čia buvo galvota 
perkelti Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centrą (PSPC), 
tačiau tam reikėjo tik trūkstamų 
kelių milijonų eurų... Aišku, nei 
ligoninė, nei PSPC tokių lėšų 
neturi, finansinė našta gultų ant 
Savivaldybės, kuriai tie pastatai 
ir priklauso, pečių,  tačiau nema-
nau, kad ir Savivaldybė rastų tiek 
pinigų. Žinoma, būtų labai pato-
gu, kad dvi įstaigos veiktų šalia 
viena kitos -  ir pacientams ne-
reikėtų blaškytis po visą miestą, 
supaprastėtų logistika...

 
- Sveikatos apsaugos minis-

tras Aurelijus Veryga, lanky-
damasis Anykščiuose, žmonėms 
smulkiai pasakojo apie piges-
nių generinių vaistų vartojimą, 
neva veiklioji medžiaga juose 
ta pati, tik kaina žmonėms ge-
rokai labiau įkandama. Kokia 
Jūsų nuomonė apie tai?

- Šiuo klausimu neturiu kate-
goriškos nuomonės, nežinau, kas 
po ministerijos pateikiamais skai-
čiais slepiasi. Galbūt yra gerų ir 
generinių vaistų, tačiau ir iš savo 
patirties, ir iš pokalbių su kolego-
mis galiu daryti išvadą, kad origi-
nalus vaistas kartais yra nepakei-
čiamas. Nesvarbu, kad generinis 
vaistas turi tą pačią molekulę, 
kaip ir originalas, tačiau sudėtinės 
dalys aplink tą molekulę kartais 
keičia vaisto dinamiką, gal pačios 
medžiagos švarumas turi įtakos... 
Ir tai labiausiai pastebima, kai yra 
skiriami antibiotikai...

Nemanau, kad sveikatos apsau-
gos sistema yra ta sritis, kur turė-
tų būti šitaip taupoma. Yra ir kitų 
pavyzdžių – pabandyk statyda-
mas televizijos bokštą pataupyti 
betonui arba pataupyk statydamas 
tiltą – iš karto pajusi pasekmes. 
Taip pat ir su medicina... Yra vie-
tų, kur galima taupyti, bet yra sri-
čių, kur nevalia peržengti sveiko 
proto ribų.

Apskritai dabar medicina tam-
pa labiau popierių pildymo pa-
slauga, mechanika, kai per rei-
kiamų užpildyti dokumentų kiekį 
gydytojas turi vis mažiau laiko 
pabendrauti su pacientu, išsamiau 
paaiškinti apie jo ligą, sudarytą 
gydymo planą. O juk Hipokrato 
laikais medicina reiškė gydymo 
meną...

 
- Dabar ypač daug kalbama 

apie korupcijos prevenciją, 
„vokelių“ dalijimo stabdymą, 
medicinos įstaigos siekia skai-
drios įstaigos titulo... Taigi, 
koks geriausias būdas padėkoti 
gydytojui?

- Ši tema žemina gydytojo var-
dą... Manau, jog skiriama per daug 
dėmesio ir lėšų visokioms korup-
cijos mažinimo programoms, ver-
čiau šios lėšos būtų panaudotos 
sveikatos paslaugų kokybės ge-
rinimui. Gydymas yra tiesioginis 
medikų darbas, kuris labai daž-
nai tampa gyvenimo būdu, kada 
jau nebeskaičiuoji darbo valan-
dų, dirbi tiek, kiek reikia ir kada 
reikia. Man net nesinori šia tema 
kalbėti... 

(Atkelta iš 1 psl.)

Ieškome jaunų medikų, kurie 
norėtų atvažiuoti dirbti į Anykš-
čius. Vienai anykštėnei, medici-
nos studentei, būsimai kardiolo-
gei, yra apmokamos studijos, tad 
kaip ir laukiam jos sugrįžtančios 
čia.

...rezultatų norima kaip 
Europos Sąjungoje, ne-
atsižvelgiant į tai, kokią 
priežiūrą gauna pacientai 
kitose šalyse...
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parduoda

įvairūs

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.

DENGIAME 
ŠLAITINIUS STOGUS.

Stogų renovacija.
Lietaus sistemų nuvedimas. 

Pakalimai.
Tel. (8-653) 63346.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

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

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą - vienkiemį ant kalno su 
4 ha žemės Maželių k., Kavarsko 
sen. 80 kv. m medinis namas pa-
keistu stogu, ūkiniai pastatai, lau-
ko virtuvė, pirtis.

Tel. (8-618) 14970.

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

Tel. (8-600) 69646.

Medinį namą Troškūnų centre. 
Yra garažas, pagalbinis pastatas.

Tel. (8-699) 61232.

Gyvenamąjį medinį namą su 38 
arų sklypu Debeikių miestelyje, 
Anykščių r. Yra klėtis, tvartas ir di-
delis sodas.

Tel. (8-688) 38635.

2 kambarių butą renovuotame 
name Anykščiuose arba keičia į 
butą Kavarske.

Tel. (8-679) 81190.

Dviejų kambarių butą su patogu-
mais Ažuožeriuose. Kaina sutarti-
nė.

Tel. (8-608) 18683.

Kuras

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas, po 7 erdmetrius, kaladė-
lėm: alksnines - 200 Eur, beržines 
- 230 Eur. Skaldytos 20 Eur bran-
giau. Atveža nemokamai. Visame 
rajone.

Tel. (8-607) 24278.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškovežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams iš Šepetos.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-698) 55663.

Pasirūpinkite dabar! Medžio pju-
venų briketai. Pristato.

Tel. (8-679) 83487.

Gyvuliai

Dvi telyčias. Veršiuosis liepos 
mėnesį.

Tel. (8-627) 72709.

Karvę.
Tel. (8-672) 44183.

Ožką.
Tel. (8-604) 27891.

Kita

Įvairią pjautą statybinę medieną 
(gegnės, įvairios lentos, kt.). 

Tel. (8-630) 57490.

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

D. Lingienės ūkyje Anykščių ra-
jone - braškių uogas patiems pa-
siskinti. Kaina nuo 0,90 Eur/kg iki 
1,50 Eur/kg. Uogų kiekis ribotas.

Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-698) 78024. 

Veikiantį JUMZ-6KA pakrovėją 
(posūkiai hidrauliniai, yra greiferi-
nis ir siauras kaušai, naujos gali-
nės padangos). 

Tel. (8-699) 62481.

Traktorių T-40. Veikia visi agre-
gatai, užvedimas starteriu, kaina 
sutartinė. Čekoslovakišką starterį.

Tel. (8-650) 98465.

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

Tel. (8-612) 57075.

MTZ-820, T-150K, MTZ-50, DT-
14, šienapjovę KUNH 2,4 m plo-
čio, sunkvežimį ZIL-130. Kainos 
sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

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.

 ,,Anykštos redakcija”
siūlo darbą žurnalistui

Reikalavimai: aukštasis 
universitetinis (huma-
nitarinis) išsilavinimas. 

Pageidautina darbo patirtis.
Tel. (8-687) 25892.

Reikalinga tvarkinga ir be 
žalingų įpročių šeima gyventi 
ir prižiūrėti sodybą Molėtų r. 
Mokamas atlyginimas, sutei-
kiamas gyvenamas plotas.

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

Reikalingi E 
kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties – sudaro-
me mokymosi sąlygas. Taip pat 
bendradarbiaujame pasirašyda-
mi trišales sutartis su darbo už-
imtumo tarnyba, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel. (8-686) 23411.

Traktorininkui, ūkio darbininkui ir 
karvių melžėjai (-ui) pienininkystės 
ūkyje Panevėžio r.  Patirtis nebū-
tina, apmoko. Darbuotojus veža į/
iš darbo, apgyvendina, laiku moka 
atlyginimą.

Tel. (8-682) 25605. 

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

Tel. (8-606) 22646.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

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

Melžėjai (-ui).
Tel. (8-673) 03533.

Reikalingi grybų, uogų, obuolių 
supirkėjai. 

Tel. (8-629) 23761.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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

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

Smulkina žolę, šienauja pievas. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-676) 38019.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62 969.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

Dengia stogus prilydoma bitumi-
ne danga. Dirba greitai, kokybiš-
kai.

Tel. (8-682) 44541.

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.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Išnuomojamos 30 kv. m 
patalpos

 Anykščiuose, Vilniaus g. 29, 
šalia poliklinikos, “Norfos” par-

duotuvės.
Tel.: (8-687) 25892, (8-686) 33036.

Išsinuomotų 6-12 mėn. 
arba pirktų sausą garažą 

Anykščiuose.
Tel. (8-699) 18595.

Žiedai spalvina anykštėnų kasdienybę

Pomėgis perauga į aistrą

,,Pagauti kablį“ sodininkystėje 
labai lengva. Šia liga susergama, 
matyt, taip pat nepastebimai, 
kaip ir alkoholizmu. 

,,Pasodinau apie 70 įvairių 
rūšių ir veislių šermukšnių. Re-
gis, kai tiek daug turi, kaip ne-
nusipirkti dar vieno...“, - apie 
tai, kaip nekaltas pomėgis virsta 
didele aistra kolekcionuoti,  kal-
ba gamtininkas S. Obelevičius, 
kurio kolekcijos seniai peraugo 

(Atkelta iš 5psl.) Traupio pagrindinės mokyklos 
žemės sklypą. Augalais dabar 
užsodintas ir miestelio centras.

Šiomis dienomis S. Obele-
vičius lankosi Lenkijos mieste 
Uniejov, kuriame, panašiai kaip 
Anykščiuose per miesto šventę, 
šiomis dienomis tiesiami flo-

ristiniai kilimai. ,,Europoje yra 
nemažai miestų, kurie tiesia flo-
ristinius kilimus. Yra net idėja 
floristinių kilimų meną įtraukti 
į saugotinų UNESCO nemateri-
alaus paveldo objektų sąrašą“, 
-,,Anykštai“ kalbėjo Anykščių 
meras.,, Į Lenkiją vykau šiemet 
vienas, Anykščiai Uniejove gė-
lių kilimo neties, nes taupome 

Savivaldybės pinigus, tačiau ki-
tais metais bandysime“. 

Tačiau į Lenkiją vienas pats 
automobilį nuvairavęs meras 
neslėpė, jog grįždamas namo 
aplankys netoli esantį dendro-
logijos parką, iš kurio, mažai 
tikėtina, kad kokio naujoko jis 
neatsivežtų į Traupio botanikos 
daržą.



SKELBIMAI 2019 m. birželio 22 d.

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 512

parduoda

Vyr. redaktorė

BRANGIAI 
PerKAMe MIŠKą.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VerŠeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Superkame KArVeS, 
BULIUS Ir TeLyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283
Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Perka VerŠeLIUS, 
ŠVIežIAPIeNeS KArVeS. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Kavarsko 
paukštynas prekiauja 

vienadieniais ir 
paaugintais viš-

čiukais broileriais, 
lesalais.

 Tel. (8-611) 46451.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VIŠČIUKAI!

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Birželio 25 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.

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.

Nuoširdžiai dėkojame Virginijai Petrikonienei, artimiesiems, giminėms, draugams, 
kaimynams, giedotojoms, klebonui ir visiems padėjusiems į paskutinę kelionę paly-
dėti mūsų brangiausią žmogų - vyrą, tėvelį, senelį Albertą BUITVYDĄ.

Liūdi žmona Alvyda ir dukros Gitana, Kristina su šeimomis

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BIRŽELIO 23 d. (sekmadienį) paskutinį kartą 

šiais metais prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotais,sparčiai augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis višty-
tėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Priimami 
išankstiniai 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.
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anekdotas

oras

+12

+25

mėnulis
Birželio 22 - 24 - pilnatis.

Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, 
Ligita, Rūtilė, Ligitas.

Paulinas, Tomas, Kaributas, 
Laima, Inocentas.

šiandien

birželio 23 d.

birželio 24 d.

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, 
Eiviltas, Janina.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.
anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti 
mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28

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

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

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Įsivaizduok: vaikštai mišku, gry-
bauji ir pamatai mešką. Tau, aišku, 
įdomu, kokia tai meška, nes zoo-
logijos sode buvai seniai ir nieko 
neatsimeni. Knygose skaitei, kad 
meškų būna įvairių, ne vien tos, 
kurios pasirodo cirkuose, bet kny-
gos tavo kišenėje nėra. Tavo kiše-
nėje peilis, kuriuo pjaustai grybus, 
o rankoje - krepšys. Tai kaip, turint 
šiuos daiktus, atpažinti, kokia meš-
ka miške brazda?

Visų pirma, padedi ant žemės 
krepšį ir peilį, tau jų neprireiks. 
Antra, tyliai prisėlini prie meškos 
ir iš visų jėgų spiri jai į tarpkojį. 
Dabar nieko nelaukęs bėk ir ste-
bėk, kas vyksta:

- jei bėgi bėgi, o meška tavęs ne-
siveja, vadinasi, tai pliušinis meš-
kiukas;

- jei bėgi bėgi, įlipi į medį, o 
meška lipa į medį paskui tave, va-
dinasi, tai rudoji meška;

- jei bėgi, įlipi į medį, bet meška 
niekur nelipa, tik taip stipriai pur-
to medį, kad tu nukrenti ant žemės 
arba tiesiai jai į glėbį, vadinasi, tai 
piktasis lokys grizlis;

- jei bėgi, įlipi į medį, o meška 
lipa iš paskos, bet įlipusi į medį 
pradeda graužti jo lapus, vadinasi, 
tai koala;

- jei bėgi bėgi ir niekur nerandi 
medžių, vadinasi, tai baltoji meš-
ka.

***

- Ei, Jonai, mestelėk man kirvį!
- Gaudyk, Petrai!
- Ei, Petrai, ar pagavai?!.. Ko 

tyli, Petrai!?

Pila prakaitai devyni -
Reik gyventi su naktiniais.
Suskalbta jų medžiagytė
Karštį leidžia atlaikyti.
  
Marcės akys kaip žiūronai -
Neprasprūs skylėti šonai,
Brindas ant plačių padalkų,
Tokio nebedėvi mergos, -
 
O pamačius - žinom ją -
Los kaip ciuckis duobėje.
Skalys ji apie dress code’ą -
Gėda jai bus garantuota.

Amiliutė susimąsto 
Ir peticiją surašo.
Jonas va - pilvioką nuogą
Kiaurą dieną gatvėj rodo,

Kasinėjas, blusinėjas,
Švilpauja gauruos jo vėjas.
Nelygybė, neteisybė
Per karščius Anykščiuos žydi.

Amiliutė nori vykti į Italiją atvėsti

Į pikniką? O gal į Vilnių?
,,Facebook“ - e abu Anykščių ra-

jono mero patarėjai - Dalis Vaiginas 
ir Gabrielė Griauzdaitė - Patum-
sienė bei  Savivaldybės adminis-
tracijos komunikacijos specialistė 
Silvija Sakevičiūtė administracijos 
pastato kieme pozuoja ant dviračių. 
Labai panašu, kad valstybės tarnau-
tojai susiruošė į pikniką prie upės... 
Žinia, iš pikniko dviračiu grįžti yra 
paprasčiau nei automobiliu.

Tiesa, realybė gali būti kita. 
Skaudi ir sudėtinga. Prieš keletą 
metų Anykščių savivaldybės admi-
nistracija įsigijo valdiškus dvira-
čius. Na, neva ,,žaliasis patrulis“ ar 
ekologas jais naudosis. Bet pana-
šu, kad tie valdiški dviračiai ilgai 
dulkėjo garaže, kol naujoji rajono 
valdžia juos atrado. 

Dabartiniai rajono vadovai kal-
ba, jog Anykščių rajono biudžetas 
yra sudėtingas, trūksta lėšų. Ar tik 
nebus imtasi griežtų taupymo prie-
monių ir ar nebus apribotas naudo-
jimasis tarnybiniais automobiliais? 
Gal patarėjai ir komunikacijos spe-
cialistė nuotraukai pozavo prieš 
komandiruotę į Vilnių? 


