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šiupinys

Kovo 16 dieną Svėdasų seniūnijos Butėnų kaime iš ūkininko 
Petro Barono aptvarų Vilniaus medžiotojų klubas „Uosinta“į 
laisvę paleido 10 danielių. 

Dviem danieliams prisegti GPS (globalios padėties nustatymo 
sistema) antkakliai, kad mokslininkai galėtų stebėti laisvėje esan-
čių gyvūnų gyvenimą.

Į Svėdasų miškus išleistus danielius 
stebės mokslininkai

Medžiotojų klubo „Uosinta“ 
prezidentas Mindaugas Jablons-
kis „Anykštai“ pasakojo, kad tai 
trečiasis projektas Lietuvoje, kai 
į laisvę danieliai išleidžiami su 
GPS antkakliais.Gyvūnų sėslumą 
bei judėjimą stebės ir analizuos 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijos moksli-
ninkai.

Likusieji, antkaklių neturintys  
danieliai ausyse turės įsagus su 
identifikaciniais numeriais.

,,Laukiniai danieliai šiuo metu 
gyvena Svėdasų seniūnijos miš-
kuose ir reikalingi dėl to, kad 
mažintų afrikinį kiaulių marą 

(AKM) pernešančią šernų popu-
liaciją.Danieliai mėgsta ąžuoly-
nus ir ąžuolų giles, todėl mažiau 
gilių lieka šernams - taip mažina-
mas AKM plitimas”, - pasakojo 
M.Jablonskis.

Apie į laisvę paleidžiamus 
danielius medžiotojų klubas 
,,Uosinta” informavo aplinko-
saugininkus. Aplinkos apsaugos 
departamento Utenos valdybos 
viršininkas Lauris Martišius at-
kreipė dėmesį, kokių problemų 
gali kelti laisvėje gyvenantys da-
nieliai.

Danielių auginimas aptvaruose įvardijamas kaip gana perspek-
tyvus ir pelningas verslas. 6 psl.

Sutarta dėl administracijos direktoriaus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktore grei-
čiausiai taps 32-ejų metų teisininkė Ligita Kuliešaitė. Jos kandi-
datūrą koalicijai siūlo išrinktasis Anykščių rajono meras, konser-
vatorius Sigutis Obelevičius. 

L.Kuliešaitė yra dirbusi Anykščių savivaldybės administracijos 
juriste, pastaruoju metu ji yra Vyriausybės atstovo Utenos aps-
krityje tarnybos darbuotoja. 

Valdančioji koalicija - konservato-
riai, socialdemokratai, ,,valstiečiai“ 
ir liberalai -  tuoj pat po rinkimų 
sutarė, kad vicemero postas atiteks 
socialdemokratams, o pastarieji į  šį 
postą deleguoja partijos skyriaus pir-
mininką Dainių Žiogelį.

Koalicija dalijasi 5-6 postus: vice-
mero, administracijos direktoriaus, 
jo pavaduotojo bei 2-3 mero pata-
rėjų. Administracijos direktoriaus 
postas buvęs ilgų politikų diskusi-
jų objektu - svarstytos bankininko 
Vytauto Bernatavičiaus, buvusios 
administracijos direktorės Venetos 
Veršulytės, buvusio Anykščių li-
goninės direktoriaus Dalio Vaigino 
kandidatūros. 

Galutinį sprendimą dėl Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus per-
sonalijos koalicijos partneriai priims 
pirmadienį, tačiau panašu, kad nei 
,,valstiečiai“, nei socialdemokratai, 
nei liberalai L.Kuliešaitės kandida-
tūrai neprieštarauja. 

Kol kas neaišku, koks bus sprendi-

mas dėl administracijos direktoriaus 
pavaduotojo. Šis postas atiteks arba 
,,valstiečiams‘, arba liberalams. Bent 
jau penktadienį realiausia buvo, jog 
liberalai į šį postą siūlys jau anksčiau 
administracijos direktoriumi dirbusį 
Saulių Rasalą, o ,,valstiečiai“ keti-
no siūlyti buvusios Anykščių verslo 
centro direktorės Renatos Gudonie-
nės kandidatūrą.  Tiems, kurie ne-
gaus direktoriaus pavaduotojo posto, 
atiteks mero patarėjo vieta. Mero pa-
tarėjo vietos pageidauja ir socialde-
mokratai, ir konservatoriai. Tad gali 
būti, kad bus įsteigtas trečiasis mero 
patarėjo etatas. 

Tradiciškai visi koalicijos partne-
riai penktadienį ,,Anykštai“ aiškino, 
kad jų partijoms svarbu ne postai, 
o darbingas ir klestintis rajonas. 
,,Nesispyriosime dėl L.Kuliešaitės. 
Nebuvome prieš ir ,,valstiečių“ siū-
lytą kandidatūrą“, - ,,Anykštai“ sakė 
D.Žiogelis.

,,Turime ir mes ką pasiūlyti, bet 
ne dėl postų einame į koaliciją“, 

- D.Žiogeliui antrino ir Anykščių 
liberalų lyderis Lukas Pakeltis, taip 
pat dėstęs, kad L.Kuliešaitės kandi-
datūra jam ir jo bendražygiams yra 
priimtina.

Konservatorių, ,,valstiečių“, so-
cialdemokratų ir liberalų valdančio-
joje koalicijoje yra 19 narių. Pagal 
Kęstučio Tubio visuomeninio komi-
teto ,,Anykščių krašto labui“ sąrašą 
į  rajono Tarybą išrinktas Savival-
dybės administracijos direktoriaus  
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 

,,Anykštai“ sakė, kad, renkant vi-
cemerą, jis pritars D.Žiogelio kan-
didatūrai. Panašu, kad į opoziciją 
negrims ir kitas komiteto atstovas, 
kadenciją baigiantis administracijos 
direktorius Audronius Gališanka. 
Gilios prasmės kovoti su valdančiąja 
koalicija neturėtų matyti ir vienin-
telis į Tarybą išrinktas ,,darbietis“ 
Ričardas Sargūnas. Tad jeigu forma-
lioje daugumoje ir išliks tik 19 koa-
licijos balsų, tai neformalioje - gali 
būti ir 22-23 balsai.

Anykščių rajono savivaldybės administracijai greičiausiai vado-
vaus 32-ejų metų teisininkė Ligita Kuliešaitė.

Nuotrauka iš ,,Facebook“-o

Upėje skendusią 
moterį išgelbėjo 
kunigas

2 psl.

Ligoninės 
vadovai - nėra 
užtikrinti dėl 
ateities

2 psl.

Seniūnų gėdą 
pridengtų 
darbininkai

6 psl.

Nauji namai 
paukščiams

12 psl.

Premija. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje kovo 19 d. vy-
kusio II pianistų konkurso „Lis-
ztofonija“  premiją pelnė Londone 
besimokanti jaunoji virtuozė Mil-
da Daunoraitė. M.Daunoraitė yra 
buvusios Anykščių vyr.architektės, 
šiuo metu Panevėžio miesto savi-
valdybės Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus vedėjos  ir 
architekto Vytenio Daunoro dukra.

Žuvys. Anykščių miesto par-
ko tvenkinyje – negyvos žuvys.
Anykštėnas Alfredas Motiejūnas 
netgi suskaičiavo, kad vandenyje 
mirksta 14 negyvų žuvų.Kas turėjo 
pasirūpinti parko tvenkinio žuvi-
mis – nežinia. Pats A.Motiejūnas 
juokauja, kad, ko gero, Anykščių 
naujų vėjų bendruomenė, kuri šia-
me tvenkinyje buvo surengusi žve-
jybos varžybas.

Pamokos. Pernai Anykščių rajo-
no tarybos posėdžiuose pasisakiu-
siems kalbėtojams savivaldybės 
kalbos tvarkytoja įteikė 220 lape-
lių.Šiuose lapeliuose pranešėjams 
nurodytos jų kalbos klaidos. Ar 
tokia priemonė duoda kokį nors 
efektą, Anykščių rajono savivaldy-
bė nedetalizuoja.

NATO. Kovo 29 dieną  Anykš-
čių rajono šeimos ir vaiko gerovės 
centras minės NATO dieną. Minė-
jime Svėdasų seniūnijos Aulelių 
kaime  dalyvaus Lietuvos karinio 
jūrų laivyno pajėgų kariškiai. Cen-
tras kelbia, kad vyks edukacinis 
pokalbis „Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų dalyvavimas tarptautinėse 
misijose“.Lietuva į NATO įstojo 
2004 metų kovo 29 dieną.

Skaičiuotojai. Kavarsko pagrin-
dinės mokyklos – daugiafunkcio 
centro šeštokas Kristupas Kaspa-
ras mintinojo skaičiavimo konkur-
se „Matmintinis“ iškovojo 19 vietą 
ir pateko į respublikinį konkurso 
finalą.  Puikius rezultatus pasiekė 
ir 6 klasės mokinys Adrijus Juras, 
užėmęs 30 vietą bei Nojus Kara-
lius, užėmęs 31 vietą. Šie mokiniai 
pateko į greičiausiai mintinai skai-
čiuojančių Lietuvos mokinių pen-
kiasdešimtuką. Mokinius konkur-
sui parengė matematikos mokytoja 
Vilma Kriaučiūnienė.
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spektras

Temidės svarstyklės

Šv. Juozapo iškilmėje melstasi ir už Vaižgantą, 
ir už naują valdžią... Raimondas GuobIS

Antradienį, kovo 19 d., Svėdasuose švęsti Šv. Juozapo atlaidai, 
tradiciškai vyko ir Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo gau-
sus būrys tikinčiųjų ir net šeši kunigai. Išpažintys, pamąstymai, 
puikus pamokslas, pakili nuotaika ir galimybė linksmintis, nes 
nuo seno tai yra vienintelė diena Gavėnioje, kuomet galima švęsti 
ir net vestuves kelti.

Nuodėmės tiesiog biro kaip iš gau-
sybės rago, net prie keturių klausyklų 
girdėjosi šnaresys, šioks toks šnabž-
desys, prislopinti nusidėjėlių balsai 
ir tikslūs pamokymai iš kunigų lūpų. 
Pasigėrėtina matyti solidžius vyrus, 
uoliai besidarbuojančius vienu metu 
net keturiose klausyklose. Ypatingas 
vaizdinys, kuomet pritrūkęs išpa-
žinties einančių rimtas dvasininkas, 
pasilikęs sėdėti klausykloje, susi-
mąstęs atsivertė kunigišką maldų 
knygą, storą, parausvintais puslapių 
pakraštėliais.

Šv. Mišių šventimui vadovavo 
tikras svėdasiškis, nūnai Vadoklių 
ir dar dviejų parapijų klebonas kun. 
Ričardas Banys, įdomu, kad jam 
asistavusių dvasininkų vardai taip 
pat prasidėjo R raide - Panevėžio 
katedros vikaras Rimantas Kaunie-
tis ir vietinis klebonas Raimundas 
Simonavičius. Darbą klausyklose 
užbaigę, dalydami komuniją  prie jų 
prisijungė ir Šimonių klebonas Sau-
lius Kumelis, Utenos senosios baž-

nyčios klebonas Kęstutis Palepšys 
ir Albertas Kasperavičius iš Ska-
piškio. Tokios dvasininkų gausos 
seniai vienu metu mūsų bažnyčioje 
nebūta, tarsi senų laikų atlaiduose - 
visas šešetas.

 Evangelijos pagal Matą ištrauka 
pasakojo apie Šv. Juozapą, priminė 
jo istoriją, jo teisumą, dievobaimin-
gumą, gebėjimą suprasti Dievo žen-
klus ir jais vadovautis. Pamokantį, 
susimąstyti skatinantį pamokslą 
pasakė kun. R. Banys. Jis kalbėjo 
apie išorinio ir vidinio gyvenimo 
atitikimo svarbą, eilinių parapijie-
čių lemiamą vaidmenį tikinčiųjų 
bendruomenės gyvenime, apie ben-
drą atsakomybę, neužkraunant rū-
pesčių vien tik  dvasininkams, nes 
ir jie išaugę mūsų visuomenėje, jų 
paklydimai - tai mūsų visų paklydi-
mai. Kalba apie Juozapo šventumą, 
jo dvasine globa gaubiamą katali-
kų bažnyčią kvietė nuolat klausti 
savęs: ,,Kiek dar manyje liko ka-
taliko?“ Pasitelkęs statistiką, gany-

tojas pateikė kraupius katalikiško 
krašto šiandienos skaičius: pernai 
padaryta 5000 abortų, išsiskyrė 
8000 porų, ir tai vyksta tikinčiųjų 
bendruomenėse. Kvietė nieko ne-
laukiant jungtis į bendruomenės 
veiklą, skleisti šviesų pozityvizmą, 
gebėti dalytis, darbais siekti taikios 
vienybės. Prisimintas ir garsiausias 
svėdasiškių Juozapas - kan. Juozas 

Tumas- Vaižgantas, kurio jubilie-
jinius metus šiemet išgyvename, 
minėtas ir prieš du dešimtmečius 
Traupyje miręs svėdasiškis, kun. 
Steponas Galvydis. Maldose buvo 
prašoma dangiškosios globos jiems 
ir visiems mūsų mirusiesiems, 
meldžiama išminties ir tikrosios 
tarnystės dovanos naujai išrinkta-
jai valdžiai... 

Prie Šv. Juozapo altoriaus nusifotografavo atlaiduose dalyva-
vę kunigai. Pirmoje eilėje iš kairės - Raimundas Simonavičius, 
Ričardas Banys, Rimantas Kaunietis; antroje eilėje - Kęstutis 
Palepšys, Saulius Kumelis ir Albertas Kasperavičius. 

Autoriaus nuotr.

Granata. Atėnuose į Rusijos 
konsulato kiemą ankstų penkta-
dienį buvo sviesta granata, pra-
nešė policija. Atėnų Chalandrio 
priemiestyje esančio konsulato 
teritorija buvo aptverta pareigū-
nų, į įvykio vietą atvyko išmina-
vimo specialistai, nurodė šaltinis 
iš policijos. Vis dėlto granata ne-
sprogo, ir per incidentą, įvykusį 
4 val., niekas nenukentėjo. Kon-
sulatas tuo metu buvo uždarytas. 
Manoma, kad granatą sviedė 
vienas ar du asmenys, atvažia-
vę motociklu. Policija aiškinasi 
galimus ryšius su vėliau Atėnų 
centre rastu sudegusiu motoci-
klu. Incidentas turi tipišką šalies 
kraštutinių kairiųjų grupių braižą. 
Gruodžio mėnesį granata sprogo 
prie vienos pagrindinių Graikijos 
žiniasklaidos grupių „Skai“, ap-
gadindama pastatą.

Planai. Rusija veikiausiai netu-
ri planų pulti NATO sąjunginin-
kes, ketvirtadienį pareiškė JAV 
štabų vadų komiteto pirmininkas 
generolas Josephas Dunfordas.
„Nemanau, kad dabar (Rusijos 
prezidentas) Vladimiras Putinas 
ketina atakuoti NATO sąjungi-
ninkes įprasta šio žodžio prasme, 
nes akivaizdu, jog ta kaina, kurią 
teks už tai sumokėti, smarkiai 
viršys galimą naudą“, – pareiškė 
J. Dunfordas Atlanto Taryboje. 
Vis dėlto generolas pabrėžė, kad 
Rusijos vadovybė 2016 metais 
kišosi į JAV prezidento rinkimus. 
Rusijos prezidentas „įvykdė tam 
tikrų veiksmų JAV rinkimų kon-
tekste 2016 metais, stengdama-
sis sugriauti mūsų demokratiją. 
Kadien jis vykdo informacines 
operacijas ir operacijas Europos 
kibernetinėje erdvėje“, – sakė 
amerikiečių karininkas, pavadi-
nęs Rusiją autoritarine valstybe.

Sprogimas. Rytų Kinijos che-
mijos fabrike išvakarėse droks-
telėjusio sprogimo aukų penkta-
dienį padaugėjo iki 47, pranešė 
pareigūnai. Tai yra viena dau-
giausiai gyvybių pasiglemžusi 
pramonės nelaimė pastaraisiais 
metais. Daugiau kaip 600 žmo-
nių prireikė medikų pagalbos po 
ketvirtadienio popietės sprogimo 
pramonės parke Jančengo mieste 
Dziangsu provincijoje, į „Twit-
ter“ panašioje platformoje „Wei-
bo“ nurodė miesto pareigūnai. 
Mažiausiai 90 žmonių patyrė sun-
kių sužalojimų. Nelaimės prie-
žastį tiriantys pareigūnai sako, 
kad buvo suimta žmonių, bet jų 
skaičius neskelbiamas. Vietos 
pareigūnų teigimu, tame fabrike, 
kur įvyko incidentas, daugiausia 
buvo gaminami žaliaviniai che-
miniai produktai, įskaitant itin 
degų junginį anizolą.

Aukštumos. JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas ketvirtadienį 
pareiškė, kad Vašingtonas turėtų 
pripažinti Izraelio suverenitetą 
Golano Aukštumose - teritorijoje, 
kuri buvo atplėšta nuo Sirijos ir 
aneksuota, nors tarptautinė ben-
druomenė šio žingsnio niekada 
nepripažino. „Po 52 metų laikas 
Jungtinėms Valstijoms visiškai 
pripažinti Izraelio Suverenitetą 
Golano Aukštumose”, - sakoma 
D. Trumpo “Twitter” žinutėje. 
Prezidentas pridūrė, kad ši terito-
rija pasižymi „kritine strategine 
ir saugumo svarba Izraelio Vals-
tybei ir Regiono Stabilumui!”

Plėšikai. Kovo 21 dieną, apie 
22.00 val., į moters (g. 1954 m.) 
namus Kavarsko seniūnijos Knitiš-
kių kaime įsiveržė du nepažįstami 
vyriškiai (apie 40 metų amžiaus), 
kurie, prisistatę pareigūnais, reika-

lavo jos atiduoti nelegalų alkoholį, 
padirbtus pinigus, suradę kamba-
ryje keturis alkoholinių gėrimų 
butelius bei 80 eurų, pasišalino. 
Padaryta 100 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Paieška. Kovo 18 dieną, apie 

17.56 val., gautas moters pareiški-
mas, kad apie 07.00 val. iš namų 
Kurkliuose, Kavarsko g., išėjo du-
kra (g. 2005 m.) ir iki šiol negrįžo. 
Dukros mobilusis telefonas išjung-
tas, paskutinė telefono buvimo 
vieta nustatyta 15.41 val. Vilniuje. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Kovo 19 dieną, apie 
07.00 val., Troškūnų seniūnijos  
Mediniškių kaime, namuose, ras-
tas vyro (g. 1952 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Upėje skendusią moterį išgelbėjo kunigas
Kovo 15 dieną Anykščiuose  nuo tilto per Šventosios upę nu-

šokusią moterį iš vandens ištraukė Anykščių šv.Mato bažnyčios 
vikaras Mindaugas Šakinis.

Kunigas M.Šakinis penktadienio 
rytą vaikštinėjo prie upės su labra-
doru Rojumi ir pamatė vandenyje 
plūduriojančią moterį. Dvasini-
ninkas nedvejodamas šoko į ledinį 
Šventosios upės vandenį ir už pa-
žastų moterį ištempė į krantą. Tuo 
metu jis sutanos nedėvėjo.

Kunigas M.Šakinis tokio savo 
poelgio nevadina didvyrišku ir tei-
gia pasielgęs taip, kaip tokioje si-

tuacijoje būtų pasielgęs ir bet kuris 
kitas žmogus.

Anot kunigo M.Šakinio, moteris, 
nešama srovės, plaukė upe be jo-
kių gyvybės ženklų ir jis  iš pradžių 
pagalvojo, kad tai gali būti negy-
vas žmogus. Telefonu susisiekęs su 
pagalbos tarnybomis, dvasininkas 
pasakojo, kas vyksta, ir ėjo žemyn 
palei upę, lygiagrečiai plaukiančio 
kūno. Skubiai pririšęs vedžioja-

Anykščių šv.Mato bažnyčios 
vikaras Mindaugas Šakinis 
fiziškai žmogų gelbėjo pirmą 
kartą gyvenime.

mą šunį, jis nusprendė nelaukti 
atvykstančių gelbėtojų ir puolė 
pats traukti nelaimėlę. Kai mote-
ris buvo ištraukta į krantą, atvyko 
ugniagesiai ir greitoji pagalba.

Nuo tilto nušokusi moteris rim-
tesnių susižalojimų nepatyrė, ji 
buvo perduota medikų žinion.

Už didvyrišką poelgį kunigas 
M.Šakinis greičiausiai bus įvertin-
tas ir apdovanotas gelbėtojų. Re-
portažą apie kunigą parodė LNK 
televizijos žinios.

Anykščių šv.Mato bažnyčios 
vikaru 38-erių M.Šakinis buvo pa-

skirtas 2017 metų liepos mėnesį. 
Prieš tai jis tarnavo Biržų, Utenos, 
Panevėžio bei Rokiškio parapijose.

-ANYKŠTA

,,Pati suprantu, kad atitarnavau. 
Bet susiklosto aplinkybės... Galiu 
pasakyti, kad šią savaitę stabiliai 
dirbsiu“, - ,,Anykštos“ praėjusią sa-
vaitę paklausta apie ateities planus, 
tolimų perspektyvų neprognozavo 
V.Pažėrienė.

O A.Vasiliauskui, praėjusį antra-
dienį, regis, buvo neramu, ar jam 
tik neteks ieškotis darbo, jeigu meru 
bus išrinktas ne Kęstutis Tubis, o 
Sigutis Obelevičius. ,,Nežinau, ką 
atsakyti. Be komentarų. Nežinau, 

Ligoninės vadovai - nėra užtikrinti dėl ateities Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ilgametė Anykščių rajono ligoninės vyriausiųjų gydytojų ir 
direktorių pavaduotoja Virginija Pažėrienė dar 2018 metų ba-
landžio 23 dieną parašė pareiškimą, prašydama atleisti ją iš uži-
mamų pareigų. Tačiau gydytoja vis priprašoma dar šiek tiek pa-
dirbėti. Dėl savo ateities, regis, nėra labai užtikrintas ir naujasis 
Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas.

kas mane pakvies, kas pasikeis. Esu 
atskaitingas merui. Pasakys išeiti.... 
Atvažiavau, ruošiausi tam kon-
kursui. Atvažiavau dirbti, prisidėti 
prie Anykščių kilimo“, - ,,Anykš-
tai“ kalbėjo ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas.

Laikinai Anykščių rajono mero 
pareigas einantis vicemeras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, kad 
vertinti tik tris mėnesius dirbančio 
A.Vasiliausko veiklą yra dar per 
anksti. ,,Nematau kažkokių pasikei-

timų. Medikų kolektyvas - sudėtin-
gas, visi išsilavinę žmonės. Atėjus 
žmogui  ,,iš šono“, neturinčiam va-
dovavimo patirties, tuoj pat atsiras-
ti kažkokie rezultatai net ir negali. 
Gal tik po pusmečio bus galima pa-
klausti, ką jis padarė“, - ,,Anykštai“ 
kalbėjo S.Obelevičius.

Pasak laikinojo rajono vadovo, 
A.Vasiliauskui nereikia ligoninės 
gelbėti, nes jis rado visavertę įstai-
gą. ,,Ligoninė visą laiką buvo mūsų 
dėmesio centre, skirdavome papil-
domą finansavimą Akušerijos sky-
riui išlaikyti. Ir dabar ligoninė yra 
visavertė, ne tokia kaip Kupiškio ar 
Molėtų. Mūsų ligoninės gelbėti ne-
reikia, bet ją būtina stiprinti“, - dar 
prieš mero rinkimų antrąjį turą kal-
bėjo S.Obelevičius, sekmadienį vėl 
išrinktas Anykščių rajono meru. 

Anykščių rajono ligoninės 
direktorius Audrius Vasi-
liauskas prieš mero rinkimų 
antrąjį turą nebuvo užtikrin-
tas dėl savo ateities.
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Pagal „Anykštos“ Fb
(kalba netaisyta)

Lietuvą sujungė 27-oji „Maisto banko“ akcija

Gal šv. Velykų stalas bus 
turtingesnis...

VšĮ „Anykščių jausmų rato“ 
savanoriai paramą rinks „MAXI-
MOS“, Anykščių Šv. Mato bažny-
čios Carito atstovai – „NORFOS“ 
(Vilniaus g.), Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centro žmonės – 
„IKI“, Labdaros ir paramos fondo 
„Prieglobstis“ savanoriai – „NOR-
FOS“ (Vilniaus g.) ir Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo centro 
atstovai – „NORFOS“ (Žiburio 
g.) prekybos centruose. 

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centro (ARSPC) direktorė 
Jolanta Pleškienė, paklausta, ar 
kiekviena akcijoje dalyvaujanti 
įstaiga maisto produktus renka 
„savo reikmėms“, kalbėjo: „Taip. 
Pavyzdžiui, dalis mūsų įstaigos 
savanorių surinktų maisto pro-
duktų bus išdalyti mūsų paslaugų 
gavėjams – senyvo amžiaus žmo-
nėms, kita dalis liks Vaikų dienos 
centre, kur yra maitinami centrą 
lankantys vaikučiai. Turim vietos, 
kur padėti ilgai negendančius pro-
duktus, dar nuperkam papildomai 
mėsos ar žuvies ir vaikai gauna ti-
krai gerus ir skanius pietus“.

Taip pat centro direktorė pa-
sidžiaugė, kad žmonės akcijų 
dienomis (Maisto banko akcijos 
vyksta du kartus per metus – pa-
vasarį ir rudenį) geranoriškai nu-
perka maisto produktų ir taip pat 
prisideda prie sunkiau gyvenančių 
žmonių kasdienybės. 

Į klausimą, ar tokie paprasti pro-
duktai, kaip makaronai, cukrus, 
aliejus, tikrai padeda vargingiau 
gyvenantiems senoliams sutaupy-
ti pinigų, J. Pleškienė sakė: „Vie-
nareikšmiškai. Juk tai yra produk-
tai, kuriuos vartojame kasdien. Ir 
žmogui, gaunančiam labai nedi-
deles pajamas, net ir tokie vien-
kartiniai paketai yra labai didelė 
pagalba. Šiais metais šv. Velykos 
dar ne tuoj – todėl manau, kad 
iki švenčių tikrai sukomplektuo-
sim ir išvežiosim maisto paketus 
po mūsų paslaugų gavėjų namus. 
Viliuosi, kad, gavę kasdien var-
tojamų produktų, mūsų senoliai 
gardesnį kąsnį ant šventinio stalo 
pasidės“.

Sunkiausiai gyvena 35 - 50 
metų žmonės 

 Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus, paklaustas, ar 
jo „valdose“ yra daug skurstančių 
žmonių, kalbėjo: „Na, nesakyčiau, 
kad daug. Vis dėlto jų yra ma-
žuma. Patiems vargingiausiems 
vis stengiamės kaip nors padėti. 
Sunkiausiai, sakyčiau, gyvena 35-
50 metų amžiaus žmonės, t.y. tie, 
kurie už socialines išmokas dirba 
viešuosius darbus. Jiems tikrai 
sunku ir priežastis ne tik ta, kad 
miesteliuose, kaimuose trūksta 
darbo vietų, jau yra tokių žmonių, 
kuriems jau tapo įprasta gyventi iš 
pašalpų...“

Seniūnas A. Jurkus sakė, kad su 
laiku pasikeitė ir paramą maisto 
produktais gaunančių žmonių po-
žiūris. „Būdavo labai daug nega-
tyvo... Žmonės piktindavosi, kad 
produktai ne tokie, kokių jie no-
rėtų, kad maistas galėtų būti įvai-
resnis, brangesnis, pasitaikydavo 
atvejų, kad tai kruopos, tai aliejus 
neįtikdavo... Dabar jau to prak-
tiškai nebėra. Žmonės džiaugiasi 
tuo, ką gauna“, – teigė seniūnas.

Paklaustas, ar tokios visuotinės 
akcijos iš tiesų yra reikalingos, 
A. Jurkus sakė: „Be abejo, reika-
lingos. Tik, manau, būtų kur kas 
efektyviau, jeigu jos vyktų daž-
niau – bent kartą per ketvirtį. Tada 
ta parama tikrai gerokai labiau 
pasijaustų, na, bet reikia džiaug-
tis, kad yra Lietuvoje neabejingų 
ir iniciatyvių žmonių, kurie imasi 
organizuoti tokias masines akci-
jas“.

Žmonių sąmoningumas auga 

Labdaros ir paramos fondo 
„Maisto bankas“ Šiaulių - Pane-
vėžio padalinio vadovė Asta Če-
ponienė „Anykštai“ teigė, jog per 
8-erius darbo šioje organizacijoje 
metus pastebėjo pakitusį žmonių 
požiūrį į dalijimąsi, labdarą, au-
kojimą. „Prisimenu, kiek negražių 
žodžių sulaukdavo mūsų savano-
riai prekybos centruose. Paprašyti 
prisidėti prie akcijos, žmonės pyk-
davo, įžeidinėdavo savanorius, ne-
praleisdavo progos pakomentuoti 
ir t.t. Dabar jau to praktiškai nebė-

ra. Jeigu žmogus nenori aukoti, tai 
jis ir neaukoja, tačiau ir nebepyks-
ta“, – kalbėjo pašnekovė. 

Paklausta, gal galinti išskirti 
žmonių grupes, kurie aktyviau-
siai prisideda prie „Maisto banko“ 
akcijų, A. Čeponienė sakė: „Kaip 
bebūtų keista, viena iš aktyviau-
siai aukojančių žmonių grupių yra 
senjorai. Jų motyvas dažniausiai 
būna toks – „ir taip sunkiai gy-
venu, tad vienas kitas euras mano 
gyvenime nieko nepakeis“. Kita 
grupė žmonių – tai į prekybos 
centrus užsukantys tėveliai su ma-
žais vaikais, kurie moko vaikus, 
kad reikia dalytis, padėti, kad au-
koti yra gera“.

A. Čeponienės nuomone, skur-
džiausiai vis dėlto gyvena kaimiš-
kų vietovių žmonės. „Miestuose 
yra įvairiausių pagalbą teikiančių 
institucijų – tai ir savivaldybių 
įstaigos, religinės bendruomenės, 
visuomeninės organizacijos, o 
kaimuose dažniausiai nėra jokios 
pagalbą teikiančios įstaigos“, – 
sakė pašnekovė. 

Rudenį surinkta per 250 tonų 
maisto produktų 

Pernai rudenį vykusios „Maisto 
banko“ akcijos metu parduotuvėse 
šalies gyventojai paaukojo maisto 
už pusę milijono eurų. Ši per 250 
tonų sverianti parama maistu buvo 
išdalyta 180 miestų, miestelių ir 
gyvenviečių, pasiekė daugiau nei 
61 tūkstantį skurdžiai gyvenančių 
žmonių.

Pavasarinė „Maisto banko“ akci-
ja rengiama artėjant šv. Velykoms, 
kad ne tik kasdienis, bet ir šven-
tinis nepasiturinčiųjų stalas būtų 
gausesnis. „Maisto banko“ akci-
jos metu parduotuvėse savanoriai 
prašo žmonių nepasiturintiesiems 
nupirkti paprastų kasdienio vartoji-
mo produktų – makaronų, kruopų, 
miltų, aliejaus, konservų, cukraus ir 
panašių dalykų.  

„Maisto banko“ akcija šįkart vyks 
74 Lietuvos miestuose, ją globoja 
savivaldybių merai. „Maisto ban-
ko“ akcijoje dalyvauja tiek didžiau-
sios šalies socialinės organizacijos, 
tiek ir vietos bendruomenių akty-
vistai.

Kovo 22-23 d.d. Lietuvoje jau 27-ąjį kartą vyks „Maisto banko“ akcija, kuri kvies geros valios 
žmones aukoti maisto produktus skurdžiau gyvenančioms šeimoms, vienišiems asmenims, seno-
liams. 

Anykščių mieste penkiose maisto prekių parduotuvėse bus galima prisidėti prie šios akcijos.

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus sako: „Dažniausiai 
nuperkam ne pačių pigiau-
sių produktų - juk tai auka 
žmonėms: visiems norisi ir 
kokybiškesnio aliejaus, mil-
tų ar makaronų“. 

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė sako, kad 
„Maisto banko“ akcijų metu 
surinktas maistas tampa pie-
tumis ir Vaikų dienos centro 
lankytojams. 

Žmogus - tik žemės 
svečias,

Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį 

į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas 

atgalios...

Nuoširdžiai užjaučia-
me seniūnaitį Vidmantą 
TUMĄ ir artimuosius, mi-
rus mylimam Tėveliui.

Andrioniškio seniūnaitės 
Prima ir Rolanda

užjaučia

Gal tai ir yra atsakymas, kodėl 
visi taip veržiasi į valdžią?

Arvydas JUOZAITIS, filoso-
fas, kandidatas į Lietuvos prezi-
dentus – apie valdžią:

,,Kartą naktį aiškiai supratau – 
lietuviai tol nekenčia valdžios, kol 
į ją nepatenka”.

Rinkimai – irgi savotiška 
sporto šaka…

Arvydas JUOZAITIS, filoso-
fas, kandidatas į Lietuvos prezi-
dentus – apie prezidento rinkimų 
finalą:

,,Prezidento rinkimų naktį, kai 
bus skaičiuojami jūsų balsai, aš 
būsiu ramus kaip olimpietis“.

Reikia įsteigti  nuotekų 
tvarkymo organizatoriaus etatą

Alfrydas SAVICKAS, UAB 
,,Anykščių komunalinis ūkis” 
atliekų tvarkymo organizatorius, 
apie bendrovės rūpesčius:

,,Turgaus tualetai priklauso ko-
munalininkams. Mes neturime kuo 
ištraukti nuotekų, juos reikia per-
duoti ,,Anykščių vandenims“.

Komunaliniame ūkyje galimai 
nutekinama slapta informacija

Linas PRAVILIONIS, laikina-
sis UAB ,,Anykščių komunalinis 
ūkis” direktorius, apie žmonių 
gudrybę:

,,Atidirbinėtojai už pašalpas 
žino, kada yra darbo, ir tuo metu 
nesirodo.”

Seniūnų sueigose reikia 
tik linkčioti galvas

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas, problemas į viešumą 
keliančiam Skiemonių seniūnui 
Stasiui Steponėnui:

,,Stasy, mes juk žinome šitas 
problemas, o tu vis kalbi“.

Juk kažkur turės žaisti ir ma-
žieji Patumsiai…

Gabrielė GRIAUZDAITĖ – 
PATUMSIENĖ – apie vaikų žai-
dimų aikšteles:

,,Žinoma, žaidimo aikštelių nėra 
pakankamai, kai kurias jau reikia 
atnaujinti, sutvarkyti, tačiau po 
truputėlį judame į priekį, stengia-
mės įsigilinti į gyventojų keliamas 
problemas, siūlymus, ypač jaunų 
šeimų, vaikų poreikius.”

Gal padės apsispręsti STT?

KĘSTUTIS TUBIS, nuo par-
eigų nušalintasis ir rinkimus 
pralaimėjęs Anykščių rajono 
meras:

,,Kad gyvensiu, tai tikrai, o ką 
darysiu -  dar nenusprendžiau“.

Kaip vertinate 
savivaldos 
rinkimų
rezultatus? Ko 
tikitės, kokių 
darbų 
laukiate iš 
naujos Anykš-
čių rajono 
valdžios?

Arvydas TALEIŠIS:
- Ar už vandenį, šilumą vis-

gi pagal ankstesnius pažadus 
mokėsime žymiai mažiau? Štai 
koks svarbiausias klausimas.

Rolandas PALUBINSKAS:
- Tikimės, kad ši nauja valdžia, 

pagaliau baigs pradėto kelio 
Anykščiai - Beržinė remonto dar-
bus. Kiek galima šiuo keliu toliau 
trankyti  automobilius? Balsavom 
už šį merą, gal šis išspręs tą bėdą, 
ko nepadarė senasis meras.

Kęstutis KLIMAVIČIUS:

- Labai įdomu, kokios nuo-
monės meras laikysis dėl Šven-
tosios upės užtvankos skydų 
nuleidimo, ir belieka tik vienas 
klausimas: meras yra ūsuotas 
bebras ar ne ?
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Žemės ūkio valdoms modernizuoti 
teikiama parama
Siekiant didinti ūkių gyvybingumą regionuose, ūkininkai jau 

kviečiami teikti paraiškas gauti paramą investicijoms į žemės 
ūkio valdas. Ūkininkai raginami nepraleisti progos efektyvinti 
darbą ūkiuose, juos modernizuoti, užtikrinti sklandų maisto 
tiekimo grandinės organizavimą. Paraiškų teikimo terminas 
tęsiasi nuo kovo 1 d. ir truks iki balandžio 30 d. 

Klaipėdos rajono ūkininkai aktyviai domisi šia parama ir 
jau intensyviai ruošia paraiškas.

Išskirtinis dėmesys – 
produkcijai

Dar 2019-ųjų metų vasario 7 
d. žemės ūkio ministro įsakymu 
buvo patvirtintos taisyklės dėl 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos srities „Parama investici-
joms į žemės ūkio valdas“.

Išskirtos prioritetinės veiklos 
sritys. Ypatingas dėmesys ski-
riamas visuose regionuose ūkių 
gyvybingumui didinti; visų tipų 
žemės ūkio veiklos konkuren-
cingumui skatinti, gerinant eko-
nominės veiklos efektyvumą ir 
rezultatus, taip pat diegiant ino-
vacines ūkių technologijas. Ne 
mažiau svarbus prioritetas – ska-
tinti maisto teikimo grandinės or-
ganizavimą, įskaitant žemės ūkio 
produktų perdirbimą ir tiekimą 
rinkai. 

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiama ši veikla: žemės ūkio 
produktų gamyba; prekinių že-
mės ūkio produktų, pagamintų 
ar išaugintų valdoje, apdoroji-
mas (rūšiavimas, pakavimas, su-
rinkimas ir t. t.), perdirbimas ir 
tiekimas rinkai arba pripažinto 
žemės ūkio kooperatyvo tik iš 

savo narių jų valdose pagamintų 
ar išaugintų žemės ūkio produk-
tų supirkimas ir realizavimas, 
supirktų iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų perdirbimas ir iš 
jų pagamintų maisto ir ne maisto 
produktų realizavimas.

Kompensuos darbo jėgos 
stoką

Pareiškėjai gali būti fiziniai 
asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio veikla ir savo vardu įregis-
travę ūkininko ūkį ir valdą, arba 
juridiniai asmenys, užsiimantys 
žemės ūkio veikla ir savo vardu 
įregistravę valdą. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Klaipėdos rajono skyriaus na-
rys, Lietuvos ekologinių ūkių 
bei mėsinių galvijų asociacijų 
narys Antanas Lučinskas teigia, 
jog ši parama ūkininkams yra di-
džiulė paspirtis. „Pats dirbu per 
500 ha ir ketinu teikti paraišką 
rudenį, kai bus kitas kvietimas. 
Mūsų yra labiau augalininkystės 
ūkis, mes – grūdininkai. Tačiau 
kaimynystėje esantis pieno ūkis, 
kiek žinau, bandys teikti paraiš-
ką. Jie augina juodmargius bu-
liukus, t. y. 70 ha smulkus ūkis, 

be to, anksčiau nėra gavę euro-
pinės paramos“, – pasakojo A. 
Lučinskas. Anot jo, tokia parama 
labai svarbi, norint modernizuoti 
ūkius, automatizuoti kad ir mel-
žimą. Juolab kad šiais laikais 
rasti melžėją yra sudėtinga, nes 
bent Klaipėdos rajonas yra šalia 
uostamiesčio, tad melžti karvių 
niekas neina, nors yra siūlančiųjų 
ir 800 Eur atlygį. Yra samdomų 
darbuotojų iš Ukrainos, tačiau at-
vykstantieji bodisi melžti karves.

Endriejave augalininkyste ir 
gyvulininkyste besiverčiantis 
Andrius Vainius rekomenduoja 
ūkininkams pasinaudoti paramos 
galimybėmis. „Pats dar 2018 m. 
gavau paramą investicijoms į že-
mės ūkio valdas. Gavome apie 

Ūkininkas A. Lučinskas teigia, jog parama investicijoms į že-
mės ūkio valdas – didžiulė paspirtis.  

Aidano VALAIČIO nuotr.

100 000 Eur. Mūsų tikslas – pa-
sistatyti grūdų bokštus. Tą turime 
padaryti iki kitų metų liepos mėn. 
Ūkio modernizavimas mums pa-
dės įsitvirtinti, išsaugoti kon-
kurencingumą“, – įsitikinęs A. 
Vainius. 

Praėjusiuoju 2014–2018 m. 
laikotarpiu pateiktos 5 299 pa-
raiškos už 496,5 mln. Eur. Para-
mos gavėjais patvirtinti 3 562 pa-
reiškėjai, kuriems numatyta skirti 
305,1 mln. Eur paramos lėšų. Iš-
mokėta 255,9 mln. Eur paramos 
lėšų. Priemonė finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.
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spektras

Tymai. Sparčiai Lietuvoje plin-
tančia infekcine liga – tymais – 
buvo užsikrėtęs ir Seimo narys. 
„Lietuvos ryto“ televizija ketvir-
tadienį pranešė, kad viešintis ne-
norintis Seimo narys įtaria tymais 
užsikrėtęs viešėdamas Ukrainoje. 
Politikas tik pasidžiaugė, kad susir-
gęs išvengė komplikacijų. Ketvir-
tadienį Seimas priėmė rezoliuciją 
ragindamas Vyriausybę imtis neati-
dėliotinų veiksmų dėl tymų protrū-
kio. Siūloma stiprinti visuomenės 
informavimą apie šią ligą, pasirū-
pinti vakcinos rezervu ir prieinamu-
mu norintiesiems pasiskiepyti savo 
lėšomis, kompensuoti savanoriškus 
kraujo tyrimus, siekiant nustatyti, ar 
asmuo turi imunitetą šiai ligai ir ar 
reikalingas skiepas. Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro duomenimis, 
nuo šių metų sausio iki kovo 21-o-
sios Lietuvoje užregistruota per 220 
tymų atvejų. Tuo metu pernai per 
visus metus Lietuvoje šia liga susir-
go 30 žmonių. 

Kariūnas. Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos Karo akademijoje 
iššovęs ginklą susižalojo kariūnas, 
jis paguldytas į ligoninę, pranešė 
kariuomenė. „Kariūnas tuo metu 
atliko dienos tarnybą (budėjimą)“, 
– BNS sakė akademijos viešųjų 
ryšių karininkas kapitonas Dona-
tas Suchockis. Pasak jo, kariūno 
būklė yra stabili. Įvykio aplinky-
bės išlieka neaiškios, nes incidento 
metu galėjo dalyvauti kitas Karo 
akademijos mokinys. Policijos de-
partamentas pranešė, kad kariūnas 
galėjo susižaloti po konflikto su 
kartu akademijoje besimokančiu 
kolega. D. Suchockis teigė negalin-
tis patvirtinti, ar iš tikrųjų tarp 1996 
ir 1997 metais gimusių kariūnų 
buvo įvykęs konfliktas, į tai atsakys 
ikiteisminis tyrimas. Karo policija 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ne-
sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl 
neatsargumo.

Nuostoliai. Didžiausia Ukrainos 
skrydžių bendrovė „Ukraine Inter-
national Airlines“, skraidinanti ir į 
Vilnių, pranešė 2018-aisiais paty-
rusi 2,696 mlrd. grivinų (87,4 mln. 
eurų) grynąjį nuostolį – 8,9 karto 
didesnį nei 2017 metais. „Nuosto-
lių laikotarpį tikimės baigti šiemet, 
toliau didindami keleivių skaičių“, 
– sakė bendrovės vadovas Jurijus 
Mirošnikovas. Pernai aptarnau-
ta per 8 mln. keleivių – 15 proc. 
daugiau nei užpernai. Skrydžių 
padaugėjo 9 proc. iki 61,5 tūkst., 
o vidutinis keleivių vietų užimtu-
mas siekė 81 procentą. Krovinių 
ir pašto siuntų pergabenta 12 proc. 
daugiau nei užpernai – 21,35 tūkst. 
tonų. 

Ciklonas. Prie retai apgyvendin-
tos Australijos šiaurinės pakrantės 
artinantis dviem galingiems ciklo-
nams, pareigūnai evakavo maž-
daug 2 tūkst. gyventojų ir perspėjo 
dėl stipraus vėjo, didelio banga-
vimo, liūčių ir potvynių. Žmonės 
buvo evakuoti iš Šiaurės Teritori-
jos rytinės pakrantės. Meteorologi-
jos biuro vadovas Toddas Smithas 
penktadienį sakė, kad „Trevoras“ 
kaip 4-os kategorijos audra rytine 
Šiaurės Teritorijos pakrante turi 
praslinkti šeštadienį ryte. Šiuo 
metu ciklono vėjų greitis yra 130 
km per valandą. „Veronica“ taip 
pat tikriausiai bus 4-os kategori-
jos audra, kai sekmadienį vakare 
slinks Vakarų Australijos valstijos 
pakrante.

-bNS

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono rinkėjams 
atsisakius tvirtos Kęstučio Tubio 
rankos paslaugų, daugelis ramiai 
atsikvėpė. Viskas, pradedam 
kitą gyvenimą! Pasaulį naują 
pastatysim! 

Savojo, anykštėniškojo, pasau-
lio atkūrimas vyks dviem etapais: 
1. Liaudies ūkio atstatymas, 
2.Komiteto narių reintegracija į 
chebrą.

Dėl liaudies ūkio atkūrimo -  
viskas paprasta : reikia iš naujo 
burti komandą, ieškoti idėjų ir 
projektų generatorių bei įgy-
vendintojų. Turės būti agitacija, 
statybininkų surinkimas, o tada 
jau žiūrėsim, kurioje vietoje tiesti 
savąjį ,,BAM“-ą.

Bijojau, kad K.Tubis pradės 

statyti medinę pilį. Galvojau 
- pastatys ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio trisienį, o paskui 
man, naujai išrinktam merui, nei 
jį deginti, nei toliau statyti, nei 
Vyganto Šližio karvėms išnuo-
moti. Visi minimi sprendimai 
tokie geri, kad nors persiplėšk 
begalvodamas, kurį pasirinkti. 
Na, į merus nekandidatavau, bet 
pažindamas mūsų rinkėjus, vis 
tiek negali būti tikras, kad neiš-
rinks. Gretos Kildišienė pavyzdys 
parodė, kad mes, anykštėnai, 
turime subtilų humoro jausmą.

Komiteto reintegracija į 
Anykščius man 
labiau patinka 
nei liaudies ūkio 
atstatymas. Mane, 
kaip žurnalistą (ir 
šiaip nemalonų 
tipą), ji džiugina.

Anykščių 
elito susitelkimas 
visuomet erzino. Mūsų elito 
apibūdinimui randu tik rusišką 
žodį ,,okolo“, kurio vertimas 
būtų ,,šalia; netoli” - na tokie 
prielipai tas mūsų elitas, bet ne 
pačia blogąja prasme. K.Tubis 
darbo pradžioje, atrodė, judina 
užpelkėjusį vandenį, bet stai-
giai paaiškėjo, kad jo tikslas ne 
vandens kokybės gerinimas, bet 
jame esančios faunos ir floros 
perrinkimas: geras - blogas, 
valgomas - nevalgomas...

Kadenciją baigiančio nušalin-
tojo mero rinkimų komandoje at-
sidūrė  keistų žmonių. Tiksliau - 
didelė dalis tų žmonių visai nėra 
keisti, normalūs žmonės, tipiški 
anykštėnai... Tačiau pats K.Tubis 
yra karys (ypač jeigu ištrintume 
STT failą) visom prasmėm. Jis 
ir pagal oficialų statusą karys ir 
pagal natūrą - kovotojas. ,,Ką jis 
daro? Aš visai nenoriu karo. Man 
ir taip supuvo kotas. o be to, esu 
pilvotas. Kaip aš diržą apsijuo-
siu? Kaip aš eisiu? Kaip dai-
nuosiu?...“ - kažkada apie dalies 
komiteto narių savijautą prieš 

rinkimus rašė 
Justinas Mar-
cinkevičius. 

K.Tubis 
savo komi-
teto plyšius 
užpildė net 
ne grybais, 
o iššskirtinio 

minkštumo medūzomis. Nevardy-
siu pavardžių - patys jas žinote. 

,,Tubiečius“ skirstyčiau į dvi 
rūšis: ,,nu kažkaip reikia gyven-
ti“ ir ,,aš prie chebros“. Gal ten 
vieną kitą idėjinį galėjai rasti, 
bet tik vieną kitą... Tiems, kurie 
buvo ,,prie chebros“, taikyčiau 
visišką amnestiją. Draugas pas-
kui kaimyną, kaimynas -  paskui 
giminę... Žmogiška. Kas čia iš 
mūsų po penkto bokalo alaus 
nėra nuėjęs ten, kur nereikėjo 

eiti. 
Baisesnė kategorija  ,,nu 

kažkaip reikia gyventi“. Čia jau 
ne bajeris. Čia biški pokariu 
dvelkia. Šitie blogesni ir už idėji-
nius durnius, nes pastarieji bent 
prognozuotini dėl to, ko jie tikrai 
nedarys. ,,Nu kažkaip reikia 
gyventi“ pasiruošę viskam...

Apsaugok Viešpatie, nesu 
nei už fizinius, nei už dvasinius 
pogromus. Lai integruojasi 
komiteto žmonės atgal į Anykščių 
chebrą ir gyvena toliau. Tik būtų 
gerai, kad kuris viešai neužgie-
dotų, kad ėjo iš vidaus griauti 
komiteto, o širdyje visuomet buvo 
su Sigučiu.  

Tekste  kartoju žodį chebra, už 
kurį bars ir kalbos redaktorė ir 
vyriausioji redaktorė. O ką dary-
ti? Ar aš kaltas? Mūsų santykiai 
grįsti ne gražiais lietuviškais 
žodžiais - bičiulyste, draugyste ar 
ištikimybe, o chebravimusi... 

Po rinkimų rojaus nebus, 
nebus ir visiško skaidrumo bei ty-
rumo. Bus ir lobizmo, ir interesų, 
ir savųjų protegavimo. Bet man 
mielesnė  Vyganto Šližio, Luko 
Pakelčio chebra nei Alfrydo 
Savicko, Algirdo Gansiniausko ir 
Arvydo Pajuodžio dominavimas. 
Pirmieji, tikiu, turi potencijos 
ir kažką sukurti, antrieji -  tik 
integruotis... 

Palingavo galvas pušys: štai ir 
baigės grybų mūšis....

...„Tik būtų gerai, kad 
kuris viešai neužgiedotų, 
kad ėjo iš vidaus griauti 
komiteto, o širdyje visuo-
met buvo su Sigučiu“...
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Vaižganto aprašytas dvaras

Iš kurios pusės link Savičiūnų 
centro bevažiuotum –  nuo Daujo-
čių, Kalniečių, Kraštų, Netikiškių, 
Malaišių ar Degsnių – pirmiausia  
pakliūsi prie buvusio dvaro sodybų. 
Aplinkui  laukuose „išsimėtę“ vien-
kiemiai, o dvaro pastatai sukoncen-
truoti vienoje vietoje. 

Lietuvių literatūros klasikas, ka-
nauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas 
(1869-1933) iki šiol populiarumo 
neprarandančioje apysakoje „Dėdės 

Savičiūnai dar kol kas mena Vaižganto 
aprašytus baudžiavos laikus Vytautas bAGDoNAS

Už devynių kilometrų į šiaurės rytus nuo Svėdasų ir į rytus nuo krašto kelio Radiškis – Anykš-
čiai – Rokiškis įsikūręs Savičiūnų kaimas. Šis Svėdasų seniūnijos sodžius, priklausantis Svėdasų 
parapijos Daujočių seniūnaitijai, ribojasi su keletu kitų tos pačios seniūnijos kaimų: Kraštų, Kraš-
telių, Malaišių, Kalniečių, Degsnių, Morkūniškio ir Daujočių.  Savičiūnų gyventojams suskaičiuoti 
pakaktų ir dviejų rankų pirštų. Nors kai kurios trobos čia visiškai tuščios arba jose gyvena vos po 
vieną žmogų, tačiau Savičiūnams dar negresia išnykimas. Mat kai kuriose šeimose auga ir gražaus 
jaunimėlio, nuo kurio, galbūt,  priklausys ir šios senos istorinės vietovės ateitis.  

Savičiūnai, kaip kaimo vietovė, tikrai dar ilgai gyvuos. Tačiau koks išliks ateities kartoms Savičiū-
nų kompleksinis kultūros paveldo objektas – labai abejotinas klausimas. 

ir dėdienės“ rašė: „Saveikių dvaras 
buvo ne didžiausias Pats Pamarnec-
ko dvarų. Vis dėlto jo laukų dirbtų su-
varydavo iš keleto apylinkės kaimų: 
Aužbikų, Geišių, Tilindžių ir kitų. 
Visus juos valdė Geišių Geišė Rapo-
las, to dvaro  tijūnas, paprastai vadi-
namas „prižiurna“. Jojo antrininkas 
buvo Aužbikų Šiukšta Mykolas, per-
pus už jį jaunesnis. Tijūnas Rapolas, 
geroką bizūną nusitvėręs, rūsčiai ir 
rimtai vaikščiojo dvare aplink trobas 
ir lauke aplink darbininkus. Tvarkė, 
barės, bizūnu pliaukšėjo ir – nuolat 
pypkę rūkė. Kur tik jis pasisuko, vi-
sur girdėjai:

– Mykoliuk, šen, Mykoliuk ten...“
Per pagrindinių veikėjų: Mykolo 

Šiukštos, Severijos Paukštaičios ir 
Rapolo Geišės - bei kitų paveikslus 
Vaižgantas labai subtiliai ir vaiz-
dingai atskleidė Saveikių dvaro 
baudžiauninkų kasdienybę, jų pati-
riamus vargus, meilę iš „išskaičia-
vimo“, lažininkų buitį, tragiškus so-
diečių likimus, socialinę nelygybę, 
vyravusią baudžiavinės santvarkos 
metais.  Ši  apysaka prieš keletą de-
šimtmečių buvo ekranizuota. Lie-
tuvos kino studija 1970 m. sukūrė 
filmą „Tas prakeiktas nuolankumas“ 
( režisierius Algirdas Dausa, scena-
rijaus autorė Vytautė Žilinskaitė),  
spektaklius pagal Vaižganto „Dėdes 
ir dėdienės“ pastatė Šiaulių dramos 
ir Vilniaus mažasis teatrai. Taigi, 
Saveikių dvaro vardas skambėjo ir 
kine, ir teatro scenoje, šis pavadini-
mas nuolat „linksniuojamas“, nes 
Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ yra  
mokyklų programose, apysaka su-
silaukė daugybės leidimų atskiromis 
knygomis,  taip pat kartu ir su kitais 
Vaižganto kūriniais. 

Galima  net neabejoti, kad Vaiž-
gantas, minėdamas garsiojoje savo 
apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ Pats 
Pamarnecko valdomą Saveikių dva-

rą, mintyje turėjo Savičiūnus. Turi 
atitikmenis ir kiti vietovių pavadi-
nimai. Aužbikai – tai tikriausiai, 
Ažubaliai, Tilindžiai – Taraldžiai ( 
dabar priklausantys Rokiškio rajono 
Kamajų seniūnijai), knygoje minima 
Geišių vietovė, tai galėjo būti Svė-
dasų seniūnijai priklausantys Gykių 
arba Gudonių kaimai.    

Istorijos šaltiniai liudija, kad Savi-
čiūnų dvarą, kaip ir daugelį kitų dva-
rų bei palivarkų, valdė lenkų didikų 
atžala kunigaikštis Tadeušas Pac-Pa-
marneckis (1763-1849). 

 Jis buvo Anykščių žemės teis-
mo teisėjas, Vilniaus gubernijos 
dvarininkų deputatas. 1828 metais 
jis nusipirko iš Lietuvos Didžiojo 
etmono Kristupo Radvilos Alantos 
dvarą, kurį net 230 metų valdė gar-
sioji Radvilų giminė. Tadeušas Pac-
Pamarneckis apsigyveno Alantoje, 
tačiau nuolat plėtė savo valdas. Jam 
priklausė ne tiktai Savičiūnų dvaras, 
bet ir Avižienių, Leonpolio, Girstei-
kiškių, Vastapų ir daugelis kitų dvarų 
bei palivarkų. Iki šių dienų Alantos 
krašto istorijoje yra išlikęs pasa-
kojimas, kaip palikuonių neturėjęs 

didikas T. Pac-Pamarneckis mirties 
patale, žarstydamas didoką maiše-
lį aukso monetų, guodėsi, kad nėra 
kam palikti visų turtų. Bet visi turtai 
po senojo savininko mirties atiteko 
jo augintiniui, pusbrolio sūnui Alek-
sandrui Vladislovui Pac-Pamarnec-
kui (1806-1881). Po tėvo mirties 
paskutiniu Alantos ir kitų dvarų sa-
vininku iki Pirmojo pasaulinio karo 
buvo jo sūnus, taip pat Tadeušas 
Pac-Pomarneckis.    

Didikai Alantoje pastatė ištaigin-
gus ir  išskirtinius neoromantinių 
bruožų rūmus su apžvalgos bokštu, 
daugybę dvaro pastatų. Kitur buvo 
statomi paprastesni, kuklesni sta-
tiniai, todėl ir Savičiūnų dvarelis 
mažai kuo išsiskyrė nuo kitų pana-
šių mažesnių dvarų. Rašytiniuose 
šaltiniuose Savičiūnai mininmi nuo 
1791-ųjų, tuomet čia suskaičiuoti 
24 gyventojai, turintys 5 valakus 
žemės.   

Ilgiausiai dvaras pirmiausia pri-
klausė grafų Pamarneckų giminei. 
Vėliau savininkai dažnai keitėsi, 
dvaras ilgiau ar trumpiau priklausė 
Venclovavičių, Buterlevičių, Kra-
sauskų, Romanovskių giminei bei 
jų palikuonims. 1924-aisiais, vyk-
dant dvaro žemių parceliaciją, dalis 
žemės buvo išdalyta savanoriams, 
kumečiams bei mažažemiams. Tuo-

met ir susikūrė Savičiūnų kaimas. 
Dvaro savininkėms Marijai ir Elenai 
Venslovavičienėms  iš beveik 180 ha 
žemės buvo palikta 114 hektarų, o 
1926-aisiais,  antrą kartą sumažinus 
dvaro valdas, liko arti 80 ha. Apie 
1926-uosius metus dvaro pastatus 
ir žemę įsigijo Feliksas Laučius,  
dėl kurio rūpestingumo, sėkmingo 
ūkininkavimo dvaras klestėjo, kol 
sulaukė sovietinės okupacijos ir na-
cionalizavimo...

Baudžiavos baisumų išvengė

Juozas Tumas, augdamas Svėdasų 
valsčiaus Malaišių kaime, baudžia-
vos gadynės baisumų, dvarininkų 
žiaurumų nebepajuto. Jis gimė 
1869-ųjų rugsėjį, kai baudžiava jau 
buvo panaikinta. 

Kaip rašė  1934 m. išleistoje savo 
monografijoje „Juozas Tumas-Vaiž-
gantas“ literatūros mokslininkas, 
politikas Aleksandras Merkelis (  
trečiasis (fotografuotinis) leidimas 
1989 m.), „slogūs baudžiavos laikai 
negreit dilo iš žmonių atminimo, 
negreit gijo gilios baudžiauninkų 
sielų žaizdos. Jos lyg gyvos stoda-
vo prieš Tumų Juozuką, kai tik jis 
klausydavo baudžiavos laikų atsi-
minimų...“

Baltų kolonų dabinamo buvusio dvarininko namo fasadinė pusė iš tolo dar atrodo lyg ir neblogai. 
Tačiau priėjus arčiau vaizdas sukrečia.

Iš mūrinio, tvirto tvarto telikę  griuvėsiai, nors 
dar taip neseniai  čia  jis stūksojo keletą metų 
nešienautuose šabakštynuose.

O čia vaikščioti jau pavojinga: viena dvarinin-
ko namo siena ir lubos bet kada gali nugriūti. 
Karo metais ji jau buvo sugriauta, o pokariu 
skubotai atstatyta.  

Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose prie Aleksandro Tarabil-
dos medžio skulptūrų kompozicijos, įamžinusios apysakos „Dė-
dės ir dėdienės“ veikėjus, 2015 metų vasarą įsiamžino Vilniaus 
mažojo teatro aktorė Agnė Šataitė, spektaklyje „Dėdės ir dė-
dienės“ atlikusi pagrindinį Severiutės vaidmenį, kartu su savo 
vyru,kompozitoriumi Giedriu Puskunigiu.

Juozo Tumo-Vaižganto apy-
saka „Dėdės ir dėdienės“, 
kurios veiksmas plėtojamas 
baudžiavos laikais Savičiū-
nų dvare, kūrinyje pervar-
dintame į Saveikius, buvo 
išleista daugybę kartų tiek 
atskiromis knygomis, tiek 
ir  kitų leidinių sudėtyje. 
(Nuotraukoje – 1978 metais 
„Šviesos“ leidyklos išleista 
apysaka iš serijos „Mokinio 
biblioteka“).

(Nukelta į 11 psl.)
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Rubrika 

Partizanai įsikurs priešo 
užimtoje teritorijoje

Sueigai vadovavo Anykščių sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka bei jo 
pavaduotojas Ramūnas Blazarė-
nas. Tiesa, direktorius iš sueigos 
išėjo dar jai neįpusėjus.

Kapitonas E.Žvirblis seniūnus 
informavo, kad kovo 23-24 dieno-
mis Anykščių rajone vyks plataus 
masto karinės pratybos. Kariškiai 
imituos diversinę partizaninę vei-
klą priešo užimtoje teritorijoje. 
E.Žvirblis prašė seniūnų perspėti 
gyventojus, kad šie neišsigąstų ka-
riuomenės ir būtų jai geranoriški.

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Ž.Ovsiukas 
seniūnams pateikė žinias apie ar-
tėjančias seniūnijų žaidynes. Pa-
sak Ž.Ovsiuko, sudarant rungčių 
sąrašus, o juo labiau - varžybų 
principus - dviračio neišrasi. Lie-
tuvos seniūnijų žaidynės vyksta 
trimis etapais - rajoninės, zoninės 
ir respublikinės. Žaidynėse gali 
dalyvauti ne jaunesni nei 20 metų 
asmenys, nerungtyniauntys pro-
fesionaliose ar pusiau profesiona-
liose lygose bei gyvenamąją vietą 
deklaravę atstovaujamos seniū-
nijos teritorijoje. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direkto-
rius aiškino, kad rajoninėse var-
žybose griežto dokumentų patikri-
nimo nebus, tačiau jeigu rungčių 

Seniūnų gėdą pridengtų darbininkai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, kovo 19-ąją, vyko Anykščių rajono seniūnų sueiga. Su seniūnais susitiko Anykščių rajono kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius Žilvinas Ovsiukas, komunalininkai, ekologas Simas Aštrauskas, savivaldybės administracijos kultūros specialistė Audro-
nė Pajarskienė, o Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų kuopos vadas kapitonas Edvinas Žvirblis pranešė apie artėjantį ... karą.

nugalėtojai savo komandose turės 
,,nelegalų“, prieš zonines varžybas 
privalės keisti komandos sudėtį.

A.Gališanka pasiūlė idėją ap-
drausti visą renginį nuo traumų, 
bet Ž.Ovsiukas dėstė, kad geriau-
sia traumų prevencija yra treniruo-
tės.

Registruos atliekų turėtojus

Per renginį UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis laikinasis direkto-
rius Linas Pravilionis ir šios įmo-
nės darbuotojas, rajono Tarybos 
narys Alfrydas Savickas informa-
vo seniūnus apie stambiagabaričių 
atliekų išvežimą iš seniūnijų.

,,Andrioniškio seniūnijoje per-
nai labai mažas kiekis išvežtas. 
Savivaldybė remia, moka pinigus, 
reikia, kad daugiau surinktume./.../
Būtų prašymas daugiau apie tai 
informuoti gyventojus“, - kalbėjo 
L.Pravilionis.

A.Savickas seniūnams siūlė iš 
anksto suregistruoti, kas iš seniū-
nijojos gyventojų nori išmesti ko-
kią lovą ar spintą, nes ,,tada komu-
nalininkai žinotų, kur važiuoti“.

Atliekų turėtojų registracija 
ypač susidomėjo didžiulės Ka-
varsko seniūnijos seniūnė Šarūnė 
Kalibataitė, tačiau Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Ramūnas Blazarėnas ją 
ramino, kad šia registracija galėtų 
užsiimti seniūnijų ūkvedžiai, o ne 

patys seniūnai.
Seniūnai ir komunalininkai 

diskutavo ir apie valdiškų lauko 
tualetų valymą. ,,Turgaus tualetai 
priklauso komunalininkams. Mes 
neturime kuo ištraukti nuotekų, 
juos reikia perduoti ,,Anykščių 
vandenims“, - racionalų pasiūly-
mą išdėstė A.Savickas.

,,Gaunat pinigus?“ -  apie 
tualetų priežiūrą jo paklausė 
R.Blazarėnas. ,,Gaunam“, - atsakė 
A.Savickas. ,,Gaunat, tai ir ištrau-
kit“, - diskusiją apie tualetų valy-
mą užbaigė Savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
R.Blazarėnas.

Kelininkai savivaldybei 
perduos tualetus

R.Blazarėnas pranešė, kad 
Anykščių rajone prie autobusų 
stotelių likę 9 lauko tualetai. Tu-
aletai yra kelininkų nuosavybė, jie 
nėra linkę jų prižiūrėti, todėl  norė-
tų tualetus nugriauti. Tačiau, pasak 
R.Blazarėno, tualetus ketinama 
perimti Savivaldybės nuosavybėn, 
nes ,,būtų logiška tuos tualetus iš-
saugoti.“

Lauko tualetus tokiu atveju teks 
prižiūrėti seniūnijų, kurių teritori-
jose jie yra, darbuotojams. O dar-
buotojų pertekliaus seniūnijos ne-
turi. Šią problemą kelis kartus kėlė 
Skiemonių seniūnas Stasys Stepo-
nėnas.  Kalbant apie stambiagaba-

ričių atliekų iš seniūnijų išvežimą, 
komunalininkai taip pat tikisi, kad 
jas sukrauti padės seniūnijų dar-
buotojai. A.Savickas aiškino, kad 
kai į seniūniją važiuos traktorius 
išvežti senų baldų, į traktoriaus 
kabiną darbininkų nesusodinsi, 
todėl teks suktis seniūnijų darbuo-
tojams.

Komunalininkai taip pat dėstė, 
kad neturi darbininkų pertekliaus. 
,,Pernai per užimtumo programą 
prašėme 20, šiemet - 10, gavome 
5./.../Atidirbinėtojai už pašalpas 
žino, kada yra darbo, ir tuo metu 
nesirodo“,  - aiškino UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis laikinasis va-
dovas L.Pravilionis.

Pasak S.Steponėno, kad dėl 
,,pašalpininkų“ darbo, net jeigu tie 
žmonės ir ateina tvarkyti aplinkos, 
yra problemų. ,,Na negalima ,,pa-
šalpininkui“ į rankas duoti trime-
rio“, - aiškino Skiemonių seniūnas 
ir tvirtino, kad jam gėda dėl to, kad 
Skiemonių miestelis yra prastai 
tvarkomas. 

,,Stasy, mes juk žinome šitas pro-
blemas, o tu vis kalbi“, -   seniūnui 
nepolitikuoti patarė R.Blazarėnas. 
,,Kai daug kartų užlipi ant mazolio 
- kažkam suskausta“, - šyptelėjo 
seniūnas.

Svarbiausia - koordinatės

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos ekologas Simas 

Aštrauskas informavo seniūnus 
apie balandžio 27-ąją vyksiančią 
akciją ,,Darom“ ir, regis, akcen-
tavo, kad šioje pavasarinėje aplin-
kos tvarkymo akcijoje labai svar-
bu pažymėti koordinates, kur tas 
renginys vyks.  

Ekologas seniūnams sakė, kad 
didelių šiukšlių krūvų nereikėtų 
liesti, o šis patarimas nepatiko Sa-
vivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojui R.Blazarėnui. 
,,Nu ne... Pražygiuojam su maišais 
ir visas darbas... Iš mažos šiukš-
lių krūvos tuoj didelės pasidaro“, 
-  neužsiimti tik parodomąja veikla 
seniūnams nurodė R.Blazarėnas. 

Kultūros specialistė A. Pa-
jarskienė informavo seniūnus apie 
būsimus tradicinius šių metų ren-
ginius - paskutinį liepos savaitgalį 
vyks ne tik tradicinė miesto šven-
tė, bet ir IX Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas.

Beje, seniūnų sueigoje beveik 
pusė dalyvavusių seniūnų ... nėra 
tikrieji seniūnai. Viešintų ir An-
drionišklio seniūnijos vis dar ne-
turi nuolatinių seniūnų. Anykščių 
seniūnas Eugenijus Pajarskas jau 
apie pusmetį turi nedarbingumo 
pažymėjimą, jį pavaduoja seniū-
no pavaduotojas Juozas Šakalys. 
O Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis šiuo metu atostogauja - 
seniūnų sueigoje Svėdasams atsto-
vavo seniūno pavaduotojas Rolan-
das Pajarskas.

Kapitonas  Edvinas Žvirblis 
seniūnams pranešė apie se-
niūnijose vykstančias Lietu-
vos kariuomenės pratybas.Anykščių rajono seniūnai seniūnų sueigoje kalbėjo, kad daugumą problemų išspręstų, jeigu turėtų darbininkų.

Į Svėdasų miškus išleistus danielius stebės mokslininkai
,,Nors pagal šiuo metu turimus 

duomenis medžiotojų klubo ,,Uo-
sinta” medžioklės plotų vienete 
danielių nėra daug, visgi jie yra 
kanopiniai žoliaėdžiai gyvūnai, 
todėl būtina stebėti jų skaičių ir 
valdyti populiacijos dinamiką.
Nesubalansavus kanopinių žvė-
rių tankumo su miškų talpumu ir 
netaikant tam tikrų ūkinių ir ap-
saugos priemonių, nuostolių gali 
patirti ne tik miškų ir žemės, bet 
ir medžioklės ūkis.Gyvūnai buvo 
užauginti aptvare, todėl neturi 
visų įgūdžių, kurie būdingi lais-
vėje gyvenantiems šios rūšies 
atstovams”, - atkreipė dėmesį 
L.Martišius.

Iš aptvarų į laisvę išleisti da-
nieliai, anot Aplinkos apsaugos 
departamento Utenos valdybos 
viršininko L. Martišiaus, gali kelti 
net pavojų.

,,Svarbi ta aplinkybė, kad da-
nieliai paleidžiami nedideliu ats-

tumu nuo auginimo vietos ( apie 2 
km).Dėl šios priežasties yra tiki-
mybė, kad gyvūnai stengsis grįžti 
atgal į aptvarą.Tokiu būdu jiems 
tektų migruoti per kelią Utena – 
Kupiškis.Šiuo atveju kyla pavo-
jus eismo saugumui”, - perspėjo 
L.Martišius.

Anot aplinkosaugininkų, išvar-
dytas problemas galėtų išspręsti 
danielių aklimatizacija.

,,Gyvūnai tam tikrą laiką galėtų 
būti laikomi aptvare Juodkalnio 
miške ir tik po to išleidžiami į 
laisvę.Aptvėrus aptvarą ir toliau 
vykdant dalinį gyvūnų šėrimą, 
vyktų laipsniška gyvūnų adapta-
cija – prisitaikymas prie aplinkos 
(ekologinė adaptacija) bei natūra-
lių maitinimosi sąlygų (fiziologinė 
adaptacija)”, - sakė L.Martišius.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, medžioklės 
žinovas Rimantas Pečkus, išgir-

dęs žinią, kad į laisvę buvo pa-
leisti aptvaruose auginti danieliai, 
sakė:

,,Mes, iš medžiotojų pozicijos, 
džiaugiamės, kad gausėja medžio-
jamoji fauna ir kanopinių žvėrių 
populiacija.Danielių populiacija 
Anykščių rajone yra viena ma-
žiausių.Šie gyvūnai laisvėje jau 
daug metų gyvena ir yra medžio-
jami Debeikių, Skiemonių ir ,,El-
mos” medžiotojų klubų plotuose.
Danieliai yra labai sėslūs gyvūnai. 
Ten, kur jie gimė, ten ir laikosi ir į 
kitas teritorijas neplinta.”

Paklaustas, ar aptvare auginti 
danieliai, patekę į laisvę, netaps 
laukinių žvėrių aukomis, R.Pečkus 
pastebėjo, kad jiems gali būti pa-
vojingi tik vilkai.

,,Žinant danielių sėslumą, tur-
būt vienodai jie elgiasi tiek augę 
laisvėje, tiek aptvare. Jei vilkas 
jau medžios, tai sumedžios ir tą, ir 
tą”, - pastebėjo R.Pečkus.

Skaičiuojama, kad Anykščių 
rajone laisvėje gyvena apie 200 
danielių ir jų populiacija nuolat 
auga.

Pernai leidinys ,,Mūsų girios” 
išspausdino publikaciją apie tai, 
kaip elgiasi iš aptvarų į laisvę 
išleisti danieliai.Pastebėta, kad 
laisvėje atsidūrę danieliai užsuk-
davo ir į kolektyvinius sodus bei 
maitindavosi viename darže pa-
sodintomis bulvėmis. Iš pradžių 
manyta, kad į daržą įsisuko šernai, 
tačiau po kurio laiko  aptikti bul-
viaujantys danieliai…

Stebint į laisvę išleistų danielių 
elgseną nustatyta, kad gyvūnai 
pasiliko tame pačiame medžioklės 
vieneto plote, kuriame ir buvo iš-
leisti.

Aptvaruose danieliai auginami 
dėl mėsos, ji prilyginama lašišinių 
žuvų mėsai.Taip pat vertingi ir da-
nielių kailiai, ragai.

-ANYKŠTA

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas, me-
džioklės žinovas Rimantas 
Pečkus sakė, kad laisvėje gy-
venančių danielių populia-
cija Anykščių rajone nuolat 
didėja.

(Atkelta iš 1 psl.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Sultenė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai. Nutrūktgalviai 
12:55 Brazilijos gamtos ste-
buklai. Ežerų labirintas 
13:50 Puaro 13 N-7 Didysis 
ketvertas 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
21:30 Laisvės kaina. 
Disidentai. N-7
22:30 Pabandom iš naujo 
N-14
00:10 Neištikimybė priemies-
tyje N-14

06:10 “Tomas ir Džeris” (k) 

06:40 “Žvėrelių būrys” 
07:05 “”Nickelodeon” valan-
da. Keista šeimynėlė” 
07:35 “Neramūs ir triukš-
mingi”
08:05 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Voverių maištas 
10:40 Piko valanda 2 N-7
12:30 Nevykėlis N-7
14:15 Prieš pakratant kojas 
N-7
16:10 Ne vienas kelyje. 
16:50 Teleloto. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7. 
21:00 2 ginklai N14
23:10 Apgalvota žmogžu-
dystė N14
01:35 Labas rytas (k) N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detekty-
vas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Džiunglių karalius” 
N-7
13:15 “Gatvės šokiai” N-7
15:20 “Septyni varnai” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 

18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Lietuvos talentai”. 
N-7
22:00 “Mechanikas: sugrįži-
mas” N-14
00:00 “Džoja” N-7 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas (k). 
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” 
(k) N-7
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo gran-
dinės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:35 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Čepas meta. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai 
- Žalgiris. 
19:30 “Žiurkių medžiotojas” 
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva” 
N14
23:30 Kikboksininkas. 
Agresorius (k) N14
01:15 Kaulinis tomahaukas 
(k) N14

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 

su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:20 “Būrėja” (k) 
10:55 “Akloji” (k) 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” N14
23:05 Mirtinas ginklas N14
01:15 Sutrikusi mafija (k) 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Lilas ir Innomine 
(kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (kart.).
08:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Parodomoji programa. 
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).

16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Labdaros koncertas 
„Vaikai vaikams“. 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:45 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
19:30 Mokslo ekspresas. 
19:45 Dauntono abatija 2 
N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
21:55 Sakartvelo muzikos ir 
šokių ansamblis „Gori“.
23:20 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
00:10 Prisiminimai apie 
žvaigždžių dulkes N-7 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “Sekmadienis su 
Kauno „Žalgiriu““. 
11:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” N-7

17:00 “Lietuvos atvirasis 
3×3 krepšinio čempionatas”.
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas” 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:10 “Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Sveika ir gardu. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
17.00 Ne spaudai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kaip bocmanas nuo-
takos ieškojo“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kaip bocmanas nuo-
takos ieškojo“ N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
00.40 „Vėjas į veidą“ 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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 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.
16:30 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 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 

11:00 Bus visko (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:56 Orai.
21:58 Telefoninė loterija 
1634. 
22:00 Sukilimas N14
23:45 “Judantis objektas” 
N-7
00:40 2 ginklai (k) N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” (kart.) 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Svajonių sodai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” 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 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Ekstraordinarių džen-
telmenų lyga” N-7
00:10 “Rezidentas” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 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
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Nindzė žudikas N14
22:55 Misija “Neįmanoma” 
(k) N-7
01:05 “Iliuzija” (k) N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 

13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Roko amžius N-7
23:25 “”Velvet”” N-7
00:55 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Piešiantis mirtį 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. 
(kart.).
07:00 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:25 Mokslo sriuba. 
07:40 Grizis ir lemingai 
07:50 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
08:45 Aplinką tauso-
jantis ūkininkavimas. 
Pragaištingas bičių nykimas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. 
(kart.).
13:55 Mokytojų kambarys 
(kart.).
14:25 Dauntono abatija 2 

N-7 (kart.).
15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Interesų 
konfliktas sėklininkystės 
rinkoje 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Gyvenimo negalima 
iššvaistyti
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Džudas N-14
23:30 Veiksmas ir bausmė 
01:00 DW naujienos rusų 
kalba.

 
06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Virtuvė” (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” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7

17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 8” S
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7”. 
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
12.20 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Bitininkas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Deimantų medžioto-
jai“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
3 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.
16:30 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 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 

N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Juodasis griaustinis 
N14
00:00 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” (kart.) 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Konanas barbaras” 
N-14
00:10 “X mutantai” N-7

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:15 “Stoties policija” (k) N-7
08:15 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:15 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:15 “Kobra 11” (k) N-7
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 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
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Maksimali rizika N14
23:00 Nindzė žudikas (k) N14
00:55 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-

voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Žudymo mašina N14
22:55 “”Velvet”” N-7
00:30 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Kostono liūtai 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vaka-
ras“. (kart.).
07:00 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. 
08:45 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Interesų konf-
liktas sėklininkystės rinkoje 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
14:00 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
14:15 Gyvenimo negalima 
iššvaistyti (kart.).
15:10 Išsamus pranešimas. 
Kartelio taikinyje. Narkotikų 
karas Vakarų Afrikoje 

15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Columbanas. Vienuolis, 
suvienijęs Europą 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
22:00 Antradienio detektyvas. 
Komisaras ir jūra N-14
23:30 Revoliucijos muziejus 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (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” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Hitmanas. Agentas 47” 
N-14
22:55 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
23:55 “Daktaras Hausas” 
N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
12.20 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Bitininkas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Gluchariovas“ 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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
3 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.
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Iškyla prie Kabančios 
uolos N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7

10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Princas N14
23:50 “Judantis objektas” N-7
00:45 Juodasis griaustinis 
(k) N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Trys įtemptos dienos” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”.
00:45 “X mutantai” N-7

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 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
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Rokenrola N14
23:15 Maksimali rizika (k) N14
01:15 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
13:50 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-

voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Kruvinos Kalėdos N14
22:50 “”Velvet”” N-7
00:20 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Kol mirtis mus 
išskirs N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
(kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
07:25 Grizis ir lemingai 
07:35 Kaimynai piratai (kart.).
07:50 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
08:45 Išsamus pranešimas. 
Kartelio taikinyje. Narkotikų 
karas Vakarų Afrikoje (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14:10 Columbanas. Vienuolis, 
suvienijęs Europą (kart.).
15:10 Išsamus pranešimas. 
Džihado broliai. Kovotojai 
Rytų Europoje 

15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Archeologinės Alpių 
paslaptys. Romėnai ir Alpių 
ežero paslaptis 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Aš nesu ponia Bovari 
N-14
23:45 Leninas. Kita Rusijos 
revoliucijos istorija 
01:20 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Išeities kodas” N-14
22:45 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
23:40 “Daktaras Hausas” N-14
00:40 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika “Mes europie-
čiai”.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
3 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 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 Babilonas Berlynas 
N-14
23:50 Smegenų paslaptys. 
Igoris Stravinskis.
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” 
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 

N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Valanda su Rūta. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Metro užgrobimas 123 
N14
00:05 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Beždžionių planetos 
aušra” N-7
00:30 “X mutantai” N-7

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 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
20:25 Tautos tarnas N-7
22:30 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas N-7
00:25 Rokenrola (k) N14

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 

15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės La 
Sjota miestelyje N14
23:00 “”Velvet”” N-7
00:35 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Cirkas atvažiavo 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Sakartvelo muzikos ir 
šokių ansamblis „Gori“ (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Į sveikatą! 
08:45 Išsamus pranešimas. 
Džihado broliai. Kovotojai 
Rytų Europoje (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. Ved. 
Andrius Rožickas. (kart.).
13:55 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
14:20 Archeologinės Alpių 
paslaptys. Romėnai ir Alpių 
ežero paslaptis (kart.) 
15:10 Išsamus pranešimas. 
Kinija. Bręstantis sukilimas 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18:15 ARTi. Veidai. 
18:30 Nacionaliniai lygybės 
ir įvairovės apdovanojimai 
2018. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Brandūs pokalbiai. 
22:15 Nuo Lietuvos nepabėg-
si. N-14
23:35 Anapus čia ir dabar. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (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
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Adrenalinas 2. Aukšta 

įtampa” N-14
22:50 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” 
N-14
01:40 “Detektyvas 
Bekstriomas” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
12.20 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ 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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Visiška tamsa N-14
00:35 Klausimėlis.lt (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Paramos koncertas 
“Gelbėkit vaikus”. 
23:00 Dingusi N14. 
01:55 Neprašyti svečiai N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” 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 “Galingasis 6” N-7
21:45 “Kodėl būtent jis?” 
N-14
00:00 “Devynioliktasis sta-
las” N-7

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 

N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 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 Kikboksininkas. 
Agresorius N14
23:20 Mirties angelas (k) 
N14
01:00 “Juodasis sąrašas” 
N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 

20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:05 Somalio piratai N14
01:20 “Likimo šešėlis” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vaka-
ras“. (kart.).
06:50 Pirmą kartą.
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 
(kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Garsiau. Muzikinė 
laida. 
08:45 Išsamus pranešimas. 
Kinija. Bręstantis sukilimas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 TV videofilmo „Mūsų 
miesteliai“ 30-mečiui. 
(kart.).
15:10 Išsamus praneši-
mas. Esminės permainos. 
Drąsios Afganistano mo-
terys 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Šimtas reginių se-
noviniame mieste. Lakuoti 
dirbiniai. Didelio laimikio 
linkinčios vėliavos 
18:30 Auksiniai scenos 
kryžiai. 
20:50 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
21:10 Kultūros diena.
21:30 Ištikimas vyras N-14
23:00 Tolimųjų Rytų griaus-
mas. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
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” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Palikti vandenyne 3. 

Tarp ryklių” N-14
23:35 “Eurolygos rungty-
nės. Pirėjo “Olympiacos” – 
Kauno “Žalgiris”.
01:35 “Adrenalinas 2. 
Aukšta įtampa” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Čempionai. 
07.30 Atliekų kultūra. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi. 
10.45 Čempionai. 
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Deimantų medžioto-
jai“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „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 03 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 
(kart.).
06:55 Jaunieji detektyvai ir 
Juodojo karaliaus prakeiks-
mas 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 15 metų su NATO 
mes saugūs. Lietuvos ir 
NATO vėliavų pakėlimo 
ceremonija S. Daukanto 
aikštėje. 
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Skrydis virš Australijos 
13:50 Džesika Flečer 6 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 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių 
duetų konkursas. 
23:00 Mūza N-14
00:40 Visiška tamsa N-14 
(kart.).

06:15 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:45 “Žvėrelių būrys” 
07:10 “”Nickelodeon” valan-
da. Keista šeimynėlė” 
07:40 “Neramūs ir triukš-

mingi” 
08:10 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:40 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 
09:20 Mėnulio užkariautojai 
11:10 Svečiai palėpėje 
12:55 Kaip valgyti keptus 
sliekus 
14:40 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Ateivis vardu Aidas 
20:45 Piko valanda 3 N-7
22:35 Ji man – ne pora N14
00:40 Dingusi (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Veiverlio pilies burti-
ninkai” N-7
12:55 “Nevykėlio dienoraštis: 
Ilga kelionė” N-7
14:45 “Havajai 5.0” N-7
15:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
17:30 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 

19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Karo žirgas” N-7
23:55 “Karklų žmogus” S

07:00 “Vaikai šėlsta” 
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:35 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:00 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Neptūnas. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 Misija “Neįmanoma” 
2 N-7
00:45 Naujoji karta Z S

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai” 

12:05 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Žmogžudystė 
Langeoge N14
22:55 Holivudo žmogžudys-
čių skyrius N-7
01:10 Somalio piratai (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Vilniečiai. Roza 
Bieliauskienė. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. Meno ir kul-
tūros žurnalas 
09:00 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Vincenzo Bellini. 
Opera „Kapulečiai ir 
Montekiai“. Felice Romani 
libretas. 
14:25 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. Ved. 
Virginijus Savukynas. (kart.).
14:50 Kraujo broliai? Kodėl 
lietuviai jaučia Ukrainos 
skausmą ir kaip jiems pavyko 
išvengti tokio likimo 
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 

17:20 Stilius  
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Vasarvidžio nakties 
sekso komedija N-14
22:30 Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro 30-ojo 
jubiliejaus koncertas. 
24:00 ARTS21. (kart.).
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:30 “Žaidimų balsas”. N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 

22:00 “Marsietis” N-14
00:55 “Hitmanas. Agentas 
47” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa“ prista-
to. „Vyrų šešėlyje. Ona 
Vytautienė“. 
07.55 „Pavojingiausios kelio-
nės. Gabonas“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios kelio-
nės. Gruzija“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Kurį Dievai sunaikins“ N-7.
13.00 „Lemtingas panašu-
mas“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. 
Jeruzalė“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „TV Europa“ prista-
to. „Vyrų šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė“. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ N-7.

Markas Rothko, Valentinas 
Masalskis ir Raudona

Pavasariui įsibėgėjus, balandžio 30 dieną Anykščiuose bus pri-
statytas Valstybinio Jaunimo teatro spektaklis Raudona, sulaukęs 
didžiulio Lietuvos publikos susidomėjimo. Režisierius Valentinas 
Masalskis, remdamasis Johno Logano pjese, sukūrė spektaklį, 
kurio centre – viena ryškiausių XX amžiaus pokario Amerikos 
abstrakčiojo ekspresionizmo meno krypties asmenybių Markas 
Rothko. Rothko vaidmenį kuria pats Valentinas Masalskis, taip pat 
spektaklyje vaidina aktoriai Mantas Zemleckas ir Donatas Želvys. 
Su šiuo spektakliu teatre debiutuoja jaunosios kartos skulptorius 
Mykolas Sauka. Spektaklis RAUDONA vyks balandžio 30 d. 18 val. 
Anykščių kultūros centre. 

Valentinas Masalskis: Kai perskaičiau šią pjesę, man pasirodė, kad ji 
tikrai verta dėmesio, kaip ir joje veikianti asmenybė. Galima sakyti, kad tai 
– elitinė pjesė. Bet man atrodo, kad ji yra gili savo problematika. Čia svarbi 
menininko senėjimo tragedija, taip pat jo supratimas, kad ateina kita karta. 
Pjesė parašyta apie ateinantį, o ne apie nueinantį žmogų. Nors Marko 
Rothko tragedija juntama visos pjesės metu. Jis iš tiesų nusižudė 1970 
metų vasario 25 dieną. Man asmeniškai suprantamas Rothko tragiškumas, 
jutimas, kad senstantis menininkas turi pasitraukti ir užleisti vietą atei-
nančiam. Ateina toks metas kai suvoki, kad tavo menas yra laikinas. Man 
atrodo, kad menininkas, ir pats menas, gyvena kartu su esamuoju laiku, 
laikotarpiu. Jo istorinė vertė yra antikvarinė. Menas yra visuomenės žadin-
tojas, skatintojas, jis kaip veidas, su kuriuo žmogus gimsta ir miršta. Todėl 
gyvas menas visada turi atsinaujinti. Visais laikais į meistrų vietą ateina 
jauni žmonės su didelėmis pretenzijomis, su savo įsitikinimais. Pjesėje 
„Raudona“ vaizduojamas dviejų menininkų susidūrimas: jauno, pradedan-
čio ir pagyvenusio menininko, išbandžiusio daug ką, turinčio savo vertybių 
skalę, patirtį. Iš principo tai yra kartų, požiūrių sankirta. Įdomu stebėti, kaip 
ta kultūrinė patirtis, kuri suformavo Rothko, reiškia visai ką kita jaunam 
menininkui. Norėčiau, kad šis mūsų darbas būtų iš tiesų prasmingas. 

Spektaklis „Raudona“ Anykščiuose – balandžio 30 dieną, 
18 val. Anykščių kultūros centrehttp://www.jaunimoteatras.
lt/junas-gabrielis-borkmanas.html. 

Bilietus galite įsigyti Anykščių kultūros centro kasoje arba 
tiketa.lt: http://bit.ly/2BpAgWA .
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 Malaišiuose gyvenusiam pasi-
turinčiam ūkininkui, Vaižganto tė-
vui Anuprui Laurynui Tumui ne-
teko būti baudžiauninku, motina 
Barbora Morta Tumienė (Baltuš-
kaitė) net buvo kilusi iš „karališ-
kojo“ Kunigiškių kaimo valstie-
čių. Tačiau ir šie buvo baudžiavos 
įbauginti, nes  vergovės neišvengė 
jų giminės, pažįstami, kaimynai. 

Prof. Aldona Vaitiekūnienė 
1981 metais „Šviesos“ leidyklos 
išleistoje knygoje „Vaižgantas“ 
rašė: „Vaikystės aplinka pažadino  
pirmuosius Juozo Tumo visuo-
meninius interesus. Iš tėvų ir ar-
timųjų būsimasis rašytojas išgirdo 
šiurpių pasakojimų apie baudžia-
vos gadynę, savo akimis matė Sa-
vičiūnų dvare, į kurį malaišiškiai 
ėjo dirbti, išlikusius baudžiau-
ninkams plakti lovius. Taip gimė 
priešiškumas baudžiavai ir jos 
liekanoms žmonių dvasioje – bai-
lumui, pasyvumui. Neapykantą 
prievartai Vaižgantas jautė visą 
gyvenimą. O baudžiavos prisi-
minimai, jos pėdsakai gimtojoje 
aplinkoje buvo ne vieno rašytojo 
kūrinio, ypač apysakos „Dėdės ir 
dėdienės“ gyvenimiškas pama-
tas...“   

Savo raštuose Vaižgantas ne 
kartą prisimins :  „Tėvelis vergiją 
beįsivaizdavo gal tik kaip nema-
lonų sapną; nubudai, nebėra jo, tai 
nebėra nė ko skaitytis su juo. Man 
gi vergija tebuvo gyvas faktas : 
jis tebesireiškė tėvelio nejučiomis 
tebesilaikomo ir kitiems tebepri-
tariamo dėsnio: lenkis, kad ir tau 
nekliūtų. Manęs tai nebeįtikino; 
manęs nebeėmė noras lenktis, 

Savičiūnai dar kol kas mena Vaižganto 
aprašytus baudžiavos laikus

ir aš paskui nebesilenkiau, daug 
kam galingam paprieštaraudamas. 
Išdygęs laisvas, augau laisvas, 
galop apsisprendžiau laisvas, lais-
vą savo sumetimais sudarąs savo 
valstybę. Man buvo nepakenčiami 
bet kokie pančiai, ne tik išnykusi 
baudžiava...“

Vos nepašalino iš Kunigų
seminarijos

Juozas Tumas, užbaigęs Dina-
barko (Daugpilio) realinę moky-
klą, 1888 metais įstojo į Žemai-
čių kunigų seminariją Kaune. Ir 
atsitiko taip, kad iš Seminarijos 
jaunuolis vos nebuvo pašalintas. 
O to priežastis buvo egzaminams 
skirtas vaizdelis, susijęs vėlgi su 
baudžiavos laikais. Lietuvių kalbą 
dėstęs prof. Kazimieras Jaunius 
seminaristams pasiūlė parašyti 
laisvai pasirinkta tema rašinėlius, 
pažadėdamas, kad geriausiai para-
šę turėsią savo darbus perskaityti, 
paaiškinti gramatikos taisykles ir 
tuos  nuo kitų to dalyko egzaminų 
jis atleisiąs. Žemaičių seminarijos 
pirmojo kurso klierikas Juozas 
Tumas vaizdelį „Lietuvos gera-
dariai 1850 metų“ parašė labai 
gerai, todėl buvo pakviestas savo 
rašinį perskaityti garsiai. Tačiau 
inspektorius, prelatas Eduardas 
Barauskis, vos išgirdęs rašinį, vi-
sas persimainė, susijaudino, pasak 
Juozo Tumo, „net pažaliavo“ ir, 
apkaltinęs klieriką anarchizmu, 
neteisybės aprašymu, tikrovės 
nesuvokimu, pasikvietė griežto 
pokalbio. 

„...Tu esi kvailas, nieko neišma-
nai, istorijos nežinai, žmonių ne-
pažįsti, tai ir plepi niekus...Ar tu 

iš tikrųjų manai, kad mužikai bau-
džiavos laikais buvo nelaiminges-
ni neg dabar? Atmink, kad tuomet 
jiems niekas kitas nerūpėjo, kaip 
tiktai paskirti darbai dvarui atlikti. 
O visa kita buvo ant bajorų pečių. 
Bajoras tarnavo kariuomenėje, 
bajoras mokėjo valstybei uždą, 
bajorai atatė mužikams namus, 
davė inventorių; gaisras sudegino, 
gyvuliai išgaišo – bajoro nelaimė, 
o ne mužiko. Bajoras mužiką mai-
tino ir švietė...,– bandė idealizuoti 
praeitį, aukštinti didikus „gerada-
rius“, baudžiauninkų „užtarėjus“ 
griežtasis Seminarijos inspek-
torius Eduardas Barauskis. Bet 
klierikas Juozas Tumas paaiškino, 
kad rašinyje buvo aprašytas jo 
tėvo brolio Alijaušo Tumo iš Ažu-
balių tikras pasakojimas. Ir pabrė-
žė, kad nei jis pats asmeniškai, 
nei tėvai, nei dėdė Alijaušas tikrai 
nebenorėtų, kad baudžiavos laikai 
sugrįžtų... Kaip jau minėjome ra-
šinyje anksčiau, Ažubalių kaimo 
baudžiauninkai lažą ėjo kaip tiktai 
Savičiūnų dvare, taigi, Alijaušas 
Tumas sūnėnui Juozui turėjo daug 
ką papasakoti, nes  viską pats buvo 
išgyvenęs, patyręs, regėjęs...

Juozas Tumas seminarijoje liko, 
tas  nesusipratimas buvo išsiaiš-
kintas. Tačiau slogūs prisimini-
mai, kaip ir baudžiavos laikme-
čio atgarsiai, ilgam išliko. 1921 
metais Vaižgantas savo redaguoto 
žurnalo „Mūsų senovė“ pirmojoje 
knygoje išspausdino prisiminimus 
iš Žemaičių kunigų seminarijos 
ir tą rašinėlį „Lietuvos geradariai 
1850 metų“. (Ta medžiaga dabar 
publikuojama ir Vaižganto „Raš-
tų“ 2 tome „Mišrieji vaizdai“ psl. 
409-412 ) (Vilnius, 1995 m.).  

Gaisras Savičiūnų dvare 

Beieškodamas istorinių faktų 
apie Savičiūnus, užtikau Kau-
ne leisto laikraščio „Nedėldienio 
skaitymas“ 1906 metų spalio 4 
(17 ) dienos  42-ajame numeryje 
išspausdintą rašinį „Nedegink“. 
Straipsnyje rašoma, kad pastaruo-
ju metu Lietuvoje radosi padegi-
mų. Korespondentas iš Svėdasų 
pranešė, kad „piktadariai padegė 
Savičiūnų dvaro klojimą su visais 
javais, nes ir vasarojus buvo jau 
nudirbtas. Nelaimingas nuomoto-
jas (arendatorius) atliko be duonos 
ir pašaro; o kitą naktį sudegino 
Dvarčiunų dvaro net du klojimu. 
Už ką? 

Kas? Negalima žinoti... ( Aut. 
pastaba: tikriausiai turėtas mintyje 
ne Dvarčiunų, bet Drobčiūnų dva-
ras).

Dar šis tas apie Savičiūnus  

Juozas Tumas-Vaižgantas 1929 
metais išleistame savo „Raštų“14 
tome jubiliejinio 60-ojo gimtadie-
nio proga išspausdino rašinį „Ne-
ramusis mano amžius“ („Iš autobi-
ografijos“).

(Ši publikacija skelbiama ir 
Vaižganto „Raštų“ 16-ame tome 
„Literatūros istorija 1896-1933“, 
išleistame Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto 2005 metais).

Vaižganto autobiografijoje ga-
lima surasti daugybę pavadinimų, 
išvardytų įsimintinų, brangių šir-
džiai vietų.  

„Puikus Malaišos upiūkščio slė-
nys kryžkelėje Svėdasai – Kamajai, 
Panemunėlis – Užpaliai tai mano 
gimtoji vieta: Malaišių kaime Alo-

tų valsčiaus, Svėdasų parapijos, 
pirmiau Ukmergės, dabar Rokiškio 
apskrities. Per Anykščius, Ukmer-
gę važiuodavau į Kauną, per Ute-
ną, Molėtus į Vilnių, pro Biržus į 
Rygą. 

Juodonių, Yvodų, Graužių, Ko-
vynės, Pakalninės miškeliai, Pop-
šutės, Pagrubio, Gaidžio, Valiulio 
kalneliai, Juodonių piliakalnis, 
Alaušo, Beragio, Dviragio, arba 
Juodžio, Vasinto ežerai, Juodžiaus 
akmuo, Vaduvų, Savičiūnų dvarai, 
klampios tarpinės balos, smėlia-
kalniai, paversmiai, parūdymės ir 
daugybė kitokių kitiems menkų 
vietelių mane išauklėjo „Pragie-
drulių“ autorium, beveik deistine 
dvasia...“

1923 metų surašymo duomeni-
mis, Savičiūnuose buvo 9 sodybos 
su 114 gyventojų. 1929 metais 
pradėjo veikti pradžios mokykla, 
perkelta iš Netikiškių. Mokyto-
jas Kazimieras Cicėnas čia mokė 
vaikus ir suaugusius, pasiryžusius 
įgyti pradinį išsilavinimą. Veikė ir 
žemės ūkio klasė. Keitėsi moki-
niai, keitėsi mokytojai ir mokyklos 
dislokacijos vietos, tačiau moky-
kla išliko ir veikė net iki 1975-ųjų 
metų. 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
Savičiūnų dvare buvo įsikūręs vo-
kiečių kariuomenės štabas, Antrojo 
pasaulinio karo metu akmeniniame 
klojime veikė raudonarmiečių karo 
lauko ligoninė. 

Pokario metais sovietiniai akty-
vistai į Sibirą ištrėmė dvaro savi-
ninko Felikso Laučiaus šeimą, kiti 
sodiečiai tremties negandų išven-
gė.

Tautodailininkas Aleksandras Tarabilda, sukūręs daugybę 
įvairių medžio skulptūrų, Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose 
įamžino populiariosios apysakos „Dėdės ir dėdienės“ herojus – 
baudžiavinio Saveikių (Savičiūnų) dvaro veikėjus.

Iš garsaus kanklių meistro Juozo Lašo so-
dybos Savičiūnuose teliko tiktai senas sodas, 
šulinys ir dar vienas kitas praeitį menantis fra-
gmentas.

Nežinia kada pastatytas, baudžiavos laikus 
menantis kryžius, sulaukęs šių dienų, dar visai 
neblogai išsilaikęs.

Autoriaus nuotr.

Pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS

Daugiausia jų poliklinikose. 
Daugiausia Europoje išgeria 

alkoholio. 

Daugiausia Europoje netole-
rantiškų, nemėgstančių „kito-
kių“: gėjų, žydų, romų, musulmo-
nų, juodaodžių, net kaimynų. 

Daugiausia kremta aukštuosius 
mokslus.

Daugiausia turi greitaeigio 
interneto.

Daugiausia žaidžia arba net 
dievina krepšinį.

Daugiausia dainuoja – cho-
ruose, ansambliuose, po vieną ir 
po du, valstybinėse, pasaulinėse 
dainų šventėse.

Daugiausia žudosi.
Daugiausia sukelia avarijų.

Tėvynainiai Daugiausia tyli arba dūsauja, 
aimanuoja.

Daugiausia emigruoja. 
Tačiau beveik visi teigia 

mylintys tėvynę, tik miegantys su 
kita (kitu…). Ir beveik visi sako: 
mes mielai grįšim namo, kai jūs 
tam savo bardake susitvarkysit, 
algas pakelsit...

Kai buvo didelė didelė šventė, 
kažkas suskaičiavo, jog vi-
same pasaulyje mūsų – net 4 
milijonai! Dieve, kaip smagu, 
kad mūsų tiek daug! Ir visur 
suspėjam, viską aprėpiam, visus 
pranokstam! Mūsų dvasioje 
ištirpsta net tai, kas išvis ne-
tirpsta… 

Vienas nacionalinės premijos 
laureatas taip ir rėžė: Lietuva 
yra visur, kur tik gyvena lietuvis! 
O jo eiklios kojos, smalsios akys, 
patys žinom, švysčioja visuos 
pasviečiuos, taigi, esam savi ne 
tik Didžiasalyje, Naujojoje Akme-
nėje ar, pvz., britų salose, bet ir 
abiejose Amerikose, Australijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje, Kinijoje 
su Tibetu ir netgi Taipėjuje, žo-
džiu – kolonizavom visą pasaulį! 

Tik aš vienas, mulkis, dairausi 
po palaukes ir pamiškes, ieško-
damas ko nepametęs – lietuviško 
Rūpintojėlio… Matau kryžių, 
stulpų, stuobrių ir akmenų, gele-
žinių koliažų, tačiau Rūpintojėlio 

– nė vieno… 
Kol susizgrimbu: kam tas Rū-

pintojėlis, kai viskuo jau ir taip 
pasirūpinta?!

Paminklai didžiausiems lietu-
viams jau pastatyti, o mažesniųjų 
kapai pačių vaikų ar vaikaičių 
rankomis užslėgti akmeninėmis 
plokštėmis – švaru, patogu, nei 
sodint, nei ravėt, nei laistyt, nei 
lankyt! Pagaliau apie ką dūmotų, 
ką guostų tęvo veido dievukas, 
kai žemė išparceliuota, miškai 
kertami galingiausia technika, 
o kaimuos langai ir durys jau 
nukryžiuoti lentom?..

Globaliai šiuolaikiški žmonės 
dabar lietuviai!

(Atkelta iš 5 psl.)

(Nukelta į 13 psl.)
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Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės...
Tebūna visos Jūsų dienos gražios
Tarsi gaivinanti versmė,
Nors valandų saulėtų bus nemaža, 
Dalyt save kitiems - gyvenimo prasmė!

80 metų jubiliejaus proga 

Marytę MIKĖNIENĘ, gyvenančią Anykščiuose, sveikina,
stiprios sveikatos ir Dievo palaimos linki 

Bronislava ir Onutė iš Rokiškio

Nauji namai paukščiams Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mikierių girininkijos darbuoto-
jai taip pat buvo pasiruošę inkilų 
ir po Valstybinės miškų urėdi-
jos Anykščių padalinio vadovės 
Monikos Sirgėdienės ir Mikierių 
girininko Laimio Trumpicko svei-
kinimų mokiniai ir miškininkai 
ėmėsi bendro darbo. Medžiuose 
šalia Mikierių girininkijos pastatų 
iš viso buvo įkelta per trisdešimt 
inkilų.

Minint Pasaulinę miškų dieną, 
visuose 26 Valstybinių miškų urė-
dijos padaliniuose rengta inkilų 
kėlimo šventė „Paukščiai grįžta 
namo“. Inkilų kėlimo šventė Lie-
tuvos miškuose organizuojama 
jau dešimtį metų. Jos metu kasmet 
iškeliama apie 3–4 tūkst. inkilų.

„Inkilų kėlimas gali padėti iš-
saugoti tam tikras paukščių rūšis, 
nes jiems būtina rasti saugią vietą, 

Ketvirtadienį, kovo 21-ąją, Anykščių miškininkai ir Viešintų 
pagrindinės mokyklos daugiafuncio centro mokiniai minėjo Pa-
saulinę miškų dieną. 

Būrys mokinių į Mikierių girininkiją atsivežė 19 savo pačių pa-
gamintų inkilų. Kai kuriems vaikams, meistraujantiems namelius 
sparnuotiesiems giesmininkams, talkino jų tėveliai.

kur galėtų perėti. Tai uralinės pe-
lėdos, kukučiai, žalvarniai ir kiti 
reti paukščiai, kurių populiacijos 
didėjimui ir rūšių išlikimui inki-
lai daro didelę įtaką – jie tampa 
ne tik namais, bet ir prieglobsčiu 
nuo pavojų“, – pranešime spaudai 
sakė Valstybinių miškų urėdijos 
direktorius Marius Pulkauninkas.

Kalbėdamas su ,,Anykšta“ Mi-
kierių girininkas L.Trumpickas 
džiaugėsi ilgamete draugyste su 
Viešintų mokyklos mokiniais. 
Mokytojos Virginijos Macijaus-
kienės vadovaujami jaunieji Vie-
šintų mokyklos miško bičiuliai 
Mikierių girininkijoje lankosi ke-
lis kartus per metus. Vaikai kartu 
su miškininkais dalyvauja medelių 
sodinime, stebi žvėrių pėdsakus ir 
užsiima kitomis gamtos pažinimą 
gilinančiomis veiklomis. Pasak 

Viešintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro mokiniai  - nuolatiniai Mikierių girininkijos 
svečiai.

Šventės ,,Paukščiai grįžta namo“ šeimininkas, Mikierių girinin-
kas Laimis Trumpickas.

Valstybinės miškų urėdijos Anykščių padalinio vadovė Monika Sirgėdienė (vidu-
ryje), sveikindama mokinius, džiaugiasi, kad jie į inkilų kėlimo šventę atsivežė ir 
gerą orą.

VIP-iniai sparnuočiai apsigyvens maumedyje įkurdintame inkile.
Autoriaus nuotr.

L.Trumpicko, Viešintų mokiniai 
ne tik  žino, bet ir geba praktiškai 
pritaikyti inkilų gamybos princi-
pus. Šį kartą kabinti zylėms, bu-
kučiams, varnėnams skirti inkilai. 
Girininkas aiškino, kad inkilus 

galima kelti kiaurus metus, net 
yra teorijų, kad ,,naujos statybos 
namų“ varnėnai nemėgsta, jiems 
labiau patinka gamtos kvapų jau 
prisigėrę inkilai. 

Mažiesiems paukštukams ne-

patinka kurtis inkiluose, kur turės 
artimų kaimynų, na o varnėnai - 
,,amžini studentai“. ,,Jie gali gy-
venti ir daugiabučiuose, kur tie-
siog inkilas ant inkilo užkeltas“, 
- šypsojosi L.Trumpickas. 
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1949-ųjų spalio mėnesį Savičiū-
nų kaimo žmonės buvo privers-
ti rašyti pareiškimus į steigiamą 
„Saulės“ kolūkį. Savičiūnuose 
gimė agronomas, valstybės tarnau-
tojas Kazys Banys (1900-1958), 
čia gyveno garsus kanklių meistras 
Juozas Lašas ( 1912-2005). Ši vie-
tovė yra ir kunigo, mokslininko, te-
ologo, vienuolio saleziečio Ričardo 
Banio gimtinė. Jis studijavo Turine 
(Italija), Romos tarptautiniame Po-
piežiškame saleziečių universitete 
apsigynė teologijos licenciato darbą 
„Jaunimo dvasingumas“. Tarnystę 
Dievui ir tikintiesiems  R.Baniui 
teko atlikti ne vienoje parapijo-
je Lietuvoje,  tarp jų ir gimtajame 
Svėdasų krašte, pastaruoju metu 
jis tarnauja Joniškėlio (Pasvalio r.) 
Švč. Trejybės parapijos administra-
toriumi. 

Iš Savičiūnų visą laiką išvažiuoju 
su nerimu širdyje: ,,O gal jau pasku-
tinį sykį matau šiuos unikalius stati-
nius?“ Mat buvusio dvaro pastatai 
vis labiau nyksta, smenga į žemę, 
virsta griuvėsiais. Varganai atro-
do išlikęs iki šių dienų kolonomis 
padabintas medinis dvaro gyvena-
masis namas. Galinė pastato siena 
griūva, tiktai savaičių ar mėnesių 
klausimas, kada siena visai išvirs. Iš 
akmenų ir plytų sumūrytas klojimas 
virtęs apgailėtina griuvėsių krūva. 
Nė kiek ne geriau atrodo arklidė – 
vežiminė, buvęs kumetynas...

Jau gerokai nuniokoti piktavalių 
žmonių ir gamtos darganų, bet dar 
išlikę dvaro pastatai Lietuvai atkū-
rus nepriklausomybę 1994 metų 
vasarą sugrąžinti Laučių šeimos na-
riams. Kultūros paveldo pareigūnai 
tuomet  nurodė, kad atgavę pastatus 
asmenys privalo eksploatuoti juos 
tik pagal kultūros paveldo inspekci-
jos nustatytas sąlygas.  Paveldėtojai 
dar bandė kai ką tvarkyti, remon-
tuoti, tačiau greitai paaiškėjo, kad 
be milžiniškų finansinių investicijų 
dvaro pastatų atstatyti neįmanoma. 
Tad, entuziazmas išblėso. 

Kolūkmečiu, kai dvaras buvo na-
cionalizuotas, dvarininko namuose 
buvo įkurdinti kultūros namai, bi-
blioteka, mokykla,  įrengti butai gy-
ventojams, kiti pastatai naudoti ūkio 
reikmėms. Žinoma, niekas per daug 
nesirūpino, kad Savičiūnų dvaras 
(kaip ir kiti dvarai) išliktų ateities 
kartoms. Tačiau net ir sovietmečiu 
ilgus dešimtmečius pastatai, turėję 
šeimininkus, dar visai neblogai iš-
silaikė. 

Beje, iš Savičiūnų kaimo kilęs, 

dabar Daujočiuose gyvenantis Ro-
bertas Grižas yra pasakojęs, kad esą 
dvaro kiemas išgrįstas...girnapusė-
mis. Mat Pirmojo pasaulinio karo 
metais vokiečiai uždraudė namuose 
turėti bet kokias girnas ir malti mil-
tus, o kad sodiečiams nekiltų pagun-
da šias malimo priemones nuslėpti, 
buvo pareikalauta visas girnapuses 
suvežti į dvarą, kur veikė jų štabas. 
Suvežtas girnapuses vokiečiai, pa-
sitelkę vietinius gyventojus, užkasė 
dvaro kieme, po storu žemių sluoks-
niu iškloję kelią aplinkui...

Nepadėjo nei surašytas 
protokolas, nei baudos

Savičiūnų kompleksinį kultūros 
paveldo objektą sudaro Savičiūnų 
dvaro  sodyba, datuojama XIX a. 
pab. – XX a. pr., kuriai priklauso 
net septyni pastatai: dvarininko na-
mas, kumetynas, tvartas, svirnas, 
klojimas, pirtis, ūkinis pastatas.

2009 metų pavasarį Kultūros 
paveldo departamento Utenos te-
ritorinio padalinio pareigūnai, ap-
silankę Savičiūnuose, nustatė, kad 
per penkiolika metų pastatai nebu-
vo tvarkomi, todėl buvo surašyti 
reikalavimai pašalinti pažeidimus: 
imtis priemonių stabilizuoti ir už-
tikrinti objekto vertingųjų savybių 
išsaugojimą. Kadangi reikalavimų 
dvaro sodybos šeimininkai neįvyk-
dė, buvo surašytas administracinio 
teisės pažeidimo protokolas, kuris 
atsidūrė Anykščių teisme. Teismas 
nustatė, kad po nuosavybės teisių 
atstatymo Savičiūnų dvaro pastatų 
būklė tik blogėjo, niekas pastatų 
per penkiolika metų neremontavo. 
Savininkės gyvena Kaune, o dva-
ras yra Anykščių rajone, tad joms 
sunku rūpintis dvaru, remontui ar 
normaliai paveldėto turto priežiūrai 
neturi lėšų. Teismas atsižvelgė į jų 
materialinę padėtį ir skyrė minima-
lias pinigines baudas. 

Praėjo dar dešimtmetis. Vaizdas 
Savičiūnuose per tą laiką tapo dar 
baisesnis ir liūdnesnis. Vieni pasta-
tai nepataisomai sunyko, sugriuvo, 
kiti pastatai dar laikosi, skaičiuoda-
mi paskutines gyvasties dienas...

Ar sulauks dvarelis atgimimo?

2017 metais išlikusius Savičiū-
nų kompleksinio kultūros paveldo 
objektus kartu su jiems priklau-
sančia žeme iš buvusių savininkų 
nusipirko sumanus Kraštų kaimo 
ūkininkas Virginijus Vaičionis. Kad 
dvaro sodyba jau turi tikrus ir rūpes-
tingus šeimininkus, liudija pradėta 

tvarkyti aplinka. Kaip „Anykštai“ 
telefonu pasakojo naujasis savinin-
kas V.Vaičionis, ką galima atlikti 
savo jėgomis, turima technika, tai 
be problemų ir padarė. Kur kas di-
desnių problemų kelia pastatai. Kai 
kurie mediniai pastatai yra tokios 
būklės, kad jų ir suremontuoti ne-
beįmanoma. Pavyzdžiui, tas kolonų 
dabinamas dvarininko namas. Karo 
metais į vieną pastato sieną pataikė 
sprogmuo, ji išgriuvo. Po karo žala 
atitaisyta, panaudojus nepatvarią 
medieną, gal perdaug skubant, ne-
kokybiškai. Tai ta siena su stogo 
dalimi dabar vos besilaiko. Kaip 
ją atstatysi, sutvirtinsi? Kadangi 
visi pastatai yra kultūros paveldo 
objektai, paminklosaugininkai ke-
lia didžiulius reikalavimus, teikia 
nurodymus. Pasak V.Vaičionio, įsi-
gijęs buvusio dvaro pastatus, jis turi  
daugybę įsipareigojimų, bet neturi 
teisių. Be paminklosaugininkų net  
paprasčiausios lentos prikalti nega-
li, o ką  jau kalbėti apie kapitalinį  
pastatų remontą. Tam ne tiktai rei-
kia milžiniškų lėšų. Restauravimo, 
rekonstrukcijos darbus turėtų atlikti 
sertifikuotos, tokių darbų patirtį tu-
rinčios firmos, projektuotojai pri-
valo turėti atitinkamas licencijas. 
Reikėtų rimtai pagalvoti ir kokiems 
tikslams atstatytus, suremontuotus 
pastatus panaudoti, -  nejaugi juos 
reikia atstatyti tiktai dėl to, kad jie 
tik šiaip sau tušti stovėtų?

Baudžiavos metus mena ir 
metalinis kryžius

Netoli ištuštėjusios, nebegyvena-
mos Šatkų sodybos stūkso ant beto-
ninio postamento įtvirtintas metalinis 
kalvio darbo kryžius. Kaip  pasakojo 
Savičiūnų senbuvė Adelė Juknie-
nė, niekas nežino, kada tas kryžius 
pastatytas. Dar pokariu kryžius jau 
stovėjęs, senoliai irgi pasakojo, kad 
ir jų jaunystėje šis kryžius čia buvęs. 
Daug kas ieškojo kokių nors įrašų, 
datų, bet jokių ženklų nerasta. Spė-
jama, kad kryžius buvo pastatytas 
dar baudžiavos laikais. Pašnekovė 
tvirtino, kad kai kada atvažiuojantys 
žmonės pasižiūrėti dvaro, prisime-
nantys, kad jame baudžiavą kentė 
jų senoliai. Aplanko atvykėliai ir tą 
kryžių, pasimeldžia. Neseniai buvo 
atvažiavę latviai nuo Daugpilio, ku-
rie irgi pasakojo, kad jų senelis čia 
ėjęs baudžiavą, ieškojo kokių nors 
prisiminimų. Į latvių akiratį irgi pa-
teko šis senutėlis kryžius... Nebeliko 
ir garsiojo kanklių meistro Juozo 
Lašo sodybos...

Savičiūnai dar kol kas mena Vaižganto 
aprašytus baudžiavos laikus

Kur būta smuklės ir pašto 
arklių keitimo stoties

Jau kitoje vietoje, nebe Savičiūnų 
dvarvietėje, bet Savičiūnų kaimui 
priklausančioje teritorijoje, visai 
šalia krašto kelio Nr. 120 Radiškis 
– Anykščiai – Rokiškis ir rajoninės 
reikšmės kelio Nr. 1233 Kraštai – 
Vaitkūnai  esančios  Grižų sodybos 
kieme stovintis ūkinis pastatas nega-
li neatkreipti prašalaičio žvilgsnio. 
Kiekvieno dėmesį patraukia didžiu-
lė aptinkuota raudonų plytų kolona, 
prilaikanti statinio stogo konstruk-
cijas. Kaip pasakojo anksčiau čia 
gyvenęs, dabar jau kurį laiką Dau-
jočiuose ūkininkaujantis Robertas 
Grižas, kadaise tokių kolonų būta 
dviejų. Tačiau karo metais dalis pas-
tato sudegė, gaisro metu viena kolo-
na buvo sugriauta. Tik akmenyje iš-
kalti metai liudija, jog šis pastatas čia 
iškilęs net  1821 metais. Tai buvusi 
pašto arklių keitimo stotis. Kitoje 
kelio pusėje stovėusi kalvė, šalia jos 
ūžusi smuklė. Beje, anksčiau šią vie-
tovę vadino ne Savičiūnais, o Pakal-
nine arba Pakalnyne. Matyt, todėl, 
kad  vietovę supa aukštos kalvos, 
o namai tarp tų kalvų atrodo kaip į  
giloką slėnį pariedėję. Pavadinimus 
„Pakalninė“arba „Pakalnynė“ galima 
surasti iš netolimo Pamalaišio kaimo 
kilusio žymaus prieškario Lietuvos 
ir išeivijos rašytojo, knygų leidėjo, 
vertėjo Stepo Zobarsko kūriniuose, 
o Malaišiuose gimęs rašytojas Juo-
zas Tumas-Vaižgantas ne viename 
publicistikos rašinyje ar prisiminimų 
vaizdelyje gerokai piktinasi Pakal-
nynėje veikusia ir sodiečius girdžiu-
sia smukle. Rašytojas yra aprašęs ir 
sodiečių vargus, kai jiems tekdavę  
arkliniais vežimais ant vieškelio vež-
ti žvyrą, taisyti jiems priskirtus kelio 
ruožus, tiek publicistikoje, tiek gro-
žinės literatūros kūriniuose vis užsi-
mindavęs apie strateginę Savičiūnų 
(Pakalnynės) pašto arklių keitimo 

stotį carizmo laikais...
Dviejų kelių sankirtoje esančią 

vietovę, kurioje gyvena Grižų šei-
ma, ir dabar daug kas linkęs mieliau 
vadinti ne Savičiūnais, bet Pakalny-
ne...

„Dėdžių ir dėdienių“ veikėjai 
įamžinti skulptūroje

Juozo Tumo-Vaižganto gimta-
jame Malaišių kaime, kuris yra ne 
per toliausiai nuo Savičiūnų, yra 
pastatytos dvi medžio skulptūros, 
kuriose įamžinti apysakos „Dėdės 
ir dėdienės“ pagrindiniai veikėjai, 
tikri baudžiavinio Saveikių dvaro 
kasdienybės liudininkai, Severiutė, 
Mykoliukas ir tijūnas Rapolas Geišė. 
Šios skulptūros atsirado  kraštiečių 
- mokslininko, Vaižganto mažosios 
premijos „Už kūrybinius nuopelnus 
Svėdasų kraštui“ laureato, doc., 
dr. Juozo Lapienio ir Svėdasiškių 
draugijos „Alaušas“ Garbės pirmi-
ninko Algimanto Indriūno inicia-
tyva. Originalias skulptūras sukūrė 
svėdasiškis menininkas, Vaižganto 
mažosios premijos „Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui“ laurea-
tas Aleksandras Tarabilda. Autorius 
dvi skulptūras sėkmingai sujungė į 
vieną darnią kompoziciją, kuri pri-
mena vartus. Tarp šių „vartų“, šalia 
„Dėdžių ir dėdienių“ labai mėgsta 
fotografuotis Malaišius lankantys 
ekskursantai. 

Daugelis iš rašytojo Tėviškės 
patraukia iki Savičiūnų. Būsimasis 
rašytojas baisėdavosi matydamas 
dvare išlikusius baudžiauninkams 
plakti skirtus lovius ir su viltimi 
svajojo apie  nepriklausomą Lietu-
vą, laisvus žmones. Dabar visi su 
nuostaba, gailesčiu, liūdesiu stebisi  
istorinę praeitį menančių pastatų 
būkle ir viltingai tikisi, kad Savičiū-
nų dvarelį dar galima išgelbėti nuo 
visiško sunykimo.     

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

2019 m. kovo 27 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ 
konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai, 
šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią 
darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finan-

sinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 

pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustaty-

mas.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl dispona-

vimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 
1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskai-
tomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kre-
dito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuoti-
nį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el.p. 
r.simanoniene@lku.lt. 

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto 
raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio 
balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

VALDYbA

(Atkelta iš 11 psl.)

Ačiū už Jūsų padrąsinamas šypsenas, patarimus ir palaikymą 
rinkimuose! Dėkoju savo komandai, bendrapartiečiams, jaunimui, 
kurie negailėdami laiko ir jėgų stengėsi, kad rezultatas būtų toks, 
koks yra. Dėkoju LVŽS, LSDP, LLS Anykščių skyrių pirminin-
kams, aktyvui už nuoširdžią ir nesavanaudišką paramą antrajame 
rinkimų rate! 

Nuoširdus ačiū visiems 6500 anykštėnų, balsavusių už mano 
kandidatūrą! Toks ryškus palaikymas – ne vien džiaugsmas, bet ir 
didžiulė atsakomybė! Tikiuosi, kad pavyks suburti stiprią koman-
dą ir tęsti pradėtus darbus bei imtis naujų iniciatyvų, kad Anykščių 
vardas skambėtų pasaulyje, kad Anykščiuose būtų gera gyventi, 
dirbti ir ilsėtis. 

Sigutis Obelevičius

Politinė reklama bus apmokėta iš 
TS-LKD Anykščių rajono rinkimų 
apygardoje Nr.4 kandidatų sąrašo 
sąskaitos. Užsak. Nr. 358

Mielieji anykštėnai, 
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įvairūs

Statybinės įrangos nuoma 
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliumi-

nio bokšteliai, plovimo įranga, 
santechninės movų užspaudimo 
replės, beorio dažymo siurbliai, 
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, 
skersavimo staklės ir kt.

Atliekame statybos, santechni-
kos, elektros bei dažymo darbus, 
konsultuojame.

Tel. (8-679) 90305, 
feisbukas: dailusnamas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 

turtą be jokių rūpesčių! 
Išsamios konsultacijos, 

vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir pateisi-

name lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 

„21 Amžius“.
Tel. (8-640) 32442.www.nta21.lt

„Parama investicijoms į žemės 
valdas“ iki 50 000 Eur supaprastin-
ta tvarka (finansuojamas kombainų 
ir traktorių įsigijimas) ir „Parama 
smulkiems ūkiams“ iki 15 000 Eur 
su PVM (galima pirkti ir naudotą 
techniką, nereikia drausti ir nėra 
kontrolinių metų). Rengiame projek-
tus. Kaina nuo 500 Eur. 

Tel. (8-673) 88712.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

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

siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui 

melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Utenoje reikalingas vairuotojas - 
ekspeditorius. Kelionės į Europą, 
Rusiją.

Tel. (8-698) 43683.

UAB „Farmers Circle“ 
ieško darbų vadovo 

(žemės ūkis). 
Atlyginimas nuo 1500 

Eur „į rankas“. 
Tel. (8-652) 56202.

Darbas namuose. Reikalingi srai-
gių, grybų, obuolių supirkėjai. 

Tel. (8-618) 25497.

Nekilnojamasis turtas

Mišką su žeme. 6 ha. Kaina
40 000 Eur.
Tel. (8-600) 40863.

Naujos statybos namą 
Anykščiuose. Yra miesto komuni-
kacijos. 

Tel. (8-609) 59321.

Mūrinį gyvenamąjį namą 
Kavarske (6 a žemės). Kaina 
27 000 Eur.

Tel. (8-606) 86755.

10 km iki Anykščių, Rubikių k. 
gražią sodybą su baldais šalia 
Rubikių ežero. 25 a sklypas, ūki-
nis pastatas, rūsys.  24 800 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Gerą sodybą netoli Anykščių 
miesto. Labai graži vieta. 

Tel. (8-647) 28694.

Tvarkingą butą Anykščiuose. 
Gera kaina, patogi vieta.  

Tel. (8-609) 59321.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinį 
garažą (23 kv. m.) 1500 Eur.

Tel. (8-683) 91121. 

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas kaladėlėmis.
Tel. (8-650) 71601.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas. Teikia 
mobilaus gaterio paslaugas. 

Tel. (8-621) 53555.

Lapuočių malkas. Turi sauses-
nių. Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9 erdv. m. 

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksnines mal-
kas kaladėmis, trimetres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Medžio briketus ir granules. 
Pristato, išrašo sąskaitas. Veža įvai-
rius krovinius iki 10 t (su kranu).

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828. 

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

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

Kita

Deguonies, angliarūgšties, mik-
so balionus (naujo tipo, europiniai, 
50 l, 300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Traktorius: T-150K (2 600 Eur), 
MTZ-820 (7 500 Eur), MTZ-50 su 
padargais, MTZ-82 UK dalimis. 

Tel. (8-641) 57036.

Vasarinius kviečius ir žirnius. 
Tinka sėklai.

Tel. (8-682) 32330.

Šieno rulonus.
Tel. (8-672) 99050.

Stiklo blokelius. OPEL VECTRA 
galinį (bagažinės) stiklą.

Tel. : (8-612) 57182, 
(8-629) 54419.

Pieno šaldytuvą 1 700 kg talpos, 
pieno liniją 36 melžiamoms kar-
vėms, mėšlo transporterį. 

Tel. (8-600) 24747.

Pieno aušintuvą, vandens cister-
ną, vartytuvą „Dobilas“, sėjamąją, 
melžimo įrangą. 

Tel. (8-614) 33422.

Frezus, lėkštinius skutikus, kul-
tivatorius, trąšų barstomąsias, 
sėjamąsias, purkštuvus, rotacines 
šienapjoves, kt.

Tel. (8-612) 57075.

parduoda

Atliekami žemės sklypų kad. Nr. 3472/0004:93 ir 3472/0004:99 ka-
dastriniai matavimai adresu - Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Žibučių 
k. Sklypų ženklinimas vietovėje – 2018-12-18, 14:00 val. ir 14:30 
val. Dėl ribų suderinimo prašome atsiliepti gretimų sklypų kad. Nr. 
3472/0004:261 ir 3472/0004:260 savininkus ar įgaliotus asmenis. 
Matavimus atlieka: VšĮ  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 
Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r.; justina.nefaite@lzukt.lt; 
(8-681) 41863. Jums neatvykus ar neinformavus apie savo neatvyki-
mą darbai bus tęsiami.

IŠKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS.

GAMINAME 
PAMINKLUS.

Tel. (8-648) 81663.

Ūkininkas išsinuomotų žemę iki 10 
km atstumu aplink Svėdasų mst.

Tel. (8-698) 47840.

Anykščių miesto centre parduo-
da pusę namo (29 000 Eur, 78 kv. 
m, yra patogumai, naujas stogas, 
galima gyventi iš karto) arba kei-
čia į 1 ar 2 kambarių butą (1,5 ne-
siūlyti).

 Tel. (8-621) 10023.

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.

Paslaugos

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

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

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

2019 m. kovo 28 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 52-asis posėdis

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:

2019 m. kovo 26 d. (antradienį)

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val.  III a.  304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val.  III a. 304 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės
internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

Administracijos direktorius Audronius Gališanka
Užsak. Nr. 356

Stato garažus, angarus, mūri-
nius, karkasinius, mūrija blokelius. 
Dengia stogus. Tvarko senus sto-
gus. Kainos sutartinės.

Tel. (8-607) 13345.

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

Tel. (8-687) 73069.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Geni sodus, karpo formuoja gy-
vatvores. Pjauna pavojingai au-
gančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Pavojingų medžių pjovimas, ge-
nėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com 

Krovininio transporto nuoma. 
Krovinių pervežimas.

Tel. (8-601) 21323.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi 
kasa tvenkinius, valo senus. 
Remontuoja, greideriuoja kelius. 
Valo griovius. Rauna kelmus. Kiti 
žemės darbai. 

Tel. (8-698) 86641.

Fasadų šiltinimas, apdaila. 
Šiltina namų fasadines sienas, 
pamatus. Tinkuoja, deda deko-
ratyvinį tinką. Dengia šlaitinius 
stogus.

Tel. (8-676) 52289.
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moku geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-608) 44340.

Visoje Lietuvoje brangiai - įvai-
raus brandumo mišką ir žemę ap-
augusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Ieško pirkti namo Anykščiuose 
arba sodybos netoli Anykščių. 

Tel. (8-607) 49133.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-671) 61261.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Automobilį iki 500 Eur su galio-
jančia TA važinėti kaime.

Tel. (8-671) 75323.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

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

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

Traktorius MTZ, T-40, T-25 
(gali būti su defektais), priekabą 
2PTS-4. 

Tel. (8-629) 42777.

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.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas, 
konsultacijos.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
nuo kovo 19 d. 9-15 val. 
(kovo 23 d., šeštadienį, 9-12 val.) 
parduos 15 mėn. rudas 

dedekles vištas. 
Vienos kaina 1,50.
Tel.: (8-606) 32240, 

(8-611) 32392.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ

DALYS.
Anykščiai, Gegužės g. 22.

Tel. (8-638) 04766.

Vištos, Vištaitės!
Kovo 26 d. (antradienį) prekiau-

sime Kaišiadorių raj. paukšty-
no 10 mėnesių vakcinuotomis, 
rudomis, gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis ir 2-3-4-5-6 
mėnesių įvairių spalvų vištai-
tėmis. Prekiausime lesalais.

Svirnai 8.00, Kavarskas 
8.10, Janušava 8.20, 
Anykščiai (ūk. turg.) 8.40, 
Skiemonys 9.00, Mačionys 
9.15, Burbiškis 9.30, 
Rubikiai 9.40, Debeikiai 
9.50, Leliūnai 10.00, 
Svėdasai 10.15, Viešintos 
15.15, Troškūnai 15.35, 
Laukagaliai 15.45, Traupis 
15.50, Levaniškiai 16.00.

Tel. (8-699) 12631.

pro memoria
Ona BLAžIENĖ, gimusi 1954 m., mirė 03 19

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.  

Kita

Elnio, briedžio, stirnino ragus.
 Tel. (8-617) 33914.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Kovo 28 d. (ketvirtadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir pradedančiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, 
Laukagaliuose 7.05, Troškūnuose 7.15 
(turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje 
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25, 
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. 
Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20, 
Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose 
11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie 
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, 
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30, 
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje 
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 24 d. (sekmadienį) prekiausime 
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 
1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. 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.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus, įvairių matmenų 2 
ir 3 metrų aukščio. Gali atvežti ir 
surinkti. Kaina nuo 350 Eur.

 Tel. (8-687) 73343.

Vyr. redaktorė
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anekdotas

oras

-3
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mėnulis
Kovo 23 - 25 d. pilnatis.

Liucija, Daumantas, Ganvilė, 
Gabrielius, Donardas.

Galgintas, Vismantė, Alfonsas, 
Akvilė, Ūla.

šiandien

kovo 24 d.

kovo 25 d.
Normantas, Normantė.

vardadieniai

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

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
9 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32

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

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

- Nustok man rodyti liežuvį, 
nes susirgsi!

- Kuo galiu susirgti rodydamas 
liežuvį?

- Žandikaulio ir nosies lūžiu 
bei mėlynėmis po abiem akim!

***

- Kodėl jūsų restorane ant kie-
kvieno staliuko padėta druskos?

- Tai tam atvejui, jeigu patie-
kale jums pasirodytų per mažai 
druskos.

- O kodėl tuomet mėsos nepa-
dedate?

***

- Mielasis, gal galėtum išsiurb-
ti kilimą?

- Negaliu, brangioji. Taip pa-
vargau, kad net rankos dreba...

- Nuostabu! Tuomet jį išpur-
tyk.

***

Viešnia pasakoja šeimininkei:
- Ar žinai, kad strutis labai blo-

gai mato, o jo skrandis ir akmenis 
sumaltų!

- O, tai būtų nuostabus vyras!

***

Niekada prie draugų negirkite 
savo vyro. Vyrams tai sukelia pa-
vydą, o moterims atsiranda noras 
tuo įsitikinti.

***

Ji tikėjosi tik labai rimtų san-
tykių, o jis sutiko. Ir tikrai – per 
praėjusius ketverius jų bendro 
gyvenimo metus momentų šyp-
sotis buvo nedaug.

***

- Negaliu atsistebėti: mūsų kai-
mynai nesibara jau tris dienas!

- Gal susipyko?

Amiliutė ruošiasi emigracijai į Viešintas
Viešintos ir Svėdasai -
Šviesūs ir geri kraštai. 
Latavėnai ir Troškūnai -
Demokratijos pirmūnai. 

Jei ne šito krašto protai,
Anykščiai būt idiotai. 
Sakė meras Alesionka -
Verksite, praradę progą. 

Graušit kumštį po stalu,
Pasikliovę Sigučiu.
Vystysite vėl turizmą,
Kinijai atkišę špygą. 

Nebebus vagims gulagų,
Išvytų velniop nabagų. 
Ir pilies net neturėsit.
Kur arklių šlapimą dėsit?

Amiliutė prakaituoja,
Mantą į dėžes pakuoja.
Kalba, Tubis seniūnu
Viešintų bus ant dienų.

Patarėją pamiršo...
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos internetinės svetai-
nės administratorius, regis, trinda-
mas Kęstučio Tubio pėdsakus kiek 
persistengė.

Nuo rajono valdymo teismo 
sprendimu nušalinto mero K.Tubio 
pavardė ir pareigybė pašalinta ir iš 
Savivaldybės internetinio pusla-
pio. Vienintelis ženklas, kad mūsų 
rajonas turi ir merą (ne tik mero 
pavaduotoją) yra ... Donaldas Vai-
čiūnas. Mero pas mums nėra, net iš 
interneto svetainės jis pašalintas, o 
mero patarėją turime...Čia panašiai 
kaip sraigtasparnio pilotas Anykš-
čių komunaliniame ūkyje arba lif-
tininkas J.Biliūno memorialiniame 
muziejuje. 

Mes nesame už tai, kad 

D.Vaičiūną  reikia atleisti iš darbo. 
Tegu dirba. Tikėtina, kad ir tuomet, 
kai meras vadovavo savivaldybei, 
nelabai jis savo patarėjų patarimų 
klausėsi, žodžiu, po mero paša-
linimo D.Vaičiūno veiklos esmė 
nepasikeitė. Tačiau pareigybės pa-
vadinimą būtų galima ir pakeisti - 
iš ,,mero patarėjas“, į paprastesnę 
,,patarėjas“. ,,Kam tu patarinėji, 
žmogau?“ - patarėjo paklaustų pilie-
tis. ,,Visiems, kam reikia paramos, 
paguodos ir gero žodžio, pilieti“, - 
atsakytų patarėjas ir būtų teisus. 

Mero patarėjai yra tiesiogiai 
atskaitingi merui, tai asmeninio 
politinio pasitikėjimo pareigūnai. 
Teoriškai - niekas kitas, tik pats 
meras gali ,,atrašyti velnių“ ir duoti 
nurodymus patarėjams. Teoriškai - 

patarėjas nėra įgalus kištis į admi-
nistracijos veiklą ar rajono valdy-
mą. Kitaip tariant, tai žmogus, kuris 
neprivalo vykdyti niekieno nurody-

mų, taip pat negali nurodymų duoti 
ir kitiems. Bet D.Vaičiūnas, matyt, 
turi nuo K.Tubio laikų užsilikusių 
užduočių.

Donaldas Vaičiūnas tęsia mero patarėjo karjerą ir yra labiausiai 
nuo nieko nepriklausomas pareigūnas.


