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Remontuojama Šventosios upės užtvanka Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB ,,Kurklių karjeras“ šio-
mis dienomis atlieka Šventosios 
upės užtvankos Anykščiuose 
remonto darbus. Nuo rugpjū-
čio vidurio upėje sumažintas 
vandens lygis.

Šventosios upės užtvankos trosai keičiami naujais, nes jie yra avarinės būklės.

Kęstučio Tubio byloje daugėja 
Anykščių politikų pavardžių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Molėtuose prasidėjo Anykščiams aktualių teismo posėdžių ma-
ratonas. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai šią savaitę ėmė 
nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamuoju yra buvęs 
Anykščių rajono  savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Bylą nagri-
nėja teisėja Monika Benetė.

K.Tubis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų buvo su-
laikytas šių metų sausio pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai prekia-
vus poveikiu, kyšio ėmimu, siekiant sudaryti išskirtines sąlygas 
įsigyjant žemės sklypą bei išasfaltuoti keliuką į įmonės teritoriją 
Antrųjų Kurklių kaime. Vėliau K.Tubiui buvo paskirtos kardo-
mosios priemonės. Viena jų - nušalinimas nuo mero pareigų. Į 
mero kabinetą po nušalinimo jis nebegrįžo.

Vykstant šiems procesams, K. Tubis pralaimėjo tiesioginius 
Anykščių rajono mero rinkimus.  

Buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis savo kaltę neigia 
visuose trijuose bylos epizoduose. 

Turgus. Antrojo vasaros ,,Blus-
turgio“ rengėjai skelbia, kad jame 
bus ypač pravartu apsilankyti 
tiems, kurie ruošiasi naujiesiems 
mokslo metams.,,Laukiame tavęs 
antrajame Anykščių vasaros blus-
turgyje! Tai puiki proga susitvar-
kyti, atsinaujinti, pabendrauti ir pa-
sidžiaugti likusia vasara, pasiruošti 
artėjantiems mokslo metams, tad 
ypač laukiame mokyklinės atri-
butikos“, - pranešė organizatoriai.  
Kaip įprasta, ,,Blusturgis“ vyks 
Anykščiuose, Vyskupo skvere, ša-
lia bibliotekos. Šį kartą - rugpjūčio 
25 dieną.

Klipas. Anykščių repo muzi-
kos atlikėjas Pogrindis pasidalijo 
dainos ,,Anykščiai“ naujai susuktu 
vaizdo klipu. Kūrinys ,,Anykščiai“ 
jau nebe pirmą kartą suskambo 
naujai - tai bene trečioji viešai pa-
skelbta dainos versija. Jame atlikė-
jas Pogrindis ,,apdainuoja“ Anykš-
čius, kaip jie atrodė maždaug prieš 
penkerius metus. Ar per tą laiką 
kažkas pasikeitė, paliekama spręsti 
klausytojui. Vaizdo klipą galima 
pasižiūrėti portale anyksta.lt.

Konkursas. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija paskelbė 
konkursą užimti direktoriaus pa-
vaduotojo ugdymui pareigoms. 
Konkursas paskelbtas dėl to, kad 
anksčiau direktoriaus pavaduoto-
jos ugdymui pareigas ėjusi Danutė 
Mažvylienė tapo progimnazijos di-
rektore. Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazija turės du direkto-
riaus pavaduotojus ugdymui.

Festivalis. Nacionalinio bardų 
festivalio ,,Purpurinis vakaras“ 
organizatoriai pranešė, kad kitais 
metais festivalis nus nebe bardų, 
o kultūros festivaliu. 2020 metais 
festivalis vyks 13-ąjį kartą.

Jubiliejus. Trečiadienį su 90 - 
uoju jubiliejumi pasveikinta Lie-
tuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių filialo pirmi-
ninkė, Anykščių rajono Garbės 
pilietė Prima Petrylienė. Jubiliatės 
pasveikinti buvo atvykęs ir  Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas Gvidas Rut-
kauskas.
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spektras

Temidės svarstyklės

Muziejaus direktorius sakė, 
jog tikisi, kad rašytoja Aldona 
Ruseckaitė bus įkvėpta Anykščių 
krašto. ,,Autoriai, kurie atvažiuo-
ja pabūti į Anykščius, apsistoja 
,,Puntuko“ viešbutyje, vietoje, 
kur kadaise stovėjo Antano Vie-
nuolio – Žukausko vaistinė. Iš jos 
matėsi ir A.Baranausko  klėtelė. 
Beveik visi rašytojai, atvykę į 
Anykščius, būna įkurdinti net ir 

Svajoja apie kūrybinę rezidenciją Anykščiuose Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Jau trečius metus iš eilės Anykščiuose vykdomas Anykščių An-
tano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus ir Lietuvos Rašytojų Sąjungos projektas, kurio metu 
Anykščiuose savaitę laiko reziduoja Rašytojų Sąjungos nariai. 
Šiuo metu Anykščiuose vieši daugybės knygų, tarp kurių ir bio-
grafinis romanas apie Žemaitę, autorė Aldona Ruseckaitė. 

tame pačiame kambaryje“, – sakė 
A. Verbickas.

Muziejaus direktorius ,,Anykš-
tai“ džiaugėsi, jog Anykščiai 
įkvepia Lietuvos rašytojus: 
,,Praėjusiais metais Anykščiuose 
viešėjo Vladas Braziūnas, kuris 
po to  čia sukurtą savo poeziją 
skaitė ir anykštėnams. Džiaugia-
mės, kad rašytojai atvažiuoja, ir 
tikimės, kad, jei projektas tęsis 

ilgiau, gal koks čia  gimusios kū-
rybos rinkinukas išeis“.  Taip pat 
direktorius atskleidė norintis, jog 
Anykščiai taptų antrąja Lietuvos 
vieta, kurioje vyksta Europos Są-
jungos remiamas kūrybinių rezi-
dencijų projektas – menininkai 
laikinai apgyvendinami gražio-
se, dažniausiai gamtos apsuptyje 
esančiose ramiose vietose, kur 
gali semtis įkvėpimo. Šiuo metu 
toks projektas šalyje vykdomas 
tik Klaipėdos savivaldybėje, Ni-
doje. 

Šiemet pagal muziejaus ir Ra-
šytojų Sąjungos bendradarbia-
vimo sutarimą Anykščiuose jau 
viešėjo eseistas, fotografas ir ra-
šytojas Ričardas Šileika.

Anykščių seniūnijos Vikonių kai-
me šiltnamiuose agurkus bei kitas 
daržoves auginantis Audrius Juška 
,,Anykštai“ sakė, kad kartais pasi-
taiko atvejų, kai auginamus agurkus 
tenka utilizuoti.

Paklaustas, kokius kiekius užaugin-
tų agurkų tenka išmesti, A.Juška reto-
riškai klausė: ,,Kas yra didelis kiekis? 
Mašinos priekaba agurkų jums yra 
didelis, o man nedidelis kiekis“.

A.Juška paaiškino, kodėl kartais 
tenka utilizuoti nemažus kiekius už-
augintos produkcios.

,,Jei agurkai užsistovėjo sandė-
liuose, jų vežti į prekybos tinklus 
jau nebegalima. Siekiame, kad mūsų 
užauginti agurkai vartotojus pasiektų 
švieži, todėl kartais tenka juos utili-
zuoti“, - paaiškino A.Juška, pabrėž-

Atliekų aikštelėje - kalnai išmestų agurkų
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Šeimyniškėlių kaime, UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis priklausančioje žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėje, pūpso kalnai agurkų. Po to, kai ši nuotrauka buvo 
paviešinta socialiniuose tinkluose, žmonės prisipažino negalintys 
patikėti, kad gali būti išmetami tokie didžiuliai kiekiai žemės ūkio 
produkcijos, bei svarstė, ar negalima būtų agurkus, pavyzdžiui, 
padovanoti vaikų ar senelių namams.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje pamatyti vaizdai gyven-
tojus ir stebina, ir piktina.

damas, kad jų išdalyti nemokamai 
negalima, nes yra tam tikri reikalavi-
mai bei taisyklės.

Feisbuke žinomas ūkininkas Po-
vilas Patumsis pasidžiaugė augintojų 
sąmoningumu, kad nereikalingais  
agurkais neatsikratoma neleistinais 
būdais, pavyzdžiui, juos išvežant į 
Šimonių girią. ,,Galėtų nebent ūki-
ninkams atiduot, avys ar karvės su-
ėstų, nereiktų vežt į kompostavimo 
aikštelę ir mokėt pinigus. O žmonėms 
niekas nedalys ir nėr ko čia piktintis“, 
- pastebėjo P.Patumsis.Šios vasaros 
pradžioje anykštėnai yra pastebėję iš-
mestų agurkų kalnus Troškūnų seniū-
nijos Kiaušiagalių kaimo teritorijoje. 
Skaitytojai skundėsi, kad išmestos 
pūvančios daržovės skleidė nemalo-
nų kvapą.

,,Projekto idėja – pasitelkus psi-
choemocinius pojūčius per spalvas, 
garsus, kvapus sukurti „Sveikatin-

Studentai Anykščiuose siūlo įrengti sveikatingumo sodus
Išrinkti geriausi architektūrinio konkurso  „Išmanusis miestas 

V“ dalyvių darbai. Antrosios vietos laimėtoja paskelbta KU ko-
manda, Anykščiams sukūrusi progresyvų priešprojektinį  pasiū-
lymą, kokio neturi nė vienas miestas visame pasaulyje. Projektas 
pavadintas ,,Sveikatingumo sodai“.

gumo sodus“ tiek kraštovaizdyje, 
tiek pastatų viduje. Per pastaruo-
sius 20 metų visuose pasaulyje 

Štai taip studentai įsivaizduoja sveikatingumo sodus Anykščiuo-
se.              Structum.lt nuotr.

esančiuose sveikatingumo kampe-
liuose dažniausiai naudojamas tik 
vienas iš psichoemocinių povei-
kių, o mūsų projekte visi – vaizdai, 
spalvos, garsai ir kvapai. Taip pat 
mūsų teritorija yra išskirtinė savo 
pastatų ir kraštovaizdžio išdės-
tymu, statinių įsiliejimu į krašto-
vaizdį. Pasaulyje dar nėra analo-
gų, atitinkančių mūsų komandos 
idėją. Įgyvendinus šią koncepciją 
žmonės patirtų gamtos terapiją per 
garsus, vaizdus ir kvapus, atsiribo-
dami nuo miesto šurmulio, triukš-
mo bei įtampos. Mūsų komandos 
projektas akcentuoja ne tik išorinę, 
bet ir vidinę ramybę”, - structum.
lt sakė priešprojektinio pasiūlymo 
kūrėjai.

Priešprojektinį pasiūlymą kūrė 
studentai: Nedas Stakutis, Linas 
Gedvilas, Mark Gargun, Juozas 
Zakarauskas, Arnas Žvinklys, Ve-

ronika Biveinytė, Dovilė Dirvonė, 
komandos vadovės -  Jevgenija 
Rutė ir Viktorija Gricėnaitė. 

Anot studentų, įgyvendinus pro-
jekto idėją, Anykščiai taptų ne tik 
vienu iš pagrindinių Lietuvos ku-
rortų, bet ir būtų pirmas miestas 
pasaulyje, turintis unikalų objektą.

Aplinkos ministerijos globo-
jamame konkurse „Išmanusis 
miestas“, kurį organizuoja žurna-
las „Structum“, dalyvaujantys ar-
chitektūros, statybos, inžinerijos 
ir kitų programų studentai kuria 
naujas šalies miestų vizijas. Savo 
idėjas, atitinkančias savivaldybių 
poreikius pagal Lietuvos miestų 
ir rajonų savivaldybių teritorijų 
plėtros ir patrauklumo didinimo 
programą, šiemet jie pateikė ne tik 
Anykščių, bet ir kitoms šalies savi-
valdybėms.

-AnYkŠTA

Ginklas. Rugpjūčio 22 dieną,  
apie 09.34 val., į  Utenos apskri-
ties vyriausiąjį policijos komisari-
atą  vyras (g. 1973 m.), gyvenantis 
Debeikių seniūnijos Aknystų kai-

me, Dvaro g., atnešė registruoti ma-
žos galios revolverį KORA BRNO, 
priklausantį moteriai (g. 1944 m.), 
gyvenančiai Anykščiuose, Ramybės 
g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Rugpjūčio 20 dieną,  
apie 15.00 val., vyras, išdaužęs 

namo Troškūnų seniūnijos Gudelių 
kaime, Ąžuolo g., dvigubo lango 
stiklus, įsibrovė į vidų ir pagrobė 
namų apyvokos daiktus ir plastiki-
nę talpą su naminiu vynu. Padaryta 
turtinė žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Radinys. Rugpjūčio 20 d., 
apie 10 val., policija gavo pra-
nešimą, kad rugpjūčio 18 d. 
Kavarsko seniūnijos  Pumpučių 
kaime, namo palėpėje, tvarkant 
sodybą rastas pistoletas, du šau-
tuvai ir šaudmenys.

Šią savaitę Anykščiuose vie-
ši rašytoja, buvusi Maironio 
lietuvių literatūros muzie-
jaus direktorė Aldona Ru-
seckaitė.

Ketvirtadienio rytą 4 sudras-
kytas avis rado Skiemonių krašto 
ūkininkas. Anykščių savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas Velikonis 

Vilkai įsisiautėjo
Ilgai tylėję, vilkai puolė dirbti. Antradienio  ir trečiadienio 

naktimis vilkai pjovė to paties Svėdasų seniūnijos Aulelių kaimo 
ūkininko avis. Vieną naktį sudraskytos 8, kitą - 4 avys.

,,Anykštai“ sakė, jog akivaizdu, 
kad prasidėjo jaunų vilkiukų mo-
kymai. ,,Mėsos naudota minima-
liai“, - apie tai, iš ko sprendžia, kad 
avys pjautos edukaciniais tikslais, 

aiškino V.Velikonis.
Šiemet pirmasis vilkų išpuolis 

prieš Anykščių rajono ūkininkų 
avis buvo fiksuotas tik rugpjūčio 
12-ąją. Tą kartą du Mačionių apy-
linkių (Skiemonių sen.) ūkininkai 
rado vilkų sudraskytas avis. Vie-
nas ūkininkas neteko trijų, antrasis 
- vienos avies. Mačionyse vilkai  
avis pjovė ne vilkiukų mokymo 
tikslais, o maistui. Sudraskytos 
avys  buvo stipriai apgraužtos, ta-

čiau masinių žudynių keturkojai 
nerengė. Abi nukentėjusių Ma-
čionių ūkininkų avių bandos yra 
nemažos, vienoje - 50, kitoje - 70 
avių.  

Šiemet registruoti penki vilkų 
išpuoliai prieš Anykščių rajono 
ūkininkų avis. Iš viso sudraskyta 
20 avių. Pastaraisiais metais vil-
kai papjaudavos apie 100 avių per 
metus.   

-AnYkŠTA

Elektrinė. Pirmoji Rusijos plūdu-
riuojanti atominė elektrinė penktadie-
nį išplaukė iš Murmansko į veikimo 
vietą – į Peveko uostą autonominia-
me Čiukotkos regione pačiuose Rusi-
jos šiaurės rytuose, už 350 kilometrų 
į šiaurę nuo Šiaurės poliaračio. 4,7 
tūkst. kilometrų kelią Arkties jūromis 
įveikusi 144 metrų ilgio, 30 metrų 
pločio ir 21 tūkst. tonų tonažo barža 
„Akademikas Lomonosovas“ Peve-
ke iš dalies pakeis uždaromą Bilibino 
AE bei papildys Čiaunsko šilumos jė-
gainės pajėgumus. Elektrinėje įrengti 
du 35 megavatų galios KLT-10S re-
aktoriai, kurie yra panašūs į naudo-
jamus galinguose branduoliniuose 
ledlaužiuose. Murmanske reaktoriai 
buvo pakrauti kuru, įjungti ir išban-
dyti. Rusijos federalinė technologijų, 
aplinkos apsaugos ir branduolinės 
priežiūros agentūra („Rostechna-
dzor“) birželį išdavė valstybės kon-
cernui „Rosenergoatom“ licenciją 
eksploatuoti šią plūduriuojančią AE, 
kuri laikoma pirmąja tokia branduo-
line jėgaine pasaulyje.

Sustabdė. Teismas sustabdė Kelių 
direkcijos skelbtą 2,6 mln. eurų (su 
PVM) vertės 100 vienetų vidutinio 
greičio matuoklių įrengimo konkur-
są. Vilniaus apygardos teismas rug-
pjūčio 21 dieną Latvijos ir Lietuvos 
kapitalo bendrovės „Belam LT“ pra-
šymu pritaikė laikinąsias apsaugos 
priemones ir sustabdė konkurso pro-
cedūras, BNS pranešė teismo atstovė 
Lina Nemeikaitė. Anot teismo, kitu 
atveju bus pažeistas viešasis intere-
sas, susijęs su sąžininga konkurencija 
ir efektyviu valstybės lėšų panaudo-
jimu. Pasak Kelių direkcijos vadovo 
Vitalijaus Andrejevo, ginčas kilo dėl 
to, ar naujieji greičio matuokliai turės 
būti integruoti į esamas sistemas.

Auksas. Rusijos centrinis bankas 
pranešė per septynis šių metų mėne-
sius supirkęs 3,4 mln. Trojos uncijų 
(106 tonas) aukso, jo oficialiąsias 
atsargas padidino 5 procentais. Šio 
mėnesio pradžioje banko saugyklose 
laikomos oficialiosios aukso atsar-
gos, kurias sudaro aukso lydiniai bei 
monetos, siekė 71,3 mln. uncijų, arba 
2208 tonas. Monetarinio aukso vertė 
prilygo 101,923 mlrd. JAV dolerių ir 
sudarė 19,6 proc. visų šalies oficialių-
jų tarptautinių atsargų vertės. Rusijos 
centrinis bankas auksą oficialiosioms 
atsargoms aktyviai supirkinėja nuo 
2014-ųjų. Per pastaruosius penkerius 
metus jo supirko 34,6 mln. uncijų, 
tai yra 1076 tonas, o vien tik pernai 
– 274 tonas.

Darbas. Lietuvoje šių metų pir-
mojo pusmečio pabaigoje buvo 18,7 
tūkst. laisvų darbo vietų samdomie-
siems darbuotojams – 2,6 proc., arba 
0,5 tūkst. darbo vietų mažiau nei 
praėjusių metų birželio pabaigoje. 
Laisvų darbo vietų per ketvirtį – šių 
metų birželio pabaigoje, palyginti su 
kovo pabaiga – sumažėjo 2,3 proc., 
arba 0,4 tūkst., pranešė Statistikos de-
partamentas. Per ketvirtį laisvų darbo 
vietų skaičius labiausiai sumažėjo 
statyboje ir prekyboje (po 0,3 tūkst.) 
bei transporte (0,2 tūkst.). Laisvų 
darbo vietų padaugėjo pramonėje 
(0,3 tūkst.), viešajame valdyme ir gy-
nyboje, privalomajame socialiniame 
draudime ir švietime (po 0,1 tūkst.). 
Daugiausia laisvų darbo vietų antrąjį 
ketvirtį buvo pramonėje – 4,6 tūkst. 
(24,7 proc. visų laisvų darbo vietų), 
viešajame valdyme ir gynyboje, pri-
valomajame socialiniame draudi-
me – 2,8 tūkst. (15 proc.), prekybo-
je – 2,5 tūkst. (13,1 proc.).

-Bns
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Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis ,,Anykštai“ 
sakė, kad vyksta planinis Šven-
tosios upės užtvankos remontas. 
Darbai buvo pradėti rugpjūčio 21 
dieną.

Anot V.Velikonio, remonto 
metu keičiami susidėvėję užtvan-
kos trosai.

Prieš užtvankos remonto darbus 
buvo sumažintas Šventosios upės 
vandens lygis. Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas V.Velikonis sakė, 
kad dabar gyventojai gali ateiti ir 
savo akimis pamatyti, kaip veikia 
užtvankos mechanizmai.

Po to, kai buvo sumažintas 
Šventosios upės vandens lygis, 
vieni tuo džiaugiasi, kad dabar 
laisvai galės migruoti žuvys, kiti 
piktinasi, kad upė virsta smirdan-
čia bala.

,,Mano akimis, visi turi vieno-
kius ar kitokius interesus. Vieni 
prie Šventosios upės yra įsirengę 
lieptelius, kiti laiko valtis, dar 
kiti nieko neturi.Vieni prisimena 
1960 - 1970 metus, kokia tuomet 
buvo Šventosios upė, kiti to neži-
no. Manau, dabar yra gera proga 
pasižiūrėti, kaip ta upė atrodo, o 
vėliau turėtų eiti politiniai spren-
dimai, ar Šventosios upės už-
tvanka turėtų likti, ar turėtų būti 
išardyta“, - kalbėjo V.Velikonis.
Priminsime, kad šių metų pava-
sarį Aplinkos ministerija prakal-
bo apie upių ,,išlaisvinimo“ nuo 
užtvankų galimybes, teigiama, 
kad užtvankos yra žalingos gam-
tai.

Po to, kai buvo nuleisti Šven-
tosios upės užtvankos skydai, an-
tradienį Anykščiuose apsilankė 
visuomeninės gamtos asociacijos 
,,Lašišos dienoraštis“ aktyvistai.

,,Patvankos telikę apie metrą, 
viršutiniame bjefe matomas aki-
vaizdus srovės padidėjimas, o 
krantų vaizdas tikrai negąsdina, 
nors dauguma to baiminosi. 

Nors iš pirmo žvilgsnio upės 

Remontuojama Šventosios 
upės užtvanka

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis sakė, kad dabar puiki proga įvertinti ir spręsti, 
kaip Šventosios upė turėtų atrodyti ateityje.

patvanka atrodo pakitusi nedaug, 
tačiau jau dabar matomas aki-
vaizdus upės pagyvėjimas, o tai 
išties džiugina. Upė iš kūdros 

virsta tikra upe. Apatiniame bjefe 
teko stebėti nemažai aukštyn mi-
gruojančių žuvų, gal ir jos jaučia 
pokyčius.

Tikimės, kad skydai nebus pa-
kelti iki migracijos pabaigos ir 
anykštėnai bei Anykščių svečiai 
galės grožėtis lašišų bei šlakių 
,,lipimu“ aukštyn per užtvanką. 
Vaizdas atrodo išties džiugiai, 
nors, deja, tenka pripažinti, kad 
toli gražu ne visoms žuvų rū-
šims pavyks laisvai migruoti 
upe aukštyn. Vis dėlto mes tiki-
mės, kad Anykščiai ras pasiryži-
mo bei jėgų ir visam laikui nuo 
metalinių užtvankos skydų (juos 
ištraukę ar bent nuleidę iki galo, 
nes akivaizdžiai matosi, kad bent 
20-30 cm. dar galima pažeminti 
užtvanką) išlaisvins upę“, - situ-
aciją Šventosios upėje įvertino 
visuomeninės gamtos asociacijos 
aktyvistai.

Kada bus baigti Šventosios 
upės užtvankos remonto darbai 
bei kiek jie kainuos, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas V.Velikonis at-
sakyti negalėjo. Užbaigus dar-
bus, įprastinis Šventosios upės 
vandens lygis bus sugrąžintas per 
tris - keturias dienas.

Šių metų kovo mėnesį buvo trū-
kęs Šventosios upės  užtvankos 
šliuzo skląstį laikantis trosas.

Anykščių Šventosios upės užtvanka yra vienas iš miesto sim-
bolių.

Virginija MACIJAUSKIENĖ:

- Jeigu taip vietoj gyvūnų į cirką 
suleidus ŽMONIŲ ĮTAKINGUO-
SIUS...Padirbėjus atrenkant - cirkų 
populiarumas šokteltų.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Pritariu, kad uždraustų cirke 
kankinti gyvūnus. Kitaip nepava-
dinsi, juk jie laisvi turi būti. Jokių 
suvaržymų. LAISVĘ GYVŪ-
NAMS!

Remigijus MIKULĖNAS:

- Seniai jau laikas uždrausti. Juk 
tai legalus gyvūnų kankinimas.

Živilė BANYTĖ:

- Tai tada nebe cirkas bus. Ne-
beįdomu cirkas. Tam ir yra cirkas, 
kad visokius gyvūnus pamatyti 
būtų galima.

Ką manote apie 
svarstymus 
cirkuose 
uždrausti naudoti 
laukinius 
gyvūnus?

Prasmės tai nėra, bet smagu...

Linas PRAVILIONIS, UAB 
Anykščių komunlainis ūkis di-
rektorius, apie amfibijos-šiena-
pjovės bandymus stovinčiame 
vandenyje: 

,,Išbandyti ją ežere - nėra pras-
mės, juk amfibija pirkta Šventosios 
upės šienavimui.“

Išardyt - ir bus dar viena spor-
to salė!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
A.Vienuolio progimnazijos pro-
jektą: 

,, Su Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija išvis tragedija. Kai 
pradėjo daryti darbus, projektuo-
tojai nematė, kad ten nenormali 
perdanga.“ 

Sporto salėje vyks chemija ir 
istorija?

Danutė MAŽVYLIENĖ, 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorė, apie tai, kaip vyks pa-
mokos remontuojamame pro-
gimnazijos pasate: 

,,Turime aktų salę - čia galės 
vykti muzikos pamokos. Sporto 
salėje galės vienu metu dirbti du 
mokytojai, mes tai išbandėme.“

Tai reikia Jums diktatūros ar 
ne?

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie tai, kuo dabar-
tinė valdžia geresnė už buvusią: 

,,Nebėra diktatūros požymių , 
kokie buvo mero ,,mento“ laikais. 
Tikiu, kad bus priimti griežtesni 
sprendimai amfibijos, ,,bačkos“ 
klausimais.“

Čia jau antrasis susižavėjimas

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, teisme aiškino, 
kokie jo santykiai su VLI Tim-
ber vadovu:

 ,,D.Lackus sužavėjo savo inte-
lektu, strateginiu mąstymu ir pa-
siūliau jam dalyvauti rinkimuose.“

Kažin gestai senoviniai ar šiuo-
laikiški?

 
Kęstutis TUBIS teisme kalbėjo 

apie buvusį bendražygį Arvidą 
pajuodį: 

,,A.Pajuodis V.Vaičiulį įžeidi-
nėjo ne tik žodžiais, bet ir gestais. 
Mintyse nusprendžiau, kad su 
A.Pajuodžiu santykius nutrauk-
siu.“

Gal garnyro atsinešė?

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, apie vilkų sudraskytas 
avis: 

,,Mėsos naudota minimaliai.“
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rievės

Rytis KULBOKAS

Vis daugiau į viešumą išky-
lančių detalių apie Vyriausybės 
planuojamą palaipsniui įvesti 
faktiškai visuotinį automobilių 
apmokestinimą verčia manyti, 
kad mokestis nebus toks mažas, 
kaip bando sakyti visuomenei 
plano detales pateikiantys mo-
kesčio iniciatoriai.  

nors ir pavadintas pagal 
geriausias politiškai korektiš-
kas veidmainiavimo taisykles 
„automobilių taršos mokesčiu“, 
faktiškai jis būtų visuotinis. Tai 
būtų dar vienas smūgis bent kiek 
bandantiems į gyvenimą kabintis 
ties užribiu balansuojantiems 
žmonėms. jei žmogus sako, kad 
laukia atlyginimo, kad rastų 50 
eurų sutaisyti į darbą važinėti 
būtiną automobilį, kurio vertė 
nesiekia net pusės mokesčio 
įvedimo iniciatorių mėnesinio 
atlyginimo, o ir tam automobiliui 
pirkti reikia imti paskolą, nes be 
automobilio nebus darbo, kaip 
mokestis paveiks jo gyvenimą?

Kyla klausimas - kuriame 
pasaulyje gyvena valdantieji? Ar 
jie, nors išrinkti daugiausia mies-
telių ir kaimų rinkėjų balsais, tų, 
kurie tam, kad gautų tą minimalų 
atlyginimą, turi imti paskolą 

automobiliui, nori pasakyti, kad 
be Vilniaus kita Lietuva neegzis-
tuoja? nepatinka – emigruok? 
Važiuok gyventi į Vilnių?

Šis planas, sprendžiant iš 
pačių valdančiųjų paviešintos 
informacijos apie mokesčio 
detales, skaudžiausiai kirs 
provincijai. eilinį sykį. kaip ir 
ligoninių naikinimas, paverčiant 
mažesnių miestų ligonines vos ne 
felčeriniais punktais ir slaugos 
ligoninėmis, pašto skyrių užda-
rymas miesteliuose (juk paštas, 
nors ne šiaip sau yra valstybės 
strateginė įmonė, turi siekti 
pelno), o laiškanešiai paversti 
kažkuo panašiu į prekybos agen-
tus, bet ne spaudos pristatytojais. 
labai nesmagu, kai ryte išleistą 
laikraštį skaitytojas gali gauti tik 
po pietų – o ką padarysi – paštą 
seniausiai „suoptimizavo“ ir 
laiškininkai 
nespėja. O kur 
dar mokyklų už-
darymas? Pro-
vincija paversta 
kažkokiu blogiu, 
ji, toks įspūdis, 
geriau greičiau 
nusibaigtų, bent 
galvos valdžioms neskaudėtų.

Galų gale, provincijoje su-
griuvusi net viešojo transporto 
sistema, keliai žiemą prižiūrimi 
tragiškai. O, regis, kad dar 
labiau pasityčiojant iš kaimų 
gyventojų – automobilių mokestį 
įvesti norinti valdžia gyventojus 
kaltina, kad jie nenori važinėti 
naujais automobiliais. Arba, vi-
siška cinizmo viršūnė, deklaruoja 
- naudokitės viešuoju transpor-
tu. sakoma žmonėms, kuriems 
vienintelė galimybė pasiekti 
kažkokią civilizaciją, kurioje 
galima rasti darbą, įmanoma tik 
naudojantis automobiliu? 

Cinizmas ant provincijos kapo. 

Žinoma, prigalvoti naujų mokes-
čių, prisidengiant lozungais, len-
gviau nei tesėti rinkimų pažadus. 
Pavyzdžiui, įsteigti valstybines 
vaistines. joms įsteigti „valstie-
čiai“ turi dar metus laiko. 

niekur neišgirsi tiek kalbų apie 
ekonomiškumą renkantis automo-
bilį, kaip kaimuose ir miesteliuo-
se. kaip ir baimės pirkti nau-
jesnius automobilius dėl juose 
gausiai naudojamos elektronikos. 
juk elektronika patogu, bet ji 
neabejotinai anksčiau ar vėliau 
suges. kas tada ją taisys kaime 
ir net pačiuose Anykščiuose, jei 
dažnai to nesugeba padaryti net 
autorizuoti servisai sostinėje už 
milžiniškas kainas?

Panašu, kad įvesti automobi-
lių mokestį valdantieji bandys 
palaipsniui, iš pradžių apmo-
kestindami tik naujai įvežamus 

automobilius, 
bet po kokių 
penkerių 
metų jį mokės 
visuotinai. 
Ir galima 
neabejoti, kad 
daug didesnį, 
nei iš pradžių 

įvedamą. svarbu pradėti, o po 
kelerių metų visada mokestį ga-
lima padidinti. Kartais. Juk net 
pats Aplinkos ministras kęstutis 
Mažeika, kalbėdamas apie iš 
automobilių mokesčio surinkti 
planuojamas pajamas, Bns sakė: 
„10–15 mln. eurų. Paskui didėtų, 
nes tų automobilių skaičius 
didėtų. Pati didžiausia suma 
prasideda jau po 5 metų, iki 
100 mln. gali siekti“. ką reiškia 
100 milijonų eurų, surenkamų 
iš automobilių apmokestinimo? 
jei remsimės statistikos departa-
mento informacija, kad lietuvoje 
individualių lengvųjų automobi-
lių pernai metų pabaigoje buvo 

1,22 milijono, vertinant, kad už 
dalį automobilių mokėti nereikė-
tų, galima tikėtis, kad mokestis 
už automobilį būtų ne 20, o vidu-
tiniškai jį mokantiems gali siekti 
net apie 100 eurų ar net daugiau. 
Šie skaičiau labiau panašūs į 
tikrus planus, nes tas pats Bns 
cituoja kitus Aplinkos ministro 
žodžius apie mokesčio dydį: 
„Dar nėra apibrėžta, bet mode-
liuojame ir žiūrime, kad tai būtų 
kuo efektyviau ir kad tai žmones 
paskatintų, o nebūtų kažkokia pa-
pildoma nereikšminga minimali 
rinkliava, kuri nesuteikia moty-
vacijos pasirinkime“. Paprastai 
sakant – kad mokestis turintiems 
jį mokėti būtų skausmingas. ki-
taip šių žodžių suprasti negalima. 
Tai vienareikšmiška. 

labai keista, kai planuoja-
mą automobilių mokestį, kaip 
dar labiau didinantį socialinę 
atskirtį, sukritikavo iš stambaus 
bankinio verslo atėjęs preziden-
tas Gitanas nausėda. ne todėl 
keista, kad jį sukritikavo, bet 
todėl, kad jį įvesti ketina tos 
pačios socialinės atskirties žmo-
nių išrinkti politikai prieš tuos 
pačius socialinės atskirties kan-
kinamus žmones: „Automobilių 
mokestis, kuris yra priklausomas 
nuo anglies dioksido emisijos, 
daugelyje europos valstybių 
egzistuoja, tačiau jau ne kartą 
esu sakęs, kad šiandien paim-
ti mokiniškai, vadovėliškai ir 
pamėginti perkelti tuos automo-
bilių mokesčius, kurie egzistuoja 
Vakaruose, į lietuvos dirvą 
būtų ne tiktai socialiai nejautru, 
bet tiesiog pavojinga, kadangi 
turbūt didžiausią mokesčių naš-
tą sumokėtų tie žmonės, kurie 
važiuoja blogiausiais automo-
biliais, ir ne dėl to, kad yra, 
atsiprašau, mazochistai, o dėl 
to, kad neturi pakankamai pa-

jamų <...> Mokestis iš principo 
galėtų egzistuoti, bet jis turi būti 
socialiai jautrus, adekvatus da-
bartinei mūsų pajamų situacijai 
ir neerzinti visuomenės lygioje 
vietoje“, - naujienų agentūros 
citavo Prezidento žodžius. 

Maža to – iš tų neišgalinčių 
įsigyti naujų automobilių „teršė-
jų“ pinigų būtų mokamos kom-
pensacijos galintiems jį įsigyti 
naują ar bent apynaujį. kaip 
toje pasakoje apie vilką ir lapę 
– muštas nemuštą neša. Ultrali-
beralu ir ypač tinka partijai, pa-
sivadinusiai „valstiečiais“. Tai 
jau net ne keista, o paradoksalu. 
ne veltui filosofas, profesorius 
Alvydas jokubaitis, kalbėdamas, 
kad lietuvos politikoje nebėra 
idėjų, pastebėjo, jog pas mus 
visiškai nebesvarbu, ar politikas 
save vadina konservatoriumi, ar 
socialistu – iš esmės jų pažiūros 
vienodos.

kita vertus – ką reiškia taršus 
automobilis? Tas, kuris naudoja 
iškastinį kurą? O elektromobilis, 
kuris naudoja elektros energiją, 
kurią taip pat gamina iš iškasti-
nio kuro, taršus nėra? Vokietijo-
je neseniai tyrimų institutas iFO 
atliko tyrimą, kuris labai nepati-
ko ekologijos biznio dalyviams. 
Pagal instituto skaičiavimus, 
Vokietijoje elektromobiliai, įver-
tinant visą gamybos – eksploa-
tavimo ir utilizavimo grandinę, 
teršia net labiau už šiuolaikinius 
dyzelinius automobilius.

Deja, bet vartotojas, nema-
tantis viso gamybos proceso, net 
nesusitepantis rankų degalinėje 
pildamasis kurą, nejaučia, jog 
elektra, kaip ir bet kuri kita 
energija, iš niekur neatsiranda. 
O faktas, kad net Vakaruose 
vėl drastiškai daugėja žmonių, 
manančių, kad žemė plokščia,  
paaiškina dar daugiau.

,,...Šis planas, sprendžiant 
iš pačių valdančiųjų pavie-
šintos informacijos apie 
mokesčio detales, skau-
džiausiai kirs provincijai...“ 

Per 40 savo kūrybingo gyvenimo 
metų jis yra sukūręs per 200 kroniki-
nių kino žurnalų, apie 50 dokumen-
tinių filmų. G. Skvarnavičius reiškė-
si ir kaip scenarijų autorius, ir kaip 
režisierius. Iki šiol jau kelios kartos 
Lietuvos kino profesionalų bei pa-
prastų žiūrovų žiūri „aukso fondui“ 
priklausančius šio režisieriaus sukur-
tus filmus „Ąžuolus brandina žemė“, 

Kino režisierius filmus kūrė ir Svėdasų krašte
Vytautas BAGDOnAs

Žiniasklaida šiomis dienomis pranešė, kad, eidamas 87-us me-
tus mirė vienas žymiausių šalies dokumentinių filmų kūrėjų, kino 
režisierius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos ir Lietuvos 
žurnalistų sąjungos narys Gediminas Skvarnavičius. 

„Penki Petrai ir televizorius“, „Apie 
trečią brolį Joną“, „Prie mėsos reik 
drąsos“, „Ko ašaroja Medėja“, „Bū-
kite sveiki, ufonautai“, „Geležinės 
kaukės galas“, „Laikas į atomus ne-
skyla“, „Duobė“, „Vinis“, „Dėl ko 
patrumpino katinui uodegą“, „Tarp 
lygių lygūs ir laisvi“, „Džokonda IV 
aukšte“, „Kuo prikąsti liežuvį“ ir kt.

Jis buvo bene vienintelis kino kū-

rėjas Lietuvoje, sovietmečiu išdrįsęs 
į tų laikų gyvenimą pažvelgti su 
ironija ir net sarkazmu, kūręs kino 
feljetonus, kino kamera  atskleidęs 
žiūrovams alkoholizmo, rūkymo, 
triukšmo žalą, neūkiškumą, aplaidu-
mą įvairiose gyvenimo srityse. Savo 
filmuose režisierius G. Skvarnavi-
čius ieškojo kuo įvairesnių išraiškos 
formų, papildydavo juos tautosakos, 
vaidybos elementais, žaismingai 
pritaikydavo muziką. Todėl jo kurti 
filmai sudomindavo žiūrovus ir at-
nešdavo sėkmę jų autoriui. 

Dar studijuodamas žurnalistiką 
tuometiniame Leningrade ( dabar 
Sankt Peterburgas) veikusiame A. 
Ždanovo universiteto filologijos 
fakultete, susidomėjo garsiausio so-
vietų satyriko, feljetonisto Michailo 
Zoščenkos paskaitomis, todėl ir vė-
liau savo kūrybai ne kartą rinkosi 
kino feljetonus, ironiškas, satyrines 
kino apybraižas. 

Garsus kino režisierius Gedi-
minas Skvarnavičius kai kuriuos 
dokumentinius filmus, pavyzdžiui, 
1984 metais sukurtą filmą „Geleži-
nės kaukės galas“ apie metalo laužo 
supirkimo problemas, kūrė ir Svė-
dasų krašte. Nemažai čia buvo nu-
filmuota ir siužetų kino žurnalams, 
tuo laikmečiu labai populiarioms 
kronikoms „Tarybų Lietuva“. Jo 
iniciatyva Lietuvos kino studijos 
„Dokumentikos“ sektorius buvo pa-
sirašęs kūrybinio bendradarbiavimo 
sutartį su tuometiniu „Lenino keliu“ 
kolūkiu, tad režisieriaus G. Skvar-
navičiaus vadovaujami dokumenti-

nio kino kūrėjai čia būdavo dažni 
svečiai. Kolūkyje buvo organizuo-
jamos naujausių dokumentinių fil-
mų peržiūros, vykdavo konkursai, 
kurių metu kolūkiečiai išrinkdavo 
ir apdovanodavo jiems labiausiai 
patikusius filmus. Kartu su kolūkio 
darbuotojų delegacijomis kino re-
žisierius Gediminas Skvarnavičius 
su kolegomis lankėsi Vokietijos 
Demokratinės Respublikos Erfurto 
apygardoje, Oriolo srityje (Rusija) 
ir ten kūrė siužetus būsimiems fil-
mams. Bendradarbiaujant su doku-
mentinių filmų kūrėjais, net keletą 
metų buvo fiksuojamas Svėdasų 

Režisierius Gediminas Skvarnavičius (dešinėje) kartu su kino 
operatoriumi Juozu Matoniu 1984 metų vasarą dokumentinio 
filmo apie metalo laužo surinkimo problemas ,,Geležinės kaukės 
galas” kūrimo metu tuometinio ,,Lenino keliu” kolūkio mecha-
nizacijos kieme.          Vytauto BAGDONO nuotr.

krašto ir konkrečiai „Lenino keliu“ 
kolūkio kino metraštis. 

Kelerių metų kūrybingas bendra-
darbiavimas su kino kūrėjais nutrū-
ko pasibaigus kolūkinei erai. Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejaus 
fonduose tebėra išlikusios 35 mm 
pločio dokumentinių filmų ir kino 
kronikų kopijos, dovanotos  Gedi-
mino Skvarnavičiaus. Tiktai gaila, 
kad jau nebėra sąlygų ir tinkamos 
aparatūros šių filmų peržiūrai. Atei-
tyje planuojama, jeigu pasisektų 
surasti rėmėjų, iš kino juostų jau is-
torija tapusią visą medžiagą perkelti 
į kompaktinius diskus.

Dokumentinių filmų režisierius Gediminas Skvarnavičius 1983 
metų kovo 3 d.atvykęs į ,,Lenino keliu“ kolūkio ataskaitinį susi-
rinkimą ruošiasi filmuoti kino kronikai ūkio darbo pirmūnus.
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Ketvirtadienį, sveikindamas gy-
ventojus su Baltijos kelio 30-me-
čiu, į Anykščius užsuko Laisvės 
autobusiukas. Šis autobusiukas 
rugpjūčio 21 - 23 dienomis lan-
kėsi visuose Utenos apskrities 
savivaldybių centruose. Laisvės 
autobusiukas - Utenos kultūros 
centro projektas. Po apskritį ke-
liaujantis autobusiukas papuoštas 
Baltijos kelio simboliais bei visų 
apskrities savivaldybių herbais. 
,,Važiuodami po savivaldybes, 
kviečiame žmones rašyti palin-
kėjimus Laisvai Tėvynei. Šiuos 
palinkėjimus saugosime kitiems 
jubiliejiniams Baltijos kelio rengi-
niams“,- sakė Utenos kultūros cen-
tro direktorius Erikas Druskinas. 
Laisvai Tėvynei surašytus žmonių 
palinkėjimus Utenos kultūros cen-
tras taip pat planuoja sudėti į pla-
nuojamą išleisti leidinį. 

Utenos kultūros centro direkto-
rius E.Druskinas sakė, kad Utenos 
apskrities savivaldybes vienijanti 
Laisvės autobusiuko kelionė - įžan-
ga į dar vienos datos paminėjimą. 
2020 metais sukaks 25-eri metai, 
kai buvo įsteigta Utenos apskritis.

Penktadienį Baltijos kelio die-
nos jubiliejus paminėtas Anykš-

Baltijos kelias gyvas anykštėnų širdyse 
ir po 30 metų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją daugiau kaip milijoną žmonių nuo 
Vilniaus iki Talino subūręs Baltijos kelias pasaulyje tapo sėkmin-
go nesmurtinio pasipriešinimo simboliu. Švenčiant Baltijos kelio 
30-metį, Anykščiuose penktadienį  surengtas teatralizuotas ren-
ginys ,,Prisminimų keliu“, o tos pačios dienos vakarą anykštėnai 
dar kartą rankomis susikibo magistralėje Vilnius - Panevėžys, 
ties Juodos upe, šalia medinio kryžiaus, ženklinančio vietą, kurio-
je Baltijos kelyje stovėjo 1989-aisiais metais.

čiuose, šalia paminklo Laisvei. 
Į minėjimą susirinko kelios de-
šimtys daugiausia pagyvenusio 
amžiaus anykštėnų, tarp žmonių 
buvo galima pamatyti Seimo narį 
Sergejų Jovaišą, vos vieną kitą 
Anykščių rajono tarybos narį. Kai 
kurie žmonės su savimi atsinešė 
trispalves vėliavas, vaikus papuo-
šė tautinių motyvų drabužiais. 
Skambant Lietuvos himnui, trispal-
vę kėlė gydytoja Ledina Kaladienė. 
Į susirinkusius kreipėsi Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. 
,,30 metų - ilgas laikas. Turbūt da-
bar pusę Lietuvos sudaro populia-
cija, kuriai ši data yra tik istorija. 
Šiuo metu net sunku suvokti, kaip 
tuometiniams Sąjūdžio lyderiams 
pavyko suorganizuoti tokią akciją, 
nes tuo metu nebuvo nei mobiliųjų 
telefonų, nei interneto, bet du mi-
lijonai žmonių sugebėjo susiburti. 
Pamenu, šitiek Baltijos kelyje buvo 
suvažiavusių mašinų ir nebuvo nė 
vienos avarijos, nė vieno žuvusio. 
Kai pagalvoji - ką gali padaryti ta 
begalinė meilė Tėvynei, tas Laisvės 
troškulys“, - kalbėjo S.Obelevičius. 
Renginį paįvairino teatralizuotas 
moksleivių pasirodymas, kuriame 
skambėjo muzika bei eilės apie 

Lietuvą.
Anykščių kultūros centro Troš-

kūnų skyriaus teatro studijos 
,,Mes“ ( vadovė -  režisierė Jo-
lanta Pupkienė) į renginį atsinešė 
vėliavėlę, kurią jiems padovanojo 
šviesaus atminimo aktyvi Sąjūdžio 
laikų veikėja Aldona Daugilytė. Jai 
moksleiviai taip pat skyrė ir kūri-
nį.

Minint Baltijos kelio 30-metį, 
Lietuvos valstybės naujojo archy-
vo Dokumentų saugojimo ir infor-
macijos skyriaus archyvaras Darius 
Gudelis parengė parodą ,,Baltijos 
keliu – į Laisvę!“. Virtualioje paro-
doje kviečiama susipažinti su įvai-
rių kolektyvų, valstybinių įstaigų, 
politinių organizacijų dokumentais 
(oficialiais raštais, atsišaukimais, 
deklaracijomis, rezoliucijomis), 
gyventojų ir visuomenės veikėjų 
laiškais, telegramomis, mokslo ir 
politikos atstovų parengtomis stu-
dijomis, pranešimais ir straipsniais 
Molotovo-Ribentropo pakto bei 
„Baltijos kelio“ akcijos klausi-
mais, paskaityti atsiliepimus spau-
doje. Parodos lankytojai turi progą 
pamatyti šios Baltijos tautų akcijos 
fotografijas, vaizdo įrašus.

Atsiminimais ir įžvalgomis apie 
Baltijos kelią pasidalijo žymūs vi-
suomenės veikėjai ir šios akcijos 
dalyviai, tarp jų ir pedagogė, švie-
timo organizatorė, politikė, kraš-
totyrininkė, Kovo 11-osios Akto 
signatarė Irena Andrukaitienė.

,,Anykštėnų kolona – lengvųjų 
automobilių ir autobusų virtinė – 
išsitęsė per aštuoniolika kilometrų. 
Kai pirmosios mašinos pasiekė 
Troškūnus, nedidelį miestelį Pane-
vėžio kelyje, paskutinės dar nebuvo 
pajudėjusios iš Anykščių. Paskai-
čiavome, kad mūsų galėjo būti apie 
penkiolika tūkstančių, nes lengvųjų 
mašinų ekipažai buvo užpildyti, o 
dalis autobusų buvo pilni stovinčių. 
Šiandien ši kolona atrodytų eg-
zotiškai – „Žiguli“, „Moskvič,“ 
garsusis „Zaporožec,“ autobusai 
GAZ, KAG-1, KAG-3, legen-
dinis PAZ, paskutinis tų laikų 
technikos žodis- LAZ  -  dabar 
dažnam nei girdėti, nei matyti. 
Bet tuomet ši kolona, papuošta 
tautine atributika, plevėsuojan-
čiomis trispalvėmis ir juodais 
kaspinais, atrodė jaudinamai. 
Mes vykome kurti istorijos. 
Anykščių Sąjūdžio fotografas Alf-
redas Motiejūnas pirmas atvažiavo 
į Baltijos kelio trasą ir laukė mūsų, 
kad galėtų įamžinti istorines aki-
mirkas: mūsų atvykimą, išsidėsty-
mą per visus penkis kilometrus. Jis 
siekė, kad kuo daugiau žmonių pa-
kliūtų „į kadrą“ ir liktų istorijai, kad 

Baltijos kelio 30-mečio renginyje Anykščiuose trispalvę kėlė gy-
dytoja Ledina Kaladienė.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė 
prisiminė, kad anykštėnų kolona Baltijos kelyje išsitęsė per aš-
tuoniolika kilometrų.

būtų užfiksuotos mūsų nuotaikos, 
šypsenos, jaudulys ir džiugesys. 
Anykštėnų trasa tęsėsi nuo 305 
iki 310 kilometro, tarp kupiškėnų 
ir panevėžiečių. Sustojome petys 
petin, susikibome rankomis, iškė-
lę Trispalves ir savo pačių paga-
mintą Anykščių miesto vėliavą, 
kurioje buvo pavaizduotas isto-
rinis Anykščių herbas – šv. Jonas 
Nepomukas, stovintis ant trijų 
arkų mūrinio tilto per Šventąją. 
Tik dvidešimt minučių truko di-
džioji rankų jungtis, suvienijusi tri-
jų okupuotų valstybių žmones, su-
jungusi jų sostines – Vilnių, Rygą 
ir Taliną. Taikus protestas, primi-
nęs visiems, kad II pasaulinis ka-
ras dar nepasibaigęs, kad Europoje 
XX a. pabaigoje tebėra agresoriaus 

užgrobtos šalys. Ir kad jos nori iš-
silaisvinti“, - prisiminimais apie 
istorinį Baltijos kelią virtualioje 
parodoje dalijasi I.Andrukaitienė. 
Parodą aplankyti galite čia: 
http://virtualios-parodos.archyvai.
lt/lt/virtualios-parodos/34/baltijos-
keliu-i-laisve-lvna/exh-131.

Baltijos kelio 30-mečio išva-
karėse į ,,Anykštos“ redakciją 
paskambino šiuo metu sostinėje 
gyvenantis anykštėnas, fotomeni-
ninkas Vytautas Janulis. Fotogra-
fas sakė, kad prieš šią datą pervertė 
savo fotografijos archyvus, ieško-
damas 1989 metais Baltijos kelyje 
užfiksuotų kadrų. Fotomenininkas 
sakė, kad ,,Anykštai“ atsiųstos jo 
fotografijos anksčiau  niekur dar 
nebuvo publikuotos.

Fotomenininko Vytauto Janulio objektyvu užfiksuoti Baltijos kelio vaizdai.
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Pinigai priimti tik antruoju 
bandymu

Trečiadienį, rugpjūčio 21-ąją, 
pirmajame K.Tubio baudžiamosios 
bylos teismo posėdyje  Panevėžio 
apygardos prokuratūros  Organi-
zuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus prokurorė Dalia 
Markauskienė  perskaitė kaltinimus 
K.Tubiui, o pastarasis teismui davė 
parodymus.

Buvęs Anykščių rajono meras į 
teismą atvyko su dviem advokatais. 
K.Tubiui teisme atstovauja advo-
katai Giedrius Danėlius ir Arūnas 
Petrauskas.

K.Tubis kaltinamas prekyba po-
veikiu pagal tris epizodus. Pagal 
pirmąjį epizodą nurodoma, kad 
K.Tubis reikalavo  atlygio iš anykš-
tėno Rimvydo Kugio už tai, kad 
pažadėjo paveikti valdininkus, jog 
R.Kugio žmonos Karolės įmonei 
,,Teradenta“ būtų suteiktas žemės 
sklypas Anykščiuose, Šaltupio g. 6 
A (priešais parduotuvę ,,Raginta“ 
, - red. pastaba). Per trečiuosius as-
menis R.Kugys pervedė 1000 eurų 
į K.Tubio visuomeninio rinkimų 
komiteto ,, Anykščių krašto labui“ 
sąskaitą. 

Su tuo pavedimu išėjo nesusipra-
timas. R.Kugio pinigus į K.Tubio 
visuomeninio komiteto  sąskaitą 
pervedė Daiva Gudavičienė, tačiau 
nustačius, kad 1000 eurų auka su-
daro daugiau nei 10 proc. jos me-
tinių pajamų, pinigus moteriai teko 
grąžinti. Antrą kartą 1000 R.Kugio 
eurų į K.Tubio komiteto sąskaitą 
pinigus pervedė Aušra Pakarklė. 
Tačiau ir A.Pakarklės auka buvo 
atmesta. Abi šios moterys neanykš-
tėnės gydytojos. 

Pažadėjo paveikti tarnautojus, 
kad būtų paklotas asfaltas

Antrajame epizode figūruoja 
verslininkas Darius Lackus ir jo 
įmonė VLI Timber. Anot kaltinimo, 
už nenustatyto dydžio, bet didesnį 
nei 1 MGL atlygį K.Tubis pažadė-
jo paveikti valstybės tarnautojus ir 
pasiekti, kad būtų išasfaltuotas ke-
lias - įvažiavimas į įmonės teritoriją  
Antruosiuose Kurkliuose .

Darbas mainais į ligoninės au-
ditą 

Kęstučio Tubio byloje daugėja 
Anykščių politikų pavardžių

Pagal trečiąjį epizodą K.Tubis 
kaltinimas, kad ,,priėmė nemate-
rialų kyšį“ - sutarė, kad Anykščių 
rajono tarybos narys (dabar jau bu-
vęs), į tarybą 2015-aisiais išrinktas 
pagal Arūno Liogės visuomeninio 
komiteto sąrašą  Arvidas Pajuodis 
nesitrauks iš valdančiosios koalici-
jos ir padės balsavime rajono Tary-
boje dėl neeilinio Anykščių rajono 
ligoninės veiklos audito atlikimo 
mainais už darbo vietą.

 Prokurorė D.Markauskienė 
teisme sakė, kad K.Tubis pažadė-
jo A.Pajuodžiui paveikti laikinąjį 
UAB ,,Anykščių vandenys“ direk-
torių Alvydą Gervinską, kad šis po-
litiką įdarbintų savivaldybės valdo-
moje bendrovėje inžinieriumi.

 
STT įrašė pokalbius

Teisėsaugininkai, prieš sulai-
kydami tuometinį Anykščių rajo-
no merą, surinko duomenis apie 
K.Tubio telefoninius pokalbius ir 
susitikimus.

Prokurorė D.Markauskienė var-
dijo dienas, kuriomis K.Tubis 2018-
ųjų pabaigoje - 2019-ųjų pradžioje 
kalbėjosi telefonu su R.Kugiu (fik-
suoti 9 pokalbiai). Taip pat ji teigė, 
kad R.Kugys šiuo laikotarpiu  tris 
kartus lankėsi K.Tubio darbo ka-
binete, kartą su eksmeru susitiko 
savivaldybės administracijos kieme 
ir kartą -  Anykščių menų inkuba-
toriuje. 

Žadėjo į komitetą deleguoti 
žmoną

K.Tubis kaltinimus pagal visus 
tris epizodus neigė. Jis tikino, kad 
verslininkams  stengėsi padėti todėl, 
kad sudaryti palankias sąlygas vers-
lui yra mero pareiga, o pokalbius su 
A.Pajuodžiu jis vadino savotišku 
žaidimu, nes, pasak K.Tubio, pasta-
rasis ne kartą elgėsi neadekvačiai.

Pasak K.Tubio, R.Kugys savo 
iniciatyva į visuomeninio komite-
to sąskaitą per trečiuosius asmenis 
pervedė pinigus. ,,Aš pažinojau jo 
tėvus. Jie paprasti žmonės. /.../ Su 
Rimvydu susipažinau, kai jis atė-
jo prašyti pagalbos. Sakė, kad jam 
,,nunešė daug pinigų“, prašė padėti 
per Rusijos, Baltarusijos teisėsaugą. 
Pasiūliau jam kreiptis į mūsų teisė-
saugą“,  -  teismui apie pažintį su 
R.Kugiu kalbėjo K.Tubis. ,,Niekada 

nei iš R.Kugio, nei iš kitų asmenų 
nereikalavau jokių pinigų. Nesu nei 
taręsis, nei susitaręs, nei žadėjęs“, 
- teismui aiškino buvęs Anykščių 
rajono meras K.Tubis. Jis tikino, 
kad dar iki pažinties su R.Kugiu su 
jo tėvais buvo pažįstamas, turėjo 
,,smulkių reikalų“. 

Buvęs meras aiškino, kad, ieš-
kodamas patalpų žmonos dantų 
klinikai ,,Teradenta“, R.Kugys jam 
skambinėjo ir rašėsi į priėmimus 
pas jį, kaip rajono vadovą. ,,R.Ku-
gys prašė atlaisvinti Šaltupio g.1 
patalpas, nes ten neva nelabai kas 
vyksta, bet pasikviečiau Turto sky-
riaus vedėją Audronę Savickienę, 
ji paaiškino, kad ten yra veikianti 
įmonė (dantų klinika DPC - red.
past.), ir aš R.Kugiui pasakiau, kad 
to nebus“, - teisme kalbėjo K.Tubis.  
Buvęs meras dėstė, kad R.Kugiui 
siūlė įvairias patalpas, bet jam jos 
netiko ir tada jis pradėjo norėti že-
mės sklypo. ,,Lyg tarp kitko paklau-
siau, ką jis galvoja apie rinkimus. 
R.Kugys atsakė, kad mane laiko ge-
riausiu kandidatu, o Dalio Vaigino 
dienos, pasak jo, jau praėjusios. Jam 
pasiūliau eiti su manimi į komitetą. 
R.Kugys sakė pasiūlysiąs žmonai, 
nes ji vietinė, žinoma anykštėnė“, - 
dėstė K.Tubis.

,,Paskui jis vėl atvyko dėl skly-
po. Man atrodė logiška pagreitinti 
procedūras. Visada reaguodavau, 
kai kreipdavosi žmonės“, - teismui 
aiškino buvęs rajono vadovas. Pa-
sak K.Tubio, per tą susitikimą jis 
R.Kugiui rodė dokumentus, aiškino, 
kad sklypas yra regioninio parko te-
ritorijoje, kur pastatų aukštingumus 
nustato architektai.

 ,,Kaip seni pažįstami, kalbėjo-
mės ir apie rinkimus. Paklausiau 
dėl jo žmonos dalyvavimo komi-
tete, R.Kugys atsakė, kad neturėjęs 
laiko su ja pasikalbėti. O kai vėliau 
jo dar kartą to paties  paklausiau, at-
sakė: ,,Žmona dirba ir neturi laiko“. 
Bet juk telkti rinkėjus yra normalus 
procesas“,  - teisme sakė politikas. 
K.Tubis atskleidė, jog kai R.Kugiui 
pranešė, jog bus paskelbta skly-
po, esančio Šaltupio g. 6A nuoma, 
verslininkas atsakęs - ,,Skolingas 
neliksiu“. ,,Paskui į ausį pašnibždė-
jo, kad Vytenis Daunoras planuoja 
projektuoti statinį tuo adresu. Aš 
jam atsakiau, kad dar neaišku, kas 
laimės nuomos aukcioną“,- apie 
santykius su R.Kugiu kalbėjo eks-
meras.

Jis aiškino, kad jam nuostabą 
sukėlė, kodėl Anykščių savivaldy-
bės administracijos architektūros 
ir urbanistikos skyrius, rengdamas 
valdiškų sklypų, kuriuos galima 
nuomoti privatininkams, planą, 
neįtraukė Šaltupio g. 6 A esančio 
sklypo. Buvęs meras tikino, kad tik 
iš R.Kugio kalbos jis supratęs, kad 
Šaltupio g. 6A sklypo nuomai nebus 
skelbiamas aukcionas, ir liepęs tuo-
metiniam Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriui Audro-
niui Gališankai atlikti patikrinimą. 
Tačiau A.Gališanka nieko nedaręs, 
nes neva nenorėjęs bloginti mikro-
klimato. 

Aukotojos asmens kodą pranešė 
SMS žinute

Vienas iš susitikimų vykęs Anykš-
čių menų inkubatoriuje, nes K.Tubis 
aiškino neturėjęs laiko ir R.Kugiui 
galėjęs skirti tik kelias minutes per 
pertrauką tarp renginių. Tame susi-
tikime R.Kugys eksmerui pasakęs, 
kad paaukosiąs 1000 eurų. ,,Savo 
vardu sakė nenorįs, nes aukotojai 
vieši. Prasidės komentarai, žemini-
mai. Paskui R.Kugys paskambino, 
pranešė, kad D.Gudavičienė komi-
tetą parėmė 1000 eurų“,-  teismui 
nurodė K.Tubis. 

O mero ir verslininko susitiki-
mas savivaldybės kieme, pasak 
K.Tubio, vyko todėl, kad susirgo 
verslininko tėvas, o ligoninėje ne-
tvarka ir R.Kugys prieš tai paskam-
binęs atlėkė į savivaldybės kiemą 
pasiskųsti.

Kaip ,,vaikščiojo“ komiteto pi-
nigai, K.Tubis tikino labai nesido-
mėjęs - apie D.Gudavičienės aukos 
grąžinimą  jis sakė buvęs informuo-
tas, tačiau kad ,,įkrito“ D.Pakarklės 
auka, jam nebuvę pranešta. Dar jis 
sakė, kad yra gavęs iš R.Kugio ži-
nutę, kurioje įrašytas asmens kodas 
(matyt, aukotojos asmens kodas - 
red. .past.). 

Verslininkas sužavėjo vadybos 
gebėjimais ir intelektu

Neigdamas kaltę dėl antrojo epi-
zodo, K.Tubis kalbėjo, kad jis gerai 
pažino  VLI Timber vadovus Darių 
ir Rimantą Lackus. K.Tubis teismui 
sakė kartą dalyvavęs įmonės baliuje 
ir likęs sužavėtas darbuotojų santy-
kių, šiuolaikinės vadybos. 

Buvęs Anykščių rajono meras 
K.Tubis aiškino, kad, kai D.Lackus 
ėmė domėtis kelio į jo įmonę re-
monto galimybėmis, jis tame ne-
įžvelgė jokio kriminalo. Pasak 
K.Tubio, jis pasikvietė Statybos 
skyriaus ekonomistą Nikolajų Sta-
nislavovą, kuris nurodė, kad yra 
programa, pagal kurią finansuoja-
mas privažiavimų prie įmonių re-
montas. Taip pat jis sakė, kad davęs 
nurodymą VLI Timber kelią, esantį 
Antrųjų Kurklių kaime, apžiūrėti 
Kurklių seniūnui Algimantui Jur-
kui.  ,,Kelių klausimą spręsti buvo 
įprastinė veikla. Bet nei Kurklių 

seniūnas, nei N.Stanislavovas apie 
įvažiavimą neinformavo ir aš nebe-
sirūpinau“, - kaip baigėsi VLI Tim-
ber kelio klausimas, teisme kalbėjo 
buvęs Anykščių rajono vadovas.  

 ,,D.Lackus sužavėjo savo inte-
lektu, strateginiu mąstymu ir pasiū-
liau jam dalyvauti rinkimuose. Jis 
susidomėjo. /.../Jokių pinigų, jokių 
reikalavimų, jokio spaudimo nebu-
vo./.../ Gruodžio 17 dieną susitiko-
me mano kabinete. Jis paaiškino, 
kad eiti kartu į rinkimus jam siūlė 
ir kiti. Informavo, kad buvo seniū-
nas apžiūrėti kelio. Daugiau kalbų 
su D.Lackumi nebuvo. Paramos 
neprašiau“, - teismui sakė politikas, 
taip pat jis nurodė, kad D.Lackus į 
komiteto sąrašą nėjo, nes tvirtino, 
kad mokosi ir politikai neturi laiko.

Arvidas Pajuodis rodė 
nepadorius gestus?

Aiškindamasis dėl trečiojo epi-
zodo, pagal kuri yra kaltinamas, 
K.Tubis dėstė visą santykių su 
tuometinės rajono Tarybos nariu 
A.Pajuodžiu eigą.

Pasak eksmero, A.Pajuodis buvo 
valdančiosios daugumos narys, ge-
rai lankė Tarybos posėdžius, bet po 
metų jis ėmė prašyti darbo. 

Kai pagal LSDP sąrašą  į Anykš-
čių rajono tarybą išrinktas, bet  prie 
valdančiosios daugumos prisišlie-
jęs Alvydas Gervinskas tapo UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotoju, o įmonės direktoriui 
Arvydui Katuokai išėjus į pensi-
ją - laikinuoju bendrovės direkto-
riumi, UAB ,,Anykščių vandenys“ 
nusprendė įsidarbinti ir A.Pajuodis. 
Priminsime, jog A.Gervinskas buvo 
ir K.Tubio visuomeninio rinkimų 
komiteto ,,Anykščių krašto labui“ 
pirmininkas, o socialdemokratų są-
raše į Tarybą jis kandidatavo, nes Ar-
tūro Zuoko liberalai, kurių Anykščių 
skyriaus vadovu buvo A.Gervinskas, 
savo kandidatų sąrašo 2015-ųjų sa-
vivaldos rinkimuose nesudarinėjo. 

 ,,Spalio mėnesį į mano kabinetą 
užėjo A.Pajuodis ir pareikalavo at-
leisti  A.Gervinską iš pavaduotojų, o 
jį paskirti į šias pareigas./.../Daug ir 
nepagrįstai norėjo, jam tik jo nauda 
buvo svarbi“, - teismui apie buvusį 
bendražygį aiškino eksmeras.

Pasak K.Tubio, A.Pajuodis ne 
vieną kartą elgėsi neadekvačiai. 
UAB ,,Anykščių šiluma“ dirbo 
A.Pajuodžio žmona, o kai ji išėjo iš 
darbo, pasak K.Tubio, A.Pajuodis 
užsipuolęs ir jį, ir UAB ,,Anykš-
čių šiluma“ direktorių Virgilijų 
Vaičiulį. ,,A. Pajuodis V. Vaičiu-
lį įžeidinėjo ne tik žodžiais, bet ir 
gestais. Mintyse nusprendžiau, kad 
su A.Pajuodžiu santykius nutrauk-
siu./.../ A.Gališankai ir A.Gervinskui 
papasakojau apie nemalonų pokalbį 
su A.Pajuodžiu. Paskui jis vėl užėjo 
ir pradėjo aiškinti, kad išeis iš koa-
licijos, jei negaus darbo“, - teismui 
kalbėjo K.Tubis.

(Nukelta į 13 psl.)

Grupė draugų dantų klinikos ,,Teradenta“ atidaryme. Po kelerių metų dalis jų tapo mirtinais prie-
šais. Pora centre - Karolė ir Rimvydas Kugiai.  Nuotraukoje trečias iš dešinės Kęstutis Tubis, o 
pirmas iš kairės - tuometinis Anykščių ligoninės vyr. gydytojas Dalis Vaiginas.

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bylą nagrinėja 
Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika Benetė.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Kaip jaunikaitis baimės ieš-
kojo 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Žaliuojančios jūros 
12:55. Šokiai laukinėje gamto-
je. Išlikimo šokis 
13:50 Mis Marpl 5/1 s. 
Mėlynoji pelargonija N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Neužmiršti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Karštos gaudynės N-14
24:00 Undinės N-14
01:50 Baltieji liūtai. Gimę 
laisvėje. Kova dėl išgyvenimo 
(kart.).

06:40 “Tomas ir Džeris” (k) 

07:10 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:40 “”Nickelodeon” valanda. 
Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:40 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 
09:40 Romos gladiatorių 
nuotykiai 
11:35 Troškimų akmuo 
13:25 Vyrai juodais drabužiais 
2 N-7. 
15:10 Įsivaizduok tai 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Žmogus iš plieno N-7. 
22:25 Čapis N14. 
00:45 Bijok jo vardo S. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” (kart.)
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – 
Angola.
13:30 “Sužvejok dingusią 
žuvį” 
15:40 “Čihuahua iš Beverli 
Hilso” N-7
17:25 “Už Kaukazo”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 

19:30 “Greitis 2: laivo užgrobi-
mas” N-7
22:00 “Parkeris” N-14
00:20 “Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos” N-7 (kart.)

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Augintinių talentų šou” 
10:30 Rykliai. Ne vien tik gro-
buonys 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
18:30 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:50 “Juodasis sąrašas” N-7. 
22:50 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14. 
00:00 Stebėtojų lyga (k) N14

07:05 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7

10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džinas Italijos pakran-
tėje” 
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “ Aš gyvas” N14. 
22:35 Korumpuotasis N14. 
00:45 Visiškai slaptai (k) N-7. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kauno „Hanza dienos 
2019“. (kart.).
06:50 Džiazo muzikos va-
karas. „Vilnius Jazz Young 
Power 2016“. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis.
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
09:00 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Praha ir Jonas 
Basanavičius. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 

12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Neribotos žmogaus 
galimybės 
13:00 Stop juosta.
13:30 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. 
15:30 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
15:40 Šventadienio mintys. 
16:05 ARTS21. (kart.).
16:35 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Istorijos perimetrai. 
Vilniaus Seimas. 
19:40 Dauntono abatija 5 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Vyro žudikė. Nekaltoji. 
Šešėlis. N-14
23:15 Vilniaus festivalis 2019. 
Sergejus Krylovas ir draugai.
00:45 Be abejo, turbūt N-7 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Didieji senovės stati-
niai” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didieji senovės stati-
niai” 
14:05 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7

18:00 “Amerikos dievaitis” N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:00 “Dainų dvikova” N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“. N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. B. Tiškevič. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai 
16. B. Nicholson. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Ž. Žvagulis. 
00.05 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 5 N-7
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7
10:55 “Kandisė Renuar” N-7

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 O, ne! O, taip!. N14. 
00:40 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Maisto kelias”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėg-
si” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Visu greičiu pirmyn” 
N-7
23:50 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14
00:50 “Nuodėmių daktaras” 
N-7

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Bet kokia kaina N14. 
23:00 Saldus kerštas (k) 
N14. 
00:55 “Juodasis sąrašas” 
(k) N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7. 

14:05 “Žvėrelių būrys” 
14:30 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Mokytojas” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” 
N-7. 
21:00 Užsispyrusi blondinė 
2 N-7. 
22:55 “Amžina meilė” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslap-
tis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019. (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 5 
N-7  (kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. Anuomet ir dabar 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Aš esi tu. 
23:00 Pranciškonų metai. 
Paskui mažesnįjį brolį. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”.. N-7

22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Velnio ranka” S
00:40 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Ant bangos“. N-7.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J. Jankevičius.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.50 Orai.
18.53 Rubrika “Verslo ge-
nas”.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo ge-
nas”.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 „Mentalistas“ N-7.



2019 m. rugpjūčio 24 d.

antradienis 2019 08 27

trečiadienis 2019 08 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 5 N-7
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:50 “Mirtinas ginklas” N-7

10:50 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės var-
do” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Aš Žvaigždė. N14. 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėgsi” 
N-7
12:00 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – 
Čekija.
14:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Apgaulinga aistra” 
N-14
00:05 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis”  
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija N14. 
23:00 Bet kokia kaina (k) N14. 
01:00 “Akloji zona” (k) N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
14:05 “Žvėrelių būrys” 
14:30 “Džekio Čano nuotykiai” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 

N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Kalėdų vaiduokliai 
N-7. 
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
06:55 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. (kart.).
07:10 Linija, spalva, forma 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:20 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Praha ir Jonas 
Basanavičius. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. (kart.).
15:10 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Stasys Skrodenis. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Samurajus Vatikane 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos N-7. Tik 
žvaigždės viską matė
23:00 Turkiškai 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”.

20:58 “Orai”. 
21:00 “Profesionalai” N-14
23:25 “Transporteris” N-7
00:25 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. B. Nicholson. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 „Mentalistas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 5 N-7
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:50 “Mirtinas ginklas” N-7

10:50 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės var-
do”
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Tarp mūsų, berniukų. 
N14. 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėgsi” 
N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Laukinė” N-14

22:25 “Vikinglotto”. 
00:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:40 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:35 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Gatvės riteris N14. 
22:50 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija (k) N14. 
00:50 “Akloji zona” (k) N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
14:05 “Žvėrelių būrys” 
14:30 “Džekio Čano nuotykiai” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:05 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7

17:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Tai, kas nutinka 
naktį N-7
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Fizikas Arūnas Krotkus. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Samurajus Vatikane 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Valdas Daškevičius. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Nesibaigianti Hablo 
misija 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Žmogus, pažinęs bega-
lybę N-14. 
23:15 Tamsioji pasaulio pusė 
„Islamo valstybės“ nelaisvėje. 
Jaunos jazidės kančios N-14. 
23:43 Tamsioji pasaulio pusė 
#ManoIšsigelbėjimas N-14. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Kikboksininkas 3. Karo 
menas” N-14
23:00 “Transporteris” N-7
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 .
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „ Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 „Mentalistas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 
N-7. 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:50 “Mirtinas ginklas” N-7

10:50 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!. N14. 
00:30 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėg-
si” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Komando” N-14

23:50 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14
00:50 “Nuodėmių daktaras” 
N-7

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Paskutinis reisas N14. 
22:55 Gatvės riteris (k) N14. 
00:45 “Akloji zona” (k) N-7. 

07:05 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
14:05 “Žvėrelių būrys” 
14:30 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
16:05 “Svaragini. Amžina 

draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Nuslėpta tapatybė 
N-7
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Stop juosta (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Į sveikatą!. (kart.).
08:45 Lietuvos mokslinin-
kai. Genetikas Vaidutis 
Kučinskas. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Pranciškonų metai. 
Paskui mažesnįjį brolį. 
(kart.).
14:50 Nesibaigianti Hablo 
misija (kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 

(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Gerard Depardieu: 
priimkit mane tokį, koks esu 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Andromedos štamas 
N-14
23:35 Paliekant Neverlandą 
S
01:35 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Nepriklausomybės 
diena” N-7
23:55 “Transporteris” N-7
01:00 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „ Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 „Mentalistas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 
N-7. 
12:00 Gyvenimo spalvos. 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Greiti ir įsiutę 7 N-14. 
01:10 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7

09:50 “Mirtinas ginklas” N-7
10:50 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias N14
23:20 Griaustinio dienos 
N14. 
01:20 Baubas 2 S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėg-
si” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Ledynmetis 3” N-7
21:20 “Piršlybos” N-7
23:45 “Lemtingas posūkis 
6” S
01:25 “Laukinė” N-14 (kart.)

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:30 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Keršto valanda. 
Teisingumas N14. 
23:25 Paskutinis reisas (k) 
N14. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Mokytojas” (k) N-7
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Marvel animė. 
Geležinis žmogus” N-7
14:05 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Mokytojas” N-7

20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7
21:00 “Nebylus liudijimas” 
N14
23:15 Pasilik N14. 
01:10 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:15 Euromaxx. (kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Knygotyrininkas Domas 
Kaunas. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
14:30 Gerard Depardieu: 
priimkit mane tokį, koks esu 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Vaiva. Gyvenimas už 
lango. Dokumentinis filmas 
apie kino ir teatro aktorę 
Vaivą Mainelytę. 2015 m.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Ryžtingoji Šarlin N-7
23:15 Kauno „Hanza dienos 
2019“. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 

21:58 “Orai”. 
22:00 “Divergentė” N-14
01:00 “Velnio ranka” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Mentalistas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 „Mentalistas“ 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 08 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Pagrobta princesė 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gibraltaras – laukinių 
gyvūnų namai 
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos. Roplių 
rojus 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Aukšta klasė 2 N-14. 
00:35 Greiti ir įsiutę 7 N-14. 
(kart.).

06:45 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:15 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:45 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:05 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 Pelėdų karalystės 

sargai 
11:30 Prakeikimas N-7. 
13:05 Aukštyn kojom N-7. 
15:15 Tas beprotiškas, 
beprotiškas, beprotiškas 
pasaulis 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Monstrų ratai 
21:30 Paskutinės atostogos 
N-7. 
23:45 Penkiasdešimt tam-
sesnių atspalvių S. 
02:00 Pašėlęs Maksas. 
Įtūžio kelias (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019. 
Angola – Serbija.
12:30 “Undinė” N-7
14:40 “Netikra vienuolė 2” 
N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Garfildas 2” N-7
21:10 “Iksmenai. Apokalipsė” 
N-7
00:05 “Žmogus žmogui – vil-
kas” S

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Galiūnai. Lietuvos 
rinktinė - Europos rinktinė. 
2018 m. 
10:00 “Augintinių talentų 
šou” 
10:30 Ginkluoti gyvūnai 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:40 “Džeimis gamina 
Italijoje” 
13:50 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:50 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:05 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
18:30 “Pavojingi kaimynai” 
N-7
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Pagirios Las Vegase 
N14. 
00:15 Sapnų demonai N14. 

06:45 “Akloji” (k) 
07:15 “Pragaro katytė” 
08:10 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:35 “Būrėja” (k) 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 

13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:15 “Būrėja” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Žmogžudystės Grase 
N14
23:00 “Begėdis” S
01:15 Apgavikai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji bro-
liai. Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Gamtosaugos idėjos 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 B. Kutavičius. Kaulo 
senis ant geležinio kalno. 
Opera vaikams.
12:45 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 „Viskas yra 
gerai“.
13:50 Euromaxx. 
14:20 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. Finalai. 
16:45 Sporto galia. 
Išsipildžiusios svajonės. 
Pasaulinis vaikų futbolo 
čempionatas 
17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai. 
18:55 Daiktų istorijos. 
19:40 Dauntono abatija 5 

N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Šnipas, kuris mane 
mylėjo N-14
23:00 Prof. Vytautas 
Landsbergis: „Apmąstymai 
apie M. K. Čiurlionį“. VII 
tarptautinio M. K. Čiurlionio 
muzikos festivalio baigiama-
sis koncertas.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinke-
liai” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Didieji senovės stati-
niai” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didieji senovės sta-
tiniai” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 “Sandėlių karai” N-7
15:30 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019. 
Ispanija – Tunisas.
17:30 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 

22:00 “Lūšnynų milijonierius” 
N-7
00:30 “Divergentė” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Vaidutis Kučinskas“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Barselona. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ Tel 
Avivas. N-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. H. Mackevičius. 
12.00 „Inspektorius Luisas“. 
Genialumo dvasia.N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A. Mamontovas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
19.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „ Pamiršk mane” N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. B. Nicholson. 
00.05 „Karo merginos“ N-7.
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rezonansas

Ričardas BAnYs, kunigas

Tie trisdešimt metų praėjo 
labai greitai. O aš net neprisi-
menu, kurioje „Baltijos kelio“ 
vietoje stovėjau kartu su savo 
artimaisiais. Pamenu tik sunkiai 
išmatuojamą gyvą žmonių upę, iš 
nedidelio lėktuvėlio virš žmo-
nių galvų krentančias gėles ir  
dainas, kurias visomis jėgomis 
traukėme, stovėdami ir tarytum 
kažko laukdami. Tada mūsų nie-
kas nemokė paduoti ranką visai 
nepažįstamiems žmonėms, nes 
tą dieną išnyko nepažįstamumo 
ribos, nes tapome viena visuma. 

Tikriausiai šiandien būtų sunku 
net tiksliai pasakyti, kas konkre-
čiai sugalvojo šitą ypatingą ir į 
sakralią apeigą panašią akciją. 
Bandau įsivaizduoti to vieno ar 
kelių žmonių galvoje gimusias 
mintis apie susikabinimą ranko-
mis: kada jos gimė, kodėl taip ir 
ką tai reiškia. Bandau vaizduotė-
je pamatyti ir tų žmonių veidus. 
jie turėtų būti be galo gražūs ir 
artimi...

Pamenu, kad tais paskutiniais 
metais buvo nemaža visokių 
renginių: piketų, mitingų, kalbų. 
Žmonės tais metais alko ne vien 
deficitinių prekių, bet  ir galimy-
bės pasakyti ar kažkaip paro-
dyti visa tai, kas seniai brendo 

In memoriam susikibusioms laisvės ir vilties rankoms
kiekvieno doro žmogaus sieloje. 
Tiesos sakymas - tai tarsi lemties 
metas, lyg laiko pilnatvė: atėjo 
tada, kada turėjo ateiti. ir jei 
šiandien yra žmonių, kurie mėgs-
ta pranašauti ateitį, tai „Baltijos 
kelio“ misterijos niekas neprana-
šavo. Visa tai atėjo spontaniškai 
- tarsi antgamtiniu keliu. O gal 
tai buvo regimas Dievo ženklas, 
parodantis, kokie mes turime 
būti, kad taptume visapusiškai 
nepriklausomi ir laisvi?  Tą 
dieną tikrai niekas nekandžio-
jo gerklių savo oponentams, 
nesistumdė prie valdžios lovio 
ir „nevaišino“ špygomis kitaip 
manančių, nes daugumos žmonių 
rankos buvo pakeltos maldai 
arba paduotos kitam žmogui.

ką mūsų bendravimo etike-
te reiškia (pasisveikinant ar 
parodant savo jausmus) paduoti 
kitam žmogui dešinę ranką? Tai 
labai ypatingas gestas. Jo simbo-
linė prasmė siekia gilią senovę, 
kada ištiesiant pasisveikinimui 
ranką tarsi buvo parodoma, 
kad joje nėra kalavijo ar peilio, 
kuriuo galima kitą sužeisti, ir 
tada prisiliesti prie kito žmogaus 
irgi „tuščios“ rankos su pačiais 
draugiškiausiais jausmais, su 
taika ir abipusiu atsidavimu kito 
žmogaus nuoširdžiam dėmesiui. 
Tai tikrai nuostabus gestas!

Prisimenu: tą dieną kažkoks 
žmogus man ištiesė gražų, alyvinį 
obuolį. jis kvepėjo rugpjūčio va-
sara ir ramybe. Valgant obuolį, 
iš jo iškrito kelios sėklos ir dingo 
kelkraščio dugne. Pagalvojau 
dabar: o gal toje vietoje jau auga 
obelis? Gal per stebuklą jos 
niekas nenukirto? kokie obuoliai 
ten noksta? Ar kas nors juos 
valgo, skanauja, ragauja? Tegu 
nors ir paukščiai ar koks nors 

žvėrelis! Bet kad tik kas nors 
ragautų...nepamiršau to padova-
noto obuolio ir to žmogaus. kur 
tu dabar esi, mielas žmogau, su 
tą dieną man ištiestu obuoliu ir 
paduota ranka? Gal dar kartą 
Tave sutiksiu? norėčiau...

Praeis šiek tiek laiko. Daugu-
ma tų žmonių, kurių rankos buvo 
susikibę „Baltijos kelyje“, stovės 
sąjūdžio ir kituose mitinguose ir 
tos pačios žmonių rankos mojuos 
auštančiai lietuvos laisvės 
dienai. Paskui tos žmonių rankos 
susikibs per sausio 13 dienos 
lemtingus įvykius, ir Blogis su-
stos. nes išsigąs paprastų žmonių 
rankų.

Deja, paskui tie patys žmonės 
ar didelė jų dalis bus išvadinti 
„runkeliais“, „šunauja“ ir 
kitokiais epitetais. kodėl? Gal 
todėl, kad 
tie patys 
žmonės, ku-
rie stovėjo 
„Baltijos 
kelyje“ ar 
prie televi-
zijos bokšto 
ir prie kitų 
mums svar-
bių objek-
tų,  nebegalės tylėti ir garsiai 
pasakys tai, kas buvo daugelio 
žmonių mintyse. O tai kažkam 
labai nepatiko... Pirmosios lie-
tuviškos demokratijos ir tiesos 
sakymo pamokos ne visada 
vyko pažangiai ir vaisingai. Gal 
todėl iki šiolei taip ir neišmokta 
liko pagarbos kitaip gyvenan-
tiems, mąstantiems ar kalban-
tiems žmonėms pamoka. Ar 
tam dar turime laiko? Manau, 
kad laiko visada turime. Tik tas 
laikas turi būti panaudotas ne 
reformų beviltiškumui, o dva-

sinio atsinaujinimo viltingam 
progresui, ištiesiant rankas ne į 
pinigų krūvą, bet į dvasines ver-
tybes, ant kurių, kaip ant tvirto 
pamato, yra statomi valstybės 
ir jos žmonių dvasinės ir fizinės 
gerovės namai. 

Man, kaip gyvenančiam šioje 
nuostabioje žemėje, kartais 
būna baugu matant ar girdint, 
kaip yra dažomas ar grimuo-
jamas mūsų istorijos veidas 
pagal vieną ar kitą ideologinę 
daugumą. Argi tai neprimena 
sovietinių laikų, nuo kurių viso-
mis jėgomis bandome atitolti? 
Tiesos sakymas apie istoriją, 
nors ir koks jis būtų nelengvas 
- tai  ne tik didelės drąsos ar 
rizikos reikalaujantis gestas, 
bet ir kilnumu dvelkiantis aktas, 
darantis mus laisvus, nes paži-

nome tiesą ir 
ją priimame 
tokią, kokia 
ji yra. Juk ir 
jėzus ne tik 
savo moki-
niams, bet ir 
mums visiems 
primena, kad 
„jūs pažin-
site tiesą, ir 

tiesa padarys jus laisvus“ (plg. 
jn 8,32). noras pažinti tiesą 
neateina per valandą ar dieną. 
Tam reikalingas laikas susivokti, 
kas esame, kur esame ir kokie 
esame. Šią trejopą frazę, kaip 
kokią gyvenimo ir savęs suvo-
kimo tezę, dažnai kartoju sau ir 
kitiems. 

iki mūsų dienų turime išliku-
sių nemažai istorinių ir dabar-
ties simbolių. Tai tiesos sakymo 
vaizdinės priemonės. jos neturi 
savyje slėpti melo, bet liudyti 
tiesą. „išgriovėme“ stalinus, 

leninus, melnikaites. kažkas 
ruošiasi griauti rašytojo P. Cvir-
kos paminklą Vilniuje. juk tas 
paminklas stovi gana gražioje ir 
pelningoje vietoje... O išgriautų 
sovietinių reliktų vietose prista-
tėme „rūpintojėlių“, vyčių, 
kryžių...O kai kuriose likusiose 
vietose dar tebėra tuštuma, nes 
nežinome, ką ten pastatyti. nors 
dabarties paminklai kyla vienas 
po kito, kaip ir sovietiniais lai-
kais. Tik visa tai statoma mūsų 
pačių rankomis, o ne svetimos 
ar okupacinės santvarkos. Bet 
ar nuo to lietuvoje sumažėjo 
korupcijos, politinio banditizmo, 
didžiulės socialinės nelygy-
bės, patologinio godumo ir su 
sveika logika prasilenkiančios 
paslaugų ir prekių kainos? O 
susikibusios „Baltijos kelio“ 
rankos ar galėjo nujausti, kokia 
bus šių dienų lietuva? Manau, 
kad apie tas išvardytas blogybes  
tada dar nebuvo galvojama. O 
jei ir buvo kokia mintis kažkam 
atėjusi, tai ji turėjo pasirodyti 
šventvagiška, nes tą dieną, kai 
susikibo rankos, net ir oras 
buvo pripildytas ramybės, abi-
pusės pagarbos ir  svajonių apie 
šviesų ir kilnų lietuvos rytojų. 

Ar galėtų šiandien vėl tos 
pačios ar kitos rankos susikib-
ti? Manau, kad galėtų. Gal ir 
sunkiai, gal ir ne taip gausiai. 
Bet galėtų! Tai ne vien mano 
nuomonė. Girdėjau ir kitus taip 
sakant. Gal tai būtų ir kažkas 
kitaip, su kitokia simboline 
prasme, bet tai būtų...svarbu, 
kad tos rankos vienytų, o ne 
skaldytų. Rankos, kurios kurtų, 
o ne griautų. Rankos, kurios lai-
mintų ir glostytų, bet ne užgau-
tų. Pasiilgau tų rankų, mintyse 
sugrįždamas į 1989 metus. 

Raimondas GUOBIS

Ukrainos vaikų literatūros kregždutės
Ukrainos meno kūrėjų rezidencijos viešnios šiemet buvo dvi ža-

vios moterys - vaikų ir jaunimo rašytoja Tatiana Stus ir dailinin-
kė, knygų iliustratorė Irena Panarina. Viešnias domino pasakos, 
legendos, jų pėdsakai rašytojų bei dailininkų kūryboje, paplitimas 
liaudies pasakojimuose, kasdieniame gyvenime, kaip pateikiami, 
kokiais būdais aktualizuojami ir šiandienos žmonėms, ypač jau-
niausiems, perteikiami senieji tekstai. Kokiais būdais Lietuvoje 
vaikams diegiama meilė knygoms, kokios yra vaikų literatūros 
Lietuvoje bei Ukrainoje sąsajos. Taip pat joms svarbu buvo iš-
girsti gyvai sekamų pasakų, pajusti lietuvių kalbos intonacijas, 
skambesį.

Tatiana Stus yra septynių knygų 
jaunimui bei paaugliams autorė, 
kupina minčių ir energijos, o Ire-
na Panarina - savito stiliaus kny-
gų jaunimui dailininkė. Smagios, 
žavios didelio miesto ir slaviško 
pasaulio paslaptimi dvelkiančios 
moterys. Kartais dilgtelėdavo: 
tarsi jos iš Paryžiaus būtų. Lais-
vumas, artistiškumas - kaip vėjas 
iš laisvėjančių Rytų.

Kuomet susitikome, tuojau pat 
prisiminiau Vsevoldą Nestaiką, 
knygos ,,Robinzono Kukurūzo 
nuotykiai“ autorių. Beje, vieš-
nios nuliūdino žinia - tas rašyto-
jas  visai neseniai mirė ir tokio 
lygio moksleivijai kuriančio ra-
šytojo Ukrainoje jau nėra...

Taip neįprastai pradėję, kalbė-
jomės apie linksmesnius daly-
kus. Smagu buvo man iš viešnių 
lūpų sulaukti linkėjimų nuo ra-
šytojo Andrejaus Kurkovo, kuris 
kaip užburtas keliauja po pasau-
lį, kaip užburtas rašo knygas, ne 
taip jau lengva jį susitikti net 
Kijeve. Šio bene populiariausio 
Ukrainos rašytojo lankymasis 
kūrėjų rezidencijoje Anykščiuo-
se nemažai anykštėniškų vaizdų 
bei vardų įsegė į jo pasaulinio 
masto pripažinimo sulaukusio 
romano ,,Šengeno zona“ pusla-
pius. Pasišildė prie to ir Vilnius, 
mat į Prancūzijos skaitytojams 

skirto romano perkeistą pava-
dinimą buvo įrašytas ir Vilnius. 
Kad taip Anykščiai? Reziden-
cijos svečiu buvo ir patriotinio 
istorinio romano meistras Vasilis 
Škliaras. Jis rašo tik ukrainietiš-
kai, jo knyga ,,Juodasis varnas“,- 
taip vadinamas į nežinią, kančias 
areštuotąjį sovietų laikais išve-
žantis sunkvežimis geležiniu, 
kamerą primenančiu kėbulu. 
Anykščiuose viešėdamas rašy-
tojas domėjosi pokario partizanų 
kovomis, lankė buvusių mūšių, 
slėptuvių, laidojimų vietas, susi-
tiko su pasipriešinimo dalyviais, 
ilgokai bendravo su legendiniu 
partizanu Jonu Kadžioniu - Bėda. 
Apie lietuvių ukrainiečių kovas 
jungiantį romaną mąstatantis V. 
Škliaras ieškojo būdų patvirtinti 
legendinę žinią, liudijančią apie 
ukrainiečių ir mūsų, lietuvių, 
partizanų ryšį.. Gal kada nors tie 
apmąstymai taps populiariu lite-
ratūros kūriniu, kuriame bus mi-
nimi ir Anykščiai. Pasvajokim.

Matyt, kad dešimtį dienų mūsų 
mieste gyvenusios rezidentės 
Tania ir Irena įpins į savo nau-
juosius kūrinius ir lietuviškų, 
net anykštėniškų motyvų, pa-
minės kokį nors vietovardį, vie-
tą, skambančią egzotiškai, nors 
vargu ar tai užsifiksuos tolimos 
šalies skaitytojo sąmonėje. Gal 

Žavingos, laisvės dvasią spinduliuojančios kūrėjos iš didelio sla-
vų miesto Kijevo Irena ir Tatiana.              Autoriaus nuotr.

nuskambės tik kaip bereikš-
mis raidžių ir vargu ar teisingai 
skambančių garsų derinys, o gal 
sužadins susidomėjimą, paska-
tins leistis į kelionę, apsilankyti 
Lietuvoje, Anykščiuose.

Smagios moteriškės susipažino 
su nuostabiojo Vilniaus įdomy-
bėmis bei legendomis, susimąs-
čiusios klajojo po Kryžių kal-
ną, iš Kunionių bokštų Molėtų 
aukštumose žvalgėsi į padanges, 
pažino lietuvišką sodžių, vėlų 
vakarą kopė į Lajų taką, smagiai 
suvaidino pašėlusias mašinistes 
senutėliame ,,Škodos“ garvežy-
je ,,Siauruko“ muziejėlyje, su-
sikūrė vakarėlį miesto užeigose. 
Rimtų rimčiausiai Tatiana ištarė, 
kad galinti įspūdžius nusakyti 
žodžiais - ,,Lietuvoje geriau nei 
Ukrainoje“. Ypač sužavėjusi ra-
mybė, lėtesnis gyvenimo tempas, 
tyla, daugybė nuostabių kampe-
lių. Kijevas juk didžiulis - nuo jo 
žmonės pavargsta, nors drauge 
brangina ir myli: juk tai moti-
nos Ukrainos širdis, brangiausias 
miestas. 

Smalsumo genamos ukrai-
nietės pasivaikščiojo ir po par-
duotuves, po turgų. Įspūdžių ir 
lauktuvių belaukiantiems kupi-
nos, greituoliu orlaiviu sugrįžo į 
didįjį savo miestą prie Dnepro, į 
auksabokštį Kijevą.

,,...Tiesos sakymas apie is-
toriją, nors ir koks jis būtų 
nelengvas - tai  ne tik didelės 
drąsos ar rizikos reikalaujan-
tis gestas, bet ir kilnumu dvel-
kiantis aktas...“
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Mitas nr. 1 
Dantų implantai pagaminti 

iš kenksmingų, alergizuojan-
čių medžiagų ir juos organiz-
mas labai dažnai atmeta.

Šiuolaikiniai dantų implantai 
pagaminti iš kokybiškų medžia-
gų ir paren-
kami pagal 
i n d i v i d u a -
lias organiz-
mo savybes 
ir paciento 
l ū k e s č i u s . 
Pacientams, 
kurie yra 
linkę į alergijas, serga lėtinėmis 
ligomis ir organizmas linkęs im-
plantus atmesti, puiki alternaty-
va yra naujosios kartos cirkonio 
implantai. Jie yra itin ilgaamžiai, 
saugūs ir inovatyvūs, pritaikyti 
linkusiems į alergines reakcijas 
pacientams. Šie implantai yra 
tinkami ir sergantiesiems onko-
loginėmis ligomis. 

Mitas nr. 2 
Dantų protezavimas – ilga 

ir varginanti procedūra, po 
kurios reikia kelioms dienoms 
stabdyti darbinę veiklą. 

 Dėl skausmo nerimauti never-

ta – implantuojant naudojama 
vietinė nejautra, o esant sudėtin-
gesnei procedūrai, paciento bai-
mėms, gali būti taikoma sedacija 
– medikamentų sukeltas lengvas 
sąmonės nuraminimas, padedan-
tis maksimaliai atsipalaiduoti ar 
net lengvai užsnūsti. Šiuolaikinė 

o d o n -
tologija 
l e idž ia 
k u o 
į m a -
n o m a 
l a b i a u 
sutrum-
p i n t i 

procedūros laiką – vidutiniškai 
vieno implanto įsriegimas trun-
ka apie 30 minučių. Įprastai po-
jūčiai po implantacijos būna len-
gvesni nei po danties šalinimo, o 
pooperacinio laikotarpio trukmė 
priklauso nuo konkretaus orga-
nizmo savybių ir implantavi-
mo apimties. Neretai pacientai 
jau kitą dieną sėkmingai tęsia 
darbinę veiklą. CLINIC | DPC 
džiaugiasi galėdama pasiūlyti ir 
vienmomentę implantaciją – tai 
implantacijos procedūra, vyks-
tanti to paties vizito metu iš kar-
to po danties pašalinimo ir ne-
tekimo. Taip taupomas paciento 
laikas ir tausojama jo sveikata. 

Dantų implantai – saugūs, inovatyvūs 
ir ilgaamžiai

Dantų netekimas turi įtakos ne tik burnos sveikatai, bet ir bendrai organizmo būklei bei psichologinei gerovei – sunkiau sukramtyti 
maistą, padaugėja odontologinių problemų, ima silpti visas organizmas, varžomasi šypsotis. Netekus dantų, keičiasi žmogaus išvaizda. 
Todėl implantacija – efektyvus ir saugus būdas atkurti darnią visų struktūrų veiklą ir susigrąžinti šypseną. Vis tik neretas pacientas 
suabejoja, ar tai saugi, beskausmė, efektyvi procedūra. CLINIC | DPC skuba nuraminti ir paneigti kelis vis dar vyraujančius mitus.

Mitas nr. 3 
Kol implantas tinkamai 

prigyja, tenka kankintis be 
dantų.

Jums pageidaujant, jau iškart 
po operacijos bus dedami lai-
kinieji dantų protezai, kuriuos 
dažniausiai galima tvirtinti ant 
įsriegto implanto. Tuo atveju, jei 
taikoma „visi ant keturių“ im-
plantavimo metodika, laikinieji 

dantų protezai dedami kitą per 
parą po operacijos. Tikrai ilgam 
neliksite „be dantų“! Be to, pui-
kus sprendimas yra ir jau anks-
čiau minėta vienmomentė im-
plantacija. Šios procedūros metu 
į ką tik pašalinto danties šaknies 
vietą sriegiamas implantas ir ant 
jo iš karto tvirtinamas laikinasis 
dantis. Laikinojo danties išvaiz-
da nesiskiria nuo nuolatinio – 
gražiai atrodo, o po kelių mėne-

sių laikinasis dantis pakeičiamas 
nuolatiniu. Implantas paprastai 
įsriegiamas per 30 min., o ben-
dra procedūros trukmė priklau-
so nuo individualaus atvejo su-
dėtingumo. Po šios procedūros 
pacientui išduodamas implanto 
pasas, kuris patvirtina implantui 
suteikiamą garantiją. 

Mitas nr. 4 
Implantų reikia tiek, kiek 

prarasta dantų.

Šiuolaikinė odontologija siūlo 
bent kelis metodus su mažesniu 
implantų skaičiumi.  CLINIC | 
DPC siūlo šiuos minėtos implan-
tacijos būdus: „visi ant keturių“ 
ir „visi ant trijų“ sistemas. „Visi 
ant keturių“ gydymo būdas yra 
atliekamas su „Nobel“ implan-
tais ir skirtas daugumą ar visus 
dantis praradusiems žmonėms, 
kuriems iki šiol buvo tradiciš-
kai siūlomi išimamieji protezai. 
Taikant šią metodiką, vieno žan-
dikaulio dantims visiškai atkurti 
vietoj tradiciškai sriegiamų 6 – 8 
implantų naudojami tik 4. Toks 
būdas dažnai padeda išvengti su-
dėtingų kaulo priauginimo pro-
cedūrų. „Visi ant trijų“ sistema 
skirta apatiniam žandikauliui, 
kurio dantims atkurti reikia vos 
3 implantų, ant kurių ir tvirtina-
mas nuolatinis dantų protezas.

CLINIC | DPC klinikų gydyto-
jai naudoja tik pačias pažangiau-
sias technologijas, kokybiškiau-
sias medžiagas ir efektyviausius 
implantavimo metodus. Klinikos 
įkūrėjas, gydytojas odontolo-
gas Simonas Bankauskas ir kiti 
CLINIC | DPC gydytojai nuolat 
tobulinasi, gilina savo žinias, 
domisi naujovėmis, dalinasi 
vertingąja patirtimi tarpusavyje. 
Mums nuoširdžiai rūpi, kad pa-
cientai džiaugtųsi naująja šypse-
na, todėl juos nuolat kviečiame į 
nemokamus seminarus apie im-
plantaciją, kuriuose atskleidžia-
me visą dominančią informaciją 
ir išsklaidome abejones. Svarbu 
paminėti, jog visiems seminarų 
dalyviams gydytojo odontologo 
konsultacija – visiškai nemoka-
mai! Linkime Jums kuo pras-
mingiausių, įsimintiniausių šyp-
senų istorijų.

Užsak. nr. 914

,,...Tikrai ilgam neliksite „be 
dantų“! Be to, puikus sprendimas 
yra ir jau anksčiau minėta vienmo-
mentė implantacija...“
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Kęstučio Tubio byloje daugėja 
Anykščių politikų pavardžių

(Atkelta iš 6 psl.)

A.Pajuodis visgi buvo įrašytas 
į K.Tubio visuomeninio rinkimų 
komiteto ,,Anykščių krašto labui“ 
kandidatų į Anykščių rajono tary-
bą sąrašą. Tačiau  jis A.Pajuodžiui 
skyręs tik 30-ąją vietą, nes neno-
rėjęs, kad šis pakliūtų į Tarybą.  
K.Tubis A.Pajuodžiu sakė nepasi-
tikėjęs, net Tarybos narį, pagal li-
beralų sąrašą išrinktą Donatą Tus-
ką perspėjo, kad atsargiai su juo 
bendrautų. ,,Aš su A.Gervinsku ir 
A.Gališanka kalbėjau, kad priimti 
A.Pajuodžio į ,,Anykščių vande-
nis“ nederėtų“, -  tikino kaltina-
masis, kad ne tik nereikalavęs, jog 
A.Pajuodžiui būtų savivaldybės 
valdomoje bendrovėje surastas 
darbas, bet atvirkščiai - pats pata-
ręs jo neįdarbinti. 

Ligoninės auditas buvo 
prioriteto klausimas

Grįždamas prie ligoninės audito 
klausimo, dėl kurio jis išskirtinai 
derėjosi su A.Pajuodžiu, K.Tubis 
sakė, jog šis klausimas buvęs to 
laiko aktualija.

 ,,Ligoninė 2017 m. patyrė 174-
180 tūkst. nuostolių. Į mane krei-
pėsi Vaida Klimkevičienė (prieš 
Naujuosius metus mirusi gydyto-
ja - red.past.), išsakė daug nege-
rų dalykų apie ligoninę. Vėliau 
V.Klimkevičienė suorganizavo 
susitikimą su gydytojomis“, - teis-
mui dėstė buvęs Anykščių rajono 
meras.

 Jis tvirtino, kad ligoninėje buvo 
baisi netvarka, o vos kelis ar ke-
liolika pacientų per metus priė-
musiam gydytojui, traumatologui 
ortopedui, išmokėta 11 tūkst. eurų 
(omenyje turimas buvęs ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas,  vėliau 
mero rinkimuose dalyvavęs kaip 
,,valstiečių“ partijos kandidatas, - 
red. pastaba).

Neatvažiuosi - išsiveš

Ketvirtadienį, rugpjūčio 22-ąją, 
Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmuose iš esmės buvo nagrinėja-
mas pirmasis bylos epizodas.

 Į apklausą buvo iškviestos 
A.Pakarklė, D.Gudavičienė, bu-
vusi K.Tubio visuomeninio ko-
miteto ,,Anykščių krašto labui“ 

finansininkė Gražina Linkevičie-
nė bei R. ir K. Kugiai. Pastarieji 
tyrimo pradžioje turėjo įtariamų-
jų statusą, tačiau po to, kai savo 
kaltę pripažino, tapo liudininkais. 
D.Gudavičienė į teismą neatvy-
ko. Ji telefonu pranešė, kad turė-
jo skubiai išvykti į ligoninę, nes į 
medikų globą pateko jos motina.

Kugių liudijimas buvo nukeltas 
į antrąją posėdžio dalį, nes šalys 
sutarė, kad sutuoktinių apklausa 
truks gerokai ilgiau nei kitų liu-
dininkų.

A.Pakarklė teisme liudijo, kad 
pervesti 1000 eurų į K.Tubio 
visuomeninio rinkimų komite-
to sąskaitą jos paprašė draugė 
K.Kugienė. 

,,Paprašė manęs neklausinėti, 
kodėl reikia to pavedimo“, - teis-
mui sakė A.Pakarklė. Ji aiškino 
politika nesidominti, o K.Tubis 
nei kaip meras, nei kaip politi-
kas  jai nebuvo įdomus. Po to, 
kai A.Pakarklė pervedė pinigus  
K.Tubio komitetui, ji gavo pave-
dimą iš K.Kugienės. ,,Po poros 
dienų paskambino iš STT: čia ir 
dabar turiu atvažiuoti, nes, jei ne-
atvažiuosiu, - išsiveš“, - kaip ne-
maloni istorija rutuliojosi toliau, 
teismui aiškino jauna moteris.

Pervesti komitetui 1000 eurų jai 
buvo grąžinti, o ji savo ruožtu pi-
nigus sugrąžino K.Kugienei.

Aukotojos nerado registre

Buvusi K.Tubio visuomeninio 
komiteto iždininkė G.Linkevičienė 
teismui aiškino, kad ji turi pri-
vačią buhalterijos įmonę ir su 
eksmero komitetu rinkimų laiko-
tarpiui buvo sudariusi sutartį dėl 
šio politinio darinio buhalterijos 
tvarkymo. 

Teisme liudijusi G.Linkevičienė 
aiškino, kad visus finansinius ko-
miteto reikalus aptarinėjo ne su 
K.Tubiu, o su komiteto pirmi-
ninku A.Gervinsku. ,,Kiekvieną 
auką reikėjo patikrinti valstybi-
nėje mokesčių inspekcijoje. Jei 
aukotojas nedeklaravo pajamų ar 
nepakanka pajamų - auka nėra 
priimama“, - aiškino finansininkė. 
D.Gudavičienės auka buvo nepri-
imta todėl, kad komitetui pervesti 
1000 eurų yra daugiau nei 10 proc. 
jos metinių pajamų, o A.Pakarklės 
auka buvo nepriimta todėl, kad, 

pasak G.Linkevičienės, ,,registre 
nerado tokio gyventojo“. 

G.Linkevičienė tikino, kad apie 
šias aukotojas ,,gal“ kalbėjo su 
A.Gervinsku, o su K.Tubiu ji sakė 
bendravusi tik po antrojo rinkimų 
turo, kai reikėjo padengti likusias 
komiteto skolas.

A. Pakarklės auka į komiteto 
sąskaitą ,,įkrito“ sausio 25-ąją, o 
sausio 28-ąją G.Linkevičienė jau 
buvo apklausta STT.  

Vadino Kęstučiu

Iš Kugių poros pirmąją nuspręs-
ta apklausti K.Kugienę. ,,Vyras 
nužiūrėjo vieną sklypą ir žadėjo 
paderinti su Kęstučiu“, - kaip pra-
sidėjo įvykiai, teisme pasakojo 
dantų klinikos UAB ,,Teradenta“ 
vadovė ir savininkė K.Kugienė. 
,,Kęstutis pasakė, kad mums gali 
padėti išsinuomoti tą sklypą. /.../
Vyras sakė, kad reikalai juda“, - 
dėstė verslininkė. Ji teismui aiš-
kino, kad 1000 eurų į komiteto 
sąskaitą pervedė todėl, kad tokia 
suma buvo įvardyta - ,,man įvar-
dijo vyras, o vyrui – Kęstutis“. 

K.Tubį Kęstučiu teisme 
K.Kugienė liovėsi vadinti po to, 
kai teisėja M.Benetė subtiliai per-
klausė, ar, kai liudininkė kalbanti 
apie Kęstutį, tai ji omenyje turinti 
Kęstutį Tubį.

Kugiai nenorėjo, kad sąrašuose 
matytųsi jų pavardės

K.Kugienė kalbėjo, kad trečiųjų 
asmenų, kurie atliktų pavedimą į 
visuomeninio komiteto sąskaitą, 
ieškojo todėl, kad nenorėjo, jog jų 
pačių pavardės figūruotų tarp au-
kotojų. 

Pirmiausia K.Kugienė krei-
pėsi į savo motinos draugę 
D.Gudavičienę. Ji į Kauną nuvežė 
grynais 1000 eurų, D.Gudavičienė 
padarė pavedimą, tačiau auka buvo 
atmesta. ,,Man vyras pasakė, kad 
grąžino pinigus, ir reikia ieškoti 
kito žmogaus. Manau, jam pasakė 
meras. Vyras pasakė, kad reikia vėl 
pervesti pinigus ir kuo greičiau“, 
- teismui kalbėjo odontologijos 
kliniką ,,Teradenta“ turinti versli-
ninkė.

Teisėja M.Benetė K.Kugienės 
klausė apie konkuruojančią įmo-
nę – odontologijos kliniką  DPC. 

K.Kugienė sakė žinanti, kad DPC 
Anykščiuose turi kliniką Šaltupio 
gatvėje, visai šalia sklypo Šaltupio 
6A, į kurį pretendavo Kugiai. 

K.Kugienė turėjo lapuką, ku-
riame nurodyta K.Tubio visuome-
ninio rinkimų komiteto sąskaita,  
rekvizitai. ,,Lapuką, manau, vyras 
gavo iš mero. Man lapuką jis per-
davė pietaujant“, - kaip gavo lapelį 
su komiteto rekvizitais, atskleidė 
K.Kugienė.

Nenorėjo stoti į partiją, bet no-
rėjo atsidėkoti

,,Kokių tikslų turėjote, pervesda-
mi pinigus? Kas inicijavo auką?“ 
- liudininkės klausė prokurorė 
D.Markauskienė. ,,Toks buvo susi-
tarimas. Į partiją stoti nenorėjome, 
reikėjo kitaip atsidėkoti, atsilygin-
ti“, - į prokurorės klausimus atsakė 
liudininkė.

,,Ar vyras sakė, kad K.Tubis pra-
šė šios aukos?“ - liudininkės klau-
sė K.Tubio advokatas G.Danėlius. 
,,Taip. Menų inkubatoriuje paprašė 
aukos“, - atsakė K.Kugienė.

Ir trečiadienio, ir ketvirtadienio 
teismo posėdžiuose skambėjo ar-
chitekto V.Daunoro pavardė. Tie-
sa, kol kas besiginančioji pusė ne-
atskleidžia, kokią įtaką bylai gali 
turėti Kugių pažintis su šiuo archi-
tektu. ,,Ar jūsų vyras bendravo su 
architektu V.Daunoru?“ - klausė 
G.Danėlius. K.Kugienė sakė, jog 
V.Daunoras projektavo dabartines 
,,Teradentos“ patalpas. 

Politikas Lukas Pakeltis vady-
bininkui pervedė didelę sumą

Dar vėliau advokatai nuėjo ir iki 
Luko Pakelčio bei jo bendrovės 
,,ESSPO“.

Priminsime, kad L.Pakeltis - 
Anykščių liberalų lyderis. 2015 
metais ši partija į Anykščių rajo-
no merus atvedė ir nepartinį pen-
sininką K. Tubį, buvusį Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 
pavaduotoją. Po nepilnų dviejų 
metų liberalai ir meru išrinktas K. 
Tubis susipyko, jų deleguoti į ra-
jono savivaldybės administraciją 
žmonės išėjo iš darbo su trenksmu, 
o liberalai rajono taryboje perėjo į 
opoziciją. 2019 metų rinkimuose 
L. Pakeltis buvo K. Tubio prie-
šininkas – jis pats kandidatavo į 
Anykščių rajono merus.  

 R.Kugys dirba L.Pakelčio įmo-
nėje ,,ESSPO“ vadybininku. 

,,2018 metų pabaigoje L.Pakeltis 
pervedė jūsų vyrui 10 tūkstan-
čių eurų“, - į K.Kugienę kreipėsi 
K.Tubio advokatas. Ir nors proku-
rorė D.Markauskienė bandė stabdy-
ti piniginių L.Pakelčio ir R.Kugio 
santykių nagrinėjimą, motyvuo-
dama, kad tai nėra susiję su byla, 
tačiau teisėja M.Benetė leido šį 
aiškinimąsi tęsti.  K.Kugienė sakė, 
kad iš L.Pakelčio jos vyras gavo 13 
tūkst. eurų, o advokato paklausta 
apie pinigų grąžinimą verslininkui 
atsakė, jog, jos žiniomis, pinigų 
grąžinti L. Pakelčiui nereikės. 

Teisinosi, kad prašė už sklypą 
paramos

Ketvirtadienio teismo posėdžio 
,,vinimi“ visgi tapo R.Kugio liu-
dijimas. Jį prie sienos rėmė ir abu 
advokatai, ir pats kaltinamasis 
K.Tubis.

,,Viskas prasidėjo prieš Naujuo-
sius metus. Į K.Tubį kreipėmės dėl 
sklypo - ar būtų galimybė nusipirk-
ti, išsinuomoti. Iš esmės atsakymas 
buvo teigiamas, tarėmės dėl ilga-

laikės sklypo nuomos. /.../Visas 
blogumas - mūsų prašė paremti 
K.Tubio komitetą. Buvo papra-
šyta paremti per kitą asmenį, taip 
ir padarėme - parėmėme per kitą 
asmenį. /.../ K.Tubį seniai pažįsta 
tėvai, pačiam teko sveikintis prieš 
daugelį metų. Į klinikos atidarymą 
buvome merą pakvietę. Visuomet 
K.Tubiu pasitikėjau ir tikėjau, kad 
jis laimės mero rinkimus“, - teisme 
kalbėjo R.Kugys.

 Jis aiškino, kad sklypą Šaltupio 
g. 6A surado per regia.lt puslapį, 
o į K.Tubį kreipėsi todėl, kad jis 
buvo meras. Teisėjos M.Benetės 
paklaustas, iš kur gavo K.Tubio te-
lefoną, R.Kugys atsakė: ,,Telefono 
greičiausiai tėvuko paprašiau“.

,,Į politinę veiklą vieną ar du 
kartus kvietė. Manau, kai susi-
tikdavome, kiekvieną kartą me-
ras grįždavo prie politikos./.../ 
K.Tubis sakė, kad sklypo pirkti 
negalima, bet galima išsinuomoti, 
ir sakė, kad padės sutvarkyti, padės 
išsinuomoti. Daugiau nei komiteto 
parėmimo iš mūsų pusės  nereikėjo 
padaryti. ,,Procesas vyksta“, - pa-
prastai atsakydavo K.Tubis, kai jo 
paklausdavau, kas vyksta su skly-
pu./.../Tikėjau Kęstučio žodžiu. 
Jeigu pasakė, kad gausiu - tikėjau, 
kad gausiu . /.../Nebuvo kalbų apie 
kažkokius sklypo nuomos konkur-
sus ar aukcionus. Ar bus galima 
statyti dviejų aukštų pastatą? - pa-
klausiau K.Tubio. Jis ant lapelio 
užrašė ,,suderinsim“ ir lapelį pasiė-
mė atgal. Man pasirodė keista, kad 
ant lapelio užrašė. Kvietė dalyvauti 
rinkimuose, bet politika mūsų ne-
domino. Tada išėjo šneka paremti 
komitetą - pervesti pinigų. K.Tubis 
sakė pervesti per trečius asmenis, 
o kitam susitikime įvardijo sumą. 
Lyg ir atsipirkimas nuo dalyvavi-
mo politikoje“, - pasakojimą tęsė 
R.Kugys.

Prokurorė D.Markauskienė liu-
dininko klausė, kodėl reikėjo au-
koti per trečius asmenis. R.Kugys 
atsakė, jog toks buvęs K.Tubio 
pageidavimas. ,,Kad nesimatytų 
mūsų, kaip aukotojų, nes mes pla-
nuojame išsinuomoti sklypą“,  - 
kam tie tretieji asmenys, atskleidė 
R.Kugys. Į prokurorės klausimą, iš 
kur Kugiai sužinoję komiteto re-
kvizitus, R.Kugys atsakė: ,,Gavau 
Menų inkubatoriuje susitikimo 
metu rekvizitus ant lapelio. Kęstu-
tis važiavo į fotosesiją ir pakvietė 
atvažiuoti į Menų inkubatorių. 
Menų inkubatoriuje aš paklausiau, 
kokią sumą pervesti - šimtus ar 
tūkstančius? Atsakė, kad tūkstantis 
būtų gerai.“

R.Kugys tvirtino, kad apie tai, jog 
pirmajai aukotojai D.Gudavičienei 
grąžinta auka, jam pranešė pats 
K.Tubis. Taip pat R.Kugys sakė, 
kad vienos aukotojos asmens kodą 
K.Tubiui nusiuntė SMS žinute, o 
kitos - padiktavo kalbėdamas te-
lefonu. 

,,Esate į K.Tubį kreipęsis dėl 
verslo santykių su Martinkumi? 
Ko prašėte?“ - R.Kugio klausė 
advokatas R.Danėlis. ,,Prašiau, ar 
galėtų padėti. Turėjau problemų su 
Rusija. Martinkus prisidėjęs prie 
tų pinigų vagystės. Maniau, kad 
K.Tubis gali patarti. Bet niekas ne-
vyko“, - atsakė R.Kugys.

Po to R.Kugys buvo klausinė-
jamas, ar prašė, jog K.Tubis nu-
trauktų savivaldybės patalpų nuo-
mos sutartį su DPC klinika ir šias 
patalpas išnuomotų ,,Teradentai“. 
Verslininkas pripažino, jog šiomis 
patalpomis domėjosi.

(Nukelta į 14 psl.)

Buvęs Anykščių rajono tary-
bos narys Arvidas Pajuodis, 
eksmero Kęstučio Tubio tei-
gimu, kelis kartus elgėsi ne-
adekvačiai.

Anykščių liberalų lyderis 
Lukas Pakeltis į jo įmonės 
,,ESSPO“ darbuotojo Rim-
vydo Kugio sąskaitą prieš 
Naujuosius metus pervedė 
15 tūkst. eurų.

Buvusios Anykščių verslo in-
formacijos centro direktorės 
Renatos Gudonienės veiklą 
eksmeras K.Tubis aptarinėjo 
ir su R.Kugiu.
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įvairūs

siūlo darbą

UAB “Ukmega” Akmenytės k. 14 Kupiškio r. 
Reikalingi: tekintojas, frezuotojas (brėžinių skaitymas, metalo gami-

nių mechaninis apdirbimas naudojantis tekinimo, frezavimo staklėmis. 
Atlyginimas: 500—700 Eur. atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis 
aptariamas darbo pokalbio metu. Priklauso nuo patirties. 

Tel.: +370 671 41542; (8 459)35 044 

MB Vytauto 
paminklai

gamina pamin-
klus, antka-
pius, tvoreles, 
kala raides, 
tvarko kapa-
vietes. Atlieka 
individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina rugpjūčio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 6,29 ct/kWh

                    juridiniams asmenims – 6,98 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 7,28 Eur/m3

                    juridiniams asmenims – 8,08 Eur/m3

Umega Group AB įmonė 
Utenoje pastoviam darbui 
ieško: Suvirintojų, dažyto-
jų, šaltkalvių, šratuotojų. 

862086981 Info@umegaa-
gro.com

Kviečiame moky-
tis Umega Group, AB 

Mokymo centre 
(Metalo g. 5) 8 686 22376

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, atlieka klasikinius masa-
žus kliento namuose.

Tel. (8-622) 58043.

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

 Tel. (8-699) 18885. 

Iš akmenų mūrija tvoras, pama-
tus, deda grindinius, kloja trinke-
les. 

Tel. (8-653) 82839.

Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) pa-
slaugos. 

Tel. (8-684) 29023.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pristato visas medžia-
gas. Ilgametė 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.

Tvenkinių kasimas, žemės lygi-
nimas, griovių valymas, melioraci-
ja, vandentiekio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Stogų dengimas, karkasinių 
namų statytba, kiti statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

Greitai ir kokybiškai atlieka įvai-
rius statybos ir remonto darbus.

Tel. (8-609) 28519.

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

Tel. (8-617) 00616.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

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.

Nuomojasi

Išsinuomotų žemę Anykščių 
seniūnijoje, Klebonių, Bičionių, 
Burbiškio apylinkėse. Siūlyti ir ki-
tus variantus Anykščių rajone. 

Tel. (8-648) 70237.

Dovanoja

7 savaičių šuniukus Storių kai-
me.

Tel. (8-686) 04353.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas.

Tel. (8-609) 97785.

Reikalingas vienišas asmuo, ga-
lintis padėti ūkyje. Apgyvendina 3 
kambarių bute.

Tel. (8-600) 40863.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

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

Reikalingos moterys braškėms 
sodinti Viešintų seniūnijoje.

Tel. (8-603) 66950.

Kęstučio Tubio byloje daugėja 
Anykščių politikų pavardžių

(Atkelta iš 13 psl.)

L. Pakelčio tūstančiai esą buvo 
paskola

 ,,Ar dėl aukos teko bendrauti 
su savo draugu Kalade?“ - toliau 
R.Kugį spaudė advokatai. ,,Galbūt“, 
- atsakė liudininkas. ,,Pokalbyje su 
Kalade minimi narkotikai. Ar jūs 
vartojate narkotikus?“ - verslininko 
klausė advokatas  G.Danėlis. Kodėl 
teismo posėdyje kelis kartus minė-
ti narkotikai, paaiškėjo vėliau, kai 
buvo perklausytas R. Kugio ir jo 
vaikystės draugo Romualdo Kaladės 
STT įrašytas telefoninis pokalbis. 

,,Ar L.Pakeltis nėra pervedęs pini-
gų 2018 metų pabaigoje?“ - klausimą 
uždavė advokatas G.Danėlis. Proku-
rorei bandant stabdyti L.Pakelčio 
pinigų linijos nagrinėjimą teisme, 
advokatas aiškino, kad jis šį klausi-
mą kartoja antrajam iš sutuoktinių, 
todėl kad ,,liudytojai galimai buvo 
papirkti tokiu būdu“. 

Teisėjai M.Benetei leidus toliau 
nagrinėti L.Pakelčio pinigų temą, 
R.Kugys sakė, kad iš L.Pakelčio 
gavo ,,gal 15 tūkstančių“, tačiau tai 
yra paskola, kurios sąlygos nurody-
tos sutartyje.

 R.Kugys aiškino, kad žmonai apie 
paskolą nesakė, nes, jo nuomone, tai 
nėra reikšminga informacija.    

Kai STT klausosi - geriau ne-
juokauti

K.Tubio advokatų prašymu teis-
me buvo perklausytas telefoninio 
pokalbio tarp R.Kugio ir R.Kaladės 
įrašas bei trijų R.Kugio ir K.Tubio 
susitikimų įrašai. 

Tiesa, pastarieji įrašai -  teismo sa-
lėje sunkiai girdėjosi, bet šalys turi tų 
įrašų stenogramas.     

O pokalbis tarp R.Kugio ir 
R.Kaladės buvęs gana linksmas:

 -Sergi?
-Kaulus laužo.
-Nuo ko?
-Nuo narkotikų.
-Aš tau sakiau, kad staigiai negali-

ma mest, - bus lomkės.
Panašiai taip sausio 14-osios po-

kalbio pradžioje komunikavo bičiu-
liai. 

Po šios įžangos R.Kugys ir 
R.Kaladė dar aptarė Dakaro ralį, kol 
galų gale perėjo prie esminės temos  
- paramos K.Tubio komitetui.

 R.Kugys prašė R.Kaladę paremti 
partiją, o šis to daryti per savo įmonę 

nepageidavo, sakė, kad jo ,,mokes-
čiai netvarkingi“. ,,Ką aš žinau...
Kai įmonė neuždirba daug pinigų, 
o remia partiją - įdomiai atrodo. 
Skambino man ir daktaras Vaiginas. 
Reik kažką pafilmuoti. Svaigsta per 
,,facebook“-ą, pi..a. Kaip vaikas, 
žaislą gavęs. Klausia... aš patyliu. 
Man moralinė dilema, tokie man 
nepatinka“,  - savo politines pažiūras 
STT deklaravo R.Kaladė.

Kai R.Kugys galų gale R.Kaladei 
pasakė, jog reiks paremti K.Tubio 
komitetą, R.Kaladė entuziazmo taip 
pat nerodė. Beje, R.Kugys, prieš įvar-
dydamas paramos gavėją, ieškojo 
lapelio, kuriame užrašyta, kaipgi tas 
K.Tubio politinis darinys vadinasi, o 
pavadinimą išgirdęs R.Kaladė ,,go-
oglino“, ieškodamas informacijos 
apie K.Tubį ir apskritai apie komi-
tetus. ,,Neturi šaibų, kad eitų į rinki-
mus?“ - retoriškai klausė R.Kaladė. 
,,Per daug reikalų ir per mažai nau-
dos. Dar sakytum - iš idėjos remiu. 
Iš idėjos aš ,, Laisvės TV“ remiu. 
K.Tubis niekada man nepatiko, ne-
turiu jam šiltų jausmų“,   - dalyvauti 
,,projekte“ nebuvo linkęs R.Kaladė. 
Jis draugui patarė pasiieškoti kelių 
,,rėmėjų“, kurie pervestų po mažes-
nę sumą - ne taip kris į akis. 

Po šio pokalbio perklausos 
R.Kugys išgirdo kelis advokatų 
ir paties K.Tubio klausimus.  ,,Ar 
STT pareigūnus informavote apie 
nesutvarkytus draugo mokesčius?“  
- klausimą, į kurį, žinoma, atsakė 
,,ne“, išgirdo R.Kugys. 

K.Tubis liudininko klausė, kodėl 
,,Teradenta“ remia savivaldybės or-
ganizuojamas šventes. R.Kugys aiš-
kino, kad tik dėl įmonės reklamos. 

Iš advokatų nuskambėjo ir klausi-
mas R.Kugiui apie tai, ar STT jį ins-
truktavo, kaip turi elgtis teisme.

Posėdžio pabaigoje ataka prieš 
liudininką

Perklausius tris STT įrašytų po-
kalbių tarp R.Kugio ir K.Tubio, vy-
kusių mero kabinete, įrašus, panašu, 
kad apie pinigus kalbėta tik viename 
iš jų.

 Po to, kai K.Tubis R.Kugiui pa-
sakė, kad jo sklypo reikalai juda, 
verslinkas pažadėjo: ,,Skolingas ne-
liksiu“. ,,Aš pats gerai gyvenu. Gerą 
862 eurų pensiją gaunu. Jei galėsi ir 
norėsi, paremsi mūsų komitetą, biš-
ki“, - R.Kugiui atsakė K.Tubis.

 Šiame, geriausiai girdimame po-
kalbyje R.Kugys pasakė K.Tubiui, 
kad nei jis, nei jo žmona į komitetą 
neis, o tuometinis meras verslininkui 
aiškino, kokie jo sklypo reikalai ir 
gana ilgai kalbėjo, kokius prasižen-
gimus padarė tuometinė Anykščių 
verslo informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė, beje, rinkimuose 
į savivaldybės tarybą kandidatavusi 

ir išrinkta ,,valstiečių“ partijos sąra-
še. Priminsime, kad K. Tubis, spaus-
damas R. Gudonienę dėl jos neva 
padarytų prasižengimų darbe, taikė 
neįprastą vadybos taktiką - buvo 
pasiuntęs savivaldybės ūkvedį  ants-
pauduoti direktorės kabineto durų. 
Po šio akto R. Gudonienė parašė pa-
reiškimą išeiti iš darbo.

,,Bandėt įtikinti, kad, jei nebus 
aukos, - nebus nuomos. Bet pasakėt, 
kad į sąrašą neisit, o K.Tubis nepasa-
kė, kad sulėtės procesai“, - lyg klau-
sė, lyg teigė advokatas G.Danėlis. 
,,Paremsi mūsų komitetą, kiek galėsi, 
biški“, - ,,Kaip šią frazę supratote?“ 
- klausimą, kuriame taip pat pakan-
kamai aiškus atsakymas, liudininkui 
uždavė prokurorė D.Markauskienė.  
,,Supratau, kad kitaip nepavyks išsi-
nuomoti sklypo“, - atsakė R.Kugys.

Suteikus teisę klausimus liudinin-
kui užduoti K.Tubiui, šis pabėrė jų 
visą šūsnį.

Dauguma kaltinamo eksmero  
klausimų buvo apie faktinius įvykius, 
aplinkybes, apie tai, kada ir apie ką 
jiedu šnekėjosi. K.Tubis kalbėjo pa-
keltu tonu (arba, sakykim, emocin-
gai), kaip mokytojas su mokiniu. Nuo 
K.Tubio atakų R.Kugys, regis, net su-
mažėjo ir dažniausiai atsakinėjo: ,,ne-
prisimenu“ arba ,,negaliu pasakyti“.

Kitą savaitę vyks dar du K.Tubio 
bylos teismo posėdžiai.

Toliau bus nagrinėjamas pirmasis 
bylos epizodas, liudininkais kviečia-
mi penki asmenys.

Laukite tęsinio.
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Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir te-

lefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEžIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-608) 44340.

Butą Anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452. 

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvulius

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.  

UAB ,,Dekroja” - veršelius, galvi-
jų prieauglį. 

Tel. (8-686) 84695.

Kita

Obuolius. Didesnį kiekį gali pa-
siimti iš namų. Kaina sutartinė. 
Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

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

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

Rugpjūčio 25d. (sekmadienį) prekiausime 
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn.rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50eu).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10vnt-
1eur.

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.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių mieste (su visais 
patogumais, 15 a žemės namų 
valda).

Tel. (8-678) 83350.

Mūrinį 200 kv. m namą su ūki-
niais pastatais, 25 a žemės sklypu, 
esančiu Malūnų g. 9/11, Kupiškio 
mieste. Kaina 70 000. 

Tel. (8-688) 07979.

Dviejų kambarių butą antrame 
aukšte Troškūnuose, Vytauto ga-
tvėje, aštuonių butų name.

Tel. (8-698) 79068.

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

Tel. (8-683) 93746.

3 k. butą Ažuožerių k. ir 2 k. butą 
N. Elmininkuose. 

Tel. (8-605) 48032. 

Namą Anykščiuose, Vienuolio g. 
26. Kaina sutartinė.

Tel. (8-613) 15989.

2k. butą Ažuožerių gyvenvietė-
je. Patogumai, plastikiniai langai. 
Atskiras įėjimas. Kaina sutartinė.

Tel. (8-606) 22406.

Kuras

Alksnio, uosio, klevo ir maišytas 
malkas kaladėlėmis. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Gera kaina - medžio briketai ir 
granulės. Su pristatymu į namus.

Tel. (8-612) 93386.

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.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis,

trimetres, skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. - 
įvairių veislių braškių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Žalmargę veršingą telyčią. 
Veršiuosis spalio 22d. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-685) 50319.

Viskas 
stogams!!!

UAB “Stogvyga”

Tel. 8 652 49 994
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anekdotas

oras

+12

+25

mėnulis
Rugpjūčio 24 - 26 d. - 
delčia

Juozapas, Liudvikas, Patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, 
Liudas.

Baltramiejus, Michalina, 
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, 
Baltrus, Mykolė.

šiandien

rugpjūčio 25 d.

rugpjūčio 26 d.
Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

vardadieniai Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Policijos pareigūnas sustabdo 
greitį viršijusį pažeidėją.

- Bet ponas pareigūne, aš galiu 
viską paaiškinti!

- Viską paaiškinsite mano šefui, 
o dabar pasedėsite kameroje!

- Bet aš...
- Užsičiaupk!
Po kelių vanandų į kamerą įeina 

pareigūnas:
- Tau pasisekė, šefas dabar savo 

dukters vestuvėse, kai sugrįš bus 
geros nuotaikos!

- Nesitikėkite - aš jaunasis...

***

Sėdi du čiukčiai ant jūros kranto. 
Vienas sako:

- Kaip tu manai, ar baltos moters 
pilvas irgi baltas?

- Baltas.
- O nugara?
- Balta.
- O juodos moters pilvas juo-

das?
- Taip.
- O nugara?
- Irgi juoda.
- A, tai ir vėl su pingvinu mie-

gojau...

***

Ateina Petras pas daktarą ir 
sako:

- Daktare, man jau mėnuo kaip 
sapnuojasi tik žiurkės ir futbolas! 
Ką man daryti?

Daktaras pagalvojo ir sako:
- Štai, imkit, čia receptas, nusi-

pirksite šių vaistų ir pradėkit gert 
nuo šiandien ir taip 2 savaites. Pa-
dės!

Petras jau eis durų link, tik staiga 
atsisuko į daktarą ir sako:

- Daktare, galima man pradėti 
gerti vaistus rytoj?

Daktaras nustebęs klausia:
- O kodėlgi ne nuo šiandien?
- Na matot, šiandien žiurkėm la-

bai svarbios rungtynės!

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 
mokėkite tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio 

prenumeratą gausite dovanų. 
(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

AKCIJA!

Taupus moka mažiau!

kaip kruti, brangi Marcele?
koks gi šišas jus sugėlė?
Rašė man Ona ir jonas,
kad problemų milijonas...

ir jadzytė rašė laiške:
,,Verslas mus po vieną traiško -
kas gi daros, po paraliais? -
Mus čypuoja, kaip tik gali!”

Aš nebūčiau Amiliutė,
jeigu leisčiau jums pražūti -
Dėl staškūniškio erdvės 
Didis mūšis prasidės!

Man seniai jau niežti rankos -
Teks komandą burt kaip tanką,
kaip amfibiją, kaip bačką,
kad padėčiau verslui tašką.

Daug kentėjus, daug kariavus,
Vaisius pergalių ragavus, -
Pažadu aš jums, brolyčiai,  -
Aukso gyslą jiems užrišim!

jeigu žūčiau - neraudokit,
kūną vėliava užklokit...
Reportažą pagrabinį
ekrane stebės gimtinė...

Amiliutė rašo laišką Staškūniškio gyventojams

Prieš trejus metus nesėkmin-
gai ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio medinę pilį bandžiusi suręs-
ti ,,Povilo Gurklio firma“ kurį 
laiką buvo dingusi iš Anykščių 
rajono gyvenimo, tačiau vėl su-
grįžta. Šį kartą kupiškėnų firma 
remontuos... Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos sporto salės 
grindis.

Nuo pilies statybų iki grindų remonto
Anykščių rajono savivaldybės 

administracija su ,,Povilo Gur-
klio firma“ pasirašė 21 tūkst. 20 
Eur ir  19 centų sutartį. Palygi-
nus su pilies statybų milijoniniu 
biudžetu, čia tik juokingi grašiai, 
tačiau ,,kupiškėnai geri žmonės, 
jų tiesūs kelaliai“.  Ir veda jie vis 
Anykščių rajono pusėn.

Priminsime, kad prieš trejus 

metus kupiškėnų ,,Povilo Gur-
klio firma“  laimėjo konkursą 
statyti pilį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio. Deja, bet skam-
biai prasidėjusios pilies staty-
bos nutrūko vos prasidėjusios 
- ekspertai nustatė, kad UAB 
„Povilo Gurklio firma“ statybi-
ninkų įrengti pamatų poliai gali 
neatlaikyti pilies konstrukcijos. 

Su rangovu Anykščių savivaldy-
bės administracija nutraukė pilies 
statybų sutartį, o kupiškėnai buvo 
priversti demontuoti jau pradėtus 
įrenginėti pilies pamatus.

Tikėtina, kad Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos sporto salės 
grindų neištiks pilies likimas. 
Moksleivių sparčiai mažėja, to-
dėl grindys turėtų atlaikyti...


