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Žmonių žiaurumui ribų nėra - užmušti šunys 
sumesti į tvenkinį

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Kvarco gatvės gy-
ventoja Stanislava Bakulienė 
rugpjūčio 23 -iosios rytą savo 
kieme pasigedo dviejų prie 
būdų pririštų vilkšunių. Negy-
vi šunys vėliau rasti už pagal-
binio pastato sumesti į Kvarco 
tvenkinį. 

Policija dėl žiauraus elgesio 
su gyvūnais pradėjo ikiteisminį 
tyrimą.

3 psl.Kvarco gatvės gyventoja Stanislava Bakulienė sakė sunkiai suvokianti, kad žmonės gali būti tokie 
žiaurūs.

Kęstučio Tubio byla: turėsime 
geriausiai ištirtą žemės sklypą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, rugpjūčio 29-
ąją, Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmuose buvo tęsiama 
liudininkų apklausa buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio baudžiamojoje byloje. 
Teisme išklausyti aštuonių liudi-
ninkų parodymai. Ketvirtadienį 
teismas toliau nagrinėjo pirmąjį 
bylos epizodą, kuriame kalbama 
apie sklypo, esančio Šaltupio ga-
tvėje 6A, perdavimą anykštėnui 
Rimvydui Kugiui. Buvęs Anykš-
čių rajono meras K.Tubis pagal šį 
epizodą kaltinamas, jog prekiavo 
poveikiu, bandydamas padėti R. 
Kugiui išsinuomoti  šį valstybinės 
žemės sklypą, o už tai mainais tu-
rėjo gauti finansinę paramą savo 
vadovaujamam visuomeniniam 
rinkimų komitetui.Garsiausias Anykščių žemės lopinys -  Šaltupio g. 6A sklypas, dėl kurio teismo slenksčius mina bu-

vęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 6 psl.

Vakansija. Vadovaujančių kadrų 
krizė Anykščiuose tęsiasi toliau. Be 
vadovo liks ir Anykščių švietimo 
pagalbos tarnyba. Šios įstaigos va-
dovė Jolanta Bakšienė nusprendė 
pereiti į nominaliai žemesnes par-
eigas. J.Bakšienė laimėjo Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos direkto-
rės pavaduotojo konkursą. Kol kas 
J.Bakšienė vadovauja Švietimo pa-
galbos centrui, tačiau jau aišku, kad 
rajono valdžiai teks ieškoti kito šios 
įstaigos vadovo.

Šventė. Šeštadienį 13 val. Anykš-
čiuose, šv.Mato bažnyčioje, aukso 
žiedus sumainys vienas jauniausių 
Anykščių rajono tarybos narių, 31-e-
rių metų liberalas, verslininkas Min-
daugas Sargūnas ir dvejais metais už 
būsimą vyrą jaunesnė Justina Stri-
gūnaitė. Politiko išrinktoji - Santaros 
klinikose dirbanti medikė.

Vadovaus. Kristina Beinorytė, 
matyt, dar ilgai bus laikinąja Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro vadove - nuolatinė direktorė 
Vilanda Reikalienė išėjo antrų de-
kretinių atostogų. Prieš kurį laiką 
įstaigoje įsteigtas direktoriaus pa-
vaduotojo etatas, o šios pareigybės 
konkursą laimėjo Renata Gudonienė. 
Pasak Anykščių rajono mero Sigu-
čio Obelevičiaus, R.Gudonienė dar 
nepradėjo dirbti Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centre, o kai pra-
dės dirbti,  jos skirti laikinąja vadove 
meras neketina.

Dovana. Kavarsko bibliotekos 
kraštotyros fondui padovanota uni-
kali 1997 metais Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose anglų kalba išleista 
Ralph Jaffe knyga „The Shtetl That 
Was“. Knygoje labai šiltai ir su mei-
le aprašoma autoriaus šeimos, gyve-
nusios Kavarske, istorija, vaikystės 
prisiminimai, šeimos šventės ir kas-
dienybė. 

Susitikimai. Ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., Svėdasuose po 10 val. 
prasidėsiančių pamaldų Tautos die-
nos paminėjimas, Raimondo Guobio 
knygos ,,Svajonių Lietuvos ženklai“ 
sutiktuvės, fotografijų parodos ,,Pra-
giedrulių stebuklas: žemė ir žmonės“ 
atidarymas bei literatūrinis aktorių 
Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo 
spektaklis ,,Vaižgantas kaip Viešpa-
ties diena“.

Ministras 
Šventosios upės 
užtvanką 
pavadino 
,,betono liekana“

3 psl.

Teisus buvo 
Antanas 
Sniečkus!

12 psl.

Rožės išlieka 
populiariausiomis 
gėlėmis

2 psl.
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spektras
Mokslas. Į mokyklą visi mokslei-

viai galės neiti, jei oras įkais iki 30 
laipsnių, penktadienį pranešė Švie-
timo, mokslo ir sporto ministerija. 
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 
Algirdas Monkevičius įsakymu pa-
tvirtino šiuos pakeitimus po diskusi-
jų su Sveikatos apsaugos ministerija. 
Numatoma, kad jei oro temperatūra 
pakils iki 30 laipsnių, o mokykla 
negalės palaikyti vėsesnės tempera-
tūros, į pamokas leidžiama neiti vi-
siems moksleiviams. Tą dieną į mo-
kyklą vis dėlto atėjusiems, mokykla 
turės pati numatyti, kaip organizuoti 
ugdymą. A. Monkevičius sako, kad 
pakeitimus lėmė pratęsus mokslo 
metus šį birželį dėl karščių kilę ne-
patogumai.

Pinigai. Vyriausybė siūlo kitą-
met vaiko pinigus didinti iki 60, o 
ne iki 70 eurų, kaip planuota anks-
čiau, tačiau sparčiai kelti išmokas 
nepasiturinčioms ir neįgalius vaikus 
auginančioms šeimoms. Toks Finan-
sų bei Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijų siūlymas numatytas Vy-
riausybės šią savaitę patvirtintame 
teisės aktų projektų pakete, kurie bus 
teikiami Seimo rudens sesijai. Šiuo 
metu ši universali išmoka vienam 
vaikui, kol jis sulauks pilnametystės, 
siekia 50 eurų. Kaip BNS sakė so-
cialinės apsaugos ir darbo ministro 
atstovė spaudai Eglė Samoškaitė, 
mažesnės universalios išmokos nu-
matomos siekiant sparčiau didinti 
papildomas išmokas gausioms, ne-
pasiturinčioms ir neįgalius vaikus 
auginančioms šeimoms. Jiems pa-
pildoma išmoka didės nuo šiuo metu 
esančios 20 eurų iki 40 eurų, tad iš 
viso tokios šeimos gautų po 100 
eurų per mėnesį už vieną vaiką.

Įmonės. Užsienyje 2017 metais 
ekonominę veiklą vykdė 1,08 tūkst. 
Lietuvos kontroliuojamų įmonių, 
kurios uždirbo 6,4 mlrd. eurų paja-
mų – atitinkamai 12 proc. ir 19 proc. 
daugiau nei 2016-aisiais. Lietuvos 
kontroliuojamose įmonėse užsie-
nyje 2017 metais dirbo daugiau nei 
49 tūkst. darbuotojų, per metus jų 
skaičius padidėjo 6 proc., pranešė 
Statistikos departamentas. Daugiau-
sia Lietuvos kontroliuojamų įmonių 
buvo Latvijoje (359 įmonės), Estijo-
je (170), Baltarusijoje (104), Lenki-
joje (88), Rusijoje (77) ir Ukrainoje 
(49). 2017-aisiais labiausiai Lietu-
vos kontroliuojamų įmonių skaičius 
padidėjo Latvijoje ir Estijoje – atitin-
kamai 66 ir 45 įmonėmis. Dauguma 
Lietuvos kontroliuojamų įmonių už-
sienyje vykdė prekybos (39 proc.), 
nekilnojamojo turto operacijų (14 
proc.) ir apdirbamosios gamybos (8 
proc.) veiklą. 

Muitai. Europos Komisija nu-
sprendė dar penkeriems metams 
pratęsti antidempingo muitų taiky-
mą dviračių importui į Europos Są-
jungą iš Kinijos. Šie antidempingo 
muitai taip pat bus taikomi dviračių 
importui iš Indonezijos, Malaizijos, 
Šri Lankos, Tuniso, Kambodžos, 
Pakistano ir Filipinų. Komisijos 
pranešime pažymima, jog anks-
čiau atlikti atitinkami antidempin-
go tyrimai atskleidė, jog Kinijoje 
pagaminti dviračiai specialiai buvo 
įvežami į šias septynias valstybes jų 
reeksportui į ES. Pernai atliktas ty-
rimas parodė, kad panaikinus šiuos 
antidempingo muitus smarkiai 
nukentėtų ES dviračių gaminto-
jai. Dviračiai gaminami 22-ose ES 
valstybėse, jų gamyboje bei su ja 
susijusiame versle sukurta apie 100 
tūkst. darbo vietų.

Rožės išlieka populiariausiomis gėlėmis

,,Gėlėmis numeris vienas išlieka 
rožės, nors jos, atrodo, ir pabodęs 
pasirinkimas. Na, o antroje vieto-
je pagal perkamumą – sezoninių 
gėlių puokštės: tai, kas žydi tuo 
metu: birželio mėnesį buvo bijūnų 
bumas, dabar žydi kardeliai, jur-
ginai, hortenzijos“, – dažniausius 
pirkėjų pasirinkimus įvardijo E. 
Sudeikienė. 

Paklausta apie nuotakas ir jų 
norus, moteris šypsojosi ir sakė, 
jog šios dažniausiai puikiai žino, 
ko nori, taigi floristės nesistengia 
pakeisti vestuvininkų sprendimų. 
,,Žinoma, vestuvėse taip pat vy-
rauja sezoniškumas“, – pridūrė 
daug metų su gėlėmis dirbanti E. 
Sudeikienė. 

,,Viskas sukasi link natūralu-

mo, nebėra sudėtingų darbų, ku-
rie reikalauja daug rankų darbo. 
Populiarūs paprasti pamerkimai, 
vyrauja ir paprastos surišamos 
nuotakų puokštės. Tokios tenden-
cijos ir visoje Europoje – laisvos 
formos, daug gėlių“,- pasakojo 
,,Gėlių lankos „savininkė, patyru-
si floristė E. Sudeikienė.

Pasidomėjau ir tuo, ką floristė 
vasarą rekomenduotų į šventes 
neštis svečiams – kitaip, nei įpras-
ta manyti, E. Sudeikienė sakė, jog 
puošniausiomis gėlėmis laikomos 
lelijos ir kalijos: ,,Tinka visos gė-
lės: ir hortenzijos, ir rožės, ir ka-
lijos. Lelijos ir kalijos pasaulyje 
paprastai laikomos iškilmingiau-
siomis gėlėmis. Pas mus jas, kaip 
bebūtų keista, dar daugelis laiko 

Vasara – vestuvių, krikštynų sezonas, o šios šventės retai ap-
sieina be gėlių – kokias gėles renkasi nuotakos, kokios laikomos 
prabangiausiomis ir tinkamiausiomis šventėms, pasakojo Anykš-
čiuose gėlių saloną ,,Gėlių lanka“ turinti floristė Eugenija Sudei-
kienė.

Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Gėlių salono ,,Gėlių lanka“ savininkė Eugenija Sudeikienė su 
rugpjūčio mėnesio gėlėmis – hortenzijomis.

,,laidotuvių gėlėmis“, tačiau tai 
tiesiog iškilminga gėlė, o laido-
tuvės – vienas iš iškilmingų įvy-
kių“. Užsakomų gėlių ar puokščių 
kainą, gėlių kiekį salono savinin-

kė palieka nuspręsti patiems sve-
čiams ir  nelinkusi rekomenduoti 
konkrečių sumų – kiekvienas 
turėtų gėlėms skirti tiesiog tiek, 
kiek gali. 

Vidmanto Šmigelsko knygą galima ir paklausyti
Pernai leidyklos „Didakta“ išleista „Anykštos” žurnalisto Vidmanto Šmigelsko knyga „10 000 

kilometrų per Rusiją“ nuo šiol prieinama ir akliesiems. Lietuvos aklųjų biblioteka išleido knygos 
garso diską MP3 formatu. Diskas įrašytas dviem kalbėjimo tempais - skubantys knygą gali perklau-
syti per 2 val. 16 min., o lėtesnis įrašas trunka 3 val. 27 min. 

„10 000 kilometrų per Rusiją“ 
įskaitė Audrius Čaikauskas ; garso 
operatorė Nijolė Raudeliūnienė.

Audioknyga išleista vos 14 eg-
zempliorių tiražu, tačiau Lietuvos 
aklųjų bibliotekos skaitytojams, 
norintiems paklausyti bibliotekos 
fonduose esančias audioknygas, 
nebūtina gauti kompaktinį dis-
ką. Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Informacijos skyriaus vedėja El-
vyra Liaudanskienė „Anykštai“ 
sakė, jog regėjimo negalią turin-
tys bibliotekos klientai savaisiais 

identifikavimo kodais jungiasi 
prie duomenų bazės ir gali parsi-
siųsti garso įrašus. 

V.Šmigelsko audioknygos Lie-
tuvos aklųjų bibliotekos paprašė 
ir Anykščių L. ir S.Didžiulų bi-
blioteka. Pasak Krašto dokumen-
tų ir kraštotyros skyriaus vedėjos 
Audronės Berezauskienės, „10 
000 kilometrų per Rusiją“ taps 
pirmąja ir kol kas vienintele 
Anykščių bibliotekos turima au-
dioknyga.

Lietuvos aklųjų biblioteka turi 

išimtinę teisę be autorinių sutarčių 
leisti audioknygas. Ši biblioteka 
turi savo įrašų studiją, o įgarsina-
mas knygas pasirenka savo nuo-
žiūra.  Lietuvos aklųjų biblioteka 
kasmet išleidžia per 500 leidinių 
specialiaisiais formatais.

„10 000 kilometrų per Rusiją“ 
- kelionių įspūdžių knyga.  2013 
m. išleista V.Šmigelsko knyga 
„Kryptis – Rytai“, 2016 m. – 
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“ .

-AnYkŠTA

Donatas Krikštaponis pretenduoja tapti riteriu
Anykščių rajono savivaldybė pasiūlė Lietuvos savivaldybių aso-

ciacijos ,,Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui  teikti Anykš-
čių rajono tarybos nario, socialdemokrato Donato Krikštaponio 
kandidatūrą.

,,Donatas Krikštaponis yra ilga-
metis Anykščių rajono savivaldy-
bės tarybos narys. Į savivaldybės 
tarybą jis išrenkamas nuo 2000 
metų. 2000-2001 m. ir 2003-2011 
metais ėjo Anykščių rajono savi-
valdybės mero pavaduotojo ir sa-
vivaldybės Ekonomikos ir biudže-
to komiteto pirmininko pareigas. 
2003-2011 metais buvo Lietuvos 
savivaldybių asociacijos narys, 
Anykščių Vietos veiklos grupės 
narys, Utenos regiono plėtros ta-

rybos narys. Jis taip pat buvęs il-
gametis, aktyvus Kaimo turizmo 
asociacijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas. 2014-2019 m. ėjo 
Etikos komisijos pirmininko par-
eigas. Dabartinis Etikos komisijos 
narys ir Biudžeto, ekonomikos 
ir kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninko pavaduotojas“, - vardijami 
D.Krikštaponio nuopelnai savi-
valdai.

Lietuvos savivaldybių asoci-
acija kiekvienais metais, minint 

Lietuvos savivaldos dieną, pa-
gerbia labiausiai įvairiose srityse 
nusipelniusias šalies savivaldy-
bes. Vienas iš apdovanojimų yra 
„Auksinės krivūlės riterio“ ženklo 
įteikimas. Šis ženklas skiriamas 
asmenims, nusipelniusiems Lie-
tuvos savivaldai, jos plėtrai ir sti-
prinimui.

Šiam pasiūlymui dar turės pri-
tarti Anykščių rajono taryba. Jos 
posėdis numatytas rugsėjo 5 die-
ną.

2016 metais ,,Auksinės krivūlės 
riterio“ apdovanojimus yra gavęs 
tuomet Anykščių rajono mero pa-
vaduotojo pareigas užėmęs Sigu-
tis Obelevičius.

-AnYkŠTA

Socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis savivaldoje - 
jau beveik 20 metų.

Kazio Šapokos pavardė kol kas nėra skelbiama
Įvyko UAB Anykščių komunalinis ūkis direktoriaus konkursas, 

kuriame dalyvavo vienintelis pretendentas Kazys Šapoka. UAB 
Anykščių komunalinis ūkis valdybos pirmininkė Ilona Jurevičie-
nė ,,Anykštai“ sakė, kad kol kas konkurso nugalėtojo pavardė 
nėra skelbima. 

„Dar vyksta STT patikrinimas“, 
- ,,Anykštai“ sakė I.Jurevičienė. 
Priminsime, jog K.Šapoka UAB 
Anykščių komunalinis ūkis va-
dovavo 2005-2017 metais, tačiau 
neįtiko buvusiai Anykščių rajono 
valdžiai ir neteko pareigų. 

Po K.Šapokos komunaliniam 

ūkiui vadovavo du laikinieji di-
rektoriai Jonas Žukauskas ir Linas 
Pravilionis.  

57-erių K.Šapoka yra išrinktas 
į šios kadencijos Anykščių rajono 
tarybą. Po to, kai jis bus paskirtas 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktoriumi, jis privalės atsisaky-

ti rajono Tarybos nario mandato. 
Anykščių rajono tarybo-

je K.Šapoką pakeis pirmas už 
,,brūkšnio“ likęs valstietis, UAB 
,,Vaja Farm“ direktorius, buvęs 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio patarėjas, 29-erių metų Do-
minykas Tutkus. 

Priminsime, jog UAB Anykščių 
komunalinio ūkio vadovo būsima 
alga buvo paskelbta dar prieš kon-
kursą. 

Jam bus mokama 3 718 eurų pa-
grindinė alga ,,ant popieriaus“.

-AnYkŠTA

Kazys Šapoka į Anykščių ko-
munalinį ūkį grįš beveik po 
dviejų metų pertraukos.
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Po to, kai apie šį įvykį informa-
ciją paviešino Utenos apskrities 
vyriausiasis policijos komisariatas, 
,,Anykštos“ žurnalistai nuskubė-
jo į Kvarco gatvę. Kol ieškojome 
S.Bakulienės namų, gatvėje suti-
kome bent keletą praeivių, tačiau 
visi, net ir praėjus trims dienoms 
nuo įvykdyto žiauraus nusikaltimo, 
prisipažino nieko apie tai negirdėję 
ir net nežinantys, kuriame Kvarco 
gatvės kieme tai galėję įvykti.

Savo namuose sutikta 77-erių 
S.Bakulienė pasakojo, kad dviejų 
laikytų vilkšunių Lalailos ir Pan-
dos, kieme grandinėmis pririštų 
prie būdų, pasigedo maždaug aš-
tuntą valandą  penktadienio ryte.

,,Ryte atsikeliam, žiūrim - ,,len-
ciūgai“ suraityti, vienas prie obels 
apsuktas. Pas mane atvažiuoja toks 
vyras padėti ūkio darbuose, sako, 
žiūrėk, pavogti šunys arba bus 
nutrūkę. Bet, sako, jei būtų nutrū-
kę, ,,lenciūgai“ būtų ištempti… 
Anūkas apvažinėjo visas gatves 
su dviračiu, šaukė šunis, tačiau 

nieko nerado. Tas vyras, kuris pas 
mane atvažiuoja, sako, eisiu ap-
žiūrėti prie namų esančio Kvarco 
tvenkinio nendres. Šiek tiek paėjęs 
tvenkinio lieptu, rado maždaug už 
trijų metrų gulinčius, tarp nendrių 
numestus ir Lalailą, ir Pandą", - 
pasakojo S.Bakulienė.

Apie įvykį nedelsdama moteris 
pranešė policijos pareigūnams. Į 
S.Bakulienės kiemą atskubėjo ne 
tik policininkai, bet ir Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos specialistai, komunali-
ninkai.

S.Bakulienė pasakojo iš šunis 
apžiūrėjusių pareigūnų išgirdusi, 
kad jie, prieš juos įmetant į tvenki-
nį, galimai  buvo pasmaugti.

,,Vieno ir kito šuns buvo iškiš-
ti liežuviai, dantys sukąsti, o iš 
gerklių bėgo kraujas“, - pama-
tytais kraupiais vaizdais dalijosi 
S.Bakulienė.

Dviejų vilkšunių netekusi 
S.Bakulienė sakė, kad pareigūnai 
šį nusikaltimą prilygino žmogžu-
dystei. Negyvi šunys buvo išvežti 
teismo ekspertizei į Vilnių.

S.Bakulienė pasakojo, kad abu 
jos laikyti šunys buvo neagresy-
vūs, su jais žaisdavo ir aplinkinių 
kiemų vaikai. Moteris abejojo, kad 
vilkšuniai galėję trikdyti kažkieno 
ramybę. 

,,Kartais sulodavo. Niekas nesi-
skundė, negavau ir jokio raštiško 
įspėjimo iš policijos ir iš niekur. 
Su kaimynais ir giminėmis nesu 
susipykusi, tad čia tikrai negalė-
jo būti kažkoks kerštas“, - tikino 
S.Bakulienė.

Netekusi dviejų vilkšunių, iš 
kurių vienam buvo 13-ka, o kitam 
5-eri metai, S.Bakulienė policijai 
nurodė patyrusi 500 Eur turtinę 
žalą.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė šią savaitę 
,,Anykštai“ sakė, kad dėl įvykių 
Kvarco gatvėje  ikiteisminis tyri-
mas vis dar tęsiamas.

Baudžiamasis kodeksas už žiau-
rų elgesį su gyvūnais, jei šie dėl 
to nugaišo, numato laisvės atėmi-
mo bausmę nuo vienerių iki trejų 
metų.

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

Kuo Jums buvo 
įsimintina šių 
metų vasara 
Anykščiuose?

Vanda KAZLAUSKIENĖ:

- Man labai įsiminė miesto šven-
tė, nors buvau ne pirmą kartą, bet 
sužavėjo visi dalyviai. Svečiai, 
prekiautojai, vietiniai. Kaip gera ir 
malonu buvo vėl šurmuliuoti šita-
me jaukiame miestelyje.

Kęstutis KLIMAVIČIUS:

- Labai įsiminta tai, jog buvo 
nuleista užtvanka , bei yra didelė 
viltis, jog Anykščiai taps pavyz-
džiu visai Lietuvai , kad nereikia 
švaistyti šimtų tūkstančių eurų žu-
vitakio statybai, per kurį migruos 
tik lašišos, nuleis skydus nemoka-
mai bei panaudos tuos EU pinigus 
pakrančių tvarkymui .

Justinas KRIUOGAS:

- Šių metų vasara įsimintina 
buvo upės šienavimo darbais.

Aušra STRAŽEVIČIŪTĖ:

- Gražiais vaizdais, gamta ir upe. 
Buvau daug kur nuėjusi ir daug 
gražių vaizdų pamačiau.

Ministras Šventosios upės užtvanką pavadino 
,,betono liekana“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Penktadienį, rugpjūčio 30 dieną, Anykščiuose lankėsi aplinkos 

ministras Kęstutis Mažeika. Savivaldybėje surengtame susitiki-
me su ministru pagrindinė kalba sukosi apie Šventosios upės už-
tvankos ateitį Anykščiuose. 

Jau įžanginėje kalbos dalyje 
aplinkos ministras K.Mažeika 
ėmė kalbėti apie upių priežiūrą, 
sakė žinantis, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė upės priežiūrai 
nusipirkusi specialios technikos.

,,Mes Marijampolėje pasielgė-
me kitaip. Kažkada juokdavosi 
pravažiuojantys, matydami tą 
upės šienavimo įrangą, po to iš 
paskos dar dalgiais šienaudavo 
pakrantes. Priėmėme sprendimą 
upę įžuvinti amūrais, ir jie išgel-
bėjo tą upę“, - netolimą istoriją 
prisiminė ministras.

Daug komplimentų Anykš-
čiams pažėręs, aplinkos ministras 
K.Mažeika kalbėjo, kad Anykš-
čiai taptų dar patrauklesniu mies-
tu, jei apsispręstų dėl Šventosios 
upės užtvankos likimo.

,,Jeigu užtvanka gamintų elek-
trą, generuotų kažkokias lėšas 
savo pačios išlaikymui, būtų ga-
lima kalbėti apie jos išlaikymą, 

tačiau dabar užtvanka - betono 
liekana. Manau, kad jei žuvims 
netrukdomai būtų sudaryta ga-
limybė plaukti į viršų, upė tap-
tų dar gyvybingesnė, ir galėtų 
Anykščiai pritraukti daugiau 
turistų. Kliūčių pašalinimui  tu-
rime numatytų lėšų“, - kalbėjo 
K.Mažeika, konkrečiai neįvardy-
damas, kiek jų būtų skirta Anykš-
čiams.

Aplinkos ministras K.Mažeika 
kalbėjo, kad dėl Šventosios upės 
užtvankos sutvarkymo visų pir-
ma turi apsispręsti Anykščių ra-
jono savivaldybė.

,,Užtvanka yra savivaldybės ir 
jos klausimus sprendžia savival-
dybė. Jeigu savivaldybė pasiry-
žusi į užtvanką investuoti savo 
lėšas, tai apie kitus 100 proc. 
finansuojamus projektus galime 
ir nebediskutuoti. Jeigu į nenau-
dojamą, neprioritetinį objektą 
savivaldybė ,,deda“ pinigus, va-

dinasi, savivaldybė pinigų turi“, 
- į Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų sąžinę apeliavo ministras 
K.Mažeika.

Susitikime su aplinkos minis-
tru K.Mažeika taip pat dalyvavo 
keletas anykštėnų. Viena moteris 
ministrui skundė, kad savivaldy-
bė Šventosios upės neprižiūri.

,,Žmonės nori gyventi gražiai, 
patogiai. Savivaldybė upę gali 
šienauti rankytėmis. Nieko čia 
nuostabaus“, - aiškino moteris.

Dar vienas anykštėnas kalbė-
jo apie tai, kad Šventosios upė 
Anykščiams turėtų ,,duoti didelį 
pliusą“.

,,Jeigu užtvanką nuleisime, 
Anykščiams bus didžiulis ,,mi-
nusas“, - sakė vyras, nenorintis 
matyti Šventosios upėje ,,brūz-
gynų“.

Susitikime dalyvavo ir asocia-
cijos ,,Lašišos dienoraštis“ akty-
vistai, pasisakantys už Šventosios 
upės išlaisvinimą nuo užtvankos.

Trumpai tariant, kaip ir šių 
metų žiemą Anykščiuose sureng-
toje diskusijoje, taip ir šį kartą 
susirinkusieji svaidėsi savo nuo-
monėmis, ar užtvanka reikalinga, 
ar ne, nerasdami bendro sutari-
mo. Tik Anykščių rajono savi-
valdybės vadovai šia tema savo 
aiškios pozicijos neišsakė.

Į Anykščius aplinkos ministrą 
atlydėjęs Seimo narys, ,,valstie-
tis“ Antanas Baura svarstė, kad 
savivaldybė dėl Šventosios upės 
užtvankos ateities turėtų apsi-
spręsti.

,,Jeigu anykštėnai palieka tokį 
sprendimą, kad užtvankos nelie-
čiame ir paliekame taip, kaip yra, 
tada Aplinkos ministerija turi ži-
noti, kad tuos ,,pinigėlius“ turi 
,,permest kažkur kitur“, - kalbėjo 
A.Baura.

Po diskusijų, kurios truko vos 
pusvalandį, Aplinkos ministras 
K.Mažeika buvo pakviestas rea-
liai ir asmeniškai apžiūrėti Šven-
tosios upės užtvanką.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika (kairėje) ragino savivaldy-
bės vadovus apsipręsti dėl Šventosios upės užtvankos ateities.

Power bank‘ o neturi?

Sigitas PETRAVIČIUS, 
Anykščių socialinės gerovės cen-
tro vadovas, apie benamius: 

,,Anykščių benamiai tampa vis 
šiuolaikiškesni, kas dieną atneša į 
centrą  pakrauti telefoną.“

Jums patiktų ,,bet kur“ pū-
vantys obuoliai? 

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie į šiukšlių 
konteinerius metamus obuolius: 

,,Supilk tu tą obuolį bet kur, ir jis 
supus. Ir grynai atvežta su lengvo-
siomis mašinomis ir iškrauta.“

Keisti gyventojai. Jų sultys ne-
džiugina?

Vida MAČIONIENĖ, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis Atlie-
kų tvarkymo padalinio laikinoji 
vadovė, apie skundus: 

,,Žmonės skambina ir piktinasi, 
kad iš šiukšliavežių bėga tepalai, o 
iš tiesų iš jų bėga presuojamų ža-
liųjų atliekų sultys.“ 

Šiaip jau šis teiginys 
prieštarauja Tikimybių teorijai...

Žilvinas OVSIUKAS, buvęs 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius, apie tai, 
kodėl išeina iš darbo tą pačią 
dieną kartu su savo pavaduotoja 
Gražina Blažiene: 

,,Ji keičia gyvenamąją vietą. Tik 
sutapimas, kad mes kartu išeiname 
iš darbo.“ 

Na, taip.... Dievui sklypų 
nereikia...

Alvyta VITKIENĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė, apie 
tai, kaip suprato, ką turėjo ome-
nyje jos skyriaus vedėja Audro-
nė Savickienė, sakydama ,,aukš-
čiausiasis“: 

,,Supratau, kad meras.“

Žiūrėjo ne į jaunuolį, o į jo 
laikyseną...

Audronė SAVICKIENĖ,  
anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja, apie pirmąjį su-
sitikimą su Rimvydu Kugiu:  

,,Aš to jaunuolio ir dabar neatsi-
minčiau. /.../Įdomi buvo jo laiky-
sena, man įėjus į mero kabinetą, jis 
net nepasuko galvos.“

O teismas -  čia jau kaip ir 
rutina?

Audronė SAVICKIENĖ, apie 
tai, jog teisme jos parodymai 
teisingesni nei per ikiteisminį ty-
rimą: 

,,Tada buvo šokas, ne kasdien 
STT klausimus užduoda.“
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Į mokyklas naujaisiais mokslo 
metais ateis mažiau moksleivių

Jau kitą savaitę prasideda naujieji mokslo metai. Kaskart jie 
pažeria naujovių tiek mokyklų bendruomenėms, tiek ir tėvams. 
Kokie bus 2019 - 2020 mokslo metai Anykščių rajone, ,,Anykšta“ 
kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus ve-
dėja Jurgita Baniene.

- Kokie pokyčiai laukia Anykš-
čių rajono moksleivių bei pedago-
gų šiais mokslo metais?

- Nuo rugsėjo 1 d. mokytojų darbo 
krūvis ir užmokestis bus skaičiuoja-
mas pagal patobulintą etatinio dar-
bo užmokesčio modelį. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija teigia, 
kad papildomai Lietuvos mokytojų 
atlyginimams skiriama 14 mln. Eur 
keturiems šių metų mėnesiams, ati-

tinkamai didesnės lėšos bus numaty-
tos ir nuo 2020 m. sausio 1 d.

Anykščių rajono ugdymo įstaigos 
naujuosius mokslo metus pasitin-
ka susitelkusios, pasirengusios tęsti 
pradėtus darbus ir nebijančios poky-
čių. Bus vykdomas nacionalinis po-
kyčio projektas ,,Lyderių laikas 3“, 
kuris apima visas bendrojo ugdymo 
mokyklas rajone. Anykščių rajono 
savivaldybės  pokyčio projekto tema 

− „Pasidalinta mokytojų-mokinių-
tėvų atsakomybė, siekiant geresnių 
mokinio pasiekimų“. Kūrybinės 
komandos, kurią sudaro mokyklų 
vadovai, švietimo skyriaus ir švie-
timo pagalbos tarnybos specialistai, 
nariams yra numatytos stažuotės 
kitose Lietuvos savivaldybėse ir už-
sienio šalyse. Diegiant šią pokyčio 
inovaciją,  mokyklų bendruomenės 
bus įtrauktos į mokymus ir išbandys 
konkrečias veiklas savo mokyklose.

Mokyklos, savo ruožtu, pasiren-
gusios tęsti jau pradėtus ar imtis 
naujų projektų, programų ir kitų 
veiklų įgyvendinimo. Jono Biliūno 
gimnazijos mokiniai dalyvaus psi-
choaktyviųjų medžiagų vartojimo 
prevencinėje programoje „Savu ke-
liu“, bus tęsiami Erasmus+ projektai 
,,PEARLS“, ,,Pirmyn su robotika – 
ROBOTICS ON“, pradedami nauji 
Erasmus+ projektai „Galvojame 
žaliai. Ekoturizmas tvarioms ben-
druomenėms“ ir „Įtraukiantys mo-
kymo metodai aktyvių mokinių ug-
dymui“.  Gimnazija taip pat įsijungė 
į STEAM mokyklų tinklą (gamtos 
mokslai, technologijos, inžinerija, 
menai ir matematika). Bus vykdo-
mas ir Anykščių rajono savivaldy-
bės finansuotas projektas jaunimui  
„Laisvalaikis kitaip". Jono Biliūno 
gimnazija įsigijo 8 vietų transpor-
to priemonę mokinių pavežėjimui į 
zonines, respublikines olimpiadas, 
konkursus, varžybas.

Antano Vienuolio progimnazija 
socialinėms-emocinėms 1-4 klasių 
mokinių kompetencijoms ugdyti 
pradeda vykdyti LIONS QUEST 

programą „Laikas kartu“, tęsia ir 
pradeda naują Erasmus+ projektą 
,,Inovatyvus mokymas(is) taikant 
modelį „SMART“ pedagogų skai-
tmeninių kompetencijų ir mokinių 
pasiekimų gerinimui“. 

Traupio pagrindinė mokykla tęsia 
smurto ir patyčių prevencijos pro-
gramos vykdymą ir nuo rugsėjo pra-
dedama vykdyti Olweus programos 
kokybės užtikrinimo sistema OP-
KUS. Mokiniai ruošiasi respubliki-
niam ,,Žaliosios olimpiados‘‘ finalui, 
toliau vykdomi trys Anykščių rajono 
savivaldybės finansuojami projektai 
,,Mokausi gamtoje ir iš gamtos-4“, 
,,Sveikai valgau, daugiau judu – 
sveikas esu-2“ ir ,,Kuriame saugumo 
formulę‘‘. Visi projektai integruoja-
mi į neformalųjį ugdymą. Mokyklo-
je sukurta integruota suskaitmeninta 
edukacinė erdvė ,,Gamtos laiptai“, 
interaktyvūs kubai integruojami be-
veik į visų dalykų pamokas, per fizi-
nio lavinimo pamokas integruojama 
biologija ir užsienio kalbos. Tai pa-
tirties sklaida iš Vokietijos Bavarijos 
miško parko. 

Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto 
gimnazija dalyvaus respublikiniuo-
se projektuose „Virtualus maneke-
nas“, „Bendrojo ugdymo turinio ir 
organizavimo modelių sukūrimas ir 
išbandymas bendrajame ugdyme“, 
„Savižudybių prevencijos progra-
mos įgyvendinimas mokyklose“. 
Toliau įgyvendins STEAM mokyklų 
tinklo veiklas, diegs Olweus patyčių 
prevencijos programos kokybės už-
tikrinimo sistemą (OPKUS).

Kavarsko pagrindinėje mokyklo-

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė prognozuoja, kad rajono mokyklose  po 5 - 6 metų ims 
trūkti mokytojų.

Baigiasi vasara. Rytoj - jau 
rugsėjis. Rugsėjo 1 - oji, Mokslo ir 
žinių diena, pažadins iš vasariško 
tingaus snaudulio miestą, o pirma-
dienį į gatves pasipils šventiškai pa-
sipuošusių vaikų ir jaunimo būriai... 
Bet kažkaip negaliu prisiversti 
giedoti ditirambų, prabilti puoš-
niomis metaforomis apie raudona 
liepsna degančias šermukšnių kekes 
ir spindulį keliančius astrų žiedus, 
apie džiugesiu spindinčias vaikų 
ir jų ugdytojų akis. Mat kažkaip 
veidmainiškai atrodytų toks kalbėji-
mas, kai realybė fokusuoja visiškai 
kitokį vaizdą - jame daug netesėtų 
pažadų, daug užgesusių ir užgesintų 
vilčių ir...daug negražumo.

Taigi, kalbėsiu apie tai, kas ne 
džiugina, o skaudina ar bent jau 
kelia nerimą. Visų pirma, nežinau, 
kaip galima džiaugtis Rugsėjo 
1 - ąja ir justi savyje šventę, kai 
ugdymo įstaigos - vaikų darželiai 
ir mokyklos - nėra matuojamos tuo 
pačiu matu, kai į vienų poreikius ar 
problemas yra įsiklausoma ir rea-
guojama, o kitomis bodimasi ar tie-
siog jomis, kaip tomis murzinomis 

podukromis, bandoma atsikratyti 
- jų nematyti, negirdėti, nesiklausyti. 
Miesto centre, Antano Vienuolio 
progimnazijoje, remonto darbams 
galo nematyti. nori nenori, bet 
šios ugdymo įstaigos mokiniams ir 
mokytojams ne tik Rugsėjo 1 - oji, 
bet ir visi mokslo metai bus sunkus 
išbandymas ir fizine, ir psichologi-
ne, ir socialinių - emocinių santykių 
prasme. Teks kasdien dirbti ir 
mokytis šalia sklindant statybiniam 
triukšmui, teks kvėpuoti dulkėmis, 
teks.... Ak, ką čia kalbėti, puikiai 
prisimenu, su kuo teko susidurti, kai 
mokslo metų eigoje buvo renovuo-
jama jono Biliūno gimnazija. na, 
gal ir pramogėlė kokia pasitaikys 
- koks nors rūkančių statybininkų 
sukeltas gaisriukas ar šiaip koks 
nors ,,ČP“... Bet, mielas skaity-
tojau, suprantu, kad mano mintis 
atremsi sakydamas, kad gal čia tik 
vienas ir vienintelis nesusipratimas, 
gal reikia tik kantrybės - renova-
cija baigsis, o vaikai ir mokytojai 
pakentės, ir tada jau tikrai visi 
šoks ir dainuos dėl pagerėjusios 
ugdymo(si)  kokybės, o džiaugsmas 
ir šventės pojūtis liesis per kraštus? 
Aiman, - mielieji bičiuliai,  -  tai ne 
vienas ir tikrai ne vienintelis atvejis. 
sakyčiau net, kad nurodytasis 
pavyzdys - A. Vienuolio progimna-
zijos renovacija ugdymo proceso 
metu - yra vienas iš priimtiniausių 
ir mažiausiai dramatiškų. esama ir 
kur kas tragiškesnių. Vienas iš jų - 
liūdnai pagarsėjusi istorija, susijusi 
su vienu seniausių Anykščiuose 
vaikų lopšeliu - darželiu ,,eglutė“.

Anykščių Ramybės mikrorajone 
veikiantis vaikų lopšelis -  darželis 
,,eglutė“ pastatytas 1976 metais. 
iki šiol ši ugdymo įstaiga, visų 

sutartinai vadinama vargingiausia, 
nesulaukia reikiamo dėmesio ir 
jos padėtis nė kiek negerėja. Tiesa, 
klaidinu Jus, mielieji skaitytojai 
: dabar jau išversta ta baisioji 
tvora, skyrusi darželio teritoriją 
nuo judrios statybininkų gatvės ir 
,,Žiburio“ parduotuvės automobilių 
stovėjimo aikštelės, suleisti ir užbe-
tonuoti naujos tvoros statramsčiai, 
bet...naujos tvoros nėra. ją atstoja 
iš statybinių reikmenų nuomos iš-
nuomota laikinoji apsauginė atitve-
riamoji tvora, įstatyta į mobiliąsias 
betonines laikmenas. kai pamačiau 
tą statinį - net aiktelėjau. Prisipa-
žinsiu, pirmoji mintis, toptelėjusi į 
galvą, buvo - ,,pagaliau prasidėjo 
žadėtoji renovacija“. Deja, ant 
žemės nuleido ,,eglutės“ darbuo-
toja, paaiškinusi, kad jokia čia ne 
renovacija - tiesiog keitė tvorą, bet 
kažkas nutiko su rangovais, jie lyg 
ir bankrutuoja, tad šis išsinuomotas 
atitvaras gali stovėti neribotą laiką. 
O kaipgi pačios lopšelio darželio 
patalpos - juk žadėta atnaujinti? 
O jos tokios pat, išskyrus tai, kad 
atnaujintos vienai grupei, ir sure-
montuota virtuvė - išklijavo sienas 
ir grindis  plytelėmis, nudažė lubas, 
pakeitė santechniką, - bet virtuvės 
įranga liko ta pati, turbūt caro 
Riuriko laikus siekianti. Tokia tad 
,,eglutės“ renovacija realybėje.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja jurgita 
Banienė, kalbėdama apie ,,eglutę“, 
mėgsta būsimąjį laiką: ,,bus įren-
giami nauji psichologo, socialinio 
pedagogo, logopedo kabinetai“, o 
esamuoju laiku nurodo : ,,keičiama 
teritorijos tvora“. Taigi, štai taip 
viskas klostosi ,,eglutėje“, kurios  
prioritetai - teikti paslaugas socia-

liai remtinų šeimų vaikams, padėti 
integruotis specialiųjų poreikių ir 
neįgaliems mažyliams, mažinti so-
cialinę atskirtį. sakyčiau - gražus ir 
labai jautrus savivaldybės dėmesys 
atsispindi fariziejiškoje frazėje : 
,,keičiama teritorijos tvora“...

Užtat, anot jurgitos Banienės, 
Anykščių lopšelyje darželyje 
,,Žilvitis“, pastatytame 1983 metais, 
,,atnaujintos visų 7 grupių rūbinėlės 
ir ugdymo grupių inventorius, 
suremontuoti 2 pastato korpu-
sų stogai, logopedo kabinetas, 
atnaujintas virtuvės inventorius, 
perdažytos virtuvės lubos, suremon-
tuota maisto sandėliavimo patalpa, 
sumontuota specialioji dirbtinė 
danga 2 lauko žaidimų aikšte-
lėms“ ir net...štai jums vyšnaitė ant 
torto - ,,padovanotas šiltnamis“. 
na, sakykit, ką norit, bet ,,kažkas 
negerai šitoj karalystėj“... kiek 
pamenu, 2018 metų spalį Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 45 
-ajame posėdyje, ,,eglutei“ buvo 
nušvitusi renovacijos viltis, bet 
buvo priimtas sprendimas atsisakyti 
modernizacijos, o kartu suja ir tam  
skirtos europos sąjungos struktū-
rinių fondų paramos 174 149 eur 
ir 15 366 eur valstybės biudžeto 
paramos. Tuomet nuspręsta, kad 
pigiau ir ekonomiškai efektyviau 
remontuoti darželį savivaldybės 
biudžeto lėšomis, o dėl nutraukia-
mos modernizacijos kaltų nėra, 
nes, anot tuometinio savivaldybės 
administracijos direktoriaus A. 
Gališankos, ,,Mes tikrai pasirinko-
me patį ekonomiškiausią variantą“. 
Tikrai, ponai, matome - rezultatas 
daugiau negu akivaizdus.

Šitoje nesibaigiančioje ,,eglutės“ 
nesėkmių, nepriteklių ir, tiesiogine 

prasme, akis badančio vargo, skur-
do istorijoje labiausiai skaudina ne 
tai, kad darbai laiku neužbaigiami, 
kad skiriamos lėšos mažos, bet tai, 
kad jų, tų pinigėlių, atsiranda ir 
,,sumontuotai specialiajai dangai 
lauko žaidimų aikštelėms“ kitose 
ugdymo įstaigose, ir lauko ekranui, 
ir ypač naudingai bei efektyviajai 
amfibijai, ir ,,bačkai“, ir parodoma-
jam ,,petrodvoreciniam“  ,,Obuoli-
nių“ fontanui... ką čia ir bepridėsi 
- anot Džordžo Orvelo, nors ,,visi 
lygūs, bet yra lygesnių“.

Klasikai, o toks yra genialusis 
Džordžas Orvelas, visada priverčia 
atsitokėti - juk pradėjau apie tokią 
šviesią ir prasmingą šventę, o mat 
kur nuklydau. Tikrai - kaip ten 
bebūtų, pirmadienį Anykščių rajono 
ir miesto ugdymo įstaigų duris 
pravers mūsų ateitis - nuo darže-
linuko, pradinuko iki abituriento. 
Pirmą kartą klasėn žengs ir paties 
geriausio rajono senelio - Anykščių 
rajono mero sigučio Obelevičiaus 
anūkas, rinkimų įkarštyje raginęs 
pasitikėti savo senelio teisingumu, 
meile, dėmesiu kiekvienam vaikui. Į 
darželius ir mokyklas savo atžalas 
lydės tokie pat geri, na, gal kiek ir 
prastesni seneliai bei tėveliai, tikė-
dami, kad jų anūkai ir vaikai jausis 
saugūs ir vienodai mylimi bendruo-
menės, kuri neskirstoma į lygius ir 
lygesnius, nariai. To viliuosi ir aš, 
todėl tebūna šiųmetė Rugsėjo 1 - 
oji jūsų visų vilčių tapsmo tikrove 
pradžia.  

P.s. jeigu kilo klausimų dėl 
mano pozicijos, užtikrinu, kad nei 
aš pati, nei mano artimieji niekaip 
nėra susiję su minimomis ugdymo 
įstaigomis.

Ona jAkiMAViČienĖ

je-daugiafunkciame centre veiks 
pailgintos dienos grupė,  startuos 
LIONS QUEST programa „Laikas 
kartu", skirta priešmokyklinio am-
žiaus mokiniams ir I-IV klasių mo-
kiniams. 

Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijoje bus diegiami STEAM 
mokymo(si) metodai pradiniame 
ugdyme ir matematikos pamokose. 
Tęsiamas diegti Visos dienos moky-
klos modelis.

Debeikių pagrindinėje mokykloje  
bus vykdomas Anykščių rajono sa-
vivaldybės finansuojamas projektas 
„Stiprus kūnas stiprina protą“, kurio 
tikslas ugdyti mokinių sveikos gy-
vensenos nuostatas, įgyvendins dvi 
naujas neformaliojo ugdymo  pro-
gramas - vokiečių kalbos programa  
„Alles gute“ ir tyrinėjimą skatinan-
ti programa „Tyrimo laboratorija“. 
Bus tęsiamas bendradarbiavimas su 
Debeikių biblioteka vykdant skaity-
mo skatinimo programą ne tik prieš-
mokyklinio ugdymo grupės vaikams 
bet ir 1 klasės mokiniams. Stiprinant 
integruotą ugdymą, nuo šių mokslo 
metų visi pradinių klasių mokiniai 
mokysis iš vadovėlių serijos „Vai-
vorykštė“. Bendradarbiaujant su 
Utenos rajono Užpalių Vyžuonų 
skyriumi, Debeikių vaikų dienos 
centru vykdys bendras pažintines, 
patyrimines veiklas ir projektus.

Viešintų pagrindinėje mokykloje-
daugiafunkciame centre ikimokykli-
nio ugdymo grupėje darbui su prieš-
mokyklinio amžiaus vaikais įdiegta 
informacinė sistema, mokyklos-cen-
tro bibliotekoje sukurta edukacinė 
žaidimų erdvė ,,Žaisdami moko-
mės", I aukšto fojė atidaryta ekspo-
zicija ,,Mokyklinį albumą atvėrus", 
II aukšto fojė atnaujinta ir išplėsta 
mokinių kūrybos eksponavimo er-
dvė ,,Laisvalaikio fantazijos".

(Nukelta į 13 psl.)
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Raimondas Guobis: 
Siaurukas ir mano odisėja...

Šiemet Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, tiksliau - jo linija, sujungusi Panevėžį ir Švenčionėlius, 
švenčia 120 metų jubiliejų, tad simboliška, kad šiemet buvo išleista ir skaitytojams buvo pateikta 
ilgamečio Anykščių geležinkelio stoties ,,viršininko“, tiksliau - muziejininko bei ekskursijų vadovo 
Raimondo Guobio knyga ,,Stoties viršininko istorijos“. Į nedidelio formato, lengvai į platesnę kiše-
nę telpančioje knygelėje sugulė beveik šimtas pasakojimų, kuriuos literatūros kritikai priskiria esė 
žanrui. Pasakojimų, kurie sukasi pačioje stotyje, aplink ją, palei geležinkelį ar nuo šių tvirtu bėgių 
plienu skambančių vietelių atsispyrę išskrieja į paltų pasaulį,

nuskrieja į Ameriką, Japoniją, pavedžioja po Europą, Aziją, kalba apie kultūros, meno kūrėjus, 
supažindina su paprastais keliautojais, skamba nesenstančiomis ir, matyt, nepabostančiomis ,,bitlų“ 
melodijomis.Tačiau viskas prasideda nuo mažojo traukinuko, judančio kalvomis ties Anykščiais. 
Pateikiame ištraukų iš naujosios knygos ir ,,Anykštos“ interviu su jos autoriumi.

Žodžiai iš viršininko 
istorijų...

,,Iš pradžių rodėsi baugus, lau-
kinis, nepakenčiamas ir nepri-
jaukinamas, kaip tas Mikaldos 
pranašysčių nelabasis, važiuo-
jantis be žirgų - ,,šėtono pečius“. 
O buvo visai paprasta: pakuroje 
degančios malkos ar anglys kai-
tino, virino vandenį, kuris, virtęs 
dauggaliu garu, suko cilindrus. 
Žmonės, veikiai supratę, kas čia 
per mechanizmas, palengva ėmė 
geležinkelio patogumais naudo-
tis, o mažąjį traukinuką pamėgo 
ir pamilo.

Ėmė traukiniais keliauti, mat 
buvo ir greičiau, ir patogiau 
negu pėsčiomis, dviračiu ar ar-
klio traukiamu vežimu kratytis. 
Į artimiausią miestelį ar miestą, 
į atlaidus ar į svečius ar net iki 
pačių Švenčionėlių, kur persėdę į 
plačiojo geležinkelio vagoną, pa-
togiai pasiekdavo pasakų miestą 

Vilnių su jo įdomybėmis, atgai-
vomis kūnui bei sielai - prie Auš-
ros Vartų ar Kalvarijose.“

,,Kadaise vienas didžiausių 
mūsų epochos lietuvių poetų, 
aukštaitis, uteniškis Alfonsas 
Nyka - Niliūnas apie mūsų Siau-
ruką, stoties pasaulį rašė ir pripa-
žino, kad visgi laimingesnis yra 
tas, kuris ne išvyksta nežinia kur, 
o pasilieka...

Toks pastebėjimas svarbus 
mūsų laikams, kai daugybė tė-
vynainių sėda į visokias moder-
nias ,,karietas“ ir tolyn tolyn iš 
tėvynės keliauja. Ten, kur geriau, 
ten, kur daugiau moka, kur ma-
žiau skriaudžia, keliauja - tarsi 
ne žmonės tai, o paprasčiausios 
prekės būtų... sugrįžta trumpam, 
dažnai stotin užsuka, pasakojimų 
apie Lietuvą, jos šlovę, pasiauko-
jusius tėvynei žmones paklauso 
ir, matyt, suvokia, kad be reikalo 
tėvynę ir bičiulius tėvynėje ap-
leido, savo energiją svetimiems 

pardavė, o tėvynainius paliko 
vargti ir kovoti su neteisybėmis 
ir savais juoduliais.“

Apie pirmąją pažintį su 
Siauruku ir keliones

Paklaustas apie Siauruką ir gy-
venimą savo, ,,Stoties viršininko 
istorijų“ autorius, muziejininkas 
Raimondas Guobis pažymėjo, 
kad daugumą atsakymų gali-
ma būtų surasti skaitant dar vi-
sai naują knygą, kuri platinama 
Siauruko muziejuje, ir pridūrė: 
,,Ar aš kada galvojau, kad jis bus 
tiesiog suaugęs su siauruoju gele-
žinkeliu, jo istorijos sklaida? Gal 
įtikimiau tuo metu kažkur toli 
toli spindėjo jūra... Juk prisiskai-
tęs nuotykių knygų norėjau būti 
kapitonu ar bent jau vikriu, tvirtu 
jūrininku laive, skrodžiančiame 
didžiųjų okeanų bangas. Tačiau 
lietuviai nuo pat seniausių laikų 
niekados nesiveržė prie jūros, jos 
tarsi privengė. Toks viduje, pasi-
rodo, buvau ir aš.

Motina prisiminė, kad kai jau 
buvau kokių poros metų, nu-
sprendė man parodyti iš arčiau 
visai netoli, už menko miškelio, 
dundantį ir kasdien po kelis kar-
tus prariedantį traukinį, - aš jo iš-
sigandau. Paaugę su broliu daug 
laiko praleisdavome prie plieno 
kelio,  ant bėgių dėdavome ka-
peikas. Geriausiai tikdavo pačios 
mažiausios - vienos ir dviejų ka-
peikų monetos - jos taip gražiai 
susiplodavo, pasilikdavo tik plo-
nas plonas gelsvumas. Visuomet 
bėgiojau greitai, nes traukinukas 
pagelbėdavo trumpų nuotolių 
bėgimo treniruotėms: iš senelių 
sodybos iki geležinkelio buvo 
beveik šimtas metrų. Vos išgir-
dę tolimą dundesį, skuosdavome 
žiūrėti traukinio... Dažniausiai su 
broliu, jis buvo jaunesnis...

Traukinuku važiuodavome į 
Panevėžį. Su močiute. Ji nusi-
veždavo tašikėje kelis gabalėlius 
susverto, kvadratukais sulieto, 
į traškantį popierių suvynioto 
sviesto. Vis po kilogramą. Tur-
gus būdavęs prie pat stoties ir 
puikiausią sviestą miestelėnai iš-
griebdavo bematant. Tuomet pės-
čiomis, o kartais ir miesto auto-
busu keliaudavome pasisvečiuoti 
pas dėdę Teofilių. Ypač geras lai-
kas būdavo, kai prisirpdavo treš-
nės - krikšto tėvo kieme augo du 
milžiniški medžiai, kurių šakos 
tiesiog linkdavo nuo gardžiausių 
uogų.

Ir dėdė pas mus vis atvažiuo-
davo savaitgaliais ne kaip kitaip, 
bet traukiniu. Buvo jį labai pamė-
gęs nuo pat paauglystės, kai šiek 
tiek seneliui baiminantis, kad kur 

nors pokario reikaluose nesusi-
pintų, buvo įtikintas važiuoti į 
miestą prie Nevėžio ir stoti dirbti 
prie geležinkelio, į strategiškai 
svarbią įstaigą, kurioje dirbančių 
vyrų net karo metais į kariuome-
nę neimdavo. Kelis metus depe 
dirbo staliumi, visokius medžio 
darbus atlikdavo, dažniausiai da-
rydavo įvairiems įrankiams ko-
tus. Savaitgalį nudundėjus vaka-
riniam traukiniui Anykščių link, 
truputį visi namuose lūkuriuoda-
vo: tikėdavosi, kad po gero pus-
valanduko įeis į kiemą dėdė...

Traukinys buvo magiškas daly-
kas, kažkas tokio. Jį mes girdėda-
vome kasdien. Iki traukinio buvo 
vienas laikas ryte, po traukinio 
- kitas laikas vakare, ir ateidavo 
naktis. Rudenį, žiemą pro be lapų 
stūksančius miškelio medynus 
aiškiai matydavosi mirguliuojan-
tys, greitai pralekiantys žiburiai, 
kaip koks važiuojantis laiko keliu 
miestas, kaip svajonė.

Palydėti savųjų į kelionę, nu-
eiti  į stotį būdavo smagu. Daug 
žmonių, daug jaunimo, vaikų, 
vyresnių vyrų bei moterų. Kai 
kas bėgiodavo, dūkdavo, kai 
kas ramiai kalbėdavosi, kai kas 
paniuręs žvalgydavosi. Sutūtuo-
davo tolumose, ir tuomet nuo 
miško, kur posūkis už Smėlynės, 
pasirodydavo traukinys - tiesiog 
per kalnelius pasišokuodamas 
prisiartindavo, vis atsikvėpda-
mas, išpūsdamas po dūmų debe-
sėlį, tarsi iš liūdesio ar džiaugs-
mo dūsaudamas. Sutarškėdavo 
vagonai, sucypdavo, dunkstelė-
davo veriamos durys ir traukinu-
kas sustodavo perone...

Apie keliones į Anykščius ir 
muziejų

Paklaustas apie keliones į 
Anykščius ir apie darbą muzieju-
je, R. Guobis tęsė savo ekskursą į 
tolimus laikus. ,,Tai buvo jau la-
bai seniai, kuomet tuoj po 1990 - 
ųjų pradėjau darbuotis Anykščių 
muziejuje ir į darbą važinėdavau 
ne autobusu ar dviračiu, bet ma-
žuoju traukinuku. Visai patogu, 
truputį pigiau ir daug smagiau 
taip keliauti būdavo. Dažnai su-
sitikdavau tame kelyje tuos pa-
čius žmones, pažinau juos - jie 
pasiliko atminties kloduose. Jau 
daugiau negu ketvirtį amžiaus 
tarnauju Anykščių muziejuje, iš 
karto buvęs kaip ,, ministeris be 
portfelio“, tai arklio muziejuje, 
tai kitur darbavęsis, dabar jau 
veik du dešimtmečius pasakoju 
apie mažąjį traukinuką, Lietuvą 
bei pasaulį senosios Anykščių 
geležinkelio stoties Siaurojo ge-
ležinkelio ekspozicijoje. Ir vir-
šininko titulas norom nenorom 
prilipo, nors ir esu mažiausias 
iš mažiausių. Ar teisingas buvo 
kelias, gal reikėjo kažkur kitur 
pasukti? Matyt, reikėjo, bet aš 
visuomet pritrūkdavau drąsos, 
nes iš tiesų galėjau, daug ką ki-
taip galėjau. Bent taip maniau 
dar prieš gerą dešimtmetį, tačiau 
dabar pagaliau suvokiau, kad vis-
kas buvo teisinga, kad už visus 
išbandymus, netektis, suradimus 
privalau tik dėkoti. Dėkoti Aukš-
čiausiajam, kuris, pasak psalmės 
žodžių, mane gano, ir nieko man 
nestinga...

Amžina bičiulystė, 
išsipildymai ir neišsipildymai...

Paklaustas apie laiko bėgsmą 
ir gebėjimą jį teisingai suvarto-
ti, Stoties viršininkas prabilo: 
,,Nors puikiai suvokiu, kad lai-
kas yra piktas, kad daug ko, ką 
buvau sumanęs padaryti, jau ne-
suspėsiu, tad nežinai, kaip bus 
su ta daugybe mano suplanuotų 
parašyti knygų? Nors yra vilties, 
nes jau savo, matyt, svarbiausią 
knygą - gimtojo Butėnų kaimo 
istoriją - jau nugabenau į spaus-
tuvę. Truputį liūdina tai, kad vis 
mažiau žmonių domisi knygo-
mis. Daug įdedama darbo, ypač 
istoriniams veikalams: eini, ieš-
kai kaip seklys, surašai, o po to 
suvoki, kad labai mažai kam tai 
rūpi. Tačiau svarbiausia, kad tai 
rūpi man ir kad jaučiu šventą ais-
trą tai padaryti, parašyti, kaip iš 
tiesų buvo, įdėti tautiškos dva-
sios, nutiesti tiltą tarp praeities ir 
dabarties, tiltą, kuris sovietmečiu 
buvo sugriautas. Padaryti viską 
patraukliau. Taip skaldyti tas ži-
nias į nedidelius gabalėlius, skai-
tant tiesiog kartu su kavos puo-
deliu sugeriamus ir apmąstomus 
straipsnelius. Tokius istorinius 
pliūpsnius, tiesiog labai taikliai 
smingančias strėles...

Tokie ir yra stoties viršininko 
pasakojimai. Taip, tos istorijos 
yra šio žanro kūriniai. Jos trum-
pos, taiklios, mąslios. Nežinau, 
kiek žmonių jas skaito, tačiau 
kai kurių skaičiusių atsiliepimai 
nuteikia pozityviai. Net kartais 
pamanau, kad tai labai nebloga 
knyga....

Šių dienų pasaulio atspindys 
taip pat labai svarbus. Kuomet į 
paprasčiausią kasdienybę pažvel-
gi giliau, viskas ir šiandien yra 
labai įdomu. Deja, didžioji da-
lis lietuviškosios spaudos, beje, 
ir mūsų rajono spaudos išteklių 
suvartojama aprašant politikų 
darbus bei gyvenimus, išpūstas 
įžymybes, pramogas ir šventes, 
taip vadinamus renginius. Šitų 
tai jau kiekviename užkampyje 
daugybė, rodosi, gyvenimas virs-
ta ištisine švente, ,,kermošiumi“, 
kuriame mąstantis žmogus pasi-
junta tarsi prieškarinis ubagas, 
mat nebežino, nei kur eiti, nei ko 
tikėtis. 

Didžiojo siauruko garvežio GR ,,Ferdinands“ kabinoje žvarbią 
spalio popietę jaukiai šilta.

Naujos knygos apie Siauru-
ką viršelį puošia Anykščių 
stoties ir amžinojo akmenų 
grindinio paveikslėlis.

Siaurukas - neatsiejama Anykščių istorijos ir kraštovaizdžio da-
lis. (Nukelta į 11 psl.)
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Pamanė, kad STT agentai yra 
vagys

Teisme liudijo K.Tubio vi-
suomeniniam rinkimų komitetui 
,,Anykščių krašto labui“ aukojusi 
kaunietė Daiva Gudavičienė, Na-
cionalinės žemės tarnybos (NŽT) 
Anykščių skyriaus darbuotojai 
Renata Tubienė, Valdas Čenys ir 
Lina Venckienė bei Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
darbuotojos Audronė Savickienė, 
Alvyta Vitkienė, Vida Jakniūnienė 
ir Rima Budreikienė.

K.Tubio visuomeniam komitetui 
1000 eurų sausio mėnesį įnešusi 
Kaune gyvenanti, žemėtvarkos 
įmonę turinti D.Gudavičienė iš es-
mės patvirtino ankstesnių liudinin-
kų parodymus. Ji kalbėjo panašiai, 
kaip ir prieš savaitę parodymus 
davusi anykštėnė, dantų klinikos 
,,Teradenta“ savininkė Karolė Ku-
gienė.

D.Gudavičienė teismui sakė, 
kad K.Kugienė jai atvežė pini-
gus, jos abi nuėjo iki bankoma-
to, K.Kugienė įdėjo pinigus į 
D.Gudavičienės sąskaitą, o vėliau 
pastaroji juos pervedė K.Tubio 
komitetui. ,,Karolė atvažiavo, pa-
prašė pervesti pinigus. Davė la-
pelį, kuriame parašyta sąskaita ir 
gavėjo pavadinimas. Paskui man 
tuos pinigus grąžino, o aš juos grą-
žinau Karolei“, - teismui kalbėjo 
D.Gudavičienė.  

Ji teismui sakė, kad yra jau kelis 
kartus apklausta ir namuose, ir dar-
be, ir STT įstaigoje. Moteris teismui 
aiškino, kad buvo sekama ir galvo-
jo, kad jos namą stebi vagys. ,,Gal 
septintą valandą ryto per tvorą lipo 
du vyriškiai. Kai aš prie jų priėjau 
- prisistatė, jog STT pareigūnai“, - 
teismui guodėsi D.Gudavičienė, o 
bylą nagrinėjanti teisėja Monika 
Benetė jai nurodė savo santykių su 
STT toliau nebenagrinėti, nes tai 
nėra susiję su byla.

D.Gudavičienė vykstant ikiteis-
miniam tyrimui turėjo specialio-
sios liudinkės statusą, dabar ji yra 
paprasta liudininkė. Moteriai auka 
buvo grąžinta todėl, kad komitetui 
paaukoti 1000 eurų viršijo 10 proc. 
jos metinių pajamų.   

Ji teismui aiškino, kad 
K.Kugienės prašyme pervesti pi-
nigus komitetui neįžvelgė krimi-
nalo, pinigus moterys į bankomatą 

įdėjo nesislaptydamos, o kodėl 
K.Kugienė prašė šios paslaugos, 
nesiaiškino, nes ja ypatingai pasi-
tiki.

NŽT darbuotojai teigė tik darę 
savo darbą

NŽT darbuotojai teismui aiškino, 
kaip ir kodėl jie atliko sklypo, esan-
čio Šaltupio gatvės 6 A, kadastrinių 
matavimų korekcijas, o savivaldy-
bės valdininkai pasakojo apie savo 
veiksmus.

Pirmoji iš NŽT darbuotojų kal-
bėjo Anykščių skyriaus patarėja 
R.Tubienė. Ji teismui nurodė, kad 
giminystės ryšių su buvusiu Anykš-
čių rajono meru neturi, o tokios 
pačios jųdviejų pavardės yra tik su-
tapimas. ,,Lapkričio mėnesį man iš 
savivaldybės skambino A.Vitkienė, 
klausė dėl to sklypo pirkimo arba 
nuomos. Paaiškinau, kad gali būti 
tik nuomos aukcionas, jeigu tas 
sklypas nereikalingas visuomenės 
reikmėms./.../Man sakė, kad pats 
meras teiravosi“, - teismui kalbėjo 
R.Tubienė. Ji dėstė, kad skambutis 
iš savivaldybės administracijos jos 
nenustebino, nes toks skambutis nei 
pirmas, nei paskutinis. NŽT darbuo-
toja teismui sakė, jog net nežinojo, 
kad yra sklypas adresu Šaltupio g. 
6A.     

Sprendžiant iš jos ir iš kitų liu-
dininkų parodymų, keliant doku-
mentus, paaiškėjo, kad sklypo ma-
tavimai atlikti prieš daugelį metų, 
todėl jie nebeatitiko reikalavimų, 
reikėjo atlikti naujus kadastrinius 
sklypo matavimus. Sklypas Šal-
tupio g.6A yra ne savivaldybės, o 
valstybės nuosavybė, tačiau, pasak 
R.Tubienės, ji nenustebo, kad sa-
vivaldybė rūpinasi svetima žeme. 
,,Leidimus statyboms išduoda sa-
vivaldybė, savivaldybė turi teisę 
keisti sklypo paskirtį ir naudojimo 
būdą. /.../ Man Alvyta sakė, kad rei-
kia greitai, bet aš atsakiau, kad pa-
darysiu, kaip priklauso“, - teismui 
liudijo NŽT darbuotoja. 

Liudininkės kaltinamasis K.Tubis 
klausė, ar nesusidarė įspūdis, kad 
A.Vitkienė merą prašyme minėjo 
tik tam, kad tas prašymas būtų sva-
resnis. ,,Man nebuvo svarbu, kas 
prašo“,  - atsakė R. Tubienė.

NŽT Anykščių skyriaus vyriau-
siasis specialistas V.Čenys teismui 
sakė, kad jo darbas - kadastrinio 
matavimo bylų tikrinimas ir jis, ga-
vęs nurodymą patikrinti Šaltupio g. 

Kęstučio Tubio byla: turėsime geriausiai 
ištirtą žemės sklypą

6 A sklypo bylą, atliko savo darbą. 
,,Eilinė byla - niekuo ji nuo kitų 
nesiskyrė. Niekas neprašė padaryti 
greičiau“, - kalbėjo V.Čenys.

NŽT Anykščių skyriaus vyriau-
sioji specialistė L.Venckienė po 
V.Čenio atliktų procedūrų parengė 
konkretų sprendimą dėl kadastrinės 
bylos tvirtinimo, o jį pasirašė NŽT 
Anykščių skyriaus vedėjas Dainius 
Petrauskas. L.Venckienė nurodė, 
kad darbas buvęs rutininis, bylos 
medžiagą ji gavo sausio 7-ąją, raš-
tą parengė sausio 14-ąją. ,,Ar tai 
reiškia skubą?“ - paklausė vienas 
iš K.Tubio advokatų. Ji atsakė, jog 
buvęs normalus tempas, nes tokio 
pobūdžio dokumentus privaloma 
parengti per 10 dienų.

,,Aukščiausiojo“ nurodymas...

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vyriausioji spe-
cialistė A.Vitkienė teismui dėstė, 
jog jos tiesioginė vadovė, Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėja 
A.Savickienė nurodė skubiai atlikti 
veiksmus, kad Šaltupio g. 6A skly-
pe būtų galimos statybos.

 ,,Turi būti skubiai atlikta, nes 
to prašo valdžia“, - teismui sakė 
A.Vitkienė. Teisėjos M.Benetės per-
klausta - kokia valdžia, A.Vitkienė 
sakė, kad jai A.Savickienė nurodžiu-
si, kad ,,aukščiausiasis“. ,,Supratau, 
kad meras“,- sakė A.Vitkienė.

A.Vitkienė tikino nežinojusi, 
kokios turėtų būti atliktos procedū-
ros, todėl, gavusi skyriaus vadovės 
nurodymą, pirmiausia skambino į 
NŽT, R.Tubienei. ,,Tą pačią dieną 
jai skambinau. Klausiau, kaip pa-
keisti paskirtį, kad būtų galimos sta-
tybos, kokius turime atlikti veiks-
mus, kad byla ateitų iki jų. Tada 
parašiau užsakymą Architektūros 
ir urbanistikos skyriui pakeisti ka-
dastro duomenis, kurių prašė mūsų 
vedėja. Pasakiau V.Jakniūnienei, 
kad šito sklypo pakeitimai turi būti 
kuo skubiau padaryti ir prašiau in-
formuoti kas tris dienas, kas vyksta. 
Vedėja taip pat sakė ją informuoti 
kas tris dienas“, - teismui kalbėjo 
A.Vitkienė. ,,Ar tai įprasta prak-
tika?“ - regis, omenyje turėdama 
nurodymą informaciją pateikti kas 
tris dienas, Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vyriausiosios specialistės 
paklausė teisėja M.Benetė. ,,Iš ve-
dėjos pusės - man tai buvo pirmas 
kartas“, - atsakė A.Vitkienė. 

Vėliau kalbėta apie Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus turimą 
raštą, ant kurio tuometinė laikinoji 
skyriaus vedėja V.Jakniūnienė už-
rašė vizą: ,,informuoti kas tris die-
nas“. 

,,Kodėl jūs dirbote su tuo skly-
pu, jeigu jis valstybės nuosavy-
bė?“ - A.Vitkienės klausė K.Tubio 
advokatas Giedrius Danėlius. ,,Ir 
man kilo toks klausimas“, - atsakė 
A.Vitkienė. 

 Pasak jos, dar kai Anykščių sa-
vivaldybės administracijoje vyriau-
siąja architekte dirbo Daiva Gasiū-
nienė, minėtame sklype svarstytas 
planas įrengti viešąją erdvę mieste-
lėnams.

Po to advokatas G.Danėlis ir 
pats K.Tubis bandė atkreipti teis-
mo dėmesį dėl A.Vitkienės interesų 
konflikto valstybės tarnyboje, taip 
suponuodami mintį, kad liudininkė 

gali būti pikta ant tuometinio mero 
K.Tubio, tačiau teismas sustabdė 
šios linijos rutuliojimą, kaip nesusi-
jusį su byla.

Terminas atsirado po pokalbio 
su meru

Buvusi laikinoji Anykščių ra-
jono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
V.Jakniūnienė teismui liudijo, kad, 
gavusi A.Vitkienės prašymą patiks-
linti sklypo Šaltupio g. 6A kadas-
trinius matavimus, jį nukreipė savo 
skyriaus darbuotojai R.Budreikienei 
bei ranka ant to rašto užrašė: ,,infor-
muoti kas 3 dienas“. V.Jakniūnienė 
teismui nurodė, kad šis užrašas 
atsirado ne dėl jos pokalbio su 
A.Vitkiene, o po pokalbio su tuo-
metiniu meru K.Tubiu. ,,Ne mano 
terminas sugalvotas, jis atsirado po 
pokalbio su meru. Viza tam, kad 
specialistas atkreiptų dėmesį, jog 
darbą skubiai reikia daryti“, - teis-
mui sakė V.Jakniūnienė. 

Po to ji gyrė K.Tubį, sakė, jog 
rajonui mirtinai reikia investuotojų, 
o ,,merui K.Tubiui rūpėjo savival-
dybės reikalai“.  ,,Ar K.Tubis bū-
davo operatyvus sprendžiant klau-
simus?“ - V.Jakniūnienei klausimą 
pateikė K.Tubio advokatas Arūnas 
Petrauskas. ,,Manau, kad taip“, - at-
sakė V.Jakniūnienė. 

K.Tubis V.Jakniūnienei taip pat 
uždavė kelis klausimus, kurių esmė 
- iliustruoti, kad savivaldybėje visus 
klausimus buvo stengtasi spręsti 
kiek įmanoma greičiau.   

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus  darbuotoja R.Budreikienė 
savo parodymuose dėstė, kad sa-
vivaldybėje buvę skubių darbų, 
tačiau ji sakė neatsimenanti, kad 
ant kito kurio rašto būtų nurodytas 
terminas atsiskaityti kas tris dienas. 
Pasak R.Budreikienės, Šaltupio g. 
6 A sklypo kadastriniai matavimai 
buvo atlikti gal 1993 ar 1995, todėl 
juos reikėjo atlikti iš naujo. ,,2016 
metais dalyvavote sklypų planavi-
me, ar atsimenate, kokie ten buvo 
sklypai? Ar atsimenate pokalbį dėl 
Sportininkų g. 21 sklypo?“ - liudi-
ninkės klausė kaltinamasis K.Tubis. 
,,Atsimenu, jog jūs mane spaudėte, 
pokalbis buvo griežtas“, - atsakė 
R.Budreikienė.   

 
Dabar geriau atsimena nei 

prieš pusmetį

Paskutinė  liudijusi Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėja 
A.Savickienė tikino, kad K.Tubio 
,,aukščiausiuoju“ ji nevadina.  Į 
K.Tubį oficialioje aplinkoje 
A.Savickienė sakė kreipdavusis tik 
,,mere“, o neoficialioje - vadindavo 
ir Kęstučiu, mat jiedu buvę ben-
draklasiai. Atsakydama į teisėjos 
M.Benetės klausimą, liudininkė 
pripažino, kad buvo K.Tubio visuo-
meninio komiteto ,,Anykščių kraš-
to labui“ narė, tačiau rinkimuose 
nedalyvavo.

A.Savickienė teismui nurodė, kad 
2018 metų pabaigoje buvo iškviesta 
į mero K.Tubio kabinetą, kuriame 
sėdėjo interesantas, kuris domė-
josi patalpų, esančių Šaltupio g. 1 
(DPC klinika - aut. past.) nuoma. 
,,Paaiškinau, kad nuoma sudaryta 
gal iki 2023 m. Interesantas pasiūlė 
nutraukti sutartį su nuomininkais. 

Tą pačią ar kitą dieną mane meras 
pakvietė ir paprašė išsiaiškinti dėl 
Šaltupio g. 6A sklypo. Išsiaiškino-
me, kad sklypas suformuotas, bet 
seniai, jau nebeatitinka dabarti-
nių reikalavimų“, - teismui liudijo 
A.Savickienė.

Vėliau ji sakė, kad, kas buvo tas 
interesantas, sužinojusi tik iš STT. 
,,Atsimenu, kad jaunas žmogus ir 
kad jam labai reikėjo to Šaltupio g. 
1 pastato. Aš to jaunuolio ir dabar 
neatsiminčiau. /.../Įdomi buvo jo 
laikysena: man įėjus į mero kabine-
tą jis net nepasuko galvos“, - apie 
susitikimą su R.Kugiu teismui kal-
bėjo A.Savickienė.

Ji tvirtino, kad K.Tubis jos nei 
spaudė, nei skubino spręsti Šaltu-
pio g. 6A sklypo klausimą. Taip 
pat ji aiškino, kad savo pavaldinės 
A.Vitkienės irgi neraginusi. ,,Že-
mės sklypai nėra mano skyriaus 
kompetencija. A.Vitkienė labiau 
specializuojasi šituose dalykuose, 
tai pavedžiau jai išsiaiškinti. Ne 
mūsų skyriaus kompetencija -  ir 
man buvo visai neįdomu“, - tvirtino 
A.Savickienė, o A.Vitkienė, pasak 
jos, dirbo operatyviai ne todėl, kad 
kas jai taikė spaudimą, bet todėl, jog 
,,ji visas užduotis atlieka greitai“. 

Visos apklausoje dalyvavusios 
savivaldybės administracijos dar-
buotojos tikino, kad nesilaikė to 
trijų dienų termino: nei ką nors apie 
sklypo formavimo eigą informavo, 
nei kas nors jų apie tai klausė. 

Byloje valstybinį kaltinimą pa-
laikanti Panevėžio apygardos pro-
kuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos skyriaus prokurorė 
Dalia Markauskienė A.Savickienei 
priminė, kad ji per ikiteisminį ty-
rimą ir teisme liudija skirtingai. 
,,Tada buvo šokas -  ne kasdien STT 
klausimus užduoda“, - apie tai, kad 
po įvykių praėjus daugiau nei pus-
mečiui jos parodymai yra teisinges-
ni, sakė A.Savickienė. 

Prokurorė D.Markauskienė 
teisme perskaitė ištrauką iš tele-
foninio pokalbio tarp K.Tubio ir 
A.Savickienės  scenogramos ištrau-
ką. Jiedu kalbėjosi laidiniu telefonu 
pernai metų lapkričio 27-ąją. ,,Inici-
juojam biški tada to sklypo pajudini-
mą“, - per tą pokalbį A.Savickienei 
sakė K.Tubis.

O teisėja M.Benetė stebėjosi, ko-
dėl A.Savickienė, tikinanti, kad vi-
suomet stengiasi gerai atlikti darbą, 
nesidomėjo žemės sklypo proceso 
eiga.    

Molėtų rūmuose teismo posėdis 
buvo suplanuotas ir penktadienį, ta-
čiau ketvirtadienį pavykus apklausti 
visus liudinikus pagal pirmajį bylos 
epizodą, posėdis buvo atšauktas. 
Kitas posėdis planuojamas rugsėjo 
16-ąją.  

Priminsime, jog K.Tubis STT 
pareigūnų buvo sulaikytas šių metų 
sausio pabaigoje. Jam pareikšti įta-
rimai prekiavus poveikiu - kyšio 
ėmimu siekiant sudaryti išskirtines 
sąlygas įsigyjant žemės sklypą bei 
išasfaltuoti keliuką į įmonės terito-
riją Antrųjų Kurklių kaime bei ne-
materialaus kyšio ėmimu.  Vėliau 
K.Tubiui buvo paskirtos kardomo-
sios priemonės. Viena jų - nušalini-
mas nuo mero pareigų. Į mero ka-
binetą po nušalinimo jis nebegrįžo. 
Vykstant šiems procesams, K. Tu-
bis pralaimėjo tiesioginius Anykš-
čių rajono mero rinkimus.  

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (kairėje) 
tvirtino, jog ją tvarkyti žemės sklypo reikalus skubino skyriaus 
vedėja Audronė Savickienė. O pastaroji aiškino, kad ne tik jos 
neskubino, bet ir apskritai Šaltupio gatvės sklypu nesidomėjo.  



2019 m. rugpjūčio 31 d. 

pirmadienis 2019 09 02

sekmadienis 2019 09 01

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Du ančiukai ir žąsinas 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Druskos princesė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Pakrantės 
12:55 Žirafa. Susipažinkime 
iš arčiau 
13:50 Mis Marpl 5 N-7. Palšas 
žirgas 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Džimas Saga ir mašinis-
tas Lukas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“. 
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 Toks gyvenimas! N-14. 
00:25 Ani Hol N-14. 

06:50 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:20 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:50 “ “Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 

08:40 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 
09:40 Misija “Karvės” 
11:15 Lesė 
13:10 Keistas penktadienis 
15:05 Artūras, svajonių milijo-
nierius N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
Projektas. 
21:35 Tarp mūsų, mergaičių. 
N14. 
23:25 Pinigų monstras N14. 
01:20 Pinigų kalba 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
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:25 “Krepšinio namai”. 
10:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Kanada 
- Australija. Rungtynių pertrau-
koje - “Krepšinio namai”.
12:25 “Krepšinio namai”. 
12:30 “Seni vilkai” N-7
14:25 “Krepšinio namai”. 
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Senegalas 
- Lietuva. Rungtynių pertrau-
koje - “Krepšinio namai”.
16:25 “Krepšinio namai”. 
16:30 “Havajai 5.0” N-7
17:25 “Už Kaukazo”. N-7

18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai” N-7
22:00 “Kartą Venecijoje” N-14
23:55 “Iksmenai. Apokalipsė” 
N-7 (kart.)

06:30 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė - Europos rinktinė (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Augintinių talentų šou” 
10:30 Deividas Atenboras. 
Kiaušinių stebuklas 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Džeimis gamina 
Italijoje” 
13:55 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:55 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:25 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:25 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:40 “Juodasis sąrašas” N-7. 
22:40 “Sostų karai” N14. 
23:50 Sapnų demonai (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
22:45 Atlygis N14. 
01:05 Apgavikai (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kauno „Hanza dienos 
2019“. (kart.).
06:45 Daiktų istorijos. (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. Antanas 
Dilys. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Prahos lituanistų 
pasiekimai. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pažinimo džiaugsmas. 

Ar gyvūnai geba jausti? 
13:00 Stop juosta.
13:30 Koncertuoja 
„Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys“.
14:25 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
14:40 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. Finalai. 
16:15 Šventadienio mintys. 
16:40 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Istorijos perimetrai. 2 
d. Vasario 16-oji. 
19:40 Dauntono abatija 5 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Gala koncertas iš tea-
tro „La Scala“. 
00:05 Šnipas, kuris mane 
mylėjo N-14. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Išlikimas” (kart.)
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” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Prancūzijoje.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Senegalas 
- Lietuva.
00:30 “Lūšnynų milijonierius” 
N-7 (kart.)

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“. D.Filmanavičiūtė. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
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. 
M. Starkus. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte . 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui 2.
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. 
J. Jankevičius. 
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. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40  Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 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  Vokietija 86 N-14
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 “Bjaurusis ančiukas 

Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Svetingi namai N14
00:30 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7.
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Maisto kelias”. (kart.)
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”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Kobra 11” N-7
00:00 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7.
08:25 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7.
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
10:25 “Kobra 11” (k) N-7.
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) 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 Pagrobtas gyvenimas 
N14. 
23:10 Pagirios Las Vegase 
(k) N14. 
01:15 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:10 “Akloji” (k) 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Ponas Bynas” 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
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 Suktukas N14
22:50 “Amžina meilė” N-7.
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. „Memeland“ 
(Lietuva). (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Pažinimo džiaugsmas. 
Ar gyvūnai geba jausti? 
(kart.).
08:45 Lietuvos mokslinin-
kai. Kalbininkė Danguolė 
Mikulėnienė. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 5 N-7 
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Šventinis koncertas 
Mokslo metų pradžiai ir 
Laisvės dienai „Dainuojame 
Tėvynei ir laisvei“. 

19:30 Sigutė. 
19:55 Dainuoju Lietuvą.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Anarchija Žirmūnuose. 
23:00 Pranciškonų metai. Po 
žvaigždiniais skliautais. 
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” 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 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
15:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Puerto 
Rikas – Ispanija.
17:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
18:30 “Moderni šeima” 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 “Pjūklas” S
01:05 “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. A. Mamontovas. 
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 2019 m. „Formulės-1“ 
čempionato Belgijos apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
18.57 Rubrika “Verslo genas” 
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
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 genas”.
23.30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
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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 poli-
cija 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.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40  Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro 
programa.
23:00  Užverbuotas N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7.
09:50 “Mirtinas ginklas” N-7.
10:50 “Kandisė Renuar” N-7.

12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė”  
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 “Galiu rytoj” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7.
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Išžudyti visus N14. 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
10:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Australija – 
Senegalas.
12:30 “Pažadėtoji” N-7
14:25 “Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apž-
valga”.
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Lietuva – 
Kanada. Rungtynių pertraukoje 
- “Krepšinio namai”.
16:25 “Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apž-
valga”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7

18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Juodas vanduo” N-14
00:10 “Įrodytas nekaltumas” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7.
07:15 “Pragaro virtuvė” (k) N-7.
08:10 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7.
09:10 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7.
10:10 “Kobra 11” (k) N-7.
11:10 “Ekstrasensų mūšis” (k) 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 Niekada nepasiduok 3 N14
23:00 Pagrobtas gyvenimas (k) 
N14
01:05 “Akloji zona” (k) N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Ponas Bynas” 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 

14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) N-7.
16:00 “Svaragini. Amžina draugys-
tė” 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 žmogžudystės 
VIII. Mirtis per regatą N-7.
23:00 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo festi-
valis 2019. „Karsu band“ (Turkija). 
1 d. (kart.).
06:55 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčia.
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Nežinoma Čekijos Lietuva. 
(kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Istorikas Antanas Tyla. 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Šventinis koncertas Mokslo 
metų pradžiai ir Laisvės dienai 
„Dainuojame Tėvynei ir laisvei“. 
(kart.).
14:40 Sigutė. (kart.).
15:10 Saros muzika. Šiuolaikinė 
klasika (kart.).
15:25 ...formatas. Poetė Daiva 
Čepkauskaitė. 
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. 
19:05 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. (kart.).
19:15 Leninas. Žlugęs mitas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos N-7. 
Gyvenimo svajonė 
23:00 Paliekant Neverlandą S
01:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
13:00 “Moderni šeima” (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 bendri-
kas” N-7
18:00 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
18:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Lietuva – 
Kanada.
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Mechanikas” N-14
22:50 “Transporteris” N-7

23:50 “Pėdsakai” N-7
00:30 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
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 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. 
Starkus. 
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.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
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 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 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 1 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.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40  Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 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  Dingę be žinios 1 
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. 3 s. 
(kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30  KK2. N-7. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 “ Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 2:22 N14. 
00:25 “Antrininkas” N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (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”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Keleiviai” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:55 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14
00:55 “Vaiduoklių ieškotojai” 
N-14

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 “Akloji zona” N-7.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Išlaipinimo zona N14. 
23:00 Niekada nepasiduok 3 
(k) N14. 
01:00 “Akloji zona” (k) N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Ponas Bynas” 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 

N-7.
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Mokytojas” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės VIII. Lemtingoji orchidėja 
N-7.
23:00 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. „Karsu band“ 
(Turkija). 2 d. (kart.).
06:45 ...formatas. Poetė Daiva 
Čepkauskaitė. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Biochemikas Mindaugas 
Zaremba. 
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 Leninas. Žlugęs mitas 
15:25 ...formatas. Poetas 
Mindaugas Nastaravičius.
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. 
19:10 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia.
19:15 Anapus Žemės. 
Kosmoso apgyvendinimas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Šaltis liepą N-14
23:15 Veiksmas ir bausmė 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
13:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Italija – 
Serbija.
16:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Kikboksininkas. 
Atpildas” N-14

23:25 “Transporteris” N-7
00:30 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
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 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
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 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 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 1 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.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40  Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00  Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.

13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30  KK2. N-7. 
20:00  Valanda su Rūta. 
21:00 “ Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Nudegęs N14
00:30 “Antrininkas” N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
10:25 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
10:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Kanada – 
Senegalas. Rungtynių pertrau-
koje – “Krepšinio namai”.
12:25 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
12:30 “Pažadėtoji” N-7
14:25 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Lietuva – 
Australija. Rungtynių pertrauko-

je – “Krepšinio namai”.
16:25 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pavojingasis Bankokas” 
N-14
00:00 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) N-7.
08:30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (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 gru-
pė” 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 Techninis nokautas N14
22:50 Išlaipinimo zona (k) N14
00:50 “Akloji zona” (k) N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 

11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7. 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
14:55 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7.
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Mokytojas” N-7.
20:00 “Privatūs detektyvai” N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Meta N-7. 
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:45 “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 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:15 Į sveikatą!. (kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Matematikas Konstantinas 
Pileckas. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
13:55 Pranciškonų metai. Po 
žvaigždiniais skliautais. (kart.).
14:50 Anapus Žemės. Kosmoso 
apgyvendinimas (kart.).
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 4. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Cary Grantas. Kita vei-
drodžio pusė 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Skerdykla Nr. 5 N-14
23:10 Revoliucijos muziejus 
00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (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 bendri-
kas” N-7
18:00 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
18:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Lietuva – 
Australija.
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Lemiamas tyrimas” N-14

23:20 “Transporteris” N-7
00:25 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
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 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
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 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 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 1 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.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40  Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Juros periodo parkas. 
N-14
01:00 LRT radijo žinios.

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 “Bjaurusis ančiukas 

Niujorke” N-7.
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30  KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena N-7.
23:55 Stebėtojai N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėg-
si” N-7
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
17:00 “TV Pagalba”. N-7
17:55 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas” N-7
21:10 “Kingsman. Slaptoji 
tarnyba” N-14
23:50 “Volstryto Vilkas” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7.
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7.
08:25 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7.
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
10:25 “Kobra 11” (k) N-7.
11:25 “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 Kikboksininkas 5. 
Atpildas N14
23:20 Techninis nokautas (k) 
N14

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7. 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
14:55 “Privatūs detektyvai” 
(k) N-7. 
16:00 “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 “Privatūs detektyvai” 
N-7.
21:00 “Nebylus liudijimas” 
N14
23:15 Pasakų pasaka N14
01:40 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. Džiazo dienos Tauragėje. 
1 d. (kart.).
07:00 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:15 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė. (kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Biologas, biofizikas Vincas 
Būda. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 2 
d. Vasario 16-oji. (kart.).
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Ar gyvūnai geba jausti? 
(kart.).
14:30 Cary Grantas. Kita 
veidrodžio pusė (kart.).
15:25 ...formatas. Poetė 
Giedrė Maybe. 
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 4. 
19:00 Pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 
Moterys. Tiesioginė translia-
cija iš Budapešto. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Tyrėja N-14
23:00 Subtilu-Z. Naujo al-
bumo „Play Life“ pristatymo 
koncertas.
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
13:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
13:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 

22:00 “Insurgentė” N-14
00:20 “Kikboksininkas. 
Atpildas” N-14 (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 Šauliai. Tėvynės labui.
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.
19.00 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „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.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 rugsėjo 30 d.)

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

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

Rugpjūčio 3-iąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Baravykas“ teisingas at-
sakymas -  KARE KAIP KARE. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  45 skaitytojai. 
Tai anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, A.Kavolienė, Z.Vanagienė, G.Ražanienė, 
R.Kavoliūnienė, D.Varnienė, E.Tamulėnienė, A.Skaržauskienė, J.Mieželienė, 
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, A.Lunevičius, O.Arienė, 
V.Stasiūnienė, J.Vileitienė ir V.Vilčinskienė;  V.Stazdienė, D.Sudeikienė ir R.Puolis 
iš Kavarsko; S.Žibutienė, G.Radzevičienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; B.Gudonienė 
iš Viešintų, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Ute-
nos, R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, O.Petronienė iš 
Smėlynės, M.Risakovienė iš Debeikių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Šiaučiūnienė iš 
Mitašiūnų, S.Želnienė iš Maželių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, 
B.Aukštakalnienė  iš Kurklių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, I.Guobienė iš Svėdasų, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, T.Patumsienė iš Vikonių 
.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Baravykas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks G.RADZEVIČIENEI iš Šovenių.  
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:20 Bebė ir Tina. Sutrikę 
ir apkerėti 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Audros katės
12:55 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai. Čoko. Kolumbijos 
laukinė pakrantė 
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 Daiktų istorijos. 
18:45 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Ukraina. 
21:00 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
21:05 Panorama.
21:27 Sportas. Orai.
21:35 Gražiausios poetų 
dainos. 
23:10  Madam N-14
00:40 Juros periodo parkas. 
N-14 (kart.).

06:55 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:25 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:55 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:20 “Riterių princesė 
Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 

09:40 Kung Fu Triušis 
11:25 Ratai 
13:55 Herbis. Lenktynių 
asas 
15:55 Ir vėl tu! N-7. 
17:55  Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Piktieji paukščiai. 
Filmas 
21:25 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels 
N-7.
23:40 Uošvio tvirtovė N14
01:35 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena (k) N-7.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta”
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
11:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019. 
Rungtynių pertraukoje - 
“Krepšinio namai”.
12:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
13:00 “Karaliaus Saliamono 
kasyklos” N-7
15:00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019.
17:00 “Pasaulio vyrų krepši-

nio čempionato apžvalga”.
17:25 “Keliauk Lietuvoje”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Marsietis” N-14
23:55 “Visi nori Nikolės” S

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7.
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7.
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
2018 m. 
10:00 “Augintinių talentų 
šou” 
10:30 “Didžioji žydrynė” 
11:50 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7.
12:20 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:50 “Džeimis gamina 
Italijoje” 
14:00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:55 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:25 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
18:25 “Pavojingi kaimynai” 
N-7.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Pagrobtieji N14. 
23:55 Skambutis 3 N14. 
 

07:05 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 

08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7.
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai”
12:30 “Akloji” 
13:35 “Mylėk savo sodą” 
14:40 “Būrėja” (k) 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7.
21:00 Mirtys Martinikoje 
N14. 
23:05 “Begėdis” S
01:15 Trise valtimi arba be 
irklo N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“. 
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 Bado meistras. Teatro 
„Meno fortas“ spektaklis. 
13:30 Laumės juosta 2019.
15:00 Dainuoju Lietuvą.
15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
15:50 Euromaxx. 
16:20 Klauskite daktaro 

17:10 Stilius 
18:05 Atrankos į „UEFA 
EURO 2020“ apžvalga.
18:35 Klausimėlis.lt.
19:00 Pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 
Vyrai. Tiesioginė transliacija 
iš Budapešto. 
20:00 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Munreikeris N-7
23:05 Koncertas „Open to 
the World“. 
00:55 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Amerikos dievaitis” 
(kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:30 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019.
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
14:00 “Išlikimas”
15:00 “Sandėlių karai” N-7
15:30 “Gatvės šokiai” N-7
17:30 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Lietuvos vyrų krep-

šinio rinktinės rungtynės 
pasaulio čempionate.
00:00 “Insurgentė” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Vincas Būda“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Berlynas. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ 
Akas. N-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E. Dragūnas. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A. Valinskas. 
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. M. Starkus
00.05 „Karo merginos“ N-7.



 
2019 m. rugpjūčio 31 d.VIETOS IR VARDAI

pro rakto skylutę

Rimantas VAnAGAs

Su(iš)maniai krutant (paskutinis įkvėpimas)

kas dvasią dalina,
Kas š... gamina... 
Šiais nežinomo genialaus 

poeto žodžiais norėčiau dėti pa-
skutinį tašką, liautis žvilgčiojęs 
pro ankštą rakto skylutę. nepa-
togu, nesveika akiai, sprandui 
ir stuburui. Be to, kam drumsti 
miegą nuostabiausią sėkmės 
istoriją sapnuojančiam lietu-
viui?.. savaime suprantama, 
paskutinis akordas privalo būti 
itin optimistinis: antraip kam, 
vardan ko išvis gyvenam? Todėl 
iškart peršoksiu į kitą – gal 
paralelinį, gal būsimą pasaulį.

...saulėtą popietę Baranaus-

ko aikšte srūva ausiai malonus 
ošimas. negi Šventoji, atsi-
minusi senus laikus, išsiveržė 
iš krantų?Ačiū Dievui, ne: tai 
vienas po kito šnara dviračiai 
savivaldybės, parduotuvių, ban-
kų, kultūros įstaigų link. kaip 
švedai ar danai, anykštėnai 
jau suprato, jog dviratis – ne 
vien smagi pramoga adrenalino 
išsiilgusiems vaikiams, o kas-
dienis visų, suaugusių ir mažų, 
ritualas, padedantis gyventi 
sveikai ir saugiai, sportiškai, 
ekologiškai ir taupiai. (Anykš-
čiuose neseniai lankęsis švedų 
žurnalistas Olė svensenas įta-
riai kraipė galvą, netikėdamas, 
kad mes tokie turtingi – tiesia-
me brangius takus be apčiuo-
piamos naudos sau patiems!).   

Geras tonas dabar Anykš-
čiuose – kaip Prancūzijoj 
ar Švedijoj – ne tik neturėti 
namuose televizoriaus, bet ir 
nevažinėti po miestelį automo-
biliu! nebent iš didelio reikalo. 
Todėl visa kur vyrauja ramybė, 
grynas oras, visiems užtenka 
vietos, žmonės nebežiopčioja 
kaip žuvys, išmestos į krantą, jų 

nebegąsdina staigus stabdžių 
ir žioplių cypčiojimas: vyrai ir 
moterys, kaip kokioj Amerikoj, 
prasilenkdami šypsosi, kilnoja 
kepurėles, moja vieni kitiems... 

lėtas, gėlynais ir medžiais, 
aromatinga kava kvepiantis 
miestukas, atgaivos oazė... 
Tokius miestelius savo tėvy-
nėje mėgsta italai ir ispanai, 
bet ar jie gali prilygti mums 
sodria žaluma, gaiviu vėjeliu?.. 
Dvelksmas nuo parko pusės 
atneša ir kitokių garsų: tai 
stygas, pučiamuosius ir savo 
balsus derina anykštėnai mu-
zikantai, jiems patinka viešose 
gimtojo miesto erdvėse repetuo-
ti prieš atsakingus koncertus, 
o ir šiaip džiuginti praeivius. 
Ypač mielai vasaros vakarais 
miestelyje koncertuoja mokyklų 
ansambliukai, ligi tol skundęsi 
dėmesio, paramos stoka. kai 
daugelis anykštėnų įsitikino 
tokios muzikos privalumais, 
gabiam, guviam jaunimui 
nebestinga nei klausytojų, nei 
rėmėjų. O kas nori žaibų ir 
trenksmų, traukia į  tam atviras 
pamiškes, paežeres.

laukinis turizmas, kai 
žmoneliai bėgdami dirsteldavo 
gido rodoma kryptimi ir vėl 
su atkištais telefonais tekinom 
bėgdavo toliau, gana greitai 
nusibodo ir išsikvėpė: kokia jo  
prasmė, nauda ir malonumas? 
Todėl paviršutiniškus vizua-
lius projektus papildė kur kas 
dvasingesni (intelektualesni?) 
renginiai. Motyvuotų Anykščių 
svečių, kurie nelekia kaip išde-
gę akis, bent jau savaitgaliais 
laukia pažintiniai koncertai 
su juozo Ulbos ir Petro Biržio 
armonikų raitomom melodijom, 
seserų kairiūčių giesmėm, 
Onos Zabielaitės-karvelienės 
dainuotom operų arijom, anykš-
tėnų kompozitorių kūriniais...  

literatūros sostine tituluo-
jamam miestui puikiai dera 
aktorių tarmiškai, o ir įvairiom 
pasaulio kalbom skaitomas 
A.Baranausko „Anykščių 
šilelis“, anykštėnų rašytojų  
kūrinių inscenizacijos, vaka-
rykščių ir šiandienos poetų 
eilės, tiesioginiai ir netiesiogi-
niai susitikimai su jais. Linksmi 
ir graudūs spektakliai iš vietos 

žydų gyvenimo, įstabūs jų pali-
kimo fragmentai...

kadangi kairįjį ir dešinįjį 
Šventosios krantus jungiantis 
tiltas atiduotas pėstiesiems 
ir dviratininkams (nekantrūs 
ratuotieji dumia aplinkkeliu), 
jis su visa patilte marguoja ir 
anykštėnų, ir iš visų pasviečių 
suvažiavusių dailininkų kūri-
niais – vos ne kaip Monmartre. 
Žinoma, telpa čia ir vienas 
kitas kioskelis – su Anykščius 
pristatančiais leidiniais, suve-
nyrais, karazijos vyno suve-
nyriniais buteliukais, rūkyta 
žuvim, čionykščių sodų vaisiais 
ir sultimis... smulkūs prekijai 
vasarą, dideliam prekybos cen-
trų apmaudui ir dar didesniam 
pirkėjų džiaugsmui, dienąnakt 
nesnaudžia ir Anykščių sena-
miestyje... 

Visko nė neišsakysi! juolab, 
tikiu, dažnas mūsų turi savų 
savo krašto, miesto ateities 
vizijų. svarbiausia, manding – 
su(iš)maniai krutėti: kas taip 
kruta, tas ir kitų nepamiršta, ir 
idėjų nepritrūksta, ir apskritai 
– gyvena pilnatvėj!

„Tele2“ pasiūlymas: telefonai su nuolaida ir dovanomis
Rudens proga „Tele2“ skelbia nuolaidas telefonams, o kartu su jais vos už vieną centą dovanoja 

išmanius įrenginius. Nuo išmaniosios apyrankės iki papildomo išmaniojo telefono – dovaną išsirinkti 
galima pačiam.

„Rudens pradžioje tėvams padaugėja išlaidų, be to, dažnai būtent prieš naujus mokslo metus moksleiviai 
gauna savo pirmąjį išmanųjį, Todėl paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų, su kuriais kartu įgyjama dar 
ir dovana, o taip pat – viliojantį mokėjimo plano pasiūlymą“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė. 

Telefonai su nuolaida ir dovanomis
Šiuo metu atsinaujinti arba įsigyti pirmąjį išma-

nųjį – ypač verta. Kaip tik dabar „Tele2“ klientai, 
įsigydami daugelį „Samsung“ ir „Huawei“ tele-
fonų su bet kuriuo 24 mėn. planu, iš skelbiamų 
www.tele2.lt, kartu gauna neįtikėtinas dovanas 
vos už 1 ct! Nuo išmaniųjų apyrankių ar laikro-
džių iki išmaniųjų telefonų – dovaną rinktis tikrai 
yra iš ko.

Vienas tokių pasiūlymų skirtas išmaniajam 
„Samsung Galaxy A50“. Sumokėjus 27 Eur 
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, 
šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 6,33 
Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kai-
nuos 179 Eur, o dovanų gausite išmaniąją apy-
rankę „Samsung Galaxy FIT“. Telefono kaina be 
sutarties – 349 Eur.

Iš daugiau dovanų galima rinktis įsigyjant iš-
manųjį „Samsung Galaxy A70“. Sumokėjus 57 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.

lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
13,41 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, 
jis kainuos 379 Eur, o dovanų galima gauti iš-
maniąją apyrankę „Samsung Galaxy FIT“ arba 
laikrodį vaikams „Gudrutis R10“. Telefono kaina 
be sutarties – 399 Eur.

Neįtikėtinas pasiūlymas paruoštas ir šiais 
metais pristatytam „Samsung Galaxy S10“. 
Sumokėjus 117 Eur pradinę įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, 
skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas su 128 
GB atmintine kainuos 27,58 Eur/mėn. Perkant 
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 779 Eur, o rink-
tis galima net iš 3 dovanų: apyrankės „Samsung 
Galaxy FIT“, laikrodžio vaikams „Gudrutis R10“ 
arba „Galaxy A20e“ išmaniojo. Telefono kaina 
be sutarties – 909 Eur.

Norintiems dar didesnio ekrano – verta rinktis 
„Samsung Galaxy S10+“. Sumokėjus 132 Eur 
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis 
telefonas su 128 GB atmintine kainuos 31,12 

Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kai-
nuos 879 Eur, o rinktis galima net iš 4 dovanų. 
Už centą įsigyti galima apyrankę „Samsung 
Galaxy FIT“, laikrodį vaikams „Gudrutis R10“, 
išmanųjį „Galaxy A20e“ arba laikrodį „Galaxy 
Active“. Telefono kaina be sutarties – 1009 Eur.

Ir tai dar ne viskas – pasirinkę planus su 20 
GB ir neribotais GB, gausite papildomą 100 Eur 
nuolaidą telefonų įmokoms!

„Huawei“ gerbėjams: antras išmanusis – 
dovanų

Pasiūlymų paruošta ir „Huawei“ gerbėjams. 
Ypač suskubti turėtų svajojantys apie modelį 
„P30“. Sumokėjus 97 Eur pradinę įmoką ir suda-
rius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, 
skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB 
atmintine kainuos 23 Eur/mėn. Perkant išma-
nųjį su sutartimi, jis kainuos 649 Eur, o dovanų 
gausite išmanųjį „Huawei Y5“. Telefono kaina be 
sutarties – 699 Eur.

Norintys didesnio „Huawei“ telefono, turėtų 

rinktis modelį „ P30 Pro“. Sumokėjus 127 Eur 
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.
lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
30,08 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, 
jis kainuos 849  Eur, o dovaną galima rinktis iš 2 
išmaniųjų: „Huawei Y5“ arba „Huawei P Smart 
2019“ su 64 GB atmintine. Telefono kaina be 
sutarties – 899 Eur.

Šiame pasiūlyme dalyvauja ir daugiau 
„Huawei“  bei „Samsung“ išmaniųjų modelių, 
apie visus juos sužinoti galite www.tele2.lt, 
visuose „Tele2“ salonuose arba paskambinus 
117.

Palyginamoji kaina yra kaina ne akcijos metu, 
perkant be sutarties. Telefonams ir išmanie-
siems aksesuarams papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymo laikas, 

įrenginių ir dovanų kiekiai riboti. 

Reikia naujo plano? Gaukite daugiau už 
mažiau

Jei žvalgotės tik naujo mokėjimo plano – kaip 
tik dabar yra puikus metas jį įsigyti. Šiuo metu 
„Tele2“ siūlo vietoje 5 GB kiekvieną mėnesį 
gauti visus 9 GB. 

Norintiems naršyti daugiau už mažiau skirtas 
neribotų pokalbių ir SMS planas su 9 GB šiuo 
metu kainuoja tik 9 Eur/mėn. Pasiūlymas galio-
ja sudarius 12 arba 24 mėn. sutartį, o 2,8 GB 
duomenų kiekis, iš suteikiamų 9 GB, gali būti 
išnaudojamas ES/EEE šalyse.

Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir jo są-
lygas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinus 117. 

Užsak.nr. 937

Raimondas Guobis: Siaurukas ir mano odisėja...

(Atkelta iš 5 psl.)
To rupaus, tikrojo gyvenimo šiek 

tiek pavyksta užčiuopti vedant eks-

kursijas Siauruko muziejuje. Yra 
dalykų džiuginančių, bet kai kas ir 
pribloškia. Ypač lietuvių tautos da-

barties tragedijos. Kai tėvas nelei-
džia vaikui kalbėti lietuviškai, nes 
mano, kad jo atžalų, gyvenančių 
Anglijoje, gimtoji kalba - anglų. 
Skubina integruotis...

Apie tautinį patriotinį 
kabinetą ir ,,Plieno džiaugsmą“

Paklausėme ir apie istorinės at-
minties, tapatybės stiprinimo reika-
lus. ,,Geležinkelio stotyje yra durys, 
pažymėtos spindinčia, smetonlaikyje 
kompanijos ,,Tilmans“ Kaune gamin-
ta metaline lentele su  užrašu ,,Stoties 
viršininkas“. Tai ir yra tautinis patrio-
tinis kabinetas, ta vieta, kuri bus svar-
biausia minint Lietuvos demokratinės 
respublikos šimtmečio jubiliejų. Čia 
juk žmogus pabuvęs tampa gerokai 
patriotiškesnis. Apie Lietuvą čia kal-
ba ne tik viršininkas, bet ir ant sienų 
kabantys reliktai - tikriausias, opti-
mizmu alsuojantis Lietuvos herbas, 
jubiliejinis Vytauto Didžiojo paveiks-
las, garsių tautos vyrų portretų vin-

jetė, kviečianti eiti didvyrių keliais. 
Net kiekviena knygelė čia kalba apie 
Lietuvą, kaip Kazio Binkio tekstas, ti-
kriausia malda, kuri užbaigiama prie-
saku, kad Lietuva bus tokia, kokios 
norėsime ir sieksime.

Smagumėlis, kad artėjant prie 120 
- ojo jubiliejaus, Lietuvoje vyko Eu-
ropos istorinių siaurųjų geležinkelių 
festivalis, jo dieną Anykščių stotį 
drebino net du garvežiai,  kad jau 
du kartus rudeniop Anykščiuose pa-
vyko surengti ,,Siauruku sergančių“  
bičiulių susibūrimą, konferenciją ,, 
Plieno džiaugsmas“. Puikus pava-
dinimas. Norėjosi tai padaryti, mat 
konferencijų mėgėjas ir rengėjas 
buvau nuo seno. Daugybė jų buvo 
Troškūnuose, buvo ir Svėdasuose, 
buvo Debeikiuose, skirta Dievo gai-
lestingumo metams. Jos moto buvo 
išmintingosios debeikietės, Guobio 
Emiliutės - Emilijos Baliukaitės žo-
džiai: ,,Visko užtektų, jei netrūktų 
gerumo“.

Nuostabus buvo ,,Plieno džiaugs-

mo“ formatas - kelionė traukiniu: 
kartu su tyrinėtojais keliavo ir sto-
ties rajono vaikai, bičiuliai. Rubi-
kiuose, įvertinant didžiojo ežero 
gėrį, smagios žinios ir diskusijos 
pagardinamos ,, Žuvienės pašiūrė-
je“ ragaujama žuviene. Smagu, kad 
pernai senojoje geležinkelio stotyje 
pavyko surengti tarptautinį ,,Užu-
pio festivalį“, kad šiemet pėsčiomis 
nukeliavome buvusių geležinkeliu-
ko bėgių taku iš Rubikių į Uteną. Iš 
tiesų, galima daug ką  padaryti, jei 
būtų mažiau trukdymų, kartais net ir 
iš tų įstaigų ar žmonių, kurių pareiga 
būtų remti istorinio pažinimo sklai-
dą, dalykus, kuriuose užkoduotos 
didžiosios prasmės, o ne nerti į tegul 
ir blizgias smulkmenas..

Smagu, kad jau kitą penktadienį 
švęsime Siauruko 120 metų jubiliejų 
Anykščiuose, kad vėl bus konferen-
cija ir bičiulių susitikimas, kad apie 
tamsiaplaukę Liusilę ir traukinius 
dainuos Virgis Stakėnas. 

-AnYkŠTA

Garvežių paradas ir tarptautinio siaurųjų geležinkelių entuziastų 
festivalio delegatai Anykščiuose.
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Sienos pervažiavimo greitis  nuo 
eilės ilgio nepriklauso

Nuo liepos 1-osios lietuviams 
leidus į  Kaliningradą važiuoti be 
vizų, į šį kraštą susiruošė ir mano 
šeimyna. Dukrai, nemačiusiai Ru-
sijos - edukacija, o žmona, matyt, 
po kelionės į Baltarusiją pakeitė po-
žiūrį į slavus. Nes prisimenu, kaip 
ją prieš dvidešimt metų nusivežiau 
atostogų į Svetlogorską ir dėl to po-
ilsio iki šiol esu kaltas. 

Formaliai vizų į Kaliningradą 
vis dar reikia, bet tik formaliai - in-
ternetu užpildai formas ir po kelių 
dienų į elektroninį paštą įkrenta 
viza. Ši paslauga yra nemokama. 
Telieka dokumentą atsispausti 

Teisus buvo Antanas Sniečkus! Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

,,Kaliningradas - akmenų, laisvo elgesio moterų ir karinių dali-
nių miestas“, - sakoma žinomiausiame kalambūre apie prūsų že-
mėse stūksantį rusų miestą.  Rusiškai šis posakis skamba gražiai, 
beveik kaip eilėraštis. Dvi paskutinės jo dedamosios lyg ir aiškios, 
nekvestionuojamos, o akmenys, matyt, sietini su griuvėsiais. Nes 
dauguma kitų pasaulio miestų turi akmenų ir uolų daugiau nei 
Kaliningradas.

spausdintuvu. Pildant paraišką kilo 
keblumų dėl nuotraukų, kaip besi-
fotografavau - forma mano veido 
nepriėmė. Teko keliauti iki fotoatel-
jė, nes kompiuteris žino, kokią dalį 
nuotraukos turi užimti veidas, kiek 
kūnas ir mano barzda, vėliau paaiš-
kėjo, kad  dėl šių problemų barzda 
niekuo dėta.

Rugpjūčio pradžioje į Kalinin-
grado sritį įvažiavome pro Panemu-
nės-Sovietsko muitinę, grižome po 
kelių dienų pro Černiševskoje-Ky-
bartų pasienio postą. Įvažiuojant į 
Kaliningrado sritį eilėje buvo keli 
automobiliai, grįžtant - keliasde-
šimt. Tačiau eilėje prie sienos abu 
kartus praleidome panašiai tiek 
pat laiko -  2-3 valandas. Įvažiuo-
damas tik iš trečio karto teisingai 
užpildžiau automobilio deklaraciją. 
Pirmąjį kartą įrašiau, kad vežamės 
400 eurų grynais, pagalvojau, gal 
rusams bus smagiau, kad į jų kraštą 
turtuoliai įvažiuoja. Bet muitinkas 
(o gal pasienietis) nubraukė mano 
eurus ir liepė perrašyti deklaraciją. 
Kai įteikiau jam naują variantą, 
pareigūnas supyko, aprėkė už tai, 
kad vardą ir pavardę užrašiau ki-
rilica, o dar ir tėvavardį pridėjau. 
Supratau, kad žmogų įžeidžiau, bet, 
atrodytų, ir jis pats turėjo galimybių 
abi klaidas pataisyti jau pirmo-
joje korektūroje. Vardą ir pavardę 
rusiškoje deklaracijoje reikia rašyti 
taip, kaip parašyta mūsų pasuose, 
o tėvavardžių apskritai nedera 
nurodyti, jeigu mes jau jų neturime, 
t.y. pasuose nerašome.       

Įvažiuojant į Kaliningrado sritį pro 
Sovietską,  pirmąjį lankytiną objektą 
tenka kirsti dar prieš Rusijos pasie-
nio postą. Garsusis karalienės Luizės 
tiltas per Nemuną dažnai literatūroje 
nurodomas kaip pagrindinė knygne-
šių trasa, mat vokiškoje Tilžėje (da-

bar Sovietskas) spaudos draudimo 
metais buvo spausdinama lietuviška 
literatūra ir po to gabenama į Rusijos 
imperijai priklausiusią Lietuvą.  

Tiesa, ,,pagooglinus“ tenka nu-
sivilti: nei dabartinis Luizės tiltas, 
nei jo pirmtakas  knygnešių prakaito 
kvapo nėra uostęs. Karalienės Lui-
zės vardą gavo 1907 metais pastaty-
tas tiltas per Nemuną, kurį vokiečiai 
susprogdino traukdamiesi per  An-
trąjį pasaulinį karą. Dabartinis tiltas 
pastatytas 1947-aisiais. Karalienė 
Luizė gyveno 34-erius metus, Prūsi-
jos karaliui Fridrychui Vilhelmui III 
-iajam spėjusi pagimdyti 10 vaikų. 
Vienerius metus karalienė Luiza pra-
leido Klaipėdoje, lankėsi Tilžėje. 

Retas atvejis, kai Vikipedija dirba 
operatyviau nei realybė. Šioje inter-
netinėje enciklopedijoje nurodoma, 
kad ,,Panemunės-Sovietsko ruože, 
apie du km į rytus nuo senojo tilto, 
pastatytas naujas 300 m ilgio tiltas. 
Karalienės Luizės tiltas tapo pėsčių-
jų, dviratininkų ir maršrutinių auto-
busų eismui skirtu tiltu.“  Nieko pa-
našaus, rugpjūčio pradžioje dar visi, 
norintys patekti į Kaliningrado sritį 
(ir atvirkščiai - norintys iš jos išva-
žiuoti), trynė senąjį tiltą.  Beje, mano 
antinavigatoriškos savybės pirmiau-
sia nuvedė į dar neveikiantį, bet jau 
įrengtą būsimą pasienio postą. Kaž-
koks košmaras - šviesaforai mirksi, 
bet nei žmonių, nei automobilų. 
Marsiečiai, ne kitaip, visus pagrobė.    

Sustok! Nusilenk!

Pirmasis malonus dalykas įvažia-
vus į Rusiją - degalinė, kurioje kuras 
ir cigaretės kainuoja dvigubai pigiau 
nei Lietuvoje. Antrasis džiaugsmas 
- miesto aikštė, kurioje lėktuvas, 
malūnsparnis ir visa gauja tankų. 
Garbingiausioje vietoje - tankas 
T-34. ,,Sustok! Nusilenk! Legendi-
nis T-34“, - skelbia užrašas rusų ir 
vokiečių kalbomis šalia šio galiūno. 
Vokiškas užrašas demonstruoja savi-
tą, Stalinui būdingą humoro jausmą. 
Tačiau patriotinius impulsus užra-
šas leidžia. Mačiau, kaip šešiametis 
bamblys aplink tanką vaikėsi metais 
jaunesnį vaiką - ,,Sustok ir nusilenk 
legendiniam T-34“. Aišku, vyresnia-
jam nėra labai svarbu, kokia proga 
prisiknisti prie jaunėlio, bet šį kartą 
jis lyg ir legaliai reikalauja pagar-
bos...

Sovetskui ir už kelių kilometrų 
esančiam Nemanui (Ragainė) skyrė-
me tik keletą valandų - Kaliningrade 
per ,,booking“ sistemą buvome uži-
sakę apartamentus, į kuriuos derėjo 
atvykti padoriu laiku. 

Sovetske pastebėjome sunkveži-
mius su ,,Vičiūnai Group“ užrašais, 
o laikraštyje ,,Chronika Ambera“ ra-
dau bendrovės ,,Vičiūnai-Russ“ dar-
bo skelbimą. Ši įmonė Sovietske pa-
galbiniams darbininkams siūlo 310 
eurų, pakuotojams - 400 - 460 eurų, 
linijų operatoriams - 540 eurų atly-
ginimus. ,,Vičiūnai – Russ“ ieško ir 
juridinio skyriaus vedėjo, buhalterio, 
menedžerio ir t.t. Prie šių pareigybių 
siūlomas atlyginimas nėra nurodo-
mas.  

Tad žvilgsnis ir į Sovetską, ir į 
Nemaną - tipiškas žiūrėtojo pro au-
tomobilio langą vertinimas. Kiek 
atokiau nuo miestų centrų - daugybė 
apleistų namų, o kaimuose žemės 
ūkio veiklos požymių praktiškai ne-
rasta. Sakot, ir pas mus ligoninė bei 
biblioteka griūva... Oi, vaikeliai, jūs 
nematėt Sovetsko griuvėsių mastų! 
Tiesa, jau Sovetske į akis krito es-
minis rusų privalumas - jie turi labai 

daug elektros ir tuo didžiuojasi. Dėl 
šios priežasties XX amžiaus pra-
džios vokiškų  rūmų, paverstų dau-
giabučiais, fasadai puošiami gal trijų 
centimetrų diametro kabeliais: šeši, 
aštuoni ar dešimt tokių kabelių gra-
žiausiose namų vietose, šalia vienas 
kito. Lyg kiekviename iš butų būtų 
įrengta po nedidelę aukštakrosnę.

Dukra, užsiėmusi navigacija, po 
šios kelionės yra labai edukuota. 
Mat navigacija nežino rusiškų pava-
dinimų - veda ne į Sovetską ir Ne-
maną, o į Tilžę ir Ragainę. Na, dėl 
šių dviejų ,,išpiarintų“  vietovardžių 
- dar bala nematė, bet keli žinot, kur 
Gostas, Šventapilė ir Cimerbudė, ne-
sikeikiant.

Iš Nemano vakarėjant išvažiavo-
me į Kaliningradą. Pavažiavus kelias 
minutes, kažkuris iš mūsų trijulės at-
kreipė dėmesį, kad plačiame kelyje 
esame vieni. Vienatvė tęsėsi kelioli-
ka kilometrų, kol prie Kaliningrado 
trasos prisijungė automobilių srautas 
iš Sovetsko.  O iki tol niekas neatva-
žiavo priešpriešomis, nieko nesimatė 
priekyje ir niekas mūsų nesivijo...        

Butas po ,,euroremonto“

Kaliningrado srities plotas 15 
tūkst. kv. kilometrų arba gerus 4 
kartus mažesnis nei Lietuvos. Gy-
ventojų srityje - apie 1 mln.  Taigi, 
gyventojų tankumas Kaliningrado 
srityje netgi didesnis nei Lietuvoje. 
Tačiau žiūrint plika akimi atrodo, 
jog po senąsias prūsų žemes kaip po 
dykras važinėji. Matyt, toks įspūdis 
susidaro todėl, kad Kaliningrado 
srityje beveik nėra kaimų, prak-
tiškai nėra vienkiemių. Pačiame 

Kaliningrade įsikūrę beveik pusė 
srities gyventojų  - per 400 tūkst., 
o aglomeracijoje - apie 700 tūkst. 
gyventojų. Po 30-40 tūkst. gyvento-
jų turi Sovetskas, Černiachovskas, 
Baltijskas, Gusevas. Srityje yra dar 
7 per 10 tūkst. gyventojų turintys 
miestai.

Butą trims naktims netoli Kali-
ningrado centro užsisakėme už 180 
eurų arba 20 eurų žmogui už vieną 
naktį. Apsistoti Kaliningrade buvo 
galima ir perpus pigiau. Bet tada 
būtume turėję gyventi toliau nuo 
centro ir būstas, matyt, būtų buvęs 
labiau nušnerkštas. O mūsiškis butas 
beveik prabangus, švarus ir  ,,tik tik 
po euroremonto“. Tiesa, pravėrus 
laiptinės duris, vaizdas ne pats ge-
riausias  - remonto ji nemačiusi bent 
30 pastarųjų metų. Ir dar tie kabeliai 
virš kiekvieno iš daugiabučio durų, 
tokia laidų raizgalynė, lyg kiekvie-
nai lemputei būtų atvesta po atskirą 
kabelį.

Buto šeimininkas mus pasitiko su-
tartu laiku ir dar aikštelėje pasaugo-
jo vietą automobiliui. Išvažiuodami 
su juo neatsisveikinome: kaip buvo 
sakęs, įmečiau buto raktus į pašto 
dėžutę ir iškeliavome namo.     

Beje, pasikeisti eurus į rublius 
mažesniuose miestuose yra keblu. 
Panašiai, matyt, kaip Anykščiuose - 
reikia ieškoti veikiančio banko pada-
linio, kurie savaitgaliais ir ne darbo 
valandomis nemėgsta dirbti. Tačiau 
grynųjų pinigų Kaliningrado srityje 
reikia tik tualetams, o visur kitur gali 
kaišioti banko kortelę. Net už gultus 
pliaže gali atsiskaityti kortelėmis. 

(Bus daugiau)

Sovietske tankui T 34 kviečiama nusilenkti. Užrašas dviem kal-
bomis - rusų ir vokiečių.

Senosios architektūros pas-
tatų Mažojoje Lietuvoje dar 
daug yra išlikę, tačiau nepa-
našu, kad jie yra vertinami.

Rusai turi labai daug elektros...

Vienas iš šiuolaikinių Sovietsko pastatų.
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(Atkelta iš 4 psl.)
Lopšeliuose-darželiuose „Žilvitis“ 

ir ,,Spindulėlis“ bus diegiama soci-
alinio emocinio ugdymo programa 
„Laikas kartu“, dirbant su priešmo-
kyklinio amžiaus vaikais. Ikimoky-
klinio ugdymo grupėse ,,Žilvityje“ 
ir ,,Žiogelyje“ bus integruojama 
socialinio emocinio ugdymo progra-
ma „Kimochis“ (jausmukai). Vaikų 
lopšeliuose-darželiuose ,,Žiogelis“ 
ir ,,Eglutė“ bus įdiegtas elektroninis 
dienynas.

- Jau keliolika metų Anykščių 
rajono mokyklose mažėja moks-
leivių skaičius. Galbūt artėjančiais 
mokslo metais yra gerų naujienų? 
Kiek moksleivių pradės naujuosius 
mokslo metus šį rugsėjį ir kiek jų 
buvo praėjusiais mokslo metais?

- Šiais mokslo metais planuojama, 
kad į mokyklas ateis apie 1978 moki-
nių, tai apytiksliai 80 mokinių mažiau 
nei praėjusiais mokslo metais. 

- Ar turite žinių, kad ypač spar-
čiai traukiasi kaimo vietovėse esan-
čios mokyklos, o prie to prisideda 
ir tai, kad iš  jų moksleiviai ,,ver-
buojami“ pereiti į kitas, dažnai ir 
kaimyninių rajonų mokyklas, siū-
lant pavežėjimo paslaugas? Kiek, 
jūsų žiniomis, rajone yra  tėvų, 
kurie ieško kokybiškesnio ugdymo 
ir veža vaikus į tolesnes mokyklas, 
nors tai ir papildomai jiems kai-
nuoja? Ar pateisinate tokias tėvų 
pastangas, ką jiems galėtumėte 
šiuo atveju patarti?

- Mokinių skaičius mažėja visose 
bendrojo ugdymo rajono mokyklose, 
išskyrus vieną – Antano Vienuolio 
progimnazijoje planuojama, kad į 
mokyklą šiemet ateis 507 mokiniai, o 
2018-2019 mokslo metais joje mokė-
si 492 mokiniai. 

Kiekvienas tėvas turi teisę parink-
ti savo vaikui ugdymo įstaigą, tik 
pagal Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos patvirtintą tvarką, mokinių 
kelionės išlaidos yra kompensuoja-
mos iki artimiausios mokyklos arba 
mokiniai iki artimiausios mokyklos 
yra pavežami mokykliniu autobusu. 
Jei tėvai turi galimybę atvežti vaiką 
iki tos ugdymo įstaigos, kuri, jų ma-
nymu, suteiks kokybiškesnį ugdymą, 
tai viskas yra puiku. Pasitikėjimas 
mokykla prisideda prie didesnės 
vaiko motyvacijos, geresnės emoci-
nės savijautos ir geresnių pasiekimų. 
Kiek tiksliai yra tokių šeimų, kurios 
negauna kompensacijos, bet vis tiek 
savo vaikus leidžia ne į artimiausią 
mokyklą, Švietimo skyrius duome-
nų nerenka, nes tai yra šeimos apsis-
prendimas, įvertinus savo galimybes. 
Tėveliams patarčiau nesivadovauti 
emocijomis, kritiškai vertinti įvairius 
pažadus ir pasirinkti tą mokyklą, kuri 
geriausiai galės atliepti jų vaiko po-
reikius. Aš, asmeniškai, esu įsitikinu-
si, kad gerą išsilavinimą galima įgyti 
tiek mažesnėje kaimo, tiek ir didelėje 
didmiesčio mokykloje, jei jose dirba 
atsakingi bei savo darbą išmanantys 
mokyklos vadovai ir mokytojai. 

- Skirtingai nei kituose Lietuvos 
miestuose, Anykščių rajone nema-
tyti darbo skelbimų mokytojams. 
Kokių mokytojų stinga Anykščių 
rajono mokykloms? Jeigu jų ne-
stinga dabar, kada prognozuojate, 
kad taip gali nutikti?

- Didelio mokytojų trūkumo nėra, 

Į mokyklas naujaisiais mokslo metais 
ateis mažiau moksleivių

bet kai kurios mokyklos vis dar ieško 
ar jau rado naujų specialistų. Muzikos 
mokykloje dirbs naujas fleitos moky-
tojas, Jono Biliūno gimnazijoje – ma-
tematikos, Antano Vienuolio progim-
nazijoje − biologijos mokytojas ir 
socialinis pedagogas, Svėdasų Juozo-
Tumo gimnazijoje − rusų kalbos ir 
pradinio ugdymo mokytojai, Viešintų 
pagrindinėje mokykloje-daugiafunk-
ciame centre − fizikos, kūno kultūros 
ir informacinių technologijų moky-
tojai. Lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ 
pradeda dirbti mokytoja, dirbanti 
pagal ikimokyklinio ugdymo progra-
mą, kuri laikinai pakeičia mokytoją, 
esančią vaiko auginimo atostogose. 
Vaikų lopšelyje-darželyje ,,Spindu-
lėlis” pradės dirbti dar vienas moky-
tojo padėjėjas. ,,Eglutė“ turės naują 
priešmokyklinio ugdymo mokytoją, 
kuri pakeis į užtarnautą poilsį išėjusią 
pedagogę. Prognozuojama, kad mo-
kytojų trūkumą Anykščių rajono sa-
vivaldybėje pajausime po 5-6 metų.

- Kuriose rajono mokyklose prieš  
mokslo metus atnaujinta moky-
klų materialinė bazė bei gerbūvis? 
Kaip manote, ar pateisnama, kai 
prasidėjus mokslo metams, moky-
klose vis dar sukiojasi ir remonto 
darbus atliekantys darbininkai?

- Atliktas sunkiosios atletikos pa-
galbinių patalpų stogo remontas, 
renovuota vaikų lopšelio-darželio 
,,Žiogelis“ kiemo asfalto danga, 
Jono Biliūno gimnazija atnaujino 
bendrabučio šiluminį mazgą, įrengė 
modernią, šiuolaikišką  gamtamoks-
linę laboratoriją, nudažė sporto salės 
grindis. Viešintų pagrindinė moky-
kla-daugiafunkcis centras sutvarkė 
elektros instaliaciją dalyje mokyklos 
patalpų.

Antano Vienuolio progimnazijoje 
suremontuoti ir atnaujinti 2 pradinių 
klasių kabinetai, pradinių klasių, in-
formacinių technologijų ir rusų kal-
bos mokytojams nupirktos skaitme-
ninės mokymosi aplinkos „Eduka 
klasė“ licencijos, įsigyta 10 nešiojamų 
kompiuterių, skirtų pradinių klasių 
mokinių informaciniam raštingumui 
ugdyti. Svėdasų Juozo-Tumo Vaiž-
ganto gimnazijoje sukurtos poilsio 
erdvės gimnazijos patalpose ir lauke 
bei edukacinės erdvės prie kabinetų 
bei laiptinėse, įsigyti 3  nauji kompiu-
teriai, 10 planšečių, 3 dokumentų ka-
meros, atnaujinti projektoriai. Antano 
Baranausko pagrindinėje mokykloje 
prieš naujus mokslo metus atnaujin-
tas keleto kabinetų ir dalies koridorių 
interjeras. Kavarsko pagrindinėje mo-
kykloje-daugiafunkciame centre su-
remontuotos pailgintos dienos grupės 
patalpos, įrengta planšetinių kompiu-
terių kasė pradinių klasių mokiniams, 
įrengta gamtos mokslų laboratorija 
pradinėms klasėms, atliktas moky-
klos sporto salės remontas. Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijoje nupirkti 
nauji informaciniai stendai, atnaujin-
tas informacinių technologijų kabine-
tas, išdažytos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus patalpos. Debeikių pagrindi-
nėje mokykloje atlikti remonto darbai 
aktų salėje, bibliotekoje, perdažytos 
klasių durys, atnaujinta lauko spor-
to aikštelė, aktų salėje sumontuotas 
ekranas ir projektorius. Viešintų pa-
grindinėje mokykloje daugiafunk-
ciame centre ikimokyklinio ugdymo 
grupėje darbui su priešmokyklinio 
amžiaus vaikais įdiegta informacinė 
sistema, bibliotekoje sukurta eduka-

cinė žaidimų erdvė ,,Žaisdami mo-
komės", atidaryta ekspozicija ,,Mo-
kyklinį albumą atvėrus", atnaujinta ir 
išplėsta mokinių kūrybos eksponavi-
mo erdvė ,,Laisvalaikio fantazijos", 
įrengtos lauko sūpynės vaikų žaidi-
mų aikštelėje. Lopšelyje-darželyje 
,,Žilvitis“ atnaujintos visų (septynių) 
ugdymo grupių rūbinėlės, suremon-
tuoti dviejų lopšelio-darželio pastato 
korpusų stogai, suremontuotas logo-
pedo kabinetas, atnaujintas virtuvės 
inventorius, perdažytos virtuvės lu-
bos, suremontuota maisto sandėlia-
vimo patalpa, sumontuota speciali 
dirbtinė danga dviem lauko žaidi-
mų aikštelėms, atnaujintas ugdymo 
grupėse inventorius, gautas dovanų 
šiltnamis. ,,Žiogelyje“ įrengtas socia-
linio pedagogo kabinetas, atnaujintas 
sporto salės ir virtuvės inventorius. ,, 
Spindulėlyje“ atliktas vaikų žaidimų 
aikštelių poilsio erdvių, įėjimo į vie-
ną korpusą ir baseino lubų remontas. 
Vaikų lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“  
suremontuotos virtuvės patalpos, at-
naujinamos vienos grupės patalpos, 
bus įrengti nauji psichologo, logo-
pedo, socialinio pedagogo kabinetai, 
keičiama teritorijos tvora.

Yra ugdymo įstaigų, kuriuose 
remonto darbai tęsis ir prasidėjus 
mokslo metams. Žinoma, kad būtų 
idealu, jei rugsėjo mėnesį mokiniai ir 
mokytojai grįžtų į jau suremontuotas 
mokyklas, bet dėl įvairių priežasčių 
(pvz., lėšų skyrimas, viešųjų pirkimų 
procedūros, problemos su rangovais 
ir kt.) tai padaryti ne visada yra gali-
ma.

- Po to, kai vasarą buvo paskelbti 
brandos egzaminų rezultatai, kaip 
vertinate ugdymo kokybę Anykš-
čių rajono mokyklose? Kurių mo-
kyklų bei  dalykų mokytojams  tu-
rite dėl to pastabų bei priekaištų?

- Keturių valstybinių brandos eg-
zaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, 
istorijos, geografijos, informacinių 
technologijų) įvertinimų vidurkis 
aukštesnis už Respublikos vidurkį. 
Kitų VBE įvertinimų vidurkis ne-
daug, bet žemesnis už Respublikos 
vidurkį. Žemiausias yra matematikos 
egzamino įvertinimų vidurkis.

- Kaip vertinate tai, kad mokslo 
metai tapo ilgesni? Ar pastebėjote, 
kad tai duoda kažkokią naudą?

- Manau, kad vertinti naudą iš vie-
nerių metų patirties yra netikslinga, 
bet esu įsitikinusi, kad bet kokia kryp-
tingai suplanuota edukacinė veikla yra 
naudinga. Birželio mėnesį dauguma 
ugdymo įstaigų vykdė įvairias eduka-
cines veiklas netradicinėse aplinkose, 
organizavo dienas be vadovėlių, vyko 
į ekskursijas. Planuojant ateinančių 
mokslo metų veiklą, mokykloms 
patariama atkreipti dėmesį į krūvio 
paskirstymą per visus mokslo metus. 
Būtent tai galėtų prisidėti sprendžiant 
mokinių didelio krūvio ar namų dar-
bų problemą.

- Didžiuosiuose miestuose tėvai 
skundžiasi vietų trūkumu vaikų 
lopšeliuose - darželiuose. Ar ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigos Anykščių  
rajone šį rudenį nepritrūks vietų? 

- Vis dar manoma, kad rajono iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose visada 
yra laisvų vietų, todėl dažnai tėvai 
prašymus pateikia prieš pradedant 
lankyti norimą įstaigą. Tokiu atveju 
sunku numatyti, kiek bus norinčių 

lankyti vieną ar kitą ugdymo įstaigą. 
Birželio mėnesį komplektuojant gru-
pes buvo įstaigų, kurios patenkino 
visus tėvų prašymus, o pastarosiomis 
dienomis visi keturi miesto darželiai 
ir trys rajono (Troškūnų, Kavarsko ir 
Svėdasų) ir vėl turi po 2-5 tėvų nepa-
tenkintus prašymus. 

 
- Kai kurios šalies mokyklos iš-

bando visos dienos mokyklos mo-
delį? Kaip vertinate tokį modelį? 

- Visos dienos mokyklos modelį 
išbando Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazija. Visos dienos mokyklos 
modelis yra sėkmingai pasiteisinęs 
daugelyje šalių. Visos dienos mo-
kyklos tikslas – gerinti mokinių pa-
siekimus, mažinti socialinę atskirtį, 
stiprinti formaliojo ugdymo ir nefor-
maliojo švietimo dermę. Taip pat tai 
didelė pagalba šeimoms.

- Rajono valdžia žada optimizuo-
ti vietinio susisiekimo maršrutus. 
Kaip tai palies moksleivių pavežė-
jimą į mokyklas?

- Visos mokyklos turi bent po vie-
ną mokyklinį autobusą, beveik kie-
kvienais metais savivaldybei skiria-
ma naujų geltonųjų autobusų, kurių 
maršrutai kasmet peržiūrimi ir opti-
mizuojami pagal poreikius. Taip pat 
mokiniai bus vežiojami ir reguliaraus 
susisiekimo autobusų

maršrutais. Šiemet naujas geltona-
sis autobusas bus skirtas Antano Ba-
ranausko pagrindinei mokyklai.

- Tik rugsėjo pradžioje paaiš-
kės, kas mokyklose teiks maitini-
mo paslaugas? Ar pagrįsti tėvų 
nuogąstavimai, kad dėl užsitęsusio 
konkurso dalį rugsėjo jų vaikai gali 
likti be maitinimo paslaugos?

- Maitinimo paslaugų teikimo su-
tartis su UAB ,,Grūstė“ galios visą 
rugsėjo mėn., o šiuo

metu vykdomas maitinimo paslau-
gos viešojo pirkimo konkursas.

- Rugsėjo 1-oji bus sekmadienis. 
Kada Anykščių rajono mokyklose 
vyks naujųjų mokslo metų pra-
džios renginiai?

- Mokslo metų pradžios renginiai 
vyks rugsėjo 2 d. Informacija yra 
skelbiama savivaldybės tinklapyje ir 
FB paskyroje.

- Dirbote mokytojos darbą, kurį 
laiką buvote mokyklos direktore. 
Kam labiausiai jaučiate nostalgiją 
iš tų laikų, kai dirbote tiesioginį 
darbą mokykloje?

- Didžiausią nostalgiją jaučiu mo-
kytojos darbui, t.y. darbui tiesiogiai su 
vaikais ar su jau beveik suaugusiais 
jaunais žmonėmis. Mokyti vaikus, 
prisidėti prie jų pasaulio pažinimo, 
nuolatos jausti jaunystės pulsą yra tai, 
kas mokytojo profesiją daro išskirtinę 
ir teikia daug džiaugsmo.

- Ko norėtumėte palinkėti tė-
vams, moksleiviams, pedagogams 
artėjančių naujųjų mokslo metų 
proga?

- Svarbiausias tikslas – tai kiekvie-
no vaiko sėkmė, kuri priklauso nuo 
mūsų visų bendrų pastangų. Susitel-
kime ir veikime kartu, siekdami am-
bicingų tikslų! Prasmingų ir svarių 
darbų, nesenkančios stiprybės, drąsių 
idėjų!   

-AnYkŠTA

spektras

Tiria. Tiriama, ar Panevėžio 
ugniagesių pamainos vadas klastojo 
darbuotojų darbo laiką, penktadienį 
pranešė vietos policija.  Kaip BNS 
sakė policijos atstovas Tadas Mar-
tinaitis, policija pradėjo ikiteisminį 
tyrimą dėl dokumentų suklastojimo 
ar disponavimo suklastotu doku-
mentu. Įtariama, kad vykdydamas 
savo funkcijas pamainos vadas 
sąmoningai suklastojo darbo laiko 
apskaitos žiniaraštį.Ugniagesys ne-
sulaikytas. 

BVP. Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP), patikslintais duo-
menimis, antrąjį šių metų ketvirtį, 
palyginti su atitinkamu 2018-ųjų 
laikotarpiu, pašalinus sezono ir dar-
bo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 
3,9 proc. ir to meto kainomis siekė 
12,106 mlrd. eurų. Antrąjį ketvir-
tį, palyginti su pirmuoju, Lietuvos 
ekonomika pašalinus sezono ir 
darbo dienų skaičiaus įtaką ūgtelė-
jo 0,8 proc., antrąjį įvertį paskelbė 
Statistikos departamentas, įvertinęs 
BVP komponentus gamybos, išlai-
dų ir pajamų metodais. Anksčiau 
skelbta, kad Lietuvos BVP antrąjį 
ketvirtį, pašalinus sezono ir dar-
bo dienų skaičiaus įtaką, per me-
tus padidėjo 4 proc., o per ketvirtį 
– 0,9 proc. iki 12,015 mlrd. eurų. 
Vertinant gamybos metodu, antrąjį 
ketvirtį, palyginti su sausio–kovo 
mėnesiais, teigiamam BVP poky-
čiui didžiausią įtaką darė išaugusi 
didmeninės ir mažmeninės preky-
bos, variklinių transporto priemo-
nių ir motociklų remonto, transpor-
to ir saugojimo, apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų įmonių sukurta 
pridėtinė vertė.

Talibanas. JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas ketvirtadienį pa-
reiškė, kad Amerika išlaikys nuo-
latinį karinį buvimą Afganistane ir 
paliks šioje 8,6 tūkst. karių, net jei-
gu bus sudarytas taikos susitarimas 
su Talibanu. „Sumažinsime [JAV 
kontingentą] iki 8 600 ir vėliau 
apsispręsime“, ar paliekamų karių 
skaičius bus toliau mažinamas, 
duodamas interviu radijui „Fox 
News“ sakė D. Trumpas. „Mūsų 
buvimas išliks visada“, – pabrėžė 
jis. D. Trumpas taip pat perspėjo, 
jog jeigu iš Afganistano būtų su-
rengta kokia nors nauja ataka prieš 
Jungtines Valstijas, „sugrįžtume su 
jėga... [stipria] kaip niekada anks-
čiau“. Šie komentarai suteikia tam 
tikro aiškumo dėl JAV ketinimų, 
tęsiantis deryboms su Afganista-
no islamistų kovotojų judėjimu ir 
Vašingtonui ieškant galimybių už-
baigti jau beveik du dešimtmečius 
vykstantį karą.

Skola. Ukrainos valstybės tie-
sioginė ir garantijų skola, ją skai-
čiuojant JAV doleriais, per septy-
nis šių metų mėnesius padidėjo 5,2 
proc., vien tik liepą ūgtelėjusi 2,6 
proc. iki 82,4 mlrd. dolerių, prane-
šė Finansų ministerija. Vertinant 
nacionaline valiuta, grivinai šiemet 
kiek sustiprėjus, skola nuo metų 
pradžios sumenko 1,7 proc. iki 
2,066 trln. grivinų. Apie 87 proc. 
visos skolos – tiesioginė, o vien tik 
tiesioginė užsienio skola – beveik 
50 proc. visos skolos. 40 proc. vi-
sos valstybės skolos – JAV dole-
riais (metų pradžioje ši dalis siekė 
44 proc.), 34,5 proc. – grivinomis 
(29,1 proc.), 14,4 proc. – Tarptauti-
nio valiutos fondo specialiosiomis 
skolinimosi teisėmis (16,6 proc.), 
10,1 proc. – eurais (9,2 proc.).

-Bns



2019 m. rugpjūčio 31 d.SKELBIMAI

įvairūs

siūlo darbą

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
„ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“

Bendrovė šiuo metu ieško darbuotojo darbui Vokietijoje.
Darbo pobūdis:
Šviesolaidžio vamzdžių įrengimo darbų vykdymas

(dirbant Vokietijoje);
• Žemės kasimo,
• Asfalto ardymo - atstatymo,
• Trinkelių ardymo - atstatymo,
• Kelio dangos ardymo - atstatymo darbai.
           Reikalavimas - geras vokiečių kalbos mokėjimas.
Konkurencingas atlygis 2000 Eur per mėn.
Darbo vieta: objektai Vokietijoje.
Darbo laikas - visa darbo diena.

CV siųskite: info@energetinestatyba.lt
Teirautis tel. (8-614) 33084

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

nių mechaninis apdirbimas naudojantis tekinimo, frezavimo staklė-
mis). Atlyginimas: 500—700 Eur atskaičius mokesčius. Darbo užmo-
kestis aptariamas darbo pokalbio metu. Priklauso nuo patirties. 

Tel.: (8-671) 41542, (8-459) 35044. 

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

Už sugrąžintą sveikatą, nuoširdų rūpestį dėkoju 
Anykščių ligoninės reanimacijos ir vidaus ligų sky-
riaus gydytojams ir personalui.

Antanas Vytautas DAILYDIS

Reikalingas darbininkas dirbti ir 
gyventi sodyboje prie Anykščių.

Tel. (8-639) 23035.

Reikalingas fermos  darbuotojas 
- šėrikas, apgyvendina. Gali būti 
šeima. 

Tel. (8-650) 86625. 

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

Renkama nauja grupė 2019 m. rugsėjo 5 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

siems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba 
UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį 
su AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdys 35 kV elek-
tros oro linijos „Rašė-Svėdasai“ remonto darbus nuo  
2019-09-09 iki 2019-09-20.

Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės 
sklypus yra nutiesta remontuojama oro linija, turintys klausi-
mų dėl darbų vykdymo, gali kreiptis tel. 8-5-2788257.

UAB ,,Baltanosė“

katinų, šunų vakcinacija 

galvijų ženklinimas 

gyvūnų gydymas 

veterinarinė priežiūra   
(sutartys su ūkiais) 

sėklinimas - veislininkystė 

farmacinė veikla
Atvykstame į namus.
Kreiptis: (8-670) 82293, 

(8-698) 49328.

AB „Anykščių 
melioracija“ 

adresu Mindaugo 
g. 23E. 2019-10-01 
11 val. šaukiamas 
neeilinis akcininkų 
susirinkimas dėl pa-

skolos suteikimo.

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.

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

Tel. (8-687) 73069.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, jų remontas, da-
žymo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

 Tel. (8-699) 18885. 

Įmonė Vli Timber ieško 
šaltkalvio-mechaniko ir 

gamybos darbininko 
prie medienos apdirbimo 
staklių bei pakavimo linijos.

Siųsti CV: vita@vli.lt
Skambinti tel.: 
(8-646)20344

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-684) 29023.

Tvenkinių kasimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. Žemės 
lyginimo darbai.

Tel. (8-626) 24603.

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.

2019 m. rugsėjo 5 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 6-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Jungtinis komitetų posėdis vyks 2019 m. rugsėjo 3 d. (antradienį) 10 val. 
savivaldybės salėje.

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai Tel. (8-686) 33036.
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El. paštas anyksta@anyksta.lt
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 700

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“

Brangiai superkame 
juodo metalo laužą, 

pasiimame savo
transportu.

Darbo laikas: I–V 8.00–17.00, 
VI 9.00–13:00

Tiekimo g. 6, Panevėžys
Tel. (8-643) 56545.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

Butą Anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452. 

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

Tekl. (8-670) 37592.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 1 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis,  raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

Viskas 
stogams!!!
UAB „Stogvyga“

Tel. (8-652) 49994.

Nekilnojamasis turtas

8,45 ha žemės Svėdasų sen., 
Drobčiūnų k. Našumo balas 40. 

1 hektaro kaina 3500 Eur.
Tel. (8-647) 33713.

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.

Nedidelį medinį namą Kavarske 
P. Cvirkos 33. Yra 11 a žemės.

Tel. (8-612) 10271.

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

Tel. (8-683) 93746.

Pusę medinio namo Liudiškių g. 
Yra visos komunikacijos.

Tel. (8-676) 13756.

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

Tel. (8-698) 79068.

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

Tel. (8-605) 48032. 

Kuras

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007, (8-622) 44850.

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

Tel. (8-613) 11010.

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

FORD FOCUS. 1999 m., benzi-
nas, TA iki 2021-05.

Tel. (8-610) 91553.

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu ir kitą žemės ūkio tech-
niką. 

Tel. (8-601) 44616.

Traktorių dalimis: T-25, T-16, 
MTZ-82, MTZ-50, T-150K, 
T-40AM, JUMZ. Priekabą 2PTS-4 
dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Kita

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

Tel. (8-628) 07656.

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.

2 mėn. katinėlius. Sučipuoti, nu-
kirminti ir t. t.

Tel. (8-625) 43143.

rado

Liudiškių g. rastas telefonas.
Tel. (8-698) 03656.

dovanoja
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anekdotas

oras

+17

+23

mėnulis
Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 2 d. -
jaunatis

Egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

Izabelė, Raimundas, Raimunda, 
Vilmantas, Vilmantė,
Raimondas.

šiandien

rugsėjo 1 d.

rugsėjo 2 d.
Ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
Steponas, Vilgaudė.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Vaikai klausia tėvo:
- Ar tiesa, kad Dievas mumis 

rūpinasi?
- Taip, tiesa.
- O ar tiesa, kad mus atnešė 

gandras?
- Taip.
- O dovanas dalija Kalėdų Se-

nelis?
- Taip.
- Tai kam tada judu su mama 

reikalingi?

***

Instrukcija - popiergalis, kurį 
skaito dviem atvejais:

1. Kai nėra, ką skaityti.
2. Kai prietaisas jau sulaužy-

tas.

***

Studentė grįžta vasaros atosto-
gų namo ir džiaugsmingai sušun-
ka, vos įžengusi į kambarį:

- Mamyte, jau turiu berniuką!
- Saulele, o kur jis mokosi?
- Mama, jam tik du mėnesiai!

***

Miestietis berniukas kaime.
- Seneli, šitas arklys toliau ne-

važiuos.
- Kodėl?
- Aš mačiau, kaip iš jo visas 

benzinas išbėgo...

***

Armėnų radijo klausia:
- Ar gali programuotojas tapti 

geru politiku?
Armėnų radijas atsako:
- Niekada! Programuotojui bet 

koks sakinys yra arba teisingas, 
arba neteisingas, o politikų saki-
niai visada pusiau teisingi, pusiau 
melagingi, o dažniausiai - dar ir 
beprasmiški.

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

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.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 3 mėn.
EUR

„Anykšta“ 24
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 21

„Anykšta“ šeštadieniais 12

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 21
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18

„Anykšta“ šeštadieniais 12

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2

Amiliutė ruošiasi kreiptis užtarimo į Gretą
Gąsdina orų mergaitės -
Šitas karštis gali baigtis:
Prasidės rugsėjy lietūs,
ir gandrai išskris į pietus. 

Aš sakiau – skvernelį rinkim,
santykių nepagadinkim.
juk valstiečiai - prie gamtos,
su Perkūnu susrokuos.

Žino jie tikriausiai maldą,
Kuri vandenis suvaldo
Baura pamojuot ranka -
Prasidėtų gal audra. 

ne iš gero oras maišos -
Sunku dirbti, tad negaišus
Gretai laišką teks rašyti,
Užtarimo paprašyti.

juk darže netgi peliukas
Prie urvelio liūdnas sukas. 
Pabaiga ateis ant svieto,
jei valstiečiai nepadėtų.

Skyrių vedėjus rinkime visuotiniu balsavimu
Pasikeitus Anykščių rajono val-

džiai, kadrų klausimas į gerąją pusę 
nepajudėjo. Atvirkščiai, kuo toliau, 
tuo daugiau atsiranda laisvų vadovų 
darbo vietų.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijoje trūksta trijų nuolatinių ve-
dėjų: vadovų neturi Architektūros ir 
urbanistikos, Statybos bei Kultūros, 
Turizmo ir komunikacijos skyriai. 
Be seniūnų - net keturios iš dešim-
ties rajono seniūnijų. 

Abu vadovus šią savaitę prarado 
Anykščių kūno kultūros ir sporto cen-
tras, netrukus darbą paliks ir Anykščių 
Švietimo pagalbos tarnybos vadovė.

Jeigu jau nesiseka spręsti vado-
vaujančių kadrų klausimų, galime 
pasiūlyti naują įstaigų valdymo 

variantą. Pavyzdžiui, galima įvesti 
naują seniūno ir vedėjo pareigybę. 
Superseniūnas vadovautų visoms se-
niūnijoms, o supervedėjas - visiems 
savivaldybės skyriams. Na, juk bet 
tačiau bent vieną ar du norinčius va-
dovauti asmenis rasti neturėtų būti 
sudėtinga. 

Kita vertus, kai renkama rajono 
valdžia, į ją kandidatuoja šimtai as-
menų. Galbūt reikėtų keisti seniūnų 
ir skyrių vedėjų skyrimo principus, 
jeigu jie ne po konkursų užimtų par-
eigas, o būtų renkami visuotiniu bal-
savimu, gal pretendentų susirinktų 
daugiau.  Išsirinktumėm visuotiniu 
balsavimu vyriausiąjį architektą - iš 
saviškių, ir nebereikėtų spręsti nesą-
moningų problemų.  


