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šiupinys

Siaurukas – per tris amžius besidriekiantis stebuklas

Traukinys buvo technikos 
stebuklas, kurį pasikinkęs, ro-
dosi, viskam pasirengęs XIX 
amžiaus žmogus ėmė judėti iki 
tol nematytais greičiais dar ne-
patirtų, stulbinamų atradimų 
link. Būti keleiviu, mėgautis 
kelionių romantika - tai kur 
kas daugiau nei pėsčiojo judė-
jimas bibliniu greičiu, tegul ir 
teisingu keliu, bet pernelyg lė-
tai. 

Tuo pat metu žmones fabri-
kuose keitė mašinos, prakutę 
ekonominio pakilimo šuoliais 
judančios pirmyn Rusijos im-
perijos žmonės buvo pajėgūs 
savo tikėjimą įkūnyti, milži-
niškų naujojo baroko stiliaus 
bažnyčių neįtikėtinai aukštais 
bokštais kilti kuo arčiaus dan-

Raimondas Guobis 

Siaurojo geležinkelio bėgiais pro Anykščius traukiniai dunda jau 120 metų. 11 psl.

SPEKTAKLIS. Rugsėjo 8 d., 
sekmadienį, 16 val. Angelų muzie-
juje–Sakralinio meno centre lite-
ratūrinis dviejų aktorių spektaklis 
„Vaižgantas kaip viešpaties diena“. 
Aktoriai – Olita Dautartaitė ir Petras 
Venslovas. Renginys nemokamas.

Partizanai. Šiandien, pirmą-
jį rudens šeštadienį, Trakiniuose 
(Kurklių seniūnija), vyks tradici-
nis partizanų pagerbimo renginys. 
Jo pradžia - 11 valandą. ,,Trakinių 
partizanus“ organizuoja istorikai, 
mokslų daktarai Mindaugas Nefas 
ir Norbertas Černiauskas. Šiemet 
,,Trakinių partizanų“ programoje 
pokalbiai su žurnalistu ir keliautoju 
Vytaru Radzevičiumi, kunigu re-
zistentu Juliumi Sasnausku, bardo 
Mindaugo Valiuko koncertas. 

Obuoliai. ,,Anykščių vynas“ jau 
nuo rugpjūčio pabaigos pradėjo su-
pirkinėti obuolius. Kiek vyndariai 
moka už kilogramą obuolių, net ir 
nebandėme aiškintis, nes ir ankstes-
niais metais kaina buvo komercinė 
paslaptis. Tačiau paskambinę į įvai-
rių miestų obuolių supirktuves, ga-
lime konstatuoti, kad šįmet obuolių 
supirkimo kaina yra 6-8 centai už 
kilogramą. Taigi, už 40 kg obuolių 
maišą galima gauti apie 3 eurus.

Miškas. Anykščių šilelio draus-
tinyje artimiausiu metu bus šali-
nami pavojingi medžiai, pranešė 
Valstybinių miškų urėdija (VMU). 
Atrankinius sanitarinius miško kir-
timus miškininkai numato vykdyti 
62,1 hektaro plote Pavarių girinin-
kijoje: čia planuojama iškirsti 297 
kubinius metrus medienos. „Pla-
nuojamų sanitarinių kirtimų tiks-
las – pašalinti pavojingus medžius 
ir pagerinti miškų sanitarinę būklę 
prie Anykščių šilelyje esančių lan-
komų objektų, pėsčiųjų-dviračių ir 
Šventosios pažintinio takų“, – sakė 
VMU Anykščių regioninio padali-
nio vadovė Monika Sirgėdienė.

Pagalba. Pirmadienio rytą 
ugniagesiai Anykščiuose, Ramybės 
gatvėje, gelbėjo katiną. Gautas pra-
nešimas, kad gyvūnas įkrito į šulinį 
netoli nuo Anykščių ligoninės. Ka-
tiną iš 4 metrų šulinio ugniagesys 
gelbėtojas iškėlė pasinaudojęs ko-
pėčiomis.

Kęstučiui Tubiui priminė, kad sėdima 
kalėjimuose, o ne darbo kabinetuose

Praėjusią kadenciją kartu su Sigučiu Obelevičiumi vienoje komandoje dirbęs Kęstutis Tubis kai ku-
rių Anykščių rajono tarybos narių nuostabai ėmė kalbėti apie tai, kaip jo bendražygis blogai dirbo.

Rugsėjo 5 dieną, ketvirtadie-
nį, sušauktas 6-asis, neeilinis,  
Anykščių rajono tarybos po-
sėdis. Posėdžiui pirmą kartą 
pirmininkavo Anykščių rajono 
mero pavaduotojas, socialde-
mokratas Dainius Žiogelis. 

Anykštėnų išrinktieji priėmė 
aštuonis sprendimus, kurių di-
džioji dalis, kaip įprasta prasi-
dėjus rugsėjui, buvo susiję su 
rajono švietimo reikalais.

6 psl.

Pasaulio krepši-
nio čempionato 
rungtynes 
planuojama 
rodyti lauko 
ekrane 3 psl.

Įgytas žinias 
skiria anykštėnų 
gyvenimo 
kokybei gerinti

4 psl.

Afrikinis kiaulių 
maras grįžo

2 psl.

Žaisdamas su 
ugnimi stipriai 
apdegė vaikas

2 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Afrikinis kiaulių maras grįžo Vidmantas ŠMiGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Iki vasaros vidurio Anykščių rajone nebuvo fiksuota nė vieno 
afrikinio kiaulių maro atvejo. Tačiau per paskutinį mėnesį sume-
džioti du maru užsikrėtę šernai. Afrikiniu kiauliu maru užsikrė-
tusius šernus sumedžiojo Debeikių ir Viešintų medžiotojai.

Pirmasis ir kol kas vienintelis 
negyvas šernas Anykščių rajo-
ne rastas tik rugpjūčio 28-ąją.  
Anykščių valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba gavo pra-
nešimą, jog Kurklių seniūnijos 
Vanagų kaimo teritorijoje aptikta 
pirmoji gaišena. Ištyrus gaišeną 
paaiškėjo, jog šernas krito ne nuo 
afrikinio kiaulių maro. 

Pernai Anykščių rajono me-
džiojotai sumedžiojo vos 82 

šernus, šiemet - 55. Laikinoji 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vadovė 
Audronė Zdanevičienė  ,,Anykš-
tai“ sakė, kad, anot medžiotojų, 
buvo panašumų, jog šernų popu-
liacija mūsų miškuose atsistato. 
Šiemet sumedžiotų šernų galėjo 
būti ir daugiau, tačiau bent jau 
dalis medžiotojų nesinaudoja 
kiekviena galimybe paleisti šuvį,  
o šernus lyg ir auginasi.

Pernai afrikinis kiaulių maras 
buvo nustytas 21 Anykščių rajone 
sumedžiotam šernui, rajone 2018 
metais rastos 128 šernų gaišenos, 
iš kurių 118 nustatytas afrikinis 
kiaulių maras. 

Šernų gaišenų paieškos per-
nai buvo komercializuotos - už 
rastą negyvą šerną žmogui buvo 
išmokama 30 eurų kompensaci-
ja. Kompensacijos mechanizmas 
veikia ir šiemet. A.Zdanevičienė 
primena, kad gyventojai, radę 
negyvą šerną, turėtų apie ,,radi-
nį“ pranešti Anykščių valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai ir 
laukti išmokos. 

Nukabinti įspėjimus, regis, 
dar per anksti.

Vairuotojas. Rugsėjo 6 dieną,  
apie 01.27 val., Kavarsko seniū-
nijos Ferdinantavos kaime su-

stabdyto patikrinimui automobi-
lio AUDI A6 AVANT vairuotojui 
(g. 1990 m.), gyvenančiam Šir-
vintų rajone,  nustatytas vidutinis 
girtumo laipsnis (2,04 prom.), 

asmuo nėra įgijęs teisės vairuoti 
transporto priemonės. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras po ap-
klausos paleistas.

Mirtis. Rugsėjo 2 dieną Ka-
varske, Tvenkinio g., namuose, 
mirė vyras (g. 1966 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Žaisdamas su ugnimi stipriai apdegė vaikas
Rugsėjo 4 dieną, trečiadienį, Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kai-

me apdegė 8-metis. Nelaimė įvyko vaikams deginant padangas.

2011 metais gimęs berniukas 
patyrė veido, galvos, krūtinės ir 
rankų nudegimus. Vaikas gydo-
mas Vilniaus Santarų klinikų in-
tensyviosios terapijos skyriuje. 

Anot medikų, vaikas patyrė 
didžiulių sužalojimų -  nudegė 
apie 20 proc. vaiko kūno, todėl 
jam ligoninėje teks praleisti apie 
mėnesį. Nudegimai bus gydomi 

chirurginiu būdu - persodinant 
audinius.

Tragedija įvyko, kai keturi 
vaikai nusipirko degaus skysčio. 
Anot pareigūnų, jie padegė pa-
dangas. Bežaidžiant su ugnimi, 
šliūkštelėjus į atvirą liepsną de-
giojo skysčio, ugnis persimetė ant 

aštuonmečio. 
Šoko ištiktas vaikas dar puolė 

į upę, pats parbėgo namo. Vėliau 
nukentėjęs mažametis, apžiūrėjus 
medikams ir suteikus būtinąją pir-
minę pagalbą, atsidūrė reanimaci-
joje.

-ANYKŠTA

BVP. Lietuvos ekonomika šiemet 
augo kur kas sparčiau nei vidutiniš-
kai 28-iose Europos Sąjungos (ES) 
valstybėse, skelbia Eurostatas. Lie-
tuvos bendrasis vidaus produktas 
(BVP) antrąjį šių metų ketvirtį, paly-
ginti su 2018 metų balandžio–birže-
lio mėnesiais, padidėjo 3,9 procento. 
Visoje ES metinis ekonomikos augi-
mas buvo 1,4 proc., tik euro zonoje – 
1,2 proc., rodo penktadienį paskelbti 
ES statistikos tarnybos duomenys. 
Latvijoje metinis BVP augimas sie-
kė 2,9 proc., Estijoje – 3,8 procento. 
Antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuo-
ju, Lietuvos ekonomika augo 0,8 
proc. Latvijos – 0,7 proc., Estijos 
– 0,4 procento. Visoje ES BVP per 
ketvirtį išaugo 0,2 proc., euro zonoje 
– taip pat 0,2 procento. 

Analizuos. Policija analizuos 
surinktą medžiagą apie atminimo 
lentos karininkui Jonui Noreikai-
Generolui Vėtrai pakabinimą ant 
Lietuvos mokslų akademijos Vru-
blevskių bibliotekos pastato Vil-
niuje. „Surinktą informaciją išana-
lizuosime ir žiūrėsime, ar veiksmai 
neturi nusikalstamos veikos požy-
mių“, – penktadienį per spaudos 
konferenciją sakė sostinės policijos 
Viešosios tvarkos valdybos virši-
ninkas Dainius Daukantas. Anot jo, 
dar neaišku, ar bus pradėtas tyrimas. 
„Gali būti daug straipsnių, gali būti 
nė vieno“, – sakė jis. Ketvirtadienio 
vakarą šalia Prezidentūros, Simono 
Daukanto aikštėje, Vilniuje, susi-
rinkę apie 300 žmonių protestavo 
prieš valdžios sprendimus atsisa-
kyti Kazio Škirpos ir J. Noreikos 
įamžinimo dėl jų numanomo prisi-
dėjimo prie susidorojimo su žydais 
Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo 
metais. Tą patį vakarą Vilniaus 
centre, ant Vrublevskių bibliotekos, 
vėl pakabinta atminimo lenta Jonui 
Noreikai-Generolui Vėtrai. Pakabi-
nimą stebėjo keliolika policijos pa-
reigūnų, jie filmavo procesą.

Tymai. Lietuvoje šiemet tymais 
jau susirgo 821 asmuo, penktadie-
nį skelbia Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras (NVSC). Šia 
užkrečiamąja liga sirgo 190 vaikų 
ir 631 suaugęs asmuo. Daugiausia 
tymų atvejų registruojama Kauno 
ir Vilniaus apskrityse – atitinkamai 
425 ir 302 atvejai. Vasarą tymų pli-
timas buvo sulėtėjęs – 700 susirgi-
mų registruoti gegužės pabaigoje. 
Pernai Lietuvoje iš viso užregis-
truota 30 tymų atvejų. Tymai – ūmi, 
itin užkrečiama virusinė infekcija, 
plintanti oro lašeliniu būdu ir pa-
sireiškianti karščiavimu, bėrimu ir 
kvėpavimo takų bei akių junginės 
uždegimu. Tymai buvo ir iki šiol 
yra viena dažniausių mirčių prie-
žasčių tarp visų vakcinomis kontro-
liuojamų ligų.

Nafta. Saudo Arabija spalį smar-
kiai sumažins beveik visų naftos rū-
šių, eksportuojamų į Europos šalis, 
kainas, pranešė valstybinė įmonė 
„Saudi Aramco“. Labiausiai klien-
tams iš Šiaurės ir Vakarų Europos 
atpigs „sunkioji“ nafta – „Arab 
Heavy“, kurios kaina sumažės 2,7 
JAV dolerio už barelį. Taigi šios 
naftos kaina bus 5,95 JAV dolerio 
už barelį mažesnė nei „Brent“ rūšies 
kainos. Kitų naftos rūšių kainos šio 
regiono pirkėjams sumažės 0,3–2,2 
JAV dolerio už barelį. Viduržemio 
jūros regiono šalims Saudo Arabi-
jos nafta kitą mėnesį atpigs 0,5–1,9 
JAV dolerio už barelį. Tuo pat metu 
pirkėjams iš Azijos Saudo Arabijos 
nafta pabrangs 0,4–1,1 JAV dolerio 
už barelį. 

Mokslo metai prasideda ir suaugusiesiems
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltŠiais mokslo metais Anykščių rajono moksleiviai galės rinktis 
užsiėmimus iš 20-ties neformaliojo vaikų švietimo programų. Nuo 
rudens veiklų netrūks ir norintiems mokytis suaugusiesiems.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgi-
ta Banienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
Anykščių rajono savivaldybei 
Neformaliajam vaikų švietimui 
(NVŠ) 2019 metams skirta 72 
tūkst. 845 Eur Europos Sąjungos 
finansinės paramos lėšų. 

,,Pagal Anykščių rajono savival-
dybės tarybos patvirtintą Anykščių 
rajono savivaldybės neformalio-
jo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
naudojimo tvarkos aprašą, skiria-
mas lėšų dydis vienam vaikui per 
mėnesį (pirmąjį metų pusmetį) 
buvo 13,05 Eur. Nuo rugsėjo mėn. 
lėšų dydis kis, priklausomai nuo 
NVŠ programas lankančių vaikų 
skaičiaus. Naujaisiais mokslo me-
tais iki rugsėjo 13 d. 1-12 klasių 
mokiniai turės galimybę rinktis iš 
20 NVŠ programų (sporto, jogos, 
šokių, muzikavimo, meno, techni-
nės kūrybos, teatro, sveikatinimo ir 
t.t.). Minėtose programose kiekvie-
nais metais užimama apie 25 proc. 
rajono mokinių. Neformaliojo vai-
kų švietimo programas siūlo visos 
bendrojo, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos, Muzikos, Kūrybos ir dai-

lės mokyklos bei Kūno kultūros ir 
sporto centras“, - sakė J.Banienė.

Anykščių rajono savivaldybėje 
neformaliojo suaugusiųjų švieti-
mo ir tęstinio mokymosi paslaugas 
teikia 16 teikėjų, jie šį sezoną yra 
numatę nemažai veiklų suagusie-
siems. 

,,Anykščių švietimo pagalbos 
tarnyba kartu su  Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešąja biblio-
teka ir Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centru pradeda  vyk-
dyti  Erasmus + programos projek-
tą ,,Kritinio mąstymo bei medijų 
raštingumo kompetencijų svarba 
suaugusiųjų švietėjui“. Šių insti-
tucijų darbuotojai tobulins kritinio 
mąstymo ir socialinių medijų raš-
tingumo kompetencijas. Kompe-
tencijų plėtojimui pasirinkti kursai 
Italijoje ir Ispanijoje. 

Šias metais Anykščių švietimo 
pagalbos tarnyba kvies rajono su-
augusiuosius dalyvauti įvairiuose 
mokymuose. Įgyvendinant Anykš-
čių rajono savivaldybės neforma-
liojo suaugusiųjų švietimo ir tęsti-
nio mokymosi programų projektą 
,,Tobulėkime kartu“, suaugusiųjų 

švietėjams bus surengti užsienio 
(anglų) kalbos mokymai. Taip pat 
siekiant skatinti partnerystę bei 
kolegialaus mokymosi iniciaty-
vas, projekto metu bus surengta 
edukacinė išvyka į Telšių švietimo 
centrą bei surengtas susitikimas su 
neformalaus suaugusiųjų švietimo 
tiekėjais, pasidalyta gerąja darbo 
patirtimi, rengiant ir įgyvendinant 
mokymosi visą gyvenimą inicia-
tyvas.

Anykščių rajono darbuotojams, 
dirbantiems  su jaunimu, bus su-
rengti mokymai apie saugų socia-
linių medijų naudojimą. Projekto 
vykdymo metu bus surengtas foru-
mas, visų įstaigų darbuotojai, dir-
bantys su jaunimu, aptars sociali-
nių medijų galimybes, iššūkius bei 
pavojus ir grėsmes. Projekto metu 
vyks socialinių medijų raštingumo 
ugdymo mokymai darbuotojams, 
dirbantiems su vaikais ir jaunimu: 
pedagogams, NVO atstovams, se-
niūnijų socialiniams darbuotojams. 
Po mokymų kiekvienas dalyvis 
gaus metodinę medžiagą, priemo-
nių rinkinį, kuris padės teoriją įgy-
vendinti praktiškai.

Bus rengiami mokymai tėvams, 
jie galės dalyvauti mokymuose 
apie sveikos mitybos principus, o 
mokymus ves specialistai: gydyto-

jai, dietologai. 
Kaip ir kiekvienais metais, ra-

jono suaugusieji lapkričio mėnesį 
bus pakviesti dalyvauti Suaugu-
siųjų mokymosi savaitėje“, - in-
formavo Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sakė, kad 
neformaliojo vaikų švietimo 
programose, kuriose dalyva-
vimas nemokamas, yra uži-
mama apie 25 proc. rajono 
mokinių.

Savo namuose sumuštas ir apiplėštas vyras 
mirė ligoninėje

Debeikių seniūnijos Čekonių kaimą sukrėtė žiaurus įvykis - 
savo namuose naktį įsibrovėlio sumuštas vyras po kelių dienų nuo 
patirtų sužalojimų  mirė Anykščių ligoninėje.

Čekonių kaime vienas gyve-
nęs 1965 metais gimęs, niekur 
nedirbantis vyras netikėto sve-
čio savo namuose sulaukė vėly-
vą naktį - beveik 2 valandą. Tuo 
metu jis buvo neblaivus, jo namų 

durys buvo neužrakintos. Į namus 
įsiveržęs 1982 metais gimęs De-
beikių seniūnijos Bebarzdžių kai-
mo gyventojas namų šeimininką 
sumušė, pagrobė pinigus, alų bei 
cigaretes. Nukentėjusysis dėl kirs-

tinių žaizdų veide, rankose ir ko-
jose buvo paguldytas į ligoninę.

Rugsėjo 1 dieną policija pra-
nešė, kad Čekonių kaime savo 
namuose užpultas vyras mirė 
Anykščių ligoninėje.

Policija įtariamąjį Bebarzdžių 
kaimo gyventoją sulaikė ir užda-
rė į areštinę. Užpuolikas nuo Če-
konių kaimo gyveno maždaug už 

penkių kilometrų pas savo mamą. 
Kokie ryšiai jį siejo su pasirinkta 
auka, Čekonių kaimo gyventojai 
atsakyti negalėjo. Žmonės taip 
pat sakė, kad tą tragiška nelaime 
pasibaigusią dieną nieko įtartino 
negirdėjo, nes nusikaltimas įvyk-
dytas naktį.

-ANYKŠTA
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(Pagal ,,Anykštos“ Fb. 
Kalba netaisyta.)

Ar Anykščiuose 
reikalingas 
naktinis 
klubas?

Lauryna VIRELIŪNAITĖ:

- Jūs turite Puntuką ir Laimės 
žiburį - kam jums naktinis klu-
bas???

Vytautė EIVAITĖ:

- Šiame mieste užaugau ir gan 
dažnai jį aplankau, ir tikrai vi-
sad trūkdavo kažkokios norma-
lios vietos, pasišokti, susitikti 
su draugais, kuriuos ne kasdien 
sutinki. 

Manau, šauni mintis klubas, 
juk mes jauni, reikia linksmybių, 
o ne tik parkų, parkelių, Puntuko 
ir Laimės žiburio. Reikia ir net 
būtinas tik normalus klubas, ne 
toks,  koks buvo anksčiau ,,Rū-
sys“.

Vida KAVALIAUSKIENĖ:

- Manyčiau ir pritarčiau, kad 
naktinis klubas reikalingas ne 
tik protingam jaunimui, bet ten  
galėtų užeiti ir senjorai ir atvykę 
miesto svečiai. Tik kad nebūtų 
muštynių ar kokių kitokių nesu-
sipratimų!

Pasaulio krepšinio čempionato 
rungtynes planuojama rodyti 
lauko ekrane Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė žada, kad rugpjūčio 31 dieną Kinijoje prasidėjusio Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės, kuriose žaidžia Lietuvos rinktinė, bus rodomos šalia Anykščių 
kultūros centro pastatytame lauko ekrane, jeigu komanda pateks į finalines kovas.

Anykščių rajono mero patarėja 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė 
,,Anykštai“ sakė apie tokią gali-
mybę diskutavusi su lauko ekraną 
administruojančiu Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centru.

,,Dabar krepšinio transliacijos 
vyksta darbo metu, todėl klausi-
mas, ar susirinktų žiūrovų, juolab 
kad visos Anykščių miesto centre 
veikiančios kavinės rodo Pasau-
lio vyrų krepšinio čempionato 
transliacijas. Dar vienas dalykas 
- lauko ekrane rodomos mokamos 
reklamos, už kurias yra sumokėję 
verslo subjektai. Krepšinis iš jų at-
imtų eterio laiką. Tačiau su Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro specialistėmis vieningai su-
tarėme - jeigu Lietuvos komanda 
pateks į finalines kovas, pasisteng-
sime parodyti transliacijas lauko 
ekrane“, - pažadėjo G.Griauzdaitė 
- Patumsienė.

Šalia Anykščių kultūros centro 
įrengtas lauko ekranas įprastai 
rodo vaizdą be garso, tačiau pa-
sitelkus papildomą garso techni-
ką, įrenginys gali virsti didžiuliu 
miesto centre stovinčiu televizo-
riumi. Tokia galimybė jau buvo 
išbandyta per Anykščių miesto 
šventę - lauko ekrane su garsu buvo 
transliuojami anykštėno Petro Na-
zarovo filmuoti istoriniai siužetai 
apie Anykščius.

Beje, jei Pasaulio krepšinio 
čempionato rungtynės bus paro-
dytos lauko ekrane, tai taps uni-
kaliu įvykiu - kiti Lietuvos miestai 
nieko panašaus iki šiol nėra darę.

Nors Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės rodomos 
darbo valandomis, aistringiausieji 
krepšinio fanai net ir tokiu laiku 
nepraleidžia svarbiausių rungty-
nių momentų - darbo valandos an-
trąja Lietuvos religija vadinamam 
krepšiniui aukojamos net valstybi-
nėse įstaigose.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė ,,Anykštą“ 
tikino, kad Anykščių rajono savi-
valdybėje darbo valandomis Pa-
saulio vyrų krepšinio čempionato 

Lauko ekrane įprastai rodoma reklama ir renginių anonsai, tačiau reikalui esant jis gali tapti  di-
džiuliu televizoriumi, rodančiu kad ir krepšinį.

Anykščių rajono mero patarėja Gabrielė Griauzdaitė - Patum-
sienė abejoja, kad darbo metu atsirastų daug norinčių stebėti 
krepšinio kovas lauko ekrane.

rungtynių niekas ištisai nestebi. 
Specialistams palikta tik galimybė 
nuo svarbiausių krepšinio įvykių 
neatitrūkti.

,,Anykščių rajono savivaldybės 
administracijoje ir pavaldžiose 
įstaigose Pasaulio krepšinio čem-
pionato varžybų transliacijos nėra 
organizuojamos. Atsižvelgiant į tai, 
kad rungtynės transliuojamos darbo 
valandomis, vadovai neprieštarau-
ja, jog poilsio pertraukėlių metu 
darbuotojai domisi čempionato re-
zultatais“, - sakė S.Sakevičiūtė.

Tiesa, jeigu Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinei Kinijoje pavyktų 
prasibrauti iki Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato finalo, įprasti-
nė aštuonių valandų darbo diena 
Anykščių rajono savivaldybės bei 
jai pavaldžių įstaigų darbuotojams 
kuriam laikui sutrumpėtų net dviem 
valandomis.

,,Jeigu Lietuvos rinktinė pateks 
tarp stipriausių komandų ir žais 
finalinėse kovose, stengsimės dar-
buotojams suteikti galimybę stebėti 

Lietuvos rinktinės kovas“, - savi-
valdybės vadovų sprendimą pavie-
šino Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
S.Sakevičiūtė.

Tuo metu, kai vyksta Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatas, Anykš-
čių viešojo maitinimo įstaigos soci-
aliniuose tinkluose aktyviau skelbia 
pranešimus apie dienos pietų me-
niu, o ne apie galimybes kavinėse 
bei baruose stebėti krepšinio kovas. 
Vietos krepšinio aistruoliai taip pat į 
barus ir kavines neplūsta - darbuose 
kompiuterio monitoriuje ar namuo-
se stebėti krepšinio rungtynes pi-
giau, juolab kad nė viena Anykščių 
viešojo maitinimo įstaiga šia proga 
nepristatė specialaus meniu, kuris 
galėtų pas juos atvilioti krepšinio 
mylėtojus.

Artimiausias Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynes Lietuvos 
rinktinė žais šį šeštadienį 15 val. su 
prancūzais. Pirmadienį 11 val. Lie-
tuvos krepšininkų lauks akistata su 
Dominikos Respublikos rinktine.

Na va... O dar sako - kelius 
remontuokit

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kodėl 
nebeliko Raguvėlės pradinio ug-
dymo skyriaus: 

,,Aplinkinės gimnazijos yra ge-
rame kelyje, vienodu atstumu nuo 
Raguvėlės, tai tikrai tėvai, kurie 
sugebėjo, vaikus išsivedė.“

Jam būdavo labai liūdna?

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, rajono tarybos 
narys, apie mero Sigučio Obele-
vičiaus darbą mokykloje: 

,,Pamenu, praeitoje kadencijoje 
jis daug klausimų nežinodavo, nes 
dvi dienas į savivaldybę jis atvyk-
davo per pietus. Po to sėdi per pie-
tus ir po pietų sėdi savo kabinete, 
niekas pas jį neužeina.“

Pravieniškių gyventojai tikrai 
mažiau sėdi nei valdininkai...

Dainius ŽIOGELIS apie 
S.Obelevičiaus sėdėjimą kabine: 

,,Sėdima Lukiškėse arba Pravie-
niškėse. O visur kitur kabinetuose 
yra dirbama“.

O tai tai Jums pačiam kitaip 
būna?

Lukas PAKELTIS, liberalas, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie eksmero Kęstučio Tubio kri-
tiką dabartinei rajono valdžiai: 

,,Reikia pastebėti, kaip pasikei-
čia ,,plokštelė“ atsiradus opozici-
joje.“

Gali... bet labai nesinori...

Dominykas TUTKUS, UAB 
,,Vaja Farm“ direktorius, apie 
vasarnamių savininkų mokestį 
už atliekas: 

,,Jei jau gali sau leisti turėti va-
sarnamį, tikrai gali ir už šiukšles 
susimokėti“.

Kuo daugiau mokytojų, tuo 
mažesni atlyginimai...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, rugsėjo 1-ąją linkėjo moky-
tojams: 

,,Bet vis tiek bus gerai. Linkiu, 
kad kasmet jūsų vis daugėtų.“

Liaudies išmintis tvirtina: 
,,Negirk vadovų iki kadencijos 
vidurio“

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja, apie tai, 
kokie skirtumai tarp dabartinio 
darbo ir  darbo ,,prie K.Tubio“: 

,,Su dabartine Anykščių rajono 
savivaldybės komanda nekyla jo-
kių psichologinių įtampų, kokias 
teko anksčiau savivaldybėje matyti 
ir patirti.“

Nėra žmogaus - nėra šiukšlių?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie nemokančius už atliekas: 

,,Vienas pirmųjų naujojo komu-
nalinio ūkio vadovo  darbų turėtų 
būti kiek įmanoma sumažinti ne-
mokių žmonių skaičių.“ 
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rievės

- Vadovaujamą darbą Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijoje dirbate jau antrą 
kadenciją - 2015 metais buvote 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktore, šie-
met buvote paskirta savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja. Kaip jaučiatės 
vėl stojusi prie Anykščių rajo-
no valdymo vairo?

Įgytas žinias skiria anykštėnų 
gyvenimo kokybei gerinti

- Man pačiai ta aplinka, ku-
rioje dirbu, dabar yra labiau ži-
noma, tai lemia greitesnį orien-
tavimąsi, žinojimą, su kuriuo 
specialistu reikia spręsti vieną 
ar kitą problemą. To tvirtumo 
tikrai daugiau nei jo buvo prieš 
ketverius metus. Su dabartine 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų komanda vienaip ar ki-
taip yra tekę susidurti anksčiau, 

bendradarbiauti, todėl dirbant 
nekyla jokių keblumų. Kuomet 
dar dirbau Anykščių rajono sa-
vivaldybės Socialinio skyriaus 
vedėja, dabartinė Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė savi-
valdybėje dirbo teisininke, todėl 
ji man yra gerai pažįstamas žmo-
gus. Abiejų požiūris į darbo kul-
tūrą ir anksčiau buvo vienodas, 
vadovavomės tokiais principais, 
kad užduotis reikia atlikti greitai 
ir laiku. Mūsų abiejų požiūris į 
darbą labai sutampa, nėra tokių 
situacijų, kad nerastume bendro 
sprendimo. Su dabartine Anykš-
čių rajono savivaldybės koman-
da nekyla jokių psichologinių 
įtampų, kokias teko anksčiau sa-
vivaldybėje matyti ir patirti.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijoje labai trūksta  
specialistų, nes dalis kompeten-
tingų specialistų yra palikę dar-
bą, todėl dabar nemažas iššūkis 
yra suformuoti komandą. Sten-
giamės kiek įmanoma skubiau 
skelbti konkursus. Tai - pagrin-
dinis ir labai aiškiai matomas 
dviejų mano kadencijų Anykščių 
rajono savivaldybėje skirtumas.

- Matyti, kad pritraukti nau-
jų specialistų į Anykščių rajo-
no savivaldybę išties nelengva. 
Kokių iniciatyvų imatės asme-
niškai, kad padėtis keistųsi?

- Kartu su Anykščių rajono 
mero patarėja Gabriele Griauz-
daite - Patumsiene stengiamės 
aktyvinti komunikaciją sociali-
niuose tinkluose, kad apie kon-
kursus informacija kiek įma-
noma būtų plačiau paskleista. 
Pastebėjome, kad jaučiamas su-
sidomėjimas iš jaunų specialis-

tų, kurie yra ką tik baigę studijas 
- tokia forma jiems yra labiau 
priimtina, tai padeda lengviau 
pasiekti jaunimą.

- Ar prieš tapdama Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja turėjote kažkokių asmeni-
nių ambicijų, siekių, kuriuos 
norėtumėte įgyvendinti užim-
dama dabartines pareigas?

- Dabar kuruoju socialinę sritį. 
Jaučiuosi tvirta kaip socialinės 
politikos ekspertė. Yra nemažai 
uždavinių socialinių paslaugų 
plėtros srityje. Matome iššūkius, 
kurie šiandien Anykščių rajone 
ypač aktualūs - tai ir gyventojų 
senėjimas, vaiko gerovės siste-
mos pertvarka. Matau konkre-
čius dalykus, kuriuose Anykščių 
rajono savivaldybė galėtų tvar-
kytis geriau. Norėtųsi, kad spe-
cialiųjų poreikių turintys vaikai 
gautų jiems reikalingas paslau-
gas, didesnio dėmesio sulauktų 
neįgalieji. Stengiuosi socialinę 
sritį aprėpti kuo plačiau, anali-
zuoju ir rengiu įvairių poreikių 
įgyvendinimo planus, kad jau 
ateinančių metų rajono biudžete 
tam būtų galima planuoti reikia-
mas lėšas.

- Kokių problemų tenka iš-
girsti per gyventojų priėmimo 
valandas ir kaip jas pavyksta 
spręsti?

- Gyventojai kai kuriose seniū-
nijų kapinėse pageidauja gersnės 
jų priežiūros, kalba apie reika-
lingus nupjauti medžius, kelia  
socialines problemas. Tas pro-
blemas sprendžiame kartu su se-
niūnais. Dar neteko susidurti su 
tokiais atvejais, kad seniūnai ar 

seniūnijų specialistai į gyvento-
jų problemas žvelgtų atsainiai.

- Jūs dar papildomai dirba-
te Vilniaus viešojoje įstaigoje 
,,Darni socialinė raida“ kon-
sultante. Kiek šioje įstaigoje 
sukaupta patirtis naudinga 
atliekant pareigas Anykščių 
rajono savivaldybėje?

- Vedu mokymus, kurie  su-
siję su mano ekspertine veikla 
socialinės politikos srityje. Tam 
per mėnesį skirdama dvi dienas, 
lankydamasi kitose Lietuvos sa-
vivaldybėse, gaunu daugiau žinių 
apie gerąsias patirtis, kurias gali-
ma integruoti į Anykščių rajono 
gyvenimą.

- Prieš ketverius metus buvo-
te Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktore, 
dabar užimate pavaduotojos 
pareigas. Ar nesijaučiate lyg 
truputį pasitraukusi į ,,šešė-
lį“?

- Mano tikslas nėra būti plačiai 
visuomenėje matoma valdžios 
atstove. Neatėjau į savivaldybę 
darytis viešųjų ryšių kampani-
jos. Aš jaučiu, kad savo žiniomis 
galiu prisidėti prie anykštėnų  
gyvenimo kokybės gerinimo. 
Tiesa, kalbant apie socialinę 
sritį, rezultatus ,,pamatuoti pli-
ka akimi“ yra sudėtinga, nes jie 
dažniausiai nematomi. Yra labai 
daug biudžeto lėšų skiriama ke-
lių, gatvių remontui ir rezultatą 
labai aiškiai matome, tačiau jei 
kalba eina apie pagalbą šeimoms 
- apie tai gali papasakoti tik pa-
tys jos sulaukę žmonės.

Beje, žmonės gana dažnai su-
sipainioja ir vis dar mane pava-
dina direktore.

jeigu Anykščiai būtų koks 
nors užsienio miestas, kuriame 
gyvena „karšti“ žmonės, mūsų 
mieste jau seniai turėjo būti 
surengtos bent kelios protesto 
akcijos. Protestuotojai su pla-
katais šalia Anykščių rajono 
savivaldybės valdančiuosius 
būtų raginę išsaugoti ypač 
sudėtingoje finansinėje situaci-
joje atsidūrusį siauruką. kita 
protesto akcija, sakyčiau, net 
visas mintingas, galėjo vykti 
šalia Šventosios upės užtvan-
kos, kurią, nevyniojant žodžių į 
vatą, norima nugriauti.

Tačiau čia juk Anykščiai. 

kam svaidytis emocijomis, 
gadintis nervus, kai galima 
tiesiog švęsti...

Anykščių rajono savivaldybei 
iki šiol neapsisprendžiant, ar 
viešosios įstaigos „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalinin-
kais turėtų tapti ir Panevėžio 
miesto bei Panevėžio rajono 
savivaldybės, o tai, tikėtina, 
suteiktų įstaigai tvirtesnes fi-
nansines garantijas, rengiama 
šventė, kurioje bus narpliojami 
siauruko istoriniai vingiai, 
skambės muzika ir dainos...

Rajono valdantieji vietoje 
trypčioja ir dėl Šventosios 
upės užtvankos ateities. Štai 
atvažiavo praėjusią savaitę 
Aplinkos ministras, sako, duo-
sim pinigų užtvankos išlais-
vinimui, tačiau nė vienas iš 
vadovų net nepaklausė, kokius 
pinigus pasiryžusi ministerija 
investuoti į Anykščius. na, bet 
mes juk „turtingi“, kol Švento-
sios upės užtvankos išlaisvini-
mo šalininkai bei priešininkai 
pešis, rašinėdami komentarus, 
tikėtina, kad numatytas lėšas 
Aplinkos ministerija skirs 
kitos savivaldybės užtvankos 
tvarkymo darbams. ir liksime 
prie susikilusio „betono luito“, 
kaip užtvanką pavadino aplin-
kos ministras, kurią greičiau-

siai netolimoje ateityje ištiks 
liūdnas siauruko likimas...

Proteso akcijas Anykščiuose 
jau drąsiai gali pradėti rengti 
net gyvūnų teisių saugotojai. 
kaip jau paskelbė portalas 
anyksta.lt, pirmadienio rytą 
ugniagesiai Anykščiuose, 
Ramybės gatvėje, gelbėjo ka-
tiną. Gautas pranešimas, kad 
gyvūnas įkrito į šulinį, esantį 
netoliese 
Anykščių ligo-
ninės. katiną 
iš 4 metrų 
šulinio ugnia-
gesys gelbė-
tojas iškėlė 
pasinaudojęs 
kopėčiomis.

Kaip po 
gelbėjimo operacijos jaučiasi 
katinas – nepranešama, tačiau 
nelaimėlis, ko gero, ir toliau 
sau patenkintas būtų vaikštinė-
jęs po Ramybės mikrorajoną, 
jei būtų pasirūpinta apleistų 
pastatų priežiūra. Taip, taip, 
tų pačių, kurie jau seniai virtę 
benamių ,,viešbučiais”…

savaime suprantama, kad 
visoms minimoms problemoms 
spręsti reikalingi pinigai, o 
jų nėra, nes rajono biudžete 
švilpauja rudeniniai vėjai. 
Aktyvus Anykščių visuomeni-

ninkas juozas Ratautas tikina, 
kad yra ne vienas būdas, kaip 
nepajudinus nė piršto galima 
uždirbti daugiau nei milijoną.

,,Pirma. Apsilankę turis-
tai palieka nemažai šiukšlių, 
pasinaudoja sanitariniais 
įrenginiais. Įprasta daugelio 
pasaulio šalių kurortinių ar 
lankytinų vietų praktika, kai 
iš turistų imamas 5-15 eurų 

šiukšlių mo-
kestis. imkime 
žemiau mini-
malios sumos 
ir skaičiuoki-
me: 150 tūkst. 
turistų x 2 
eurų. gausime 
300 tūkstan-
čių per metus.

Antra. Į lajų taką investuo-
ti keli milijonai. jeigu pagal 
sutartį tiesiogiai už šio objekto 
lankymą negalima imti pinigų, 
sudarykime edukacinę pro-
gramą, įtraukę  į ją lajų taką, 
Puntuko akmenį ir Anykščių 
šilelį. Visados galima padaryti 
taip, kad ir avis būtų sveika, 
ir vilkas sotus. Užuot mokėję 
1 eurą, lankytojai mokės 5. 
skaičiuokime: 150 000 x 5 = 
750000. 

Trečia. Visame pasaulyje 
įvairaus pobūdžio festivaliai 

yra komerciniai renginiai, 
kurie duoda nemažą pelną. ko-
dėl pas mus jie biudžetiniai? 
Pavyzdžiui, ,,Velnio akmuo”, 
sako, iš dalyvių surenka apie 
250 tūkst. pajamų. kodėl nepa-
sidalyti pelnu su šio renginio 
organizatoriais, juk naudoja-
ma mūsų teritorija, gyventojai 
patiria nemažai nepatogumų, 
niokojama gamta... Vėl 50000 
eurų.

Toliau. „Bėk bėk, žirgeli“ 
šventė gali būti mokoma lanky-
tojams, kaip ir buvo anksčiau. 
Dar 10 tūkst. eurų. 

Rezultate 1 mln. 110 tūkst. 
nepajudinus nė piršto!” - 
nemokamus patarimus, kaip 
papildyti rajono biudžetą, 
rajono valdantiesiems žarsto 
anykštėnas.

Milijoną iš karto būtų 
galima atiduoti merdinčiam 
siaurukui. Šių pinigų užtektų 
netgi į šulinį įkritusio katino 
patirtiems fiziniams ir morali-
niams nuostoliams kompensuo-
ti. Užtektų ir šventėms – ant 
Šventosios upės užtvankos 
restoraną įkūrusi jazzu už 
solidų honorarą rėžtų tokią 
kalbą, kad sudrebėtų užtvankos 
betonas, o jos dainas siau-
rukas nuneštų toli už Rubikių 
klonių ir ežerų.

„...Savaime suprantama, 
kad visoms minimoms pro-
blemoms spręsti reikalingi 
pinigai, o jų nėra, nes ra-
jono biudžete švilpauja ru-
deniniai vėjai...“

Robertas AleksiejūnAs

Šiemet birželį Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojos pareigas pradėjusi eiti  Veneta Veršuly-
tė neslepia ambicijų įnešti pokyčių į rajono socialinio gyvenimo 
sferą. Administracijos direktoriaus pavaduotoja džiaugiasi, kad 
tokiems siekiams kojos nebekiša anksčiau savivaldybėje tvyroju-
si įtampa, o tikslų siekti padeda administraciniame darbe įgytas 
pasitikėjimas bei patirtis.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotoja Veneta Veršulytė prisipažino, kad tvirčiausiai jaučiasi 
kaip socialinės politikos ekspertė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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Teisus buvo Antanas Sniečkus! Vidmantas ŠMiGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

(Tęsinys. Pradžia - ,,Anykšta“ 
Nr 67)

Karma ar gyvenimo būdas?

Vokiečių valdytas Kionigsbergas 
,,išvaduotas“ tik pačioje Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje. Tary-
bų Sąjungos maršalo Aleksandro 
Vasilevskio vadovaujama armija 
miestą užėmė 1945 metų balandžio 
9-ąją.  O iki to laiko Kionigsbergą 
bombardavo, kas netingėjo. ,,1944 
metų rugpjūčio mėnesį per barba-
riškus anglų aviacijos bombarda-
vimus pastatas užsidegė ir visiškai 
sudegė“, - apie Kaliningrado kate-
drą rašoma Valdemaro Bisso kny-
gelėje ,,Kionigsbergo soboras“. 
,,Negailestingos amerikiečių bom-
bonešių atakos sulygino miestą su 
žeme. /.../ Tarybiniai kariai, pasiekę 
Kaliningradą, rado tik griuvėsius“, 
- aidi per audiogidą Kaliningrado 
jūrų muziejuje. Kitaip tariant, pa-
našu, kad maršalo A.Vasilevskio 
vedami kariai Kionigsbergą puolė 
švelniai ir atsargiai. Matyt, ir šaudė 
tyliai, kad miegančių civilių vokie-
čių nepažadintų. 

Visgi faktas, kad Kionigsbergas 
per karą buvo sulygintas su žeme: 
iš istorinių pastatų liko tik dalis ka-
tedros ir Imanuelio Kanto kapas.  

Knaupchofės, arba Imanuelio 
Kanto, saloje esanti Karaliaučiaus 
katedra atstatyta. Tačiau šioje 8 
hektarų saloje, kurią iš visų pusių 
supa Priegliaus upė, gyva ir tėra 
katedra. O iki karo Knaupchofė 
buvo miesto ašis, tankiai apstatytas 

rajonas, per kurį driekėsi net tram-
vajaus linijos. 

Po karo, ėmus atstatinėti miestą, 
Knaupchofės griuvėsiai naudoti 
kitiems Kionigsbergo rajonams 
atstatyti. Internete rašoma, kad, 
rusams užėmus Kionigsbergą, net 
sovietų valdžia nežinojo, kad pa-
sibaigus karui šis miestas atiteks 
Tarybų Sąjungai, todėl jis beveik 
legaliai plėštas ir toliau niokotas: 
ką iš jo buvo galima išvežti, steng-
tasi ir išvežti. 

Skaitinėdamas tekstus apie  
Knaupchofės griuvėsių panaudo-
jimą statyboms, vėl atsiminiau 
savo tarnybą sovietinėje armijoje 
Kaliningrade. Per šią kelionę ap-
lankėme Lugavojės kaime stovė-
jusį mano buvusį garnizoną. Ką 
ten pamačiau, tiesiogiai siejasi su 
pokariu. 

Lugavojėje stovėjo keli aviacijos 
bei vairuotojų daliniai. Keliasde-
šimties hektarų plote buvo kelias-
dešimt pastatų. Dabar ši teritorija 
- Rusijos kariuomenės poligonas, 
o iš pastatų liko tik vokiečių gele-
žinkelio stoties griuvėsiai, kurie ir 
prieš trisdešimt metų buvo griuvė-
siais. Poligono teritoriją saugojo du 
kareiviai - eilinis šauktinis iš Mur-
mansko ir pagal kontraktą tarnau-
jantis seržantas. Pastarasis mielai 
atsakinėjo į ,,tarybinio kario“ klau-
simus. Sakė, gaunąs 50000 rublių ( 
kiek daugiau nei 700 eurų) algą, o 
kariuomenėje liko dėl to, kad gavo 
tarnybinį butą. Vyrukas kalbėjo, 
kad Lugavojės garnizonas prieš 
beveik dešimtmetį tiesiog žaibo 

greičiu buvo nuneštas nuo žemės 
paviršiaus. ,,Aš tada tarnavau šauk-
tiniu. Buvo pranešta, kad garnizo-
nas perkeliamas į kitus dalinius. 
Dieną naktį ardėme barakus ir vis-
ką krovėme į sunkvežimius. Mums 
aiškino, kad senos plytos bus nau-
dojamos naujų kazarmų satyboms. 
Neįsivaiduojat, kaip skrupulingai 
viską išvogė ir kaip karininkai ir 
,,praporai“ šlykščiai melavo. Bū-
davo, krauname į sunkvežimius 
tik metalo laužui tinkančias senų 
malūnsparių dalis, o mums sako, 
kad jas veš į kitus dalinius“, - pasa-
kojo seržantas. Sargybiniai įsikūrę 
vagonėlyje, šalia kurio likęs beto-
ninės tvoros fragmentas. Seržantas 
atkreipė dėmesį į šalia kelio esan-
čius bordiurus: ,,Matot, kas trečio 
bordiuro nėra - juos taip pat išvežė 
,,į kitus dalinius“. Nėra ir tvoros 
vartų, buvo didžiuliai, metaliniai, 
užstumiami. Vyrukas juokėsi, kad 
jis dar atsimenąs, kad vakare tie 
vartai dar buvo, o atsikėlus ryte, 
dar veikiančiame dalinyje, tvoros 
vartų jau nebebuvo.

Kai 1990-91 metais tarnavau 
Lugavojės malūnsparnių eskadri-
lėje, sutikau praporščiką -  patolo-
ginį vagį. Gana greitai jį iššifravo-
me ir stebėjome. ,,Praporas“ rinko 
absoliučiai viską, kas gali praversti 
ūkyje. Iš darbo namo jis nešdavo-
si plytas, lentgalius, skardos ga-
balus... Regis, visą laiką daugiau 
nieko neveikė - tik šmirinėjo, ieš-
kodamas, ką gali nugvelbti. Kartą 
į skardinę nuo dažų prisisiojome, 
uždarėme ir kažkur paslėpėme. 
Praėjo kelios paros ir pasigirdo 
klyksmas: ,,Idiotai, bl!..” Skardinę 
rado ir atsidarė tas, kam ji ir buvo 
skirta...

  
Sinagoga veiklą pradėjo nuo 

košerinės valgyklos

Kaliningrado katedroje veikia 
I.Kanto muziejus, į kurį patenkama 
už kelis eurus. Už kelių eurų mo-
kestį galima patekti ir į ,,Vargonų 
salę“. Katedra laukia turistų, bet 
esminės, jai priderančios bažny-
čios paslaugos neteikia. Aplankęs 
I.Kanto muziejų supratau, kad su-
mokėjau tradicinį ,,locho“ - turisto 
mokestį, ten net filosofo pomirtinių 
kaukių kopijų kopijos. Su dukra 
juokavome, kaži ar ekponuojami 
pinigai yra tikri, ar ir ten kopijos. 
Na, negi rusai už stiklo užkiš tikrus 
penkiasdešimt eurų, kai banknotą 
galima atspausti spalvotu kopijavi-
mo aparatu...

Šalia katedros, kitapus Prie-
gliaus, pastatyta sinagoga. Apsau-
ginis dėstė, kad Kaliningarde yra 
tik keli šimtai žydų, bet vienas jų 
labai turtingas ir finansavo maldos 
namų statybas. Sinagoga dar ne-
veikia, tačiau jos patalpose jau dir-
ba košerinė valgykla. Kaip gyvas 
nesu matęs košerinės valgyklos, 
todėl įslinkau į vidų ir nusifoto-
grafavau meniu. Labai pigu. Kai 
tokios kainos, gal net ir žydai į ją 
užeis: šiupininė sriuba su žuvimi - 
1 euras, trinta daržovių sriuba - 80 
centų, chekas - 1 euras 10 centų, 
chekas grybų pagalvėje - 1 euras 
20 centų, kuskusas su daržovėmis 
- 1 euras,  farširuoti kiaušiniai -- 30 
centų, kompotas - 30 centų. 

Nusifotografavau ir įprastinės 
valgyklos meniu. Ir joje antrųjų pa-
tiekalų kainos sukasi apie eurą. Iš 
rusiškos patirties žinau, kad mažų 
kainų valgyklų yra ir Maskvos, 
ir Sankt Peterburgo centruose, o 

maistas jose kokybiškas. Žinoma, 
pasitaiko ir išimčių. Tačiau jeigu 
kur nors Rusijos valgykloje gau-
site papuvusio maisto, žinokit, tai 
nėra dėsniningumas, paprasčiau-
siai Jums tą kartą nepasisekė.

Šalia Knaupchofės salos, Prie-
gliaus krantinėje, pastatyti a`la 
senoviniai ,,žvejų namai“, juose 
įsikūrę žuvies restoranai. Už trijų 
žmonių pietus su desertais vie-
name iš tų restoranų su visais ar-
batpinigiais sumokėjome 30 eurų. 
Kol laukiau maisto, stebėjau, kaip 
mergina parduoda keliones kateriu 
Priegliumi. ,,Keliooonė kateriu, 
keliooone kat...“ - tyliai lyg lopši-
nę dainavo mergina, neatitraukda-
ma akių nuo savo mobiliojo telefo-
no. Kol pietavome, ji taip nė vieno 
kliento ir nesurado.

Šiaip geru oru paplaukioti Prie-
gliumi visai nieko – sėdi, ilsiesi. 
Susidarai vaizdą, koks tas Kalinin-
gradas. ,,Gražu juk Kaliningrade“,- 
mus užkalbino rusų iš Klaipėdos 
pora. ,,Nu kad, man tai nelabai“, 
- kažką panašaus numykiau.

Beje, kažkodėl komunikuoti 

su rusais man nesisekė. Ko klau-
si - atsako, bet kalbų dažniausiai 
nerutulioja. Tik minėtas seržantas 
ir vėliau mūsų pavežtas vienuolis 
buvo komunikabilesni. 

Kaliningrado centre stūkso 
,,kiauras namas“, kuris man atrodo 
kur kas tikresnis miesto simbolis 
nei katedra.  Srities ,,Tarybų rū-
mai“ išpaišyti grafičiais, tad pana-
šu, kad jie ,,negyvenami“. Laikraš-
tyje ,,Strana Kaliningrad“ aptikau 
publikaciją, kad pastatą iš versli-
ninkų atsipirko srities valdžia. Už 
jį sumokėta 340 mln. rublių (apie 
5 mln. eurų). Rūmai Kionigsbergo 
pilies vietoje pradėti statyti apie 
1970-uosius ir, pasirodo, statybos 
taip niekad ir nebuvo baigtos, o 
pirminis projektas koreguotas. Pla-
nuota, kad ,,Tarybų rūmai“ į dan-
gų stiebsis net 28 aukštais, bet dėl 
grunto minkštumo projektas kore-
guotas, 7 aukštai ,,nubraukti“. Ne 
visai baigti statyti rūmai po Tarybų 
Sąjungos griūties buvo privatizuo-
ti, tačiau iki šiol jų taip ir nepavyko 
įdarbinti. 

(Bus daugiau)

Vaikai, dievinantys meną..

Prie užrašų, kurie buvo ir 1990-aisiais, kai teksto autorius šioje 
Kaliningrado vietoje tarnavo sovietinėje kariuomenėje.

Į kairę nuo Kaliningrado švyturio, ,,dirbančio“ apžvalgos bokš-
tu - žuvies restoranų kompleksas.

Knaupchofės, arba Imanuelio Kanto, sala iki karo buvo tankiai 
apgyvendinta.
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Kęstučiui Tubiui priminė, kad sėdima 
kalėjimuose, o ne darbo kabinetuose

Šiame Anykščių rajono tarybos 
posėdyje buvo numatyta pakeisti 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios 
bibliotekos nuostatus. Be kita ko, 
šiuose nuostatuose buvo numatyta, 
kad atnaujintas Okuličiūtės dvarelis 
taps Anykščių L. Ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos filialu. Anykščių 
rajono tarybai pateiktame sprendimo 
projekte siūlyta įsteigti naują bibli-
otekos filialą. Jis vadintųsi Istorijos 
dvareliu. Jungtiniame Anykščių 
rajono tarybos komitetų posėdyje, 
kuris vyko prieš Anykščių rajono ta-
rybos posėdį, buvo nuspręsta šį klau-
simą iš darbotvarkės išbraukti, todėl 
jis ketvirtadienį nenagrinėtas.

Anykščių rajono taryba pritarė 
savivaldybės ketinimui dalyvauti 
atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimo projektuose. Sėkmės 
atveju, ant Anykščių rajono sa-
vivaldybės, Anykščių ligoninės, 
Anykščių kultūros centro, Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos, 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos pastatų stogų būtų sumontuotos 
saulės jėgainės. Savivaldybės speci-
alistų skaičiavimais, tokia investici-
ja atsipirktų trumpiau nei per trejus 
metus. Projektams numatyta iki 80 
proc. subsidija,  maksimalus subsi-
dijos dydis vienam pareiškėjui – 1 
mln. 425 tūkst. Eur. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijai prie šių 
investicijų tektų pridėti 25 proc. ra-
jono biudžeto lėšų.

Posėdyje nagrinėjant su švietimu 
susijusius klausimus, Anykščių ra-
jono tarybos narys Kęstutis Tubis 
teiravosi savivaldybės vadovų, ką jie 
padarė, kad Kurkliuose liktų pagrin-
dinė mokykla, o ne pradinis skyrius 
ir ką jie padarė, kad nebūtų uždary-
tas pradinis skyrius Raguvėlėje.

,,Ką padarė praėjusi kadencija, 
tai užprogramavo, kad abiejų šių 
skyrių neliktų. Daug nuoskaudų tu-
rėjau dėl Kurklių asmeniškai, kad 
išsaugoti kuo ilgiau mokyklą. Deja, 
kas buvo užprogramuota, susiklos-
tė ne į mūsų naudą. Mes su meru, 
Švietimo skyriaus vedėja, direkto-
riai, kaip priklauso, po darbo, va-
žiavome į mokyklas, kalbėjomės 
su visa visuomene. Buvo numatyta, 
kad Kurkliuose mokykla lieka kaip 
skyrius Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos, deja, tėvų 
sprendimas buvo šiek tiek kitoks. 
Aišku, viską padarė buvusi direkto-

rė, kad tos mokyklos ten neliktų. O 
su Raguvėle, patys žinot, situacija 
yra kokia. Aplinkinės gimnazijos 
yra gerame kelyje, vienodu atstumu 
nuo Raguvėlės, tai tikrai tėvai, kurie 
sugebėjo, vaikus išsivedė“, - aiškino 
D.Žiogelis.

Rajono tarybos narys K.Tubis taip 
pat domėjosi, kaip, prasidėjus šildy-
mui, bus elgiamasi su ištuštėjusiais 
mokyklų pastatais Kurkliuose ir Ra-
guvėlėje.

,,Buvau pasikvietęs ,,Anykščių 
šilumos“ direktorių, buvo paprašyta 
greituoju būdu atlikti preliminarius 
skaičiavimus, inžinerinius sprendi-
mus. Su abiejų mokyklų išnykimu tu-
rės spręstis ir dviejų katilinių ateities 
klausimas. Ateitis niūroka, tų katili-
nių po keletą butų yra šildoma, tačiau 
turbūt procesas yra negrįžtamas ir ieš-
kosime tik geriausių variantų gyven-
tojams. O tokios katilinės yra visiškas 
nuostolis visam Anykščių šildymo 
tinklui“, - kalbėjo D.Žiogelis.

Į neeilinio Anykščių rajono ta-
rybos posėdžio darbotvarkę buvo 
įtrauktas papildomas klausimas - dėl 
Anykščių rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus individualaus darbo režimo 
iki kadencijos pabaigos. Kaip žinia, 
S.Obelevičius papildomai dar dirba 
Traupio pagrindinėje mokykloje bi-
ologijos mokytoju.

Rajono tarybos narys K.Tubis do-
mėjosi, ar, priėmus tokį sprendimą, 
darbe susitiks individualų darbo gra-
fiką turinti Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Veneta Veršulytė ir me-
ras S.Obelevičius.

,,Meras turi žinoti daug klausimų. 
Pamenu, praeitoje kadencijoje jis 
daug klausimų nežinodavo, nes dvi 
dienas į savivaldybę jis atvykdavo 
per pietus. Po to sėdi per pietus ir po 
pietų sėdi savo kabinete, niekas pas 
jį neužeina. Kitas dalykas, po darbo 
durys uždaromos ir niekas nepakliū-
va. Kam toks darbas reikalingas? 
Jeigu esate išrinkti savivaldybės va-
dovais, tai dirbkite savivaldybės ir 
žmonių labui, o ne darykite savo rei-
kalus“, - kaip reikia dirbti, Anykščių 
rajono savivaldybės vadovus mokė 
už prekybą poveikiu šiuo metu teis-
mo duris varstantis, praėjusią kaden-
ciją nuo mero pareigų dėl to nušalin-
tas K.Tubis.

Anykščių rajono mero pavaduoto-
jas D.Žiogelis į tokias K.Tubio pas-

tabas atsakė aštria replika.
,,Sėdima Lukiškėse arba Pravie-

niškėse. O visur kitur kabinetuose 
yra dirbama“, - rėžė D.Žiogelis.

Vicemeras D.Žiogelis taip pat pri-
minė, kad meru dirbant K.Tubiui, in-
dividualiu grafiku dirbo tuometinis 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas.

,,Meras ir savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
darbe tikrai susitiks. Jei nesusitiks, 
pabūsiu aš tarpininku. O dėl darbo 
laiko...Tada ateikit, žiūrėkit, kontro-
liuokit“, - sakė D.Žiogelis, pabrėž-
damas, kad įstatymai savivaldybės 
vadovams turėti du darbus leidžia, o 
valdančioji dauguma tam nepriešta-
rauja.

Iš šalies stebėdamas vicemero 
D.Žiogelio ir Anykščių rajono ta-
rybos nario K.Tubio diskusijas, nu-
sprendė netylėti ir liberalas Lukas 
Pakeltis.

,,Reikia pastebėti, kaip pasikeičia 
,,plokštelė“ atsiradus opozicijoje. 
Visi šios dienos K.Tubio komenta-
rai, pradedant mokyklomis, tai yra 
paliktos ,,bombos“. Kalbant apie 
S.Obelevičių, visada jis dirbo moky-
kloje ir nekilo problemų. Rinkimi-
niu laikotarpiu planavot kartu dirbti, 
nebepavyko patekti į valdžią, sėdite 
opozicijoje, tada jau S.Obelevičius 
blogai dirba“, - opoziciją į vietą ,,pa-
statė“ L.Pakeltis.

Anykščių rajono taryba šiame po-
sėdyje vienbalsiai nusprendė teikti 
Lietuvos savivaldybių asociacijai 
apdovanoti „Auksinės krivūlės rite-
rio“ apdovanojimu Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos nario Donato 
Krikštaponio kandidatūrą.

Socialdemokratas D.Krikštaponis 
tris kadencijas dirbo Anykščių rajo-
no vicemeru, o rajono Tarybos nariu 
buvo beveik ketvirtį amžiaus: 1990-
1995 m. ir nuo 2000-ųjų.

Lietuvos savivaldybių asociacijos 
„Auksinės krivūlės riterio“ apdo-
vanojimas skiriamas už nuopelnus 
savivaldai.

Iki šiol tokį apdovanojimą iš 
anykštėnų yra gavęs tik dabartinis 
Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius.

Neeilinis ketvirtadienio posėdis 
truko rekordiškai trumpai - 27 mi-
nutes. Posėdyje iš 25 rajono tarybos 
narių dalyvavo devyniolika.

Neeiliniam Anykščių rajono tarybos posėdžiui 
pirmininkavo vicemeras Dainius Žiogelis, nes 
meras Sigutis Obelevičius ketvirtadienį dalyva-
vo turizmo forume Vilniuje.

Anykščių rajono taryba vienbalsiai pritarė, kad 
socialdemokratas Donatas Krikštaponis būtų 
siūlomas Lietuvos savivaldybių asociacijos 
,,Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimams 
už nuopelnus savivaldai.

Jei Anykščių savivaldybei pasiseks sėkmingai dalyvauti at-
sinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose, 
ant Anykščių kultūros centro, Anykščių ligoninės, Anykščių 
rajono savivaldybės, Anykščių Antano Vienuolio progimna-
zijos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastatų stogų bus 
sumontuotos saulės jėgainės.



2019 m. rugsėjo 7 d. 

pirmadienis 2019 09 09

sekmadienis 2019 09 08

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
Programa tėvams. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Princesė Malėnė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:50 Mis Marpl 5 N-7 
Čimnizo pilies paslaptis 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30  Dėl visko kalta meilė 
N-14. 
00:20 Manhatanas N-14

06:55 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:25 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:55 “”Nickelodeon” valanda. 
Monstrai prieš ateivius” 

08:20 “Riterių princesė Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:15 “Ogis ir tarakonai” 
09:25 Burbuliai. Dežavu 
11:10 Netikšunis 
12:50 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija  N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
Projektas. 
21:35 Šaunioji septyniukė 
N14
00:20 Skiriamoji juosta 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 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7.
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga”.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Rungtynių 
pertraukoje - “Krepšinio na-
mai”.
12:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga”.
13:00 “Karaliaus Saliamono 
kasyklos” 
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
17:00 “Pasaulio vyrų krepši-

nio čempionato apžvalga”.
17:25 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Tramdantys ugnį” N-14
00:50 “Marsietis” N-14 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Varom!” N-7.
10:00 “Augintinių talentų šou” 
10:30 “Didžioji žydrynė” 
11:45 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7.
12:15 “Būk ekstremalas” N-7.
12:45 “Džeimis gamina 
Italijoje” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:50 “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 Kikboksininkas 5. 
Atpildas (k) N14
01:25 Skambutis 3 (k) N14. 

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7.
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7.

10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” 
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
22:40 Zodiakas N14
01:45 Trise valtimi arba be 
irklo (k) N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Subtilu-Z. Naujo albumo 
„Play Life“ pristatymo koncer-
tas. (kart.).
07:15 Dainuoju Lietuvą (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. Augis Gucas. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas 
Pranas Dovalga. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 

12:30 Pažinimo džiaugsmas. 
Merapis – liepsnojantis kalnas 
13:00 Kėdainių miesto šven-
tės 2019 Didysis koncertas. 
15:30 Šventadienio mintys. 
16:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
16:30 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
16:40 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Istorijos perimetrai. 
Nepriklausomybės kovos. 
19:00 Pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 
Mišri estafetė. Tiesioginė 
transliacija iš Budapešto. 
20:00 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Pažaislio muzikos festi-
valis 2019. L. van Beethoven 
„Odė džiaugsmui“.
23:30 Munreikeris N-7 (kart.).
01:30 Madam N-14 (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Amerikos dievaitis” 
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
13:00 “Didieji senovės stati-
niai” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.

17:00 “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 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:30 “Lemiamas tyrimas” 
N-14 (kart.)
01:40 “Dainų dvikova” N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Valinskienė. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ 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. J. Vaitkutė. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte“. A. Nikitinas. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A. Mamontovas. 
00.05 „Inspektorius Luisas“. 
Neišnaikinama žymė. 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 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. (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 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 Auksas N14. 
00:55 “Antrininkas” N14.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
1 sez. 106 s.
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo meilės nepabėgsi” 
N-7
10:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Rungtynių 
pertraukoje – “Krepšinio na-
mai”.
12:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
17:00 “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
23:00 “Universalus karys. 
Atpildo diena” S
01:15 “Vaiduoklių ieškotojai” 
N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
08:20 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7.
11:20 “Ekstrasensų mūšis” (k) 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “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 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Išlikimo žaidimas N14. 
22:50 Pagrobtieji (k) N14. 
00:35 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai”
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:10 “Akloji” (k) 
11:45 “Būrėja” (k) 

12:20 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:20 “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 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 Be įsipareigojimų N14. 
23:10 “Amžina meilė” N-7.
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
Džiazo dienos Tauragėje. 2 d. 
(kart.).
06:50 Į sveikatą! (kart.).
07:15 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Pažinimo džiaugsmas. 
Merapis – liepsnojantis kalnas 
(kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Archeologas Vladas Žulkus. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
13:55 Jūratė Statkutė de 
Rosales. Pasišventusi senajai 
protėvių istorijai ir Lietuvai. 
14:50 Klauskite daktaro (kart.).

15:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Daiktų istorijos. 
18:40 Kultūros diena.
19:00 Lengvoji atletika. 
Europos rinktinė – JAV rinktinė. 
22:05 Bitkoinas: įprastų pinigų 
eros pabaiga 
23:05 Pranciškonų metai. 
Misija. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Išlikimas” (kart.)
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
15:30 “Taksi” N-7
17:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga”.
18:30 Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės rungtynės pasaulio 
čempionate.
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 6” S
00:50 “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. Valinskas. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.10 „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 . 2019m. „Formulės-1“ 
čempionato Italijos GP apž-
valga
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
18.57 Rubrika “Verslo genas”.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
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 . Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.



2019 m. rugsėjo 7 d.

antradienis 2019 09 10

trečiadienis 2019 09 11

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 Stilius. 
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 
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 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Portugalija. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (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 “Galiu rytoj” N-7.
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Operacija “Salazaras” 
N14. 
00:35 “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 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
14:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Rungtynių 
pertraukoje – “Krepšinio na-
mai”.
15:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 

19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Įtariamasis” 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 gru-
pė” (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 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 “Mirtinas ginklas” N-7.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Nakties klajūnai N14. 
23:15 Išlikimo žaidimas (k) 
N14. 
01:00 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:10 “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?” 
14:50 “Zigis ir Ryklys” 
15:00 “Privatūs detektyvai” (k) 
N-7. 
16:05 “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 Midsomerio žmogžudys-
tės VIII. Aistros dėl žirgo N-7.
23:00 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas 
Pranas Dovalga. (kart.).
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
Chemikas Rimantas Petras 
Venskutonis. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Bebė ir Tina. Sutrikę ir 
apkerėti (kart.).
14:50 Klausimėlis. 
15:15 Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Jonas Kalinauskas. 
15:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Daiktų istorijos. 
18:40 Kultūros diena.
19:00 Lengvoji atletika. 
Europos rinktinė – JAV rinktinė. 
22:05 Palaukit mūsų! 
23:35 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Mechanikas: sugrįži-

mas” N-14
23:00 “Transporteris” N-7
00:00 “Pėdsakai” 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. 
J. Vaitkutė. 
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.
18.55 Orai.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
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 Delfi dėmesio centre. 
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 
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 Premjera. Dingę be 
žinios 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(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 Šiandien. Po metų. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Juodosios mišios N14. 
00:55 “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 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
14:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Rungtynių 
pertraukoje – “Krepšinio na-
mai”.
15:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
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 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Paskutiniai riteriai” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:25 “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 “Mirtinas ginklas” N-7.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Beverli Hilso policininkas 
N-7. 
23:10 Nakties klajūnai (k) N14. 
01:15 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “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?” 
14:50 “Zigis ir Ryklys” 
15:00 “Privatūs detektyvai” (k) 
N-7. 
16:05 “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 Midsomerio žmogžudys-
tės VIII. Aiškiaregystė N-7.
23:00 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Adalbertas Vaitiekus ir 
Kryžiaus žygiai.
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 Pranciškonų metai. 
Misija. (kart.).
15:40 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas 2 
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 Ar galima sustabdyti 
alcheimerį? 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai
21:30 Moterų dalia N-14. 
23:25 Pranešimai iš Meksikos 
įlankos
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Skorpionas” (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 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Nuotykių ieškotojas” N-7
22:55 “Tironas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” 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.
18.55 Orai.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
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 Delfi dėmesio centre. 
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 
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 Premjera. 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 Apgaulės meistrai 2 
N14. 
01:05 “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 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
14:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Pavojingasis” N-14
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 “Mirtinas ginklas” N-7.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Grėsmė po vandeniu 
N14. 
22:55 Beverli Hilso policinin-
kas (k) N-7. 
01:00 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “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?” 
14:50 “Zigis ir Ryklys” 
15:00 “Privatūs detektyvai” (k)
N-7. 
16:05 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Mokytojas” N-7.
20:00 “Privatūs detektyvai” 
N-7.
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Didmiesčio žvėrys 
N-7. 
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. (kart.).
07:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Kunigaikštis Butautas 
– pirmieji Gediminaičių pėdsa-
kai Čekų žemėse. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:05 Stambiu planu. 
13:50 Algimantas Šalna: norė-
jau būti geriausias. (kart.).

14:45 Ar galima sustabdyti 
alcheimerį? (kart.).
15:40 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas 2 
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 Warrenas Beatty. 
Holivudo ambicijos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Savi keliai. 
22:45 Lūžio taškas 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Skorpionas” (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 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019.
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Ričardas Liūtaširdis” 
N-14
23:10 “Tironas” N-14
00:05 “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 „Beveik negyvas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
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 Delfi dėmesio centre. 
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 poli-
cija 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. Pokalbių šou. 
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 Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas N-14. 
01:00 LRT radijo žinios.

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 “Supermamos” N-7. 
11:25 “Rimti reikalai 2” 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 Žudikų brolija N14. 
23:10 Operacija “Baltosios pupy-
tės” N-7. 
01:15 57 keleivis 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 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
10:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfinalis. 
Rungtynių pertraukoje – 
“Krepšinio namai”.
12:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
13:00 “Pažadėtoji” N-7
14:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato apžvalga”.
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfinalis. 
Rungtynių pertraukoje – 
“Krepšinio namai”.
16:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempio-

nato apžvalga”.
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. Susidūrimas” 
N-7
21:15 “Kingsman. Aukso ratas” 
N-14
00:10 “Vizijos” S

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
08:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7.
21:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas N14
23:30 Grėsmė po vandeniu (k) 
N14

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7.

13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi Dū?” 
14:50 “Zigis ir Ryklys” 
15:00 “Privatūs detektyvai” (k) 
N-7. 
16:05 “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 “Nepamiršta” N14. 
22:55 Numeris 44 N14. 
01:30 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis „Big Band festival Šiauliai 
2015“. (kart.).
07:00 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija (kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė. (kart.).
08:50 Nežinoma Čekijos Lietuva. 
Ar Vytautas buvo Čekijos ka-
ralius? 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 3 d. 
Nepriklausomybės kovos. (kart.).
13:10 Daiktų istorijos.
14:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Merapis – liepsnojantis kalnas 
(kart.).
14:30 Warrenas Beatty. Holivudo 
ambicijos (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 

Henrikas Čigriejus. 
15:40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 
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 Alė Rūta. Ilgesys. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Slogus ruduo N-14
23:00 Franko Sinatros istorija. 
Groja valstybinis pučiamųjų 
orkestras „Trimitas“, solistas 
Jens Sorensen (Vokietija).
00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Skorpionas” (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 “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 “Lojalioji” N-14
00:15 “Nuotykių ieškotojas” N-7 
(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“. Donatas Montvydas. 
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Donatas Montvydas. 
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 „Beveik negyvas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

Rugsėjo 12 d. 19:00

Anykščių r. Troškūnų ŠVČ. Trejybės bažnyčios 

požemių menėje gyvo garso koncertas 

„Senų draugų baladės“ - Yuki Deai, Hideki Sakomizu 

(Japonija).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:15 Bebė ir Tina. 
Beviltiškai užkerėti 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Didžiųjų kačių žai-
dynės 
12:55 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai. Makarenos kal-
nynas. Gamtos lobynas 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
19:30 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Gana juokinga istorija 
N-14. 
00:20 Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas N-14. 
(kart.).

07:05 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:35 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
08:05 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 

08:30 “Riterių princesė 
Nela” 
09:00 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:30 “Ogis ir tarakonai” 
10:00 Monstrų biuras 
11:55 Padangių gimnazija 
13:55 Keistuolis Deivas 
N-7. 
15:45 Išleistuvės N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Dagas iš akmens 
amžiaus 
21:10 Naujokas N-7. 
23:35 Mano kaimynė - por-
nožvaigždė N14. 
01:35 Žudikų brolija (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
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”..
11:00 “Laimingas nelaimė-
lis” N-7
13:10 “Spąstai tėvams” 
15:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
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 “Širdys”. N-14
23:20 “Stounas” N-14
01:30 “Universalus karys. 
Atpildo diena” S (kart.)

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
07:30 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” (k) 
N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7
09:00 “Varom!” N-7. 
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:30 “Didžioji žydrynė” 
11:50 “Ekstremalūs išban-
dymai” 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 sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
18:25 “Pavojingi kaimynai” 
N-7.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Degantis žmogus 
N14. 
01:00 Juodasis lietus N14. 
 

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Pragaro katytė” 
08:20 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7. 

10:40 “Būrėja” (k) 
11:50 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:20 “Akloji” (k) 
13:20 “Mylėk savo sodą”
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
parduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7.
21:00 “Byla” N14. 
23:00 Stela Bloumkvist S
00:50 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. Meno ir 
kultūros žurnalas 
08:30 Mažesnieji broliai. 
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 Kazachstano valsty-
binio operos ir baleto teatro 
„Ostana opera“ baleto 
trupės koncertas. Iš festi-
valio „Operetė Kauno pilyje 
2019“.
14:00 VIII tarptautinis 
folkloro festivalis „Saulės 
žiedas“. 
15:00 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
15:20 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
15:50 Euromaxx. 
16:20 Klauskite daktaro 
17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. Ved. 
Virginijus Savukynas. (sub-
titruota).
18:55 Daiktų istorijos. Ved. 
Saulius Pilinkus.
19:40 Dauntono abatija 5 
N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Tik tavo akims N-14
23:05 Tarptautinis M. K. 
Čiurlionio festivalis 2019. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Amerikos dievaitis” 
(kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019.
13:00 “Didžioji migracija” 
14:00 “Išlikimas”
15:00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019.
17:00 “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 “Rytoj, kai prasidėjo 

karas” N-14
00:05 “Lojalioji” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Vladas Zulkus“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Tailandas. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ 
StambulasN-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte“. Artūras 
Zuokas. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Ž. Žvagulis. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
Gąsdinanti simetrija. N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V. Mačiulis. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai 
su D. Žeimyte. Erikas 
Pavlovičius“ (advokatas). 
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. J. Vaitkutė. 
00.05 „Karo merginos“ N-7.
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Siaurukas – per tris amžius 
besidriekiantis stebuklas

(Atkelta iš 1 psl.)

Geležinio kelio stebuklas iš 
prigimtinės Anglijos persimetė į 
žemyną -  Belgiją, Prancūziją, Vo-
kietiją, galiausiai - į carinės Rusi-
jos imperiją, šalį, kuri savo ūkio 
augimu stebino ir baugino pasaulį. 
Pirmieji geležinkeliai, nutiesti Pe-
trapilyje, sostinę sujungė su val-
dovų rezidencija Carskoje Selo, 
o po to jau plieninio žirgo greičiu 
plito po visą milžinišką šalį. Apie 
1861 m. rusiško standarto – 1520 
milimetrų pločio vėžės bėgiai, 
išsidriekę rytiniu Lietuvos žemių 
pakraščiu, geležiniu keliu, skro-
džiančiu ir Vilnių, sujungė du pa-
sakiškus miestus  -  Petrapilį  ir 
Varšuvą. Amžiaus pabaigoje imta 
tiesti ir mažesnius, vos 750 mili-
metrų vėžės geležinkeliukus.  Vis 
daugiau patirties įgyjanti, plieno 
kelius Rusijos, Baltarusijos, Es-
tijos, Ukrainos žemėse tiesianti 

Pirmoji Rusijos privažiuojamųjų 
kelių bendrovė, gavusi leidimą 
pačioje 1898 metų pradžioje,  ne-
įtikėtinu tempu, mažiau nei per 
dvejus metus, valiojo nutiesti 144 
kilometrų ilgio Siauruko atkarpą 
iš Švenčionėlių į Panevėžį. Apy-
linkių gyventojus  stebindami  ir 
baugindami, Aukštaitijos laukais 
ėmė dundėdami riedėti  garu ir 
dūmais alsuojančių garvežių tem-
piami traukinių sąstatai.

Universali tai buvo transporto 
priemonė, intensyviai gabenanti 
krovinius ir keleivius. Mažais va-
gonais į Panevėžį ir Švenčionėlius 
ar mažesnes stotis keliavo labai 
daug miško medžiagos, grūdų, 
kurie buvo taip reikalingi puikie-
siems Panevėžio malūnams. Juose 
malti  miltai buvo gabenami į La-
tvijos pajūrio miestus, Petrapilį,  
buvo vertinami kaip geriausi vi-
soje imperijos Europinėje dalyje. 
Žmonės judėjo patogiai ir kelionės 

smagumais gėrėdamiesi, galėdami 
tiesiog sėdėti, dūmoti, rūkyti pyp-
kę, užkandžiauti ar mielai plepėti 
ir kartu patogiai judėti. Kas begali 
būti nuostabiau? Maldininkai, ka-
daise keliavę į Vilniaus Kalvari-
jas, pulkais žingsniavę „apaštalų 
kojomis“ pėsčiomis, šventam žy-
giui gaišę visą savaitę, dabar pato-
giai važiavo traukiniu. Darbštaus 
ir uolaus mažojo traukinuko kelei-
viais tapo darbininkai, studentai, 
prekybininkai, inteligentai ir tie-
siog paprasti piliečiai – traukinys 
buvo tikriausia tautos pramoga. 
Jaunimas važiuodavo į vakaruš-
kas, vyresni skubinosi  į atlaidus, 
kruopštieji sodiečiai vežė į mies-
tus  šį tą parduoti ar ko reikalingo 
nusipirkti.

Bildesiais svaigino naujasis ke-
lionių pasaulis, auginęs svajones 
apie tą nežinomą, veik visuomet 
laimingą žemę, visą pasaulį – ten, 
kur veža traukinai, ir dar toliau.  

Tačiau kartu radosi ir gelbstintis 
tėvynę suvokimas, kad laimin-
gesnis pasiliekantis. Traukiniui 
dingus už posūkio ar blausiai 
melsvuose šilų toliuose, daugelis 
atsidusdavo, ašarą nubraukdavo : 
traukinys išveždavo mieliausius 
žmones  į svetimas šalis laimės ieš-
koti, kariuomenėje tarnauti, kaž-
kokioje nežinomybėje,  baugiame 
mieste uždarbiauti, mokytis. Taigi 
traukinys buvo ir išsiskyrimo su 
namais, atskirties simbolis. Širdį 
pusiau plėšė  skausmingas ir gai-
lus gausmas,  traukiniui judant iš 
Anykščių stoties su keliais krovi-
niniais vagonais, prikimštais žmo-
nių. Birželio 14 –osios skausmu ir 
karo pradžia buvo pažymėtas tas 
istorinis, nepamirštamas stukse-
nimas.  Niekas nieko nepamiršo. 
Tas išgyventas ilgesys, baimė, 
kaip ir viltis – visuomet buvo ir 
pasiliko su žmogumi. Metai bėgo, 
keitėsi kartos, keitėsi vagonai ir 
garvežius dyzeliniai lokomotyvai 
pakeitė, jau kitaip, be dūmo, be 
garo lakiojo pirmyn judantys.

Ne tik žmogus amžių gyvena. 
Šimtmetis vos nesutapo su mažo-
jo Aukštaitijos traukinuko mirti-
mi. Tokia pat pabaiga atėjo, kokia 
daugumą mažųjų Lietuvos gele-
žinkelių jau buvo ištikusi. Slėgė  
tvyrojusi nežinia, vienišų kelei-
vių, persmelktų artėjančios pabai-
gos, ilgesingi žvilgsniai. Gal kai 
ką lėmė  tas tūkstantis su trupučiu 
parašų, kuriuos uoliai rinko ir le-
gendinis stoties viršininkas Jonas 
Beliauskas, po pusės amžiaus 
tarnystės šiame poste pasitraukęs 
traukinuko šimtmečio jubiliejaus 
metais į užtarnautą poilsį. 

Gedulingas maršas nuskambėjo 
2001 metų kovo mėnesį: siaurukas 
buvo uždarytas, bet labai greitai, 
jau tų metų vasarą, buvo įsteigta 
VšĮ „Aukštaitijos geležinkelis“, 

kuriai ir buvo patikėta saugoti išli-
kusias vertybes, o  ekskursantams 
bei nuotykių ieškotojams keliones 
ir pramogas organizuoti. Daug 
gražių dalykų per tuos metus būta:  
jausta dvasios bendrystė, atmin-
ties didybė, dalytasi linksmybe, 
laukta viltingos šviesos. Juk buvo 
ir Šv. Antano bei Marijos Karalie-
nės atlaidų traukiniai, buvo kelio-
nės „Siaurukas plius dviratis“, ku-
rių smagiausioji – Mindauginės, 
buvo ir paslaptingieji „Božolė“ 
reisai, susidūrimai su pašėlusiais 
plėšikais ties Žažumbrio ąžuolu, 
daug kas iš to gėrio išliko, kai ko 
netekome, gal dar daug turistinių 
kultūrinių produktų – gardžių pa-
tiekalų alkstančiam, pramogų ir 
pažinimo keliautojui sukurta bus. 
Buvo daug Siauruko  vadovų, ko-
mandų, daug laimėjimų, nesutari-
mų, bet viltis šviesiu geležinkelio 
žibintu švyti. Šviesos spinduliu, 
kuris nušvies  kelią į ateitį. Vilti-
mi švies, kad suras valdžios vyrai 
tuos reikalingus pinigus, tegul ir 
du ar tris šimtus tūkstančių, kad 
linksmiau traukinukas stuksėtų, 
kad smagiau kelio meisteriai vinis 
į pabėgius kaltų... 

Didis rūpestis ir džiaugsmas 
120 metų jubiliejaus sulaukus ir 
šalia Anykščių stoties besiglau-
džiančiam Siauruko muziejui (A. 
Baranausko ir A. Žukausko – Vie-
nuolio memorialinio muziejaus 
siaurojo geležinkelio istorijos 
ekspozicijai). Muziejaus mylėto-
jai kviečiami istorinius daiktus, 
pirmiausia lagaminus, dovanoti. 
Juk kaip būtų gražu, prasminga, 
jei ekspoziciją papildytų bent 120 
senovinių lagaminų, kiekvieniems 
išgyventiems metams po vieną. 
Tad anykštėnai, šalies gyventojai, 
užsieniečiai, - vežkite, neškite  la-
gaminus mums ir  pateksite į am-
žiais gyvuosiančią istoriją.

Tegu visi keliai jubiliejiniais Vaižganto metais 
Jus veda į „VAIŽGANTINES“!

Tradicinė šventė vyks 2019 metų rugsėjo 14 dieną, šeštadienį, nuo 13 val.
Vaižganto gimtajame Malaišių kaime (Anykščių rajono Svėdasų seniūnija)

PROGRAMOJE
Prisiminimų ir apmąstymų akimirkos, skirtos Juozo Tumo - Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms. Ta proga Kupiškio kultūros centro Unės 

Babickaitės teatras parodys Kosto Ostrausko  pjesę „Vaižgantas“ (scenarijaus autorė ir režisierė Nijolė Ratkienė).
Aštuonioliktosios  respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos įteikimas.
Vienuoliktosios Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui” įteikimas.
Ketvirtosios  kun. Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo” premijos įteikimas.
Naujai sukurtų medžio skulptūrų Vaižganto kūrinių motyvais šventinimas ir pristatymas.

TAIP PAT
Pasiklausysime Anykščių  kultūros centro etnografinio ansamblio „Valaukis“ (vadovė Regina Stumburienė) ir žymaus saksofonininko, prof. 

Petro Vyšniausko atliekamų kūrinių.
Susitiksime su rašytojais, žurnalistais, aktoriais, politikais, visuomenės veikėjais, Vaižganto giminaičiais, naujai išleistų knygų autoriais.
Apžiūrėsime Vaižganto premijos laureatų foto portretų galeriją (autoriai S. Bagdonaitė, V. Bagdonas, R. Kovas)  ir VšĮ „Atvertos langinės“ or-

ganizuotų Kunigiškių Kajetono aštuonetuko plenerų tapybos darbų parodą „Džiugesio tiltai“. 
Turėsime progą įsigyti leidinių ir suvenyrų vaižgantiška tematika be jokių prekybinių antkainių.
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti netoliese, Kunigiškių I kaime, veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų. 

Primename, kad viešinimo tikslais renginyje bus filmuojama ir fotografuojama!
Smulkesnė informacija teikiama: tel. (8-682) 33 024, (8-620) 45 339
Šventės organizatoriai: Svėdasų seniūnija; Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius; Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“; Svėda-

sų krašto (Vaižganto) muziejus
Rėmėjai: Anykščių rajono savivaldybė; Anykščių kultūros centras; Lietuvos kultūros taryba; UAB „Alauša“; koncernas „MG  BALTIC“, Vasa-

rio 16-osios fondas;  leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“; kavinė „Pas Gedą“; UAB „Žaliadvaris“, taip pat privatūs asmenys.
Informaciniai rėmėjai: laikraščiai „Anykšta“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“, Panevėžio 

kraštas“, „Panskliautas“, žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, Utenos radijas.

Geležinkelio tiltą per Šventąją galima laikyti vienu unikaliausių Anykščių statinių.
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Skiepai – ne tik individo pasirinkimas, 
bet ir būdas saugoti visuomenę

Kada skiepais  pavyko suvaldyti milijonus žmonių gyvy-
bių nusinešusias ligas, tokias kaip raupsai, tymai, kokliu-
šas ir t.t., vis dažniau pasigirsta agresyvių nuomonių, kad 
skiepai ne tik kad neapsaugo nuo infekcijų, išbalansuoja 
žmogaus imuninę sistemą, bet dar ir sukelia įvairius apsi-
gimimus bei ligas.

Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) vaikų ligų gydytoja Marina Palevičienė sako, kad 
apie skiepų naudą ar žalą vis dėlto reikėtų kalbėtis su me-
dikais, o ne atsakymų ieškoti populiariuose diskusijų foru-
muose. 

Tėvai laisvi rinktis, ar 
skiepys vaiką

Gydytoja M. Palevičienė 
teigia, kad vis atsiranda tė-
velių, kurie atsisako skiepyti 
savo vaikus, bet masiško „an-
tiskiepų“ bumo nėra. „Būna 
visaip, vieni tėveliai jau gim-
dymo namuose pareiškia, kad 
atsisako visų skiepų, kita gru-
pė tėvų skiepija vaikus tik nuo 
tam tikrų ligų, dar kiti tėvai 
nutaria atsisakyti paaugliams 
rekomenduojamų skiepų. Ko-
kius argumentus išsako tėvai? 
Dažniausiai jie smulkiai nede-
talizuoja savo apsisprendimo 
motyvų, tačiau yra tokių, kurie 
sako, kad nenori padaryti savo 
vaikui žalos. Taip, jie skiepus 
įvardija kaip žalą... Aš, kaip 
gydytoja, turiu tėvams pa-
pasakoti apie skiepus, kodėl 
rekomenduoju juos vis dėlto 
padaryti, kokios galimos vie-
nos ar kitos ligos pasekmės, 
atsisakius skiepų, bet negaliu 
tėvų priversti elgtis vienaip ir 
kitaip. Aišku, būna atvejų, kai 
su tėveliais ilgai diskutuojam, 
tariamės, ir jie pakeičia savo 
neigiamą nusistatymą prieš 
skiepus, tačiau, kad ir kaip jie 
nusprendžia, aš visuomet ger-
biu jų sprendimą. Manau, kad 
labai svarbu būti komanda, 
kurią sudaro gydytojas, vaikas 

ir jo tėveliai – priešprieša čia 
tikrai nepadės, mūsų visų ben-
dras tikslas – sveikas vaikas, 
sveikas žmogus, todėl turime 
dirbti išvien...“ – kalba medi-
kė.

Pasak jos, kalbant apie skie-
pus, reikia žiūrėti plačiau: 
„Pasitaiko atvejų, kai tėvai 
nepareiškia kategoriško nusis-
tatymo prieš skiepus, jie sako, 
kad galbūt kada nors ir paskie-
pys vaikus... Tačiau reikia at-
minti, kad kartais tai padaryti 
gali būti per vėlu. Viena vertus, 
nepaskiepytas vaikas gali bet 
kada susirgti, kita vertus, jis 
gali užkrėsti kitus... Juk šiais 
laikais ypač daug keliaujame 
patys, nemažai sulaukiame ir 
atvykėlių iš tų šalių, kur įvyks-
ta vienokių ar kitokių ligų pro-
trūkiai. Yra šalių, kurios į šiuos 
dalykus žiūri labai griežtai – iš 
savo praktikos galiu pasaky-
ti, kad, pavyzdžiui, Jungtinės 
Amerikos Valstijos iš norinčių 
šioje šalyje studijuoti užsienie-
čių reikalauja pažymos apie 
turėtus skiepus. Todėl, manau, 
tėveliams reikėtų pagalvoti ir 
apie tai, kad užaugęs jų vaikas 
galbūt bus puikus kurios nors 
srities specialistas, bus itin 
pageidaujamas tarptautinėse 
rinkose, bet bus šalių, kurios 
jo tiesiog neįsileis, nes nebus 
paskiepytas...“

Forumai – ne pats 
geriausias informacijos 
šaltinis

Prieš keletą metų itin didelių 
diskusijų susilaukė žinia, kad 
skiepai gali sukelti autizmą, o 
tai išgirdę tėvai pradėjo atsi-
sakyti tam tikrų skiepų. „Taip, 
buvo pasirodęs vieno Jungtinės 
Karalystės gydytojo straipsnis, 
kad skiepai nuo tymų, raudo-
nukės ir parotito sukelia autiz-
mą. Ši žinia sukėlė didelį šoką 
ir medicinos bendruomenėje, 
mokslininkai pradėjo tyrimus 
ir jau dabar yra įrodyta, kad šis 
faktas yra klaidingas. Kodėl 
buvo išvesta paralelė tarp au-
tizmo ir šių skiepų? Labiausiai 
autizmo požymiai pastebimi 
antraisiais - trečiaisiais vaiko 
gyvenimo metais, o būtent tada 
ir yra daromi šie skiepai. Žino-
ma, specialistas autizmą įtarti 
gali jau gerokai anksčiau... Yra 
daug filmuotos medžiagos apie 
jau pastebėtus autizmo bruo-
žus, tačiau niekas nėra nufilma-
vęs, kokia buvo vaiko raida iki 
skiepo, kuris neva išprovokavo 
autizmą. Todėl ši teorija jau yra 
paneigta. Naujausi tyrimai sako, 
kad autizmą sukelia per didelis 
hormonų kiekis amnione – tai 
„maišelis“, kuriame vystosi 
vaisius...“ – pasakoja vaikų ligų 
gydytoja M. Palevičienė.

Lietuvoje visi skiepai yra re-
komendacinio pobūdžio. Vie-
nais iš jų jau skiepijama daug 
metų, kiti – pakankamai nau-
ji. Tai skiepai nuo vėjaraupių, 
meningokoko, roto viruso.

Paklausta, ar tikrai reikia 
vaiką skiepyti nuo vėjaraupių, 
o gal vis dėlto geriau jam leis-
ti persirgti šia liga, gydytoja 
M. Palevičienė sako: „Kuo 
jaunesnis vaikas suserga vėja-
raupiais, tuo ligos eiga būna 
paprastesnė. Tačiau atsitinka 
ir taip, kad vaikas labai ilgai 
nesuserga. Todėl, jeigu vaikas 
iki 12-13 metų nepersirgo vė-
jaraupiais, rekomenduočiau 
jį paskiepyti. Ypač ši liga yra 
pavojinga moterims nėštumo 
metu, o ji plinta oro lašeliniu 
keliu, tad užsikrėsti galima bet 
kur“.

Nuo roto viruso, pasak gy-
dytojos, taip pat jau galima ne-
mokamai paskiepyti kūdikius. 
„Tačiau tai reikia padaryti, iki 
kūdikiui sueis šeši mėnesiai, 
ir ši vakcina apsaugo pirmus 
dvejus metus. Vėliau jau vai-
kai nėra skiepijami. Tėvai, iš-
gyvenę roto viruso „košmarą“, 
vis dažniau renkasi šį skiepą“, 
– kalba gydytoja.

Į klausimą, ar savo prak-
tikoje turėjo vaikų, sirgusių 
meningokoku, gydytoja sakė: 
„Prieš kelerius metus turėjau. 
Buvo man labai neramu... Bet 
svarbiausia, kad spėjom lai-
ku pastebėti, ir viskas baigėsi 
gerai“. Nuo meningokoko yra 
skiepijami ir vaikai, ir suaugu-
sieji.

Žmonės bijo skiepų 
sukeliamų reakcijų

Anykščių PSPC dirbanti 
bendruomenės slaugytoja Gi-
tana Kvedarienė, pasak šios įs-
taigos direktorės Sonatos Ste-
niulienės, yra žmogus, viską 

žinantis apie skiepus. 
Paklausta, ar pastebinti „an-

tiskiepų“ protrūkį, G. Kveda-
rienė teigia: „Didelio bumo 
nėra. Kadangi dar dirbu ir su 
vaikų ligų gydytoja, tenka su-
sidurti su tėveliais, kurie at-
sisako skiepų, tačiau tai nėra 
daroma masiškai. Labiausiai 
tėvai bijo reakcijų, kurias gali 
sukelti skiepai. Visiškai nor-
malu, kad po skiepo vaikui 
šiek tiek pakyla temperatūra, 
parausta, patinsta skiepo vie-
toje. Ir suaugusiam žmogui 
tokie požymiai po skiepo yra 
visiškai natūralu. Pavyzdžiui, 
pasiskiepijus nuo stabligės, 
tikrai gali ir patinti ranka, ir 
būti skausminga, bet tai greitai 
praeina. Ir kas tada yra baisiau 
- ar tokia vietinė reakcija po 
skiepo, ar liga, kurią skiepais 
galima suvaldyti...“

Nors, pasak G. Kvedarie-
nės, yra tėvų, kurie labai at-
sargiai žiūri į skiepus, bet yra 
ir tokių, kurie vaikus skiepija 
visais įmanomais skiepais ir 
dar paklausia, ar jau daugiau 
tikrai nuo nieko negalima pa-
skiepyti. 

Populiarėja skiepai nuo 
erkinio encefalito

G. Kvedarienė ypač išskiria 
skiepus nuo erkinio encefalito 
ir gripo. „Jeigu anksčiau nuo 
erkinio encefalito žmonės skie-
pydavosi prieš vasarą, prieš er-
kių aktyvumo sezoną, tai dabar 
skiepijasi visus metus, nes jau 
pasitaiko atvejų, kai erkė įsisi-
urbia ir vasario ar kovo mėne-
sį. Neseniai atėjo pasiskiepyti 
83-ejų vyras, kuris sakė ypač 
mėgstantis grybauti, būti miš-
ke, bet dėl erkių baimės ven-
giantis tai daryti. Pasak jo, 
pasiskiepijęs bent jau ramiau 

jausis, nes jeigu ir susirgs, tai 
tikėtina, kad ligos eiga bus ge-
rokai lengvesnė. Taigi, žmones 
tikrai kviečiu skiepytis nuo 
šios baisios ligos, baisios savo 
pasekmėmis ligos“, – sako pa-
šnekovė.

Pasak G. Kvedarienės, dabar 
jau nebereikia ir eiti į mišką, kad 
parsineštum erkę. Jų pilna ir mies-
tų parkuose, paplūdimiuose ar tie-
siog pievutėse. Erkių savo kailyje 
į namus gali parnešti ir keturkojai 
augintinai. Todėl grįžus ir pasi-
vaikščiojimo lauke būtina atidžiai 
apžiūrėti šuns ar katės kailį.

Nemažai diskusijų visuomenėje 
kelia ir skiepai nuo gripo – vieni 
kasmet skiepijasi nuo šios ligos, 
kiti perserga lengva gripo forma, 
tačiau, deja, kasmet pranešama ir 
apie mirtimi pasibaigusias gripo 
komplikacijas. Nuo gripo nemo-
kamai yra skiepijamos nėščios 
moterys, 65 metų ir vyresni as-
menys, tam tikromis lėtinėmis 
ligomis sergantys žmonės, glo-
bos ir slaugos namų gyventojai, 
medicinos darbuotojai. „Kasmet 
tenka skiepyti tuos pačius senjo-
rus, kurie jau rugsėjo pabaigoje 
skambina ir klausia, ar jau turi-
me vakciną. Jie džiaugiasi, kad 
pasiskiepijus pavyksta išvengti 
gripo...“ – kalba bendruomenės 
slaugytoja G. Kvedarienė.

Gripo vakcina rekomenduo-
jama skiepytis kasmet, nes 
gripo virusai mutuoja. Gripo 
vakcinos sudėtis peržiūrima 
kiekvienais metais, siekiant 
efektyviai apsaugoti gyvento-
jus nuo kasmet besikeičiančių 
gripo virusų. Gripo skiepai 
nuo ligos apsaugo vidutiniškai 
12 mėnesių. Jau po 6 mėnesių 
nuo skiepo antikūnių organiz-
me sumažėja dvigubai. Kasmet 
yra pagaminama nauja vakci-
na, kuri geriau atitinka cirku-
liuojančius gripo virusus. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydy-
toja Marina Palevičienė sako, kad per ilgametę savo, kaip gydy-
tojos, praktiką neturėjo pacientų, kuriems skiepai būtų sukėlę 
dažnai įvairiuose tėvų forumuose aprašomas baisias pasekmes. 
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spektras

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie 
butų/gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija, steigdama 
bendruomeninius vaikų globos 
namus, vykdo butų/gyvenamųjų 
namų pirkimą. Pirkimas vyk-
domas vadovaujantis Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilno-
jamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimų tvarkos aprašu, pa-
tvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 

13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

Perkančioji organizaci-
ja: Anykščių rajono savival-
dybės administracija, kodas 
188774637, buveinės adresas: 
J. Biliūno g. 23, 29111 Anykš-
čiai, tel. (8~381) 42372, faks. 

(8~381) 58088, el. pašto adre-
sas – natasa.kiliuviene@anyks-
ciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pa-
vadinimas, buvimo vieta: gyve-
namieji būstai –  butas /namas 
su patogumais Anykščių rajone 
(smulkesnė informacija patei-
kiama pridedama Būstų pirkimo 
sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos 
derybos. 

Pasiūlymų pateikimo termi-
nas: Pasiūlymus ir kartu su pa-
siūlymu privalomus dokumen-
tus reikalinga pateikti iki 2019 
m. rugsėjo 24 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą ga-
lima rasti Anykščių rajono savi-
valdybės puslapyje, adresu www.
anyksciai.lt, aktualių naujienų 
skiltyje (patalpinta 2019-09-02). 

Užsak. nr. 973

KAVARSKO seniūnija
Kavarsko-Paryžiaus seniūnaitija 2019-09-23 15 val. Kavarsko 

seniūnijos salėje (Anykščių r., Kavarskas, Respublikos a. 8). Rin-
kimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Dabužių seniūnaitija 2019-09-24  16 val. Dabužių bendruome-
nės namuose (Anykščių r., Kavarsko sen., Dabužių I k., K. Sirvydo 
g. 1). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

SKIEMONIŲ seniūnija
Skiemonių seniūnaitija 2019-09-23  17 val. Seniūnijos patalpose 

(Anykščių r., Skiemonių sen., Skiemonių mst., Šilo g. 3). Rinkimų 
būdas – gyventojų susirinkimas.

SVĖDASŲ seniūnija
Svėdasų seniūnaitija nuo 2019-09-23 iki 2019-09-27  nuo 9 val. 

iki 13 val. Svėdasų bibliotekos patalpose (Anykščių r., Svėdasų 

sen., Svėdasai, J.Tumo – Vaižganto g. 16). Rinkimų būdas – gy-
ventojų apklausa.

VIEŠINTŲ seniūnija
Papilių seniūnaitija 2019-09-26  15 val. V. Sabaliauskienės kie-

me (Anykščių r., Viešintų sen., Papilių k.). Rinkimų būdas – gy-
ventojų susirinkimas. 

TRAUPIO seniūnija
Traupio seniūnaitija 2019-09-26  17 val. Traupio bendruomenės 

salėje (Anykščių r., Traupio sen., Traupis, Nevėžio g. 66). Rinkimų 
būdas – gyventojų susirinkimas.

Levaniškių seniūnaitija 2019-09-27  16 val. Levaniškių bendruo-
menės namuose (Anykščių r., Traupio sen., Levaniškišų k., Jauni-
mo g. 5). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Užsak. nr. 973

SKELBIAMOS ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ 
SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATOS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų 
pirkimą Anykščių mieste

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija, didindama 
savivaldybės socialinio būsto 
fondą, vykdo butų pirkimą. Pir-
kimas vykdomas vadovaujantis 
Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos apra-
šu, patvirtintu Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 
1036 „Dėl Žemės, esamų pasta-

tų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Socialinio 
būstų įsigijimas finansuojamas 
Europos Sąjungos ir Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis.

Perkančioji organizaci-
ja: Anykščių rajono savival-
dybės administracija, kodas 
188774637, buveinės adresas: 
J. Biliūno g. 23, 29111 Anykš-

čiai, tel. (8~381) 42372, faks. 
(8~381) 58088, el. pašto adre-
sas - natasa.kiliuviene@anyks-
ciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, 
pavadinimas, buvimo vieta: 
Vieno, dviejų ir trijų kamba-
rių butai su visais patogumais 
Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos 
derybos.

Pasiūlymų pateikimo termi-
nas: Pasiūlymus ir kartu su pa-

siūlymu privalomus dokumen-
tus reikalinga pateikti iki 2019 
m. rugsėjo 19 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą 
galima rasti Anykščių rajono 
savivaldybės puslapyje, adresu 
www.anyksciai.lt, aktualių nau-
jienų skiltyje (patalpinta 2019-
09-02) arba Anykščių rajono 
savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, 
Anykščiai, 102 kabinete. 

Užsak. nr. 973

MOZAIKA
Turistams pasaulyje saugiausia 

Suomijoje

Pasaulio ekonomikos forumo 
(WEF) ekspertai tarptautinės turiz-
mo rinkos tyrimų ataskaitoje „The 
Travel and Tourism Competitive-
ness Report 2019“ paskelbė naują 
valstybių reitingą pagal jų saugu-
mą turistams.

Saugiausia šiuo požiūriu šalimi 
pripažinta Suomija, o į pirmąjį de-
šimtuką taip pat pateko Islandija, 
Omanas, Šveicarija, Honkongas, 
JAE, Liuksemburgas, Portugalija 
ir Naujoji Zelandija.

Antrajame dešimtuke – Kataras, 
Estija, Japonija, Austrija, Slovė-
nija, Ispanija, Norvegija, Čekija, 
Australija ir Brunėjus.

Lietuva pateko į ketvirtąjį, La-

tvija, o Lenkija – į penktąjį dešim-
tuką.

Beje, Prancūzija, užėmusi antrą-
ją vietą patrauklumo reitinge, yra 
tik 51-a pagal saugumo požiūriu.

Nesaugiausiomis turistams pri-
pažintos Jamaika, Pietų Afrikos 
respublika, Kolumbija, Pakistanas, 
Filipinai, Hondūras, Venesuela, 
Jemenas, Nigerija ir Salvadoras, 
užėmusios paskutines 10 eilučių 
140-ies valstybių sąraše.

Anot reitingo sudarytojų, pa-
grindiniai vertinimo kriterijai – 
policijos patikimumas, teroristinių 
išpuolių tikimybė, žudynių lygis, 
išlaidos dėl terorizmo, nusikalsta-
mumo ir smurto.

Ataskaitoje pateiktos įvairios 
tarptautinio turizmo rinkos anali-
zes, keliolika reitingų, tokių kaip 

patrauklumo, saugumo, istorinio 
ir kultūrinio paveldo, ekonomi-
nio išsivystymo lygio, viešojo ap-
gyvendimo, sveikatos apsaugos, 
transporto, ryšių infrastruktūros iš-
vystymo, vizų politikos, gyventojų 
atvirumo.

WEF tarptautinės turizmo rinkos 
tyrimų atskaitas kas dvejus metus 
skelbia nuo 2007-ųjų.

Paryžiaus Pompidou centras 
pranešė apie Banksy kūrinio 
vagystę

Paryžiuje prie įvažiavimo į 
Pompidou centro požeminę au-
tomobilių stovėjimo aikštelę din-
go kelio ženklas, priskiriamas 
garsiam britų gatvės menininkui 
Banksy, pranešė vietos žiniasklai-
da. 

Pompidou centro darbuotojai 
informavo, kad antradienį parašė 
pareiškimą dėl komplekso terito-
rijoje įvykdytos vagystės ir pada-
rytos žalos.

Ieškinys. Kultūros paveldo de-
partamentas (KPD) siekia pateik-
ti 2,78 mln. eurų civilinį ieškinį 
dėl Tytuvėnų bažnyčios gaisro. 
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas“, KPD siekė, kad kaip at-
sakovai į civilinio ieškinio bylą 
būtų įtraukti techninį prižiūrė-
tojas Vytautas Liubinas, statybų 
vadovas Voldemaras Motiekaitis 
ir projektų vadovė Regina Tum-
pienė. Jiems buvo iškelta bau-
džiamoji byla dėl neatsargumo 
bei tarnybos pareigų neatlikimo, 
tačiau apeliacine tvarka bylą iš-
nagrinėjęs teismas nusprendė ją 
nutraukti dėl senaties. „Lietuvos 
ryto“ žiniomis, šis sprendimas ap-
skųstas Aukščiausiajam Teismui. 
KPD atstovė Rasa Šimkūnaitė 
įsitikinusi, kad minėti specialis-
tai nepadarė to, ką privalėjo, to-
dėl turi kartu atlyginti didžiulius 
nuostolius. Tačiau Kelmės teis-
mas atsisakė juos įtraukti kaip 
atsakovus. KPD atstovė teigia, 
kad planuojama netrukus Šiaulių 
apygardos teismui pateikti naują 
civilinį ieškinį minėtiems trims 
asmenims. Kaltu dėl gaisro šiuo 
metu yra pripažintas buvęs an-
samblio prievaizdas Pranas Jur-
kaitis. Jam 2017 metų pabaigoje 
buvo skirta vienerių metų laisvės 
atėmimo bausmė, o jos vykdymas 
atidėtas pusantrų metų.

Kriterijai. Prezidentas Gita-
nas Nausėda siūlo įpareigoti sa-
vivaldybes laikytis Vyriausybės 
nustatytų kriterijų sprendžiant 
dėl atminimo lentelių kabinimo 
ar nukėlimo.  Tokį siūlymą šalies 
vadovas siūlo svarstyti Seimo ru-
dens sesijoje. Prezidento teikia-
mos Vietos savivaldos įstatymo 
pataisos nustatys, kad „savivaldy-
bės, kabindamos, nukabindamos 
ar keisdamos atminimo lenteles, 
privalo laikytis Vyriausybės ar 
jos įgaliotos institucijos nusta-
tytų kriterijų“, pranešė Preziden-
tūra. Konkretus įstatymo projek-
tas kol kas nėra parengtas. Šią 
iniciatyvą G. Nausėda paskelbė 
reaguodamas į kilusias diskusi-
jas dėl Vilniaus mero sprendimo 
nukabinti karininko Jono Norei-
kos – Generolo Vėtros atminimo 
lentą sostinės centre.

Pasas. Kultūros pasas pasipildė 
600 naujų paslaugų – šiuo metu 
moksleiviams nemokamai siū-
loma apie 1700 įvairių renginių, 
edukacinių užsiėmimų, antradie-
nį pranešė Kultūros ministerija. 
Kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas patvirtino naują 
Kultūros paso paslaugų rinkinį, 
jame nurodomos naujos kultūros 
ir meno paslaugos, skirtos 1–12 
klasių mokiniams. Iš viso naujas 
paslaugas pasiūlė per 200 įstaigų 
ar organizacijų. Aktyviausi buvo 
muziejai, rengiantys įvairius kul-
tūrinės edukacijos užsiėmimus, 
bibliotekos, teatrai, koncertinės 
įstaigos, kultūros centrai, galeri-
jos bei menininkai visoje Lietu-
voje. Švietimo, mokslo ir sporto 
bei Kultūros ministerijų priemo-
nė leidžia skirti moksleiviui 15 
eurų per metus įvairioms kultū-
ros ir meno paslaugoms. Ši ini-
ciatyva pradėta lygiai prieš me-
tus – tuomet pasiūlyta apie 400 
paslaugų. Pernai Kultūros pasui 
skirta per 620 tūkst. eurų, šiemet 
– 4,5 mln. eurų. Naujas paraiškas 
kitiems metams įstaigos galės 
teikti spalį.

-bNs

Kalbama apie nurodomąjį kelio 
ženklą, kurio kitoje pusėje nupieš-
ta žiurkė su kauke. Šis piešinys at-
sirado 2018 metų birželio 25 dieną 
ir jau kitą dieną buvo paskelbtas 
Banksy paskyroje socialiniame 
tinkle „Instagram“.

Pompidou centro atstovų tei-
gimu, piktadariai tiesiog nupjovė 
metalinį kelio ženklą. Atstovai 
taip pat nurodė, kad šis meno kū-
rinys muziejui nepriklausė.

Banksy yra britų gatvės me-
nininkas, režisierius ir politinis 
aktyvistas. Jo darbus eksponuoja 
garsios pasaulio galerijos. Susi-
domėjimą Banksy kūryba stiprina 
tai, kad menininko tapatybė išlie-
ka nežinoma.

Banksy dažnai palieka įvairaus 
turinio dažnai politinę poteks-
tę turinčių savo kūrinių didžiųjų 
miestų gatvėse.

Vėliau apie savo autorystę jis 
paskelbia instagrame.

-bNs
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siūlo darbą

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

lo gaminių mechaninis apdirbimas naudojantis tekinimo, fre-
zavimo staklėmis). Atlyginimas: 500—700 Eur atskaičius mo-
kesčius. Darbo užmokestis aptariamas darbo pokalbio metu. 
Priklauso nuo patirties. 

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

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

Įmonei reikalingas vairuotojas, 
turintis E kategoriją ir 95 kodą. 
Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-612) 69292.

Medkirtės operatoriui ir medve-
žės operatoriui. Darbas Anykščių 
miškuose.

Tel. (8-611) 55157.

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

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 8 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, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. rugsėjo 12 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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.

Šeima išsinuomotų 
2-3 k. butą ar namo dalį 

Troškūnuose. 
Gali prižiūrėti sodybą. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. (8-604) 12810.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Išnuomojama sodyba 10 km nuo 
Anykščių, ilgesniam laikotarpiui. 
Šildymas kietu kuru.

Tel. (8-614) 18373 po 18 val.

Paslaugos

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

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

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

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

Naudotą veikiantį televizorių 
SONY.

Tel. (8-623) 71425.

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

Tel. (8-625) 43143.

dovanoja

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.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, jų remontas, 
skardinimo darbai. Padeda įsigyti 
medžiagas. Darbus atlieka visa-
me rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-684) 29023.

parduoda

Reikalingas darbininkas dirbti ir 
gyventi sodyboje prie Anykščių.

Tel. (8-639) 23035.

Skelbimas
„Anykštoje“, 

rubrikoje „Ieško 
darbo“, kainuoja 

4 eurus 
(portale www.anyksta.lt 

skelbimas bus dedamas 
nemokamai).

Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje  

Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

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.

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

Tel. (8-622) 58043.

Karpo, formuoja gyvatvores. 
Smulkina šakas, žolę. Pjauna pa-
vojingus medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-678) 53169.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Tvenkinių kasimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. Žemės 
lyginimo darbai.

Tel. (8-626) 24603.

įvairūs

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 
(iki A4 formato)

Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai) 

Tel. (8-686) 33036
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-670) 37592.

Butą Anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452. 

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

UAB „Deviro“ - važiuojančius 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

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

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

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

Tel. (8-601) 21323.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Nekilnojamasis turtas

Žemę.
Tel. (8-695) 98084.

8,45 ha žemės Svėdasų sen., 
Drobčiūnų k. Našumo balas 40. 
1 hektaro kaina 3500 Eur.

Tel. (8-647) 33713.

Gyvenamąjį namą su baldais ir in-
tegruota buitine technika Anykščių 
mieste, Šaltupio g. Namų valda 
13 a, visos miesto komunikacijos, 
ūkinis pastatas.

Tel. (8-698) 42524.

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 (42 kv. m) butą 
be patogumų Kavarske. Yra dide-
lis sandėlis.

Tel.: (8-671) 92942, (8-679) 22158.

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. 

Žemės ūkio technika

Javų kombainą SAMPO-500 
(2,8 m kėderis, 1988 m.).

Tel. (8-676) 36714.

Lenkišką 2 vagų bulvių kasamą-
ją ir 3 kub. m cisterną.

Tel. (8-600) 83275.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdv. m., miškove-
žiu 30 erdv.m. 

Tel. (8-604) 12810.

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.50 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.87 Eur. 
Atveža.

 Tel. (8-607) 12690. 

Kiaules pjauti. 
Tel. (8-636) 57911.

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

Tel. (8-687) 45219.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695.
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anekdotas

oras

+8

+19

mėnulis
Rugsėjo 7 d. - 9 d. priešpilnis

Adrijonas, Marija, Liaugaudas, 
Daumantė, Klementina.

Klodoaldas, Pulcherija, Regina, 
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, 
Palmyra, Falmira.

šiandien

rugsėjo 8 d.

rugsėjo 9 d.
Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

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

Kunigas klausia kalinio: 
- Kas jus atvedė į kalėjimą? 
- Tvirtas mano tikėjimas. 
- Kaip tai? 
- Matote, aš tvirtai tikėjau, kad 

juvelyrinėje parduotuvėje nėra si-
gnalizacijos.

***

Kaip žinia, seniausia profesija - 
prostitutės.

O antra pagal senumą - vagies.
O trečioji pagal senumą - poli-

tiko. Pastaroji susidarė iš pirmųjų 
dviejų.

***

Žydas ir rusas randa lobį. Rusas 
ir sako:

- Žinai ką, pasidalijam tą lobį 
broliškai...

- Ne, ne, ne - geriau jau per 
pusę...

***

Pas gydytoją:
- Na, ką, galiu jus pasveikinti, ju-

myse užsimezgusi nauja gyvybė.
- Gydytojau, betgi aš vyras!
- Žinokit, askaridėms vienas ir 

tas pats.

***

Viršininkas, netikėtai įsiveržęs į 
kabinetą, rėkia:

- Aš juk sakiau: Darbo metu rū-
kyti draudžiama!!!

Visi choru:
- O kas dirba?!

***

- Ko tu bijai gatvėse?
- Policininkų.
- O dar?
- Motociklininkų.
- O dar ko nors bijai?
- Na... Girtų vairuotojų...
- O moterų vairuotojų nebijai?
- Oo! Tai kaip girtas policininkas 

ant motociklo.

Piešė kęstutis PAbijuTAs,
rašė Antonas FELjEToNAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė aprauda Anykščių geradario teismą eina garsas nuo Molėtų ,
Tarsi varpas koks skambėtų -
Amiliutei širdį spaudžia ,
nuojauta nelaimės griaudžia ...

Ten, Molėtuos ežeringuos ,
Teismas, baisus ir galingas ,
Teis kęstutį geradarį ,
kurs Anykščiuos šitiek arė .

sunkiai kaltina kęstutį ,
Dergia, murkdo po truputį :
sako, biškį kyšį ėmęs ,
Ant munduro liko dėmės...

Koks ten kyšis - tik auka ,
Dėl Anykščių surinkta -
ką pakėlęs - kūgin krovė
Vien dėl Anykščių gerovės...

juk kęstutis - ne piemuo ,
Apsiverktų net akmuo -
komitetas tarsi dūmas 
išsisklaidė po pakrūmes...

staugia šunys lyg pablūdę
ir skandinas kvarco prūde -
jazusmarja - va kas daros ,
kai nuo sosto griūna caras !

Štai kas darosi, kai per mažai 
mokama už obuolius...Trečiadienį, apie 11 val. 15 min., 

šalia Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro esančioje  auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje ant 
automobilio ,,Volkswagen Sharan“ 
užvirto obelis. Šiuo automobiliu 
į Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą atvyko Anykščių 
rajono tarybos narė, konservatorė, 
gydytoja Dalia Kazlauskienė.

Obels kamienas  lūžo, neatlaikęs 
rudeninio derliaus - ant jos noko 
ypač daug obuolių.

Pastebėję ant automobilio užgriu-
vusią obelį, įvykio padarinius likvi-
duoti su pjūklu atskubėjo Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro darbuotojai, tačiau vėliau obelis 

visiškai nupjauta benzopjūklu.
Anykščių pirminės sveikatos prie-

žiūros centro automobilis dėl lūžusios 
obels nenukentėjo.

Portalo anyksta.lt komentatorių įsi-
tikinimu, šio įvykio buvo galima iš-
vengti, jei obuolių supirkėjai už obuo-
lių kilogramą mokėtų bent po 15 centų 
- esą apsukrūs anykštėnai seniai tuos 
obuolius būtų nuraškę ir pridavę.

Simboliška, kad obelis ,,apsikabi-
no“ būtent konservatorės atvairuotą 
automobilį - rajoną valdant šios parti-
jos atstovams, pradėtos rengti Obuo-
linių šventės....

Anykščių krašte šiemet gausiai užderėjo obuolių - neatlaikyda-
mos derliaus net lūžta šakos.


