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šiupinys Anykščiuose svajojama įkurti 
nacionalinį parką Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vietos politikai grįžta maž-
daug prieš dešimtmetį iškeltos 
idėjos užuot tenkinusis Anykš-
čių regioniniu parku, jo vieto-
je įkurti Anykščių nacionalinį 
parką. Aplinkos ministerija 
teigia, kad apie tokią galimybę 
yra pasiruošusi kalbėtis, tačiau 
perspėja, kad prie Anykščių 
nacionalinio parko steigimo 
bei išlaikymo finansiškai turė-
tų prisidėti Anykščių rajono 
savivaldybė. 

Panašu, kad nacionalinio 
parko statusas taptų ne tik fi-
nansine našta ir taip sunkiai 
surenkamam Anykščių rajono 
savivaldybės biudžetui. Dėl iš-
siplėtusių saugomų teritorijų 
gyventojai gali sulaukti dar 
daugiau įvairių apribojimų 
bei draudimų ūkinei ir kitai 
veiklai.Įsteigus Anykščių nacionalinį parką, greičiausiai išsiplėstų saugomų teritorijų ribos, tad ne tik 

Anykščių mieste, bet ir už jo ribų  kiltų dar daugiau apribojimų, pavyzdžiui, užsiimant ūkine veikla 
ar vykdant statybas. 6 psl.
Savivaldybė su Eugenijumi Pajarsku 
nebesibylinės

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė ,,Anykštai“ sako, jog rajono ir 
savivaldybės administracijos vadovai priėmė sprendimą nedi-
dinti savivaldybės išlaidų ir neblaivų policijos pareigūnų prie 
vairo sustabdytą Anykščių seniūnijos seniūną Eugenijų Pa-
jarską grąžinti į darbą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

3 psl.
Eugenijus Pajarskas spalio mėnesį vėl turėtų pradėti dirbti 
Anykščių seniūnijos seniūnu. 

Iš darbo atleistas giminačio 
vadovavimo metu 

Regionų apygardos adminis-
tracinio teismo Panevėžio rūmai 
rugsėjo 6-ąją paskelbė spren-
dimą, kuriame konstatavo, kad 
E.Pajarsko atleidimas iš darbo 
buvo neteisėtas. Priimdamas 
E.Pajarskui palankų sprendi-
mą, teismas nenagrinėjo seniū-
no girtumo fakto ir jam skirtos 
nuobaudos už prasižengimą ade-
kvatumo. O atliekant E.Pajarsko 
atleidimo iš darbo teisėtumo ty-
rimą, buvo nustyta, kad pažeistos 

procedūros - seniūnui nesuteikta 
galimybė tinkamai pasiaiškin-
ti, nenustatytos lengvinančios 
aplinkybės, pranešimą apie pa-
darytą prasižengimą seniūnui 
surašė įgaliojimų tam neturėjęs 
asmuo ir panašūs dalykai.   

Teismas nurodė E.Pajarską 
grąžinti į darbą bei išmokėti jam 
8 tūkst. 432,6 eurų kompensa-
ciją už priverstinės pravaikštos 
laikotarpį nuo balandžio 1 iki 
rugsėjo 6 dienos. 

Pavaduotojas I. Rugsėjo 12- ąją, 
ketvirtadienį, vykusį Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro direk-
toriaus pavaduotojo konkursą laimė-
jo 44-erių metų gydytojas Kęstutis 
Jacunskas. Iki tol K.Jacunskas buvo 
laikinasis direktorės pavaduotojas 
bei suaugusiųjų poliklinikos vado-
vas. Gydytojas yra Anykščių rajono 
tarybos narys, išrinktas pagal social-
demokratų kandidatų sąrašą. Jis yra ir 
Anykščių Rotary klubo narys.

Pavaduotojas II. Rugsėjo pabai-
goje vyks UAB Anykščių vandenys  
direktoriaus pavaduotojo konkursas. 
Šiam konkursui registravosi penki 
pretendentai. Tiesa, kol kas nėra ži-
noma, keli iš pretendentų atitinka 
konkursinius kvalifikacinius reika-
lavimus. UAB Anykščių vandenys 
direktorius Alvydas Gervinskas be 
pavaduotojo dirba jau antrus metus. 
Pradžioje jis pats buvo direktoriaus 
pavaduotojas, laikinai einantis di-
rektoriaus pareigas, o šiemet, po 
konkurso, tapo nuolatiniu bendrovės 
vadovu. 

Teismas. Rugsėjo 16-ąją, pirma-
dienį, turėjęs vykti artimiausias buvu-
sio Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio teismo posėdis atšauktas. Kitas 
posėdis suplanuotas rugsėjo 26-ąją. 
Rugsėjo 16 - osios posėdis atšauktas, 
nes susidubliavo vieno iš K.Tubio 
advokatų bylos. Rugsėjo 26 - ąją teis-
mas turėtų apklausti liudininkus pagal 
baudžiamosios bylos epizodą, kurio 
,,herojus“ - buvęs Anykščių rajono 
tarybos narys Arvidas Pajuodis. Jis į 
teismą kviečiamas liudininku. Rugsė-
jo 26 - osios posėdyje liudyti turėtų ir 
Dalis Vaiginas, Donaldas Vaičiūnas, 
Alvydas Gervinskas.

Grįžo. Po pirmadienį vykusios 
atrankos paaiškėjo, kad į Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo skyrių 
grįš buvęs šio skyriaus vedėjas Man-
tas Vaičiulevičius. M.Vaičiulevičius 
dirbs pagal darbo sutartį.  Atrankoje jis 
buvo vienintelis pretendentas. Iš dar-
bo savivaldybėje į privačią projektus 
rengiančią kontorą M.Vaičiulevičius, 
kuris laikytas idėjų generatoriumi, iš-
ėjo beveik prieš dvejus metus. Darbą 
savivaldybėje jis greičiausiai pradės 
spalio mėnesį, kai įgyvendins pasku-
tinius įsipareigojimus dabartiniam 
darbdaviui.

,,Valstiečiai“ 
pradėjo darbą

2 psl.

Amfibija grįžo į 
Anykščius

2 psl.

Geriausias 
paminklas 
partizanams

4 psl.

Remontuojamas 
restorano 
pastatas

13 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Juras Jankevičius kalbino anykštėnus
Ketvirtadienį, rugsėjo 12-ąją, po Anykščius vaikščiojo LRT 

žurnalistas Juras Jankevičius, lydimas operatoriaus. LRT mūsų 
mieste filmavo medžiagą kelioms būsimoms legendinio ,,Klausi-
mėlio“ laidoms. 

Stereotipiškai ,,Klausimėlis“ 
laikomas kvailius išryškinan-
čia laida, tačiau kalbėdamas su 
,,Anykšta“ J.Jankevičius aiški-
no, kad pastaruoju laiku laidos 
koncepcija keitėsi, o dabartinės 

laidos yra baigiamos geriausiais, 
tiksliausiais praeivių atsakymais. 
Žurnalistas kalbėjo, kad laida 
ieško ne kvailių, o įdomių pašne-
kovų, bet pinigų už atsakymus 
žmonėms nemoka. 

,,Klausimėlis“ filmuojamas jau 
daugiau nei dvidešimt metų. Pir-
maisiais metais ,,Klausimėlis“ 
buvo Kauno žurnalistų ,,Laisvės 
alėja“ rubrika, o jau aštuoniolika 
metų, kai gyvuoja kaip savaran-
kiška laida. Šios laidos užsklando-
je šmėžčioja ir Anykščių vaizdai.

,,Klausimėlį“ LRT rodo šešta-
dienių ir sekmadienių rytais.

-AnYkŠTA

Trečią dešimtmetį gyvuojan-
čio ,,Klausimėlio“ komanda 
ketvirtadienį lankėsi Anykš-
čiuose. 

Neliečiamybė. Vyriausioji rin-
kimų komisija (VRK) penktadienį 
nusprendė, kad į Seimą Žiemgalos 
apygardoje kandidatuojanti Rūta 
Janutienė teisinę neliečiamybę pra-
ras po rinkimų. Už tai, kad R. Janu-
tienės imunitetas būtų panaikintas, 
balsavo keturi komisijos nariai, 
vienas buvo prieš ir trys susilaikė. 
VRK nusprendė, kad sprendimas 
įsigalios ne nuo jo paskelbimo, o 
pasibaigus rinkimams – rugsėjo 23 
dieną. R. Janutienė posėdyje tvirti-
no nevengianti teisminio proceso 
ir neketinanti slėptis už teisinės ne-
liečiamybės, tačiau teigė, jog byla 
trukdo jos agitacijai. Vilniaus mies-
to apylinkės teismas nagrinėja bylą, 
kurioje R. Janutienė, Artūras Jan-
čys ir Saulė Pauliuvienė kaltinami 
bendrininkavę apšmeižiant asmenį 
per visuomenės informavimo prie-
monę. Antras Seimo rinkimų turas 
trijose vienmandatėse apygardose 
vyks rugsėjo 22 dieną.

Ekonomika. Švedijos ekono-
mika antrąjį 2019 metų ketvirtį, 
palyginti su ankstesniais trim mė-
nesiais, ūgtelėjo 0,1 proc., rodo 
galutiniai šalies statistikos tarny-
bos duomenys. Tuo tarpu prelimi-
narūs duomenys rodė tokio paties 
dydžio mažėjimą. Metine išraiška 
bendrasis vidaus produktas (BVP) 
padidėjo 1 proc., o šio rodiklio ki-
timo dinamika sumažėjo, palyginti 
su preliminariu 1,4 proc. rodikliu. 
Pirmąjį 2019 metų ketvirtį Švedijos 
ekonomika augo 0,1 proc., palygin-
ti su ankstesniais trim mėnesiais, ir 
1,7 proc. metine išraiška.

ID. Estijos valstybinių informa-
cijos sistemų departamentas (RIA) 
tapatybės patvirtinimo programėlę 
„Smart-ID“ pripažino oficialia au-
tentifikavimo priemone naudotis 
valstybinėmis elektroninėmis pas-
laugomis. Iki šiol tokį statusą turėjo 
asmens tapatybės kortelė ir mobi-
liojo parašo paslauga „Mobill-ID“, 
o „Smart-ID“ paslauga buvo galima 
naudotis tik privačiame sektoriuje, 
pavyzdžiui elektrinėje bankininkys-
tėje, per ją nebuvo prieinama dalis 
valstybinių elektroninių paslaugų. 
„Smart-ID“ paslauga, kuriai 2018 
metais buvo suteiktas aukščiausio 
saugos lygio sertifikatas QSCD 
(Qualified Signature Creation De-
vice), Estijoje naudojasi daugiau 
kaip 450 tūkst. asmenų, o „Mobill-
ID“ paslauga turi apie 230 tūkst. 
vartotojų. Šios abi Estijos bendro-
vės „SK ID Solutions“ elektroninio 
identifikavimo paslaugos teikiamos 
ir Lietuvoje.

Streikas. Penktadienį didelis 
streikas paralyžiavo Paryžiaus vie-
šojo transporto sistemą, profsąjun-
goms protestuojant dėl Prancūzijos 
prezidento Emmanuelio Macrono 
vyriausybės numatomos didelės ap-
imties pensijų reformos. Paryžiaus 
viešojo transporto įmonė RATP 
pranešė, kad buvo uždarytos dešimt 
metro linijų, o traukinių judėjimas 
keliomis kitomis linijomis, įskaitant 
priemiesčio geležinkelį RER, buvo 
sutrikęs. Taip pat sutriko autobusų 
ir tramvajų eismas. Ant platformų 
paskelbti pranešimai prancūzų ir 
anglų kalbomis įspėjo keleivius 
apie streiką, kuris yra didžiausias 
nuo 2007 metų. O tuose traukiniuo-
se, kurie nebuvo atšaukti, keleivių 
buvo pastebimai mažiau nei įpras-
tai. RATP darbuotojai protestuoja 
dėl kitais metais planuojamos pen-
sijų reformos, kuri, kaip progno-
zuojama, padidins pensinį amžių.

Sukčiai. Rugsėjo 11 dieną,  apie 
15.19 val., gautas vyro (g. 1990 m.), 
gyvenančio Anykščiuose, J. Ba-
sanavičiaus g.,  pareiškimas, kad į 
telefoną gavęs pavedimo išrašą, jog 
pinigai sumokėti, nepažįstamiems 
asmenims pardavė stacionarų kom-
piuterį ,,SilverStone“, o vėliau pati-
krinęs sąskaitą pastebėjo, kad pinigai 

nepervesti. Padaryta 750 eurų žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugsėjo 10 dieną,  apie 
19.00 val., Anykščių seniūnijos Nau-
jųjų Elmininkų kaime, Vorutos g., 
kieme, vyras (nustatytas 1,92 prom. 
girtumas), (g. 1984 m.) smurtavo 
prieš blaivią sutuoktinę (g. 1981 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Muštynės. Rugsėjo 12 dieną, 
apie 22.44 val., Anykščiuose, A. 
Baranausko a., vyrą (g. 1989 m.), 
gyvenantį Anykščiuose, Ažupiečių 
g., kuriam nustatytas vidutinis gir-
tumo laipsnis (2,07 prom.), sumušė 
iš matymo pažįstami du jaunuoliai. 
Anykščių ligoninės priėmimo sky-
riuje nustatytas veido sumušimas, 
veido srities trys kirstinės žaizdos. 
Suteikus medicininę pagalbą vyras 

išleistas gydytis į namus. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.  Du vyrai (g. 
2000 m.), iš kurių vienas  gyvena  
Anykščių seniūnijos Šepetiškio 
kaime (nustatytas lengvas gir-
tumo laipsnis (1,26 prom.) ir (g. 
1999 m.), gyvenantis Debeikių 
seniūnijos Mickūnų kaime (nu-
statytas lengvas girtumo laipsnis 
(1,44 prom.), sulaikyti ir uždaryti 
į areštinę.

Dingusi 14-metė įsipainiojo į automobilio 
vagystės istoriją Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių policijos pareigūnai keturias paras ieškojo iš namų į 

mokyklą išėjusios ir negrįžusios 14-metės. 
Mergaitė surasta, tačiau per tą laiką, kol buvo vykdoma jos 

paieška, jaunoji anykštėnė dar įsipainiojo ir į automobilio vagys-
tės istoriją.

Ikiteisminį tyrimą dėl dingusios 
be žinios nepilnametės policija pra-
dėjo rugsėjo 10 dieną. Pareigūnams 
pranešta, kad mergaitė rugsėjo 6 die-
ną, apie 07.40 val., išėjo į mokyklą, 
tačiau po pamokų namuose nepasi-
rodė. Dėl dingusios moksleivės poli-
cija kreipėsi pagalbos ir į visuomenę 
- buvo išplatinta jos paieškai reika-
linga informacija.

,,Anykštos“ žiniomis, 14-metė iš 
namų pabėgo jau antrą kartą. Mer-
gaitė gyvena kartu su mama, jos tė-
vas gyvenai atskirai nuo šeimos. 

Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininko pareigas laikinai  
einantis Valdas Palionis sakė, kad 
dingusioji moksleivė surasta rugsėjo 
10 dieną. Ji buvo surasta pas savo 
draugus.

Anot V.Palionio, nepilnametė  jau 
anksčiau buvo turėjusi reikalų su 
policija, pareigūnams žinomi ir jos 
vyresni draugai.

,,Draugai šiek tiek žinomi polici-
jai“, - sakė V.Palionis.

Dingusioji nepilnametė vos per 
kelias dienas spėjo įsipainioti ir į au-

tomobilio vagystės istoriją. Policija 
pranešė, kad rugsėjo 9 dieną,  apie 
19.00 val., vyras (g. 1998 m.) paste-
bėjo, kad pavogtas jam priklausan-
tis  automobilis ,,Volvo V40“, kuris 
stovėjo nerakintas Anykščiuose, J. 
Jablonskio g., kieme. 

Automobilio viduje buvo palikti 
rakteliai ir automobilio dokumentai, 
piniginė, asmens tapatybės kortelė, 
vairuotojo pažymėjimas, ,,Swed-
bank“ bankomato kortelė. Padaryta 
155 eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininko pareigas laikinai 
einantis V.Palionis patvirtino, kad 
dingusioji nepilnametė figūruoja 
šios istorijos tyrime.

,,Draugų automobilis... Daug niu-
ansų ir neaiškumų - dar vyksta iki-

teisminis tyrimas“, - plačiau vagys-
tės nekomentavo V.Palionis.

Utenos apskrities vaiko teisių ap-
saugos skyriaus Anykščių rajone 
patarėja Laima Zukienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad dažniausiai paaugliai iš 
namų bėga dėl draugų ar užplūdusių 
simpatijų savo bendraamžiams.

,,Vaikai iš namų nebėga dėl 
tėvų nepriežiūros“, - pastebėjo 
L.Zukienė.

Beje, pasitaiko ir tokių atvejų, 
kai tėvai į policiją dėl dingusių savo 
atžalų kreipiasi net ir tada, kai šie į 
namus grįžti vėluoja vos dvi - tris 
valandas.

,,Pirmiausia reikėtų pasiskambin-
ti vaiko draugams, pasidomėti, ar 
mokykloje nevyksta kažkokie rengi-
niai“, - kaip reaguoti į tokias situaci-
jas, tėvams patarė L.Zukienė.

,,Valstiečiai“ pradėjo darbą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, rugsėjo 11-ąją, UAB Anykščių komunalinis ūkis 
vadovauti vėl pradėjo buvęs ilgametis direktorius Kazys Šapoka. 
Jis iš komunalinio ūkio vadovo pareigų eksmero Kęstučio Tubio 
komandos buvo išprašytas 2017-ųjų rudenį.

K.Šapoka į komunalinį ūkį grįž-
ta po konkurso, kuriame jis buvo 
vienintelis kandidatas. K.Šapoka 
yra Anykščių rajono tarybos narys, 
išrinktas pagal ,,valstiečių“ sąrašą. 
Tapęs savivaldybės valdomos ben-
drovės vadovu, jis privalo atsisa-
kyti rajono Tarybos nario mandato. 
Taryboje K.Šapoką pakeis pirma-
sis už ,,brūkšnio“ likęs ,,valstietis“, 
buvęs mero K.Tubio patarėjas, 
UAB ,,Vaja Farm“ direktorius, 29-
erių politikas Dominykas Tutkus. 
K.Šapoka taps antruoju ,,valstie-
čiu“ šioje kadencijoje, atsisakiusiu 

Tarybos nario mandato. Pirmasis 
dėl nesuderinamų pareigų iš rajono 
Tarybos pasitraukė buvęs ,,valstie-
čių“ kandidatas į Anykščių rajono 
merus Dalis Vaiginas, tapęs mero 
Sigučio Obelevičiaus patarėju.  

Antradienį, rugsėjo 10-ąją, dar-
bą pradėjo ir dar viena ,,valstietė“, 
rajono Tarybos narė Renata Gudo-
nienė. Ji prieš kurį laiką laimėjo 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro direktoriaus pava-
duotojo konkursą. R.Gudonienė 
ilgametė (ir vienintelė) Anykščių 
verslo informacijos centro vadovė. 

Prieš šios įstaigos prijungimą prie 
Turizmo informacijos centro ji, pa-
našiu metu kaip ir K.Šapoka, buvo 
atleista iš pareigų. Iš darbo atlei-
džiant R.Gudonienę, bandyta rasti 
kriminalo įrodymų - antspauduo-
tos įstaigos kabinetų durys, revi-
zuoti kompiuteriai. R.Gudonienei 
naujas darbas nekliudo išsaugoti 
rajono Tarybos nario mandatą.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė Vilan-
da Reikalienė yra vaiko priežiūros 
atostogose. Laikinąja Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos cen-
tro direktore jau keleri metai dirba 
Kristina Beinorytė. Darbą pradėjus 
direktorės pavaduotojai, laikinasis 
įstaigos vadovas nebus keičiamas.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktoriaus pa-

vaduotojo etatas buvo numatytas 
jau po turizmo ir verslo informaci-
jos centrų sujungimo į vieną darinį 
2018-ųjų metų pradžioje, tačiau iki 
šiol jis nebuvo užimtas.   

29-erių metų ,,valstietis“ 
Dominykas Tutkus netrukus 
debiutuos Anykščių rajono 
taryboje.

Amfibija grįžo į Anykščius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kelis kartus nesėkmingai bandyta amfibija-žoliapjovė grįžo į 
Anykščius. Ją Anykščių rajono savivaldybei už beveik 75 tūkst. 
eurų pardavę verslininkai suremontavo ir grąžino UAB Anykščių 
komunalinis ūkis.

Priminsime, jog UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis, kuriai pa-
tikėta amfibijos eksploatacija, 
prieš Anykščių miesto šventę 
bandė šienauti Šventosios upę. 
Amfibiją vairavo kviestiniai pro-

fesionalai, tačiau vikšrinį trakto-
rių primenanti technika nepajėgė 
plaukti prieš srovę, lūžo šienavi-
mo įranga.  

Anykščių rajono vicemeras, 
socialdemokratas Dainius Žioge-

lis ,,Anykštai“ sakė, jog amfibijos 
pardavėjai tikina, kad po remon-
to ją patys išbandė stovinčiame 
vandenyje. ,,Amfibija paruošta 
darbui. Išbandyta“, - ką aiškina 
pardavėjai, ,,Anykštai“ persakė 
vicemeras.  

D.Žiogelis kalbėjo, kad pati-
krinti, ar iš tiesų trūkumai paša-
linti, ir ją išbandyti Šventosios 
upėje šiemet nebėra galimybių 

- baigiasi terminas, kada, pagal 
aplinkosauginius reikalavimus, 
galima atlikti upės šienavimą. 
,,Galbūt dar ją išbandysime eže-
re: dabar vyksta derybos su gam-
tosauginkais. Bent jau į kokią 
mažą balą ją reikėtų nuvežti“, - 
sakė vicemeras, akivaizdžiai ne-
būdamas užtikrintas, jog amfibi-
jos pardavėjai Anykščių valdžiai 
sako teisybę.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Savivaldybė su Eugenijumi 
Pajarsku nebesibylinės
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Veneta Veršulytė ,,Anykš-

tai“ sako, jog rajono ir savivaldybės administracijos vadovai priėmė sprendimą nedidinti savival-
dybės išlaidų ir Anykščių seniūnijos seniūną Eugenijų Pajarską grąžinti į darbą.

Jaunieji Anykščių politikai - liberalas Lukas Pakeltis ir konservatorė Gabrielė Griauzdaitė - Patum-
sienė - apie E.Pajarsko grąžinimą į darbą kalba visiškai skirtingai.

Ar reikia 
parduotuvėse 
drausti 
demonstruoti 
tabako 
gaminius?

Vida KAVALIAUSKIENĖ:

- Reikia ne tik drausti, bet ir 
vengti bet kokios reklamos, kuri 
neigiamai veikia nesubrendusių 
žmonių protą - manyčiau, daug gra-
žiau žiūrėtųsi tiek savam pirkėjui, 
tiek atvykusiems svečiams!

Saulius RASALAS:

- Kiek lūpdažių bekrauna ant len-
tynų, vis nekyla noras pirkti.

Rytis EIDUKAS:

- Airijoje paslėpta, tik atvykęs 
galvojau -  išvis neprekiauja tabako 
gaminiais, pasirodo, tereikia papra-
šyti, kažkaip nematau tame bėdos.

Valdas BRAZAUSKAS:

- Laisva Lietuva… Drauskim 
viską.

(Atkelta iš 1 psl.)

Taip pat nurodė toliau skai-
čiuoti kompensaciją už privers-
tinį E.Pajarsko nedarbą - nuo 
rugsėjo 6 dienos iki tos dienos, 
kol jis pradės dirbti. Kiekviena 
E.Pajarsko priverstinės pravaikš-
tos diena įvertina 77,01 euro.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija turi teisę Regionų 
apygardos administracinio teis-
mo Panevėžio rūmų sprendimą 
skųsti aukštesnės instancijos teis-
mui, tačiau, pasak V.Veršulytės, 
administracija skundo nerašys. 
,,Nėra ko skųsti - plika akimi 
matome būsimą pralaimėjimą“, 
- ,,Anykštai“ sakė Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja. Regionų 
apygardos administracinio teis-
mo Panevėžio rūmų sprendimas 
dar nėra įsiteisėjęs. E.Pajarskas, 
ko gero, į darbą negrįš, kol praeis 
30 dienų terminas, per kurį gali-
ma apskųsti teismo sprendimą, 
nors savivaldybė to ir neketina 
daryti.

Priminsime, kad E.Pajarskas 
neblaivus prie automobilio vairo 
įkliuvo 2018 metų liepo 28 dieną. 
Jis policijos pareigūnų buvo su-
stabdytas apie 12 valandą dienos, 
nedarbo metu (šeštadienį), kelyje 
Burbiškis - Mačionys. Seniūnui 
nustatytas 0,7 promilių girtumas. 
Praradęs vairuotojo pažymėjimą, 
kuris seniūno darbe yra būtinas, 
E.Pajarskas rugpjūčio pradžio-
je išėjo atostogų, o paskui ilgus 
mėnesius turėjo nedarbingumo 
pažymėjimą. Pasibaigus nedar-
bingumui, jis šių metų balandžio 
1-ąją buvo atleistas iš Anykščių 
seniūno pareigų. Įsakymas dėl 
E.Pajarsko atleidimo iš darbo 
dar spėtas pasirašyti, kai pasku-
tines savaites Anykščių savival-
dybės administracijai vadovavo 
Audronius Gališanka, kuris yra 
E.Pajarsko žmonos Audronės 
pusbrolis. A.Gališanka dėl ga-
limo interesų konflikto nedirbo 
komisijoje, tyrusioje E.Pajarsko 
poelgį, tačiau teismo sprendime 
nurodoma, kad seniūnas iš darbo 
atleistas administracijos direkto-
riaus įsakymais. 

Jaunųjų politikų tolerancijos ly-
gis skirtingas

E.Pajarskas yra rajono valdžioje 
esančios socialdemokratų partijos 
narys. Po to, kai seniūnas įkliuvo 
neblaivus prie automobilio vairo, 
jam buvo skirta partinė nuobauda - 
papeikimas.

Nuomonės apie susiklosčiusią si-
tuaciją paklausėme dviejų jaunosios 
kartos Anykščių politikos lyderių -  
konservatorės, mero Sigučio Obele-
vičiaus patarėjos Gabrielės Griauz-
daitės - Patumsienės bei liberalo, 
verslininko Luko Pakelčio. 

,,Sunkus klausimas. Esu mini-
maliai įsigilinusi. Teismai yra ta 
institucija, kuri įrodo kaltumą ar 
nekaltumą“, - atsakymo į klausimą, 
ar gerai, kad į darbą grįžta neblaivus 
prie automobilio vairo policijos pa-
reigūnams įkliuvęs seniūnas, bandė 
išvengti jaunoji konservatorė. Tiesa, 
ji pridūrė: ,,Mano aplinkoje, šeimoje 
vairavimas neblaiviam būtų netole-
ruotinas“. Perklausta, ar jai yra skir-
tumas, kas ant jos neblaivus užva-
žiuos - artimasis ar svetimas žmogus, 
G.Griauzdaitė - Patumsienė kalbėjo, 
jog pageidautų, kad visi vairuotojai 
būtų blaivūs, tačiau kalbėdama apie 
konkretų žmogų - E.Pajarską - ji aki-
vaizdžiai stengėsi neturėti nuomonės 
ir aiškino, kad ,,teisti neturi teisės“.

Kita vertus, liberalas Lukas Pakel-
tis nevyniojo žodžių į vatą. ,,Etikos 
požiūriu, tai, kas vyksta, yra nesu-

vokiamas dalykas. Nesupratu, kaip 
apskritai valstybės tarnyboje galima 
vertinti tik juridinę pusę, visiškai 
ignoruojant moralinius ir etinius 
dalykus“,  -  E.Pajarsko grąžinimą į 
darbą nesąmone vadino politikas. Jis 
kalbėjo, kad E.Pajarsko atleidimo 
procesas yra eksmero Kęstučio Tu-
bio bei A.Gališankos palikta ,,bom-
ba“. ,,Aš po tokių įvykių iš pareigų 
būčiau pasitraukęs pats“, -  katego-
riškai kalbėjo L.Pakeltis. 

Advokatas: apeliacija - 
teisumo pasitikrinimas

Advokatų profesinės bendrijos 
MJM Legal advokatas Algirdas 
Misevičius, paprašytas ,,Anykštos“ 
komentaro apie Anykščių rajono 
valdžios sprendimą neskųsti teismo 
nutarimo, sakė, jog, matyt, valdi-
ninkai įsivertino savo šansus. ,,Įsta-
tymai numato galimybę į apeliaciją. 
Nėra taip, kad aukštesnės instanci-
jos teismas visiems ankstesniems 
sprendimamams lyg koks automatas 
pritartų. Nesu įsigilinęs į jūsų atvejį, 
tačiau spėčiau, kad dabar valdininkai 
jau patys mato, kad pridarė nesąmo-
nių“, - ,,Anykštai“ sakė advokatas.

Remdamasis teismų praktika, 
A.Misevičius aiškino, kad jeigu se-
niūnas būtų neblaivus vairavęs dar-
bo metu, procedūriniai dalykai būtų 
buvę mažiau svarbūs, raštų ,,vaikš-
čiojimo“ keliai nebūtų pagrindiniu 
bylos akcentu.   

Advokatų profesinės bendrijos MJM Legal advokatas Algirdas 
Misevičius mano, jog Anykščių valdininkai pagaliau suprato, 
kad pridarė nesąmonių.

Teks pirkti kaip olimpinės 
atrankos turnyrą?

Kęstutis MAŽEIKA, Aplinkos 
ministras, apie Anykščių nacio-
nalinio parko įkūrimą: 

,,Būtina diskutuoti ir apie tai, 
ne kiek tik norais, bet ir finansais 
prie Anykščių nacionalinio parko 
įsteigimo gali prisidėti Anykščių 
rajono savivaldybė.“

Jefreitoriaus juostelė?

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direktorius, 
apie tai, kokia būtų nauda iš 
Anykščių nacionalinio parko: 

,,Tai  nebent duotų daugiau gar-
bės.“

Protingas mokosi iš svetimų 
klaidų...

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja, apie tai, 
kodėl neskųs teismo sprendimo 
dėl Eugenijaus Pajarsko grąžini-
mo į darbą: 

,,Nėra ko skųsti - plika akimi 
matome būsimą pralaimėjimą“.

Ne visi tiek valios turi...

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas ir politikas, apie tai, kaip 
elgtųsi, atsidūręs E. Pajarsko 
vietoje: 

,,Aš po tokių įvykių iš pareigų 
būčiau pasitraukęs pats.“

Paprastai būna, jog jeigu 
durnas, tai ilgam...

Algirdas MISEVIČIUS, advo-
katas, apie tai, kodėl, jo nuomo-
ne, Anykščių savivaldybės admi-
nistracija neskundžia teismo 
sprendimo dėl Eugenijaus Pa-
jarsko grąžinimo į darbą aukš-
tesnės instancijos teismui:

,,Spėčiau, kad dabar valdininkai 
jau patys mato, kad pridarė nesą-
monių.“

Ir namo nepabėgs. Toli...

Tomas ZUBRICKAS, versli-
ninkas, apie Anykščiuose dirban-
čius statybininkus iš Tadžikijos:

,,Darbus, kuriuos jie yra išmokę, 
- atlieka kokybiškai, nekelia jokių 
problemų dėl darbo drausmės.“

Išsiaiškinsit nors, ar vandens 
nebijo...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie amfibi-
jos-žoliapjovės išbandymą:

,,Bent jau į kokią mažą balą ją 
reikėtų nuvežti.“
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Teismo sprendimas grąžinti 
Anykščių seniūną eugenijų 
Pajarską į darbą nė kiek ne-
nustebino. juolab kad plačiai 
sklido kalbos, kad jis tą procesą 
ir laimės. Tačiau kai perskaičiau 
devynių puslapių apimties Regi-
onų apygardos administracinio 
teismo Panevėžio rūmų nutartį, 
buvau šokiruotas. na, teismo 
sprendimo nekvestionuosiu 
(nors norėčiau), nes lietuvoje 
teisingumą vykdo teismai, o 
sprendimus teisėjai priima ne 
,,iš lempos“, o vadovaudamiesi 
kodeksais, įstatymais, aktais ir 
teismų praktika. 

O bet tačiau - esu apakęs. 
0,7 prom. ,,įpūtęs“ e.Pajarskas 
šiaip jau dėl savo ,,pachmielo“ 

tik išlošė. Per metus truku-
sią darbo pauzę jis pasitaisė 
sveikatą, paskui labai normaliai 
paatostogavo.  Anykščių seniūno 
sveikatos problema, kurią de-
talizuoti žiniasklaidai draudžia 
įstatymai, jo neužgriuvo kaip 
perkūnas iš giedro dangaus: sa-
kykim, tai buvęs kūno remontas, 
kuris galėjo ir palaukti... Žinia, 
per ,,biuletenį“ darbą turintis 
žmogus gauna išmokas iš vals-
tybės, o jo iš darbo atleisti ligos 
metu nevalia. Prieš susirgdamas 
seniūnas neabejotinai žinojo, 
kad yra pasirašytas (arba netru-
kus bus pasirašytas) įsakymas 
dėl jo atleidimo iš darbo. sirgti 
jam pavyko vos ne pusmetį, kol 
galų gale teko grįžti į darbą. 
Tiksliau neteko - pirmąją darbo 
dieną e.Pajarskas buvo atleistas 
iš pareigų.

Teismas konstatavo, kad 
atleidžiant e.Pajarską iš darbo 
buvo pažeistos procedūros, todėl 
nuspręsta seniūną grąžinti į 
darbą ir priteisti jam kompen-
saciją už priverstinės pravaikš-
tos laikotarpį - po 77,01 euro 
už kiekvieną nedirbtą darbo 
dieną. iki teismo sprendimo 
priėmimo susidarė solidi 8 tūkst. 
432,6 eurų suma, o skaitiklis 
sukasi ir toliau. kol seniūnas 
vėl pradės dirbti, už kiekvieną 
dieną jam prie bendros sumos 
bus pridedadama po 77, 01 

euro. e.Pajarskas nuo balan-
džio 1-osios greičiausiai gavo 
ir bedarbio pašalpą. ,,sodros“ 
konsultantė ,,Anykštai“ sakė, 
kad bedarbio pašalapa turės 
būti grąžinta, tačiau didesnė ti-
kimybė, kad pinigai bus išieškoti 
ne iš seniūno, o iš jį neteisėtai 
atleidusio darbdavio, taigi - 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos. Mat žmogus 
niekuo dėtas, jeigu jo darbdavys 
idiotas. na, šito ,,sodros“ kon-
sultantė nesakė, bet tokia išvada 
peršasi.

nesu tikras, ar e.Pajarskas 
ėmė bedar-
bio pašalpą, 
tačiau 
nematau 
priežasčių, 
kodėl jis to 
turėjo neda-
ryti. Tokiu 
atveju, jo 
bendros pajamos per paskutinį 
pusmetį buvo gerokai didesnės 
nei seniūno alga. O tuo laiku 
dar ir dirbti nereikėjo. Pasaka - 
ne gyvenimas.

e.Pajarsko istorija turėtų ki-
tus valdininkus paskatinti gerti. 
Mat tie valdininkai, kurie pagi-
ringi neįkliuvo policijai, dirbo 
kaip durniai, o uždirbo mažiau 
nei Anykščių seniūnas. Čia tinka 
rusiškas posakis: ,,Alus yra 
maistingas ir naudingas. Deg-

tinė, viskis ir tekila - taip pat. 
Ypač, kai visa tai sumaišai.“

Akivaizdu, kad teisiškai anal-
fabetiškas e.Pajarsko atleidimas 
iš darbo buvo arba sąmoninga 
provokacija, arba šiaip kvai-
lumas. Abiem atvejais turėtų 
būti nustatyti kaltieji. Įsakymo 
dėl seniūno atleidimo iš darbo 
rengėjų negalima prie savival-
dybės pastato prileisti per šūvio 
atstumą. Apskritai iš jų reikia 
atimti kompiuterius, išmaniuo-
sius telefonus, popierių, net 
kreidą, kad tik, gink Dieve, jie 
savo gyvenime daugiau nieko 

nesugalvotų 
rašyti.

suprasčiau, 
jog 0,7 prom. 
girtumas 
nedarbo dieną 
prie nuosavo au-
tomobilio vairo 
teisiškai nebūtų 

traktuotinas kaip valdininko 
prasižengimas, už kurį jį dera 
atleisti iš darbo. Tačiau teismas 
apskritai nekalba apie baus-
mės adekvatumą: jis nurodo, 
konstatuoja tik teisinio Anykščių 
savivaldybės administracijos 
valdininkų debilumo laipsnį. 

logika sakytų, kad popierių 
nesutvarkymas užtraukia gėdą 
jų rengėjams, tačiau niekuo 
nepalengvina e.Pajarsko kaltės. 
Promilės dėl to nesumažėja iki 

0,3. kaip buvo, taip ir lieka tos 
pačios 0,7.

e.Pajarsko procesas sukūrė 
labai, sakyčiau, gražų prece-
dentą. e.Pajarsko metodiką 
savivaldybėje galima vystyti 
toliau. Pavyzdžiui, jeigu mero 
sigučio Obelevičiaus patarėja 
Gabrielė Griauzdaitė - Patum-
sienė kada nors darbo metu 
prisigers iki 5 promilių ir 
nijolės Dūmanienės motorole-
riu ims važinėti administracijos 
antrojo aukšto koridoriumi, ją 
nedelsiant iš darbo turi atleisti 
Anykščių bibliotekos direktorius 
Romas kutka. Prieš įsaky-
mo pasirašymą jam, žinoma, 
taip pat reikės duoti išgerti. 
G.Griauzdaitė - Patumsienė į 
administraciją grįš su skydu 
(čia metafora), pailsėjusi ir su 
pinigais. Ir visi bus patenkinti. 
na, gal išskyrus n.Dūmanienę, 
motorolerį ir administracijos 
pastato valytoją.

P.S.
nesiimu vertinti e.Pajarsko 

poelgio moralinės ir etinės 
pusės, o iš praktikos žinau, kad 
,,pachmielas“ yra ne nusikalti-
mas, o bausmė.   

P.P.S.

Premija už ,,pachmielą“ vis 
tiek  nepriklauso!

„...Akivaizdu, kad teisiškai 
analfabetiškas E.Pajarsko 
atleidimas iš darbo buvo 
arba sąmoninga provokaci-
ja, arba šiaip kvailumas...“

Geriausias paminklas partizanams
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.ltRugsėjo 7-ąją, pirmąjį rudens šeštadienį, vyko tradicinis parti-
zanų pagerbimo renginys Trakiniuose (Kurklių sen.). ,,Trakinių 
partizanai“ rengiami nuo 2005-ųjų, tačiau pirmieji ,,partizanai“ 
buvę bendraminčių pasibuvimai, o atsakydamas į klausimą, ke-
lintas viešas renginys vyko šiemet, istorikas dr. Norbertas Čer-
niauskas juokėsi, jog, kaip ir dera istorikui“, jau pametė skaičių. 

Šių metų ,,Trakinių partizanų“ 
renginyje žurnalistas ir keliautojas 
Vytaras Radzevičius skaitė pas-
kaitą  ,,Kaip ir kiek galima atrasti 
Lietuvos keliaujant po pasaulį“, 
dr. Mindaugas Nefas pristatė savo 
knygą  „Dvasios aristokratai. Lie-
tuvos šaulių sąjungos siekiai ir 
realybė 1919–1940 m.“, istorikas 
Antanas A. Terleckas kalbino re-
zistentą kunigą Julių Sasnauską, 
vyko sustikimas su bioarcheologe 
Justina Kozakaite (tema - ,,Kaip 
šiuolaikinės technologijos padeda 
įminti partizanų karo mįsles?“), 

koncertavo bardas Mindaugas Va-
liukas, o dizaineris Giedrius Pau-
lauskas pristatė  išskirtines partiza-
niškas uniformas. 

Vyko Lietuvos kariuomenės 
ginkluotės ir amunicijos paroda, 
partizaniškai riteriškos dirbtuvės 
vaikams, Valstybės pažinimo cen-
tro edukacijų erdvė.

Nuo 2005-ųjų iš esmės pasi-
keitė ,,Trakinių partizanų“ orga-
nizatorių statusas. Prieš 14 metų 
N.Černiauskas ir M.Nefas buvo 
studentai istorikai, o dabar abu jie 
mokslų daktarai, aukštųjų mokyklų 

dėstytojai, taigi - solidūs žmonės. 
Tačiau, pasak dr. N.Černiausko, 
,,Trakinių partizanų“ koncepcija, 
keičiantis jo organizatorių statusui, 
nesikeitė: programoje neatsirado 
raudų ir ilgų tuščių kalbų. ,,Išliko 
ta pati idėja, jog partizanus gali-
ma pagerbti be raudų ir nuolatinės 
kančios. Mūsų supratimu, toks ren-
ginys yra pats geriausias pamin-
klas partizanamas“, - ,,Anykštai“ 
kalbėjo dr.N.Černiauskas. Jis dės-
tė, jog paskaitos ir susitikimai nėra 
mokslinio ar akademinio pobūdžio 
-  tai greičiau mokslo populiarini-
mas, siekiant atskleidžiama tema 
sudominti kuo platesnį sluoksnį 
žmonių.

Renginys bėgant metams tapo 
vientisesnis, organziaciniu požiū-
riu, tobulesnis, o kalbėdamas, ko-
kią naudą davė organizatorių statu-
so pasikeitimas, dr. N.Černiauskas 
šypsojosi, kad ,,dabar su kai kuriais 
žmonėmis susikalbėti, susitarti yra 
lengviau.“ 

,,Trakinių partizanai“ turi keletą 
nuo renginio neatsiejamų simbolių, 
tokių, kaip bridimas Virintos upe ir 
... Nefų šeimyna. Renginio vietą 
atkerta Virinta, per ją nėra tilto, tik 
brasta, todėl svečiai aunasi batus, 
raitosi kelnes ir merkia kojas į šal-
tą upę. Nefų kone kasmet darosi 
vis daugiau. Dabar jų, su antrosio-
mis pusėmis ir atžalomis, jau 14. 
,,Trakinių parizanuose“ paprastai 
dalyvauja bent 50 procentų šios 
šeimos atstovų, o Dangira Nefienė 
tradiciškai segi lapuką su partiza-
niniu slapyvardžiui ,,Motulė“. Šių 
metų šventėje tradiciškai lankėsi 
ir buvęs pirmasis Anykščių rajono 
meras, profesorius Saulius Nefas.

 ,,Trakinių partizanų“ simboliu 
yra ir tremtinė Prima Petrylienė, 
ją ,,partizanai“ šiemet sveikino 
90-ojo gimtadienio proga.

Šiemet ,,Trakinių partizanuo-
se“ apsilankė apie 400 žmonių, o 
daugeliui dalyvavimas šiame ren-

ginyje jau tapo tradicija. Organi-
zatoriai kalba, kad pradžioje jau-
nimas į Trakinius važiavo vieni, 
paskui - su antrosiomis pusėmis, 
dabar - jau ir su vaikais. Belieka 
laukti anūkų...  

Trakinių mūšis vyko 1945 m. 
birželio 27 d., kai prie Trakinių 
miško, slėnyje, NKVD kareiviai 
apsupo Alfonso Bagdono-Aro 
būrio partizanus. Kautynėse žuvo 
32 partizanai, tik keliolikai iš jų 
pavyko prasiveržti už apsupties. 
Anykštėno istoriko Gintaro Vai-
čiūno teigimu, jokiame kitame 
mūšyje Anykščių rajone nežuvo 
tiek daug partizanų, kaip Traki-
niuose. Prieš juos buvo mestos 
didelės NKVD pajėgos, kurias 
galimai sudarė 200-300 kareivių. 
Partizanai buvo įsikūrę atviroje 
vietoje, Virintos slėnyje, ir ne-
turėjo priedangos prieš kulkos-
vaidžių ugnį. G.Vaičiūno įsiti-
kinimu, per mūšį turėjo kristi ir 
nemažai „enkavėdistų“, tačiau 
tie duomenys nebuvo skelbiami, 
taigi net ir dabar nėra žinomi. Po 
mūšio „enkavėdistai“ sudegino 
tris Trakinių ir šešias gretimo 
Mackeliškio kaimo sodybas.

Mokslų daktarai Mindaugas Nefas ir Norbertas Černiauskas 
Trakiniuose su 90-uoju gimtadieniu sveikino tremtinę Primą 
Petrylienę.

Veiklos turėjo ir pats jauniausias jaunimas.
,,Trakinių partizanų“ nuotr.

Bridimas per Virintos upę ir 
nuolat gausėjanti Nefų šei-
myna -  iškart du ,,Trakinių 
partizanų“ simboliai...
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Teisus buvo Antanas Sniečkus! Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

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

Buvo uždaras uostas

Prie Aistmarių esantis Kalinin-
gradas tarybiniais metais turėjo 
specifinį uždarojo uosto statusą. 
Šią informaciją sužinojau tik da-
bar, lankydamasis Kaliningrado 
jūrų muziejuje. Tarybų Sąjungoje 
svarbiausi militaristiniai miestai 
ne tik kad nebuvo žymimi žemė-
lapiuose, bet net ir pavadinimų 
neturėjo, buvo koks nors ,,objekt 
nr. 401“. Dar buvo uždarųjų mies-
tų kategorija, savotiški miestai 
valstybės su pasienio kontrolės 
punktais, pvz., Vladivostokas ar 
šalia Kaliningrado esantis Balti-
jskas. O uždarasis uostas sausu-
mos keliais buvo atviras visiems 
atvykstantiems, bet vandenimis 
į jį įplaukti galėjo tik tarybiniai 
laivai.

Kai mieste nėra užsieniečių 
jūreivių, tai Kaliningradui lyg ir 
nedėrėjo turėti ,,laisvo elgesio 
moterų miesto“ statuso, tačiau, 
matyt, joms darbo krūvį sugebėjo 
suteikti ir tarybiniai jūreiviai. 

1990-aisiais uždarajame uoste 
buvo daug importinių ,,šmutkių“, 
ten pirmą kartą pamačiau ir va-
karietiškus ar japoniškus auto-
mobilius. Suktesni mūsų dalinio 
praporščikai 1990-aisiais jau va-
žinėjo ,,fordais“ ir ,,golfais“.

Jūrų muziejaus akvariumuose 
- gražios ir (arba) piktos žuvys, 
šalia jų nuorodos, iš kokio van-
dens telkinio jos ištrauktos. Už 
papildomus mokesčius galima 
pirkti ekskursijas į laivus. Mes 
lankėmės povandeniniame laive, 
nes nė vienas tokiame iki tol ne-
buvome buvę.

Tarnybos armijoje metais kelis 
kartus buvau Kaliningrado zo-
ologijos sode. Na, ne tiek daug 

kareiviui su ribotu biudžetu pra-
mogų tarybiniame Kaliningrade 
buvo: kinas, pirtis, zoologijos 
sodas ir alubaris didžiųjų švenčių 
proga. Kaliningrado zoologijos 
sodas didžiai reklamuojamas, 
nes fašistai sugebėjo taip gudriai 
įrengti žvėrims būstus, jog atro-
do, kad jie turi laisvę. Mat dalis 
gyvūnų yra aptverti ne tvoromis, 
o ... grioviais. Gebelso darbas, ne 
kitaip...

Kitokia Rusija...

Studentė dukra, švelniai ta-
riant, Rusija neliko sužavėta. 
Svarsčiau, kad Kaliningrado sri-
tis nėra Rusija plačiąja prasme. 
Arba - tai kitokia Rusija. Srities 
centras Kaliningradas, kadangi 
sugriautas per karą, dviprasmiš-
kų jausmų nekelia: neliko vokiš-
kų pastatų, todėl rusams neliko, 
ką niokoti. Kita vertus, Rusijos 
didmiesčiai daugmaž panašūs į 
normalius miestus. 

Mažesni pajūrio miesteliai 
sulaukė šiokių tokių investici-
jų, todėl jie taip pat, bent man, 
didesnių emocijų nekelia. Grau-
džiausia Sovietske ir Niemane. 
Ten dar daug vokiškų pastatų, 
rūmų išdaužytais langais, bai-
giamų naikinti gatvių grindinių, 
kurie kontrastuoja su tarybine 
netvarka. 75-erius metus rusai 
naikina tai, ką sukūrė vokiečiai ir 
vis dar iki galo jų neįveikia. At-
rodytų, jog  sąmoningai tarp gra-
žių senovinių namų trys metrai 
virš žemės nutiestos šildymo tra-
sos, namų fasadai išdarkyti elek-
tros instaliacijos raizgalynėm, o 
prie miesto parko vartų pastatyta 
elektros  transformatorinė. 

Žemės ūkio Kaliningrado srityje 
kaip ir nėra. Todėl stebina, kad ša-
lia sienos, prie pat Kybartų, šimtai 
hektarų dirbamų laukų. Bet prie 
sienos pakalbintas benzino ,,vers-
lininkas“ paaiškino, kad rusų lau-
kus dirba žmonės iš Kybartų, pa-
sak pašnekovo, jie Rusijoje žemės 
ūkio bendrovę sukūrė.

Visgi tai, jog žemės Kalinin-
grado srityje dirvonuoja, - abso-
liučiai pateisinama. O kas jas tu-
rėtų dirbti? Po karo Kaliningrado 
srityje vokiečių neliko. Jų vietą 
užėmė kolonizatoriai rusai - ka-
riai ir klajojantis proletariatas. 
Žemės ūkio Kaliningrado srityje 

turėtų imtis rusų karių ar proleta-
riato palikuonys? Kodėl? Juk di-
džiojoje Rusijoje, net juodžemio 
srityse, net ir tie žmonės, kurių 
šaknys tame pačiame kaime nuo 
mongolų totorių laikų, bulves 
tebesodina kastuvu ir nusikasa 
liepą, mat jei nespėsi laiku nusi-
kasti, tai kaimynai ir tavo bulves 
nakčia nukas... 

Didžiojoje Rusijoje geriau nei 
Kaliningrade. Lengviau. Mane 
mažiausiai slegia nauji miestai, 
kur ne tik vokiečių, bet ir caro pa-
likimo nerasta. Vientisa netvarka, 
chaosas, kuris neskaudina, neer-
zina. Tų miestų rusai nenugyve-
no, nebuvo ten, ką sunaikinti, jie 
ten savąjį pasaulį kūrė tokį, kokį 
jį įsivaiduoja, koks jiems priimti-
nas. Kreiva, šleiva, kiaura... Bet 
tai jų. Nuosava ir autentiška.

Palangos gintaras iš 
Kaliningrado 

,,Pliažinomės“ gintaro kasyklų 
mieste - Jantarny. Ko gero, tai 
geriausia vieta pasyviam poilsiui 
Kaliningrado srityje. Jantarny 
pliaže - dušai, mokami gultai, 
vos ne iki jūros vedantys medi-
niai tilteliai, pilna kioskelių, kur 
gali gauti šviežios keptos žuvies 
ir alaus. Žodžiu, yra visko, ko 
reikia pajūrio palūdimiui. Šalia 
jūros tvarkingas parkas, kurio net 
kičiniais baibokais nepajėgta su-
darkyti. 

Jantarny centras - modernus, 
šiuolaikiškas. Visas po ,,euro-
remonto“. Tiesa, yra labai aiški 
riba tarp ,,euroremontuoto“ mies-
to ir tos dalies, iki kurios investi-
cijos dar neatėjo. Žengi lemiamą 
žingsnį -  ir šaligatviai baigiasi, 
miesto ribas reikėtų skirti užrašu: 
,,Welcome to 1990“. Miesto ban-
ką radau tame 1990-ųjų mieste. 
,,Girgžt“, - pasakė praveriamos 
suklypusio medinio banko durys.   

Tame pačiame miesto kvarta-
le, mažoje krautuvėlėje, vieniša 
žiovavo pardavėja. Nusprendžiau 
revizuoti cigarečių kainas ir, kai 
pardavėja nudengė maršką nuo 
slaptojo cigarečių prekystalio 
(Rusijoje jau keleri metai drau-
džiama eksponuoti parduoda-
mus tabako gaminius), ėmiau jos 
klausinėti, kiek kurios cigaretės 
kainuoja. ,,Sakykit konkrečiai, 
ko norit, ir netrukdykit!“ - pyko 

moteriškė.  Žodžiu -  pirk, nesi-
aiškinęs, kiek kainuoja, čiuožk iš 
krautuvės ir netrukdyk žiovauti... 

Jantarny - dešimtys gintaro 
dirbinių parduotuvių ir gintaro 
muziejus. Skelbiama, kad beveik 
visas pasaulio gintaras guli Kali-
ningrado srityje - čia yra 80-90 
proc. pasaulio gintaro išteklių. 
Tad tikėtina, jog kai moterys Pa-
langoje perka lietuvišką gintarą, 
jis tiek pat lietuviškas, kiek ir 
ankstyvosios braškės. 

Šalia Jantarny - atviros gin-
taro kasyklos. Kai prieš dvide-
šimt metų lankydamiesi Jantarny 
priėjome prie kasyklos tvoros, 
greitai prisistatė ,,Kalašnikovu“ 
ginkluotas kareivis. ,,Iš akių ma-
tau - esate gintaro vagys. Bėkit, 
šausiu“, - būtų švelniai paaiškinęs 
kareivėlis, bet nespėjo: patys ne-
vyti nuėjome į šalį, nors kasykla 
ir labai graži, beveik tiek pat, kaip 
ir didelis žvyro karjeras. 

Prieš keletą metų bankrutavo 
Jantarny gintaro kombinatas, ta-
čiau arba jis feniksavosi, arba jo 
vietoje atsidarė kitos įmonės - mat 
informaciniuose leidiniuose nu-
rodoma, jog viena iš didžiausių 
miesto pramogų - ekskursijos į 
gintaro kombinatą. Panašu, kad 
ir kareivių su automatais karjere 
nebėra.  

Reklaminiame leidinyje nuro-
doma, kad vaikščiodamas Jantar-
ny pliažu lengvai prisirinksi visą 
degtukų dėžutę gintaro. Tiesa, 
kiek laiko teks vaikščioti - valan-
dą, parą ar savaitę - nėra nurodo-
ma.

(Bus daugiau)

Jantarny poetų alėjoje ir Salomėjos Neries ,,Gintarėlį tau nešu 
ant delno...“

Visus bėgius nuardė, bet tuos, kurie eina per gatvę, - pamiršo...

Jantarny miesto pliažo ir jo lankytojų galima tik pavydėti. 
Nuoga moteris Jantarny 
miesto herbe.

Autoriaus nuotr.
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Apie tai, kad norima steigti 
Anykščių nacionalinį parką, kal-
bėta praėjusį mėnėsį, kai Anykš-
čiuose lankėsi Aplinkos ministras 
Kęstutis Mažeika. Tiesa, šiai te-
mai susitikime su ministru skirta 
tik epizodinė dalis, apie Anykščių 
nacionalinio parko įsteigimo gali-
mybes pasisakė tik pats Aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika.

,,Apie tai diskusijos vyko tik 
saugomų teritorijų tarnybos vi-
duje. Prieš keletą metų buvo 
parengtas pirminis projektas, 
tačiau jis buvo atmestas dėl ne-
pamatuoto saugomų teritorijų 
stambinimo, dėl kurio nukentėtų 
nemažai regioninių parkų. Sau-
gomų teritorijų stambinimas dėl 
biurokratinio aparato mažinimo 
nėra esminė problema. Esminė 
problema yra išlaikyti tas verty-
bes, kurios yra regionuose. Apie 
tai mes kalbėjomės su Seimo na-
riu Antanu Baura, Anykščių rajo-
no meru Sigučiu Obelevičiumi. 
Manau, kad apie Anykščių naci-
onalinio parko atsiradimą galime 
diskutuoti. Reikia įvertinti kitų 
šalių praktiką, kad tai atneštų kuo 
daugiau naudos savivaldybei, 
gyventojams, pritrauktų daugiau 
turistų. Pamatas tam, manau, yra. 
Įvertinus pliusus ir minusus, su-
sidėliojus prioritetus, ta diskusija 
gali vykti“, - sakė aplinkos minis-
tras K.Mažeika.

Tiesa, aplinkos ministras iš 
anksto perspėjo, kad Anykščių 
nacionalinio parko steigimas ne-
būtų grįstas tik gerais norais.

,,Būtina diskutuoti ir apie tai, 
ne kiek tik norais, bet ir finansais 
prie Anykščių nacionalinio parko 
įsteigimo gali prisidėti Anykščių 
rajono savivaldybė“, - pabrėžė 
K.Mažeika.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius Kęstutis Še-
repka ,,Anykštai“ sakė, kad idėją 
apie Anykščių nacionalinio parko 
įsteigimą pakankamai seniai pir-
masis iškėlė saugomų teritorijų 
ideologas, iš Kurklių kilęs pro-
fesorius Paulius Kavaliauskas. 
K.Šerepka prisipažino, kad, kaip 
anykštėnas, tokią idėją jis palai-
ko, bet teigė bijantis, kad ji pla-

Anykščiuose svajojama įkurti 
nacionalinį parką

tesnio palaikymo nesulauks.
,,Šiai dienai nacionaliniai par-

kai veikia nacionaliniuose regio-
nuose - Aukštaitijoje, Dzūkijoje, 
Žemaitijoje. Antro parko Aukštai-
tijai kurti jau nebeišeitų“, - svarstė 
K.Šerepka.

Pasak K.Šerepkos, tiek regio-
ninių, tiek ir nacionalinių parkų 
užduotis yra vienoda - saugoti 
gamtą. Paklaustas, ką nacionalinio 
parko statusas duotų Anykščiams, 
K.Šerepka svarstė: ,,Tai  nebent 
duotų daugiau garbės.“

Beje, įsteigus Anykščių nacio-
nalinį parką, greičiausiai išsiplėstų 
saugomų teritorijų ribos, tad kiltų 
dar daugiau apribojimų, pavyz-
džiui, užsiimant ūkine veikla ar 
vykdant statybas. Lyg tarp kitko 
K.Šerepka prisiminė, kad saugomų 
teritorijų plėtros gyventojai dažnai 
nepageidauja.

,,Prieš 6 - 7 metus buvo bandoma 
įkurti Suvalkijos nacionalinį parką, 
tačiau dėl to kilo didžiulis gyven-
tojų pasipriešinimas ir projektas 
buvo neįgyvendintas“, - prisiminė 
K.Šerepka.

Plačiau kalbėtis apie tai, kas 
anykštėnų lauktų įsteigus Anykš-
čių nacionalinį parką, Anykščių 
regioninio parko direktorius sakė 
nematantis prasmės.

,,Sunku prognozuoti, kas būtų, 
jeigu būtų. Mūsų steigėjas  - Vals-
tybinė saugomų teritorijų tarnyba - 
idėjai įsteigti Anykščių nacionalinį 
parką  lyg ir galimybės nemato, to-
dėl galima prognozuoti tik iš fan-
tastikos srities“, - pokalbį šia tema 
užbaigė K.Šerepka.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, kad  
mintį apie Anykščių nacionalinio 
parko įkūrimą aplinkos ministro 
K.Mažeikos vizito metu vėl iškėlė 
dėl to, kad kitais metais numatytos 
valstybės lėšos regioninių parkų te-
ritorinių planavimų pakeitimams.

,,Prasizondavome, bet pritari-
mo iš Saugomų teritorijų tarnybos 
steigti Anykščių nacionalinį parką 
kol kas negavome“, - prisipažino 
S.Obelevičius.

Paklaustas, kodėl Anykščiuo-
se reikėtų kurti nacionalinį parką, 
S.Obelevičius kalbėjo: ,,Tai yra 
rimtesnis statusas. Lėšos didesnės 
ir visa kita.“

Didžiausias kliuvinys įsteigti 
Anykščių nacionalinį parką, pasak 
S.Obelevičiaus, yra tas, kad naci-
onaliniai parkai veikia regioniniu 
lygmeniu, tačiau yra minčių siekti 
istorinio nacionalinio parko.

,,Tačiau vėl problema, kad jis 
pereitų į Kultūros ministerijos ži-
nią. O kas yra blogai? Tai, kad 
Kultūros ministerija pinigų neturi“, 
- juokėsi Anykščių rajono meras.

Prieš beveik dešimtmetį, kaip 
priminė Anykščių regioninio par-
ko direktorius K.Šerepka, norint 
įkurti Suvalkijos nacionalinį par-
ką, gyventojai tam aršiai priešta-
ravo. Žmonės teigė, kad 10 tūkst. 
ha saugomos teritorijos dėl įvairių 
draudimų varžys jų gyvenimus. 
O kokią naudą duotų nacionalinis 
parkas anykštėnams?

,,Anykščių nacionaliniame parke 
dirbtų didesnė administracija, būtų 
daugiau darbo vietų. Tais pačiais 
sprendiniais iš saugomų teritorijų 
būtų galima išmesti gyvenvietes, 

ūkininkų laukus, kad gyventojų 
nevaržytų įvairūs draudimai“, - 
kalbėjo S.Obelevičius.

Priminsime, kad siekiant išsau-
goti vertingiausias gamtos ir kul-
tūros požiūriu šiaurės rytų Aukš-
taitijos teritorijas, 1992 metais 
buvo įkurtas Anykščių regioninis 
parkas. Anykščių regioninio par-
ko bendras plotas siekia  15 tūkst. 
459 ha. Anykščių regioninio parko 
tikslas yra išsaugoti Šventosios 
slėnį su senvagėmis, eroziniais 
atragiais ir raguvomis, Kurklių 
eroziniu cirku, Anykščių šilelį su 
Šventosios salpinėmis pievomis 
ir Būdragaidžio liūninio tipo eže-
rėliu, Rubikių–Mūšėjaus ežeryną 
su salomis, Anykštos ir Virintos 
senslėnius, Storių takoskyrinį mo-
reninį masyvą; taip pat išsaugoti 
kultūros vertybes, tarp kurių  Šei-
myniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, 
Buivydų, Bijeikių piliakalniai, 
Burbiškių dvaro sodyba, Anykščių 
senamiestis.

šiupinys

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika apie Anykščių nacionali-
nio parko įkūrimo galimybes kalbėjo labai aptakiai. Bns nuotr..

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka mano, 
kad Anykščių nacionalinio parko įsteigimas nebent duotų dau-
giau garbės.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius teigia, kad įsteigus 
Anykščių nacionalinį parką atsirastų daugiau darbo vietų.

Seniūnai. Ilgos ir nesėkmingos 
Viešintų seniūno paieškos galų gale 
baigis. Konkursui į Viešintų seniūno 
vietą registruoti 7 pretendentai. Vie-
šintų seniūnija nuolatinio seniūno 
neturi jau nuo 2016-ųjų metų rudens. 
Iki tol skelbti keli konkursai neįvy-
ko. Redakcijos duomenimis, preten-
dentais į Viešintų seniūno postą re-
gistravosi mažiausiai du buvę rajono 
valdžios vyrai. Įvyks ir Andrioniškio 
seniūno konkursas. Į šį konkursą 
registravosi net 8 pretendentai. Abu 
konkursai bus surengti antroje rug-
sėjo pusėje.   

Šluoja. Paskutines dienas prieš 
uždarymą dirbančioje Anykščių Vil-
niaus gatvės ,,Norfoje“ - masiniai 
išpardavimai. Kai kurioms prekėms 
taikomos net 90 proc. nuolaidos. 
Prekių lentynos penktadienį jau 
buvo apytuštės, tačiau nuolaidų me-
džiotojai vis tiek rado, ką pirkti: prie 
kelių veikiančių parduotuvės kasų 
rikiavosi pirkėjų eilės, dauguma jų - 
su pilnais krepšiais.

Pensijos. Vyriausybė trečiadienį  
įpareigojo vienintelį Lietuvos paštą 
iki 2026 metų pabaigos nešioti pen-
sijas. Šiuo metu daliai senjorų pensi-
jas į namus Anykščių rajone pristato 
UAB ,,Rausidas“ darbuotojai - pen-
sijas į namus rugpjūtį gavo beveik 5 
tūkst. Anykščių rajono pensininkų.

UAB ,,Rausidas“ pensijas nešios 
iki tol, kol pasibaigs sutartis su ,,So-
dra“. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija siūlo, kad, pasibaigus 
sutarčiai, pinigus pristatytų tik Lie-
tuvos paštas.

Rinkimai. Artėjant Tarptautinei 
mokytojų dienai, Anykščių rajono 
savivaldybė pakvietė rinkti geriausią 
metų mokytoją. Kandidatūras turi 
teisę siūlyti švietimo įstaigų vado-
vai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų 
organizacijos, savivaldybės admi-
nistracija. Vardo nominacijos premi-
jos dydis – 2 tūkst. 220 Eur.

Kelionė. Anykščių rajono savi-
valdybė patikslino delegacijos, kuri 
rugsėjo 13 - 16 dienomis vyks į 
Ukrainos Mirgorodo miestą, sudėtį. 
Kaip jau skelbėme, į Ukrainą vyksta 
Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius, administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė. Dalyvauti miesto 
šventės renginiuose ir etninės kul-
tūros festivalyje Mirgorode taip pat 
vyks mero patarėja Gabrielė Griauz-
daitė - Patumsienė.

Gaisras. Antradienį Kavarsko se-
niūnijos Janonių kaime gaisras kilo 
pirtyje. Atvykus iškviestiems ugnia-
gesiams,  iš medinės vieno aukšto 
pirties rūko dūmai. Išdegė 1 m² vi-
daus sienų.

Pagalba. Pirmadienį Kavarsko 
mieste, P. Cvirkos g., ugniagesiai 
iš medžio maždaug 5 m aukštyje 
išlaisvino katiną ir perdavė jį savi-
ninkei.

Tiltas. Šią savaitę Anykščių se-
niūnijos Dvaronių kaime pradėti 
pakabinamo tilto per Šventosios 
upę statybos darbai. Darbus atlieka 
UAB ,,Tilsta“. ,,Beždžionių tiltas“ 
šalia Lajų tako kainuos 227 tūkst. 
eurų.

Muzika. Jau kelias dienas iš ei-
lės Anykščų mieste galima girdėti  
skambant dūdmaišiu atliekamus 
kūrinius. Taip anykštietišką gyveni-
mą nusprendė paįvairinti pasvalietis 
Žilvinas Gorodeckas.



2019 m. rugsėjo 14 d. 

pirmadienis 2019 09 16

sekmadienis 2019 09 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ypatingas būrys. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Princas su lokio gaurais 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2. Mūsų 
mėlynoji planeta 
12:55 Slėpiningi Amazonės 
miškai 
13:50 Mis Marpl 5 N-7. 
Perskilęs veidrodis 
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 Vairavimo pamokos. 
N-14. 
24:00 Prisiminimai apie žvaigž-
džių dulkes N-7. 

06:45 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:15 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:45 “”Nickelodeon” valanda. 

Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
09:05 “Ogis ir tarakonai” 
09:15 Jūros komanda 
11:05 Šnipų vaikučiai 
12:50 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės N-7.
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Karo šunys N14. 
23:55 Kiečiausi Spartos vyrai 
N14. 
01:25 Naujokas (k) N-7. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis” 
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Finalas. 
Rungtynių pertraukoje – 
“Krepšinio namai”.
12:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
13:00 “Tūkstantis žodžių” N-7
14:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato apžvalga”.
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 

čempionatas 2019. Finalas. 
Rungtynių pertraukoje – 
“Krepšinio namai”.
16:55 “Krepšinio namai. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onato 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 “Universalioji korta” N-14
23:50 “Lemiamas tyrimas” N-14

06:30 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas. 2018 m. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
2019 m. 
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 “Bero Grilso kelionės po 
Britaniją” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Džeimis gamina Italijoje” 
13:50 “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 “Rivjera” N-7.
20:35 “Rivjera” N-7. 
21:40 “Juodasis sąrašas” N-7.
22:40 “Sostų karai”N14. 
00:15 Absoliutus blogis. 
Išnykimas (k) N14. 

07:10 “Būrėja” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 

08:40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.
09:40 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:30 “Džinas Italijos pakran-
tėje”
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7.
21:00 “Aš gyvas” N14. 
22:40 Nekviesta viešnia N14. 
00:20 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Franko Sinatros istorija. 
Groja valstybinis pučiamųjų or-
kestras „Trimitas“, solistas Jens 
Sorensen (Vokietija). (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. Audronė 
Girdzijauskaitė. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Spaudos draudimas. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.

11:30 Linija, spalva, forma. 
11:50 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pažinimo džiaugsmas. 
Zoologijos sodas – laukinės 
gamtos vizija 
13:00 Stop juosta.
13:30 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. I pusfi-
nalis.
16:05 Šventadienio mintys. 
16:35 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Istorijos perimetrai. Jūros 
vartai. 
19:00 ...formatas. Poetas 
Henrikas Čigriejus. (kart.).
19:20 Dauntono abatija 5 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro 25-asis gimtadienis!
23:30 Tik tavo akims N-14. 
(kart.).
01:35 Gana juokinga istorija 
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 “Didžioji migracija” (kart.)
11:30 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didžioji migracija” 
14:00 Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Latvijoje.
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
17:30 “Sandėlių karai” N-7

18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:10 “Rytoj, kai prasidėjo 
karas” N-14 (kart.)
01:15 “Dainų dvikova” N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. „Formulės-1” 
čempionato Italijos GP apž-
valga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
I. Stasiulytė. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
L.Kunigėlis. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte“. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
A. Valinskas. 
00.05 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 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 švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Mirtinas ginklas” N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “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. 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 Priešnuodis gyvenimui 
N14. 
01:20 “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 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Ekstraordinarių džen-
telmenų lyga” N-7
01:10 “X mutantai” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:30 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “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 Patriotų diena N14. 
23:40 Degantis žmogus (k) 
N14. 
02:20 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “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” 
15:05 “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 Vingiuotas kelias namo 
N14. 
22:55 “Amžina meilė” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Pažinimo džiaugsmas. 
Zoologijos sodas – laukinės 
gamtos vizija (kart.).
08:45 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Pranciškus Skorina 
Prahoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
13:40 Dauntono abatija 5 
N-7. (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 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:20 Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. Kimų dinastija 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Laisvė. Drama. N-7.
23:10 Pranciškonų metai. 
Malonė. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
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 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 8” 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. V. Mačiulis. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
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 14 d.

antradienis 2019 09 17

trečiadienis 2019 09 18

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. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas N-14. 
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. 
09:55 “Mirtinas ginklas” N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “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. 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 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas N14. 
00:30 “Antrininkas” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “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
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Rytoj viskas prasideda 

iš naujo” N-7
00:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14

06:40 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
07:35 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
08:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
09:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
10:35 “Ekstrasensų mūšis” (k) 
N-7. 
13:05 “Mano virtuvė geriausia” 
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 Smūgio banga. Akimirka 
iki katastrofos N14. 
22:50 Patriotų diena (k) N14. 
01:20 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “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?” 
14:45 “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 Midsomerio žmogžudys-
tės VIII. Slaptos gelmės N-7. 
23:05 “Amžina meilė” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
06:55 Gamtosaugos idėjos 
(kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
08:45 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Praha ir Jonas 
Basanavičius. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:05 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. I pusfina-
lis. (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 Mokslo ekspresas. 

18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Septintasis dešimtmetis. 
Prezidento Kennedy nužudy-
mas 
19:55 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos N-7. Kelią 
parodė širdis 
23:00 Kortų magas 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “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 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. SSC Napoli - 

Liverpool FC.
23:55 “Tironas” N-14
01:00 “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. 
L.Kunigėlis. 
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 „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 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Dingę be žinios 1 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. 
09:55 “Mirtinas ginklas” N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “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. 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 Ateities pasaulis N14. 
00:15 “Antrininkas” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” 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
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kryžminė ugnis” N-14

22:25 “Vikinglotto”. 
23:55 “Įrodytas nekaltumas” 
N-14
00:55 “X mutantai” N-14

06:40 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:10 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7
09:10 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:10 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:10 “Ekstrasensų mūšis” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
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 Beverli Hilso policininkas 
2 N-7. 
23:05 Smūgio banga. Akimirka 
iki katastrofos (k) N14. 
00:50 “Pavojingi kaimynai” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “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?” 
14:45 “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 Midsomerio žmogžudys-
tės VIII. Šeimos pagardai N-7. 
23:05 “Amžina meilė” N-7. 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:05 Nežinoma Čekijos Lietuva. 
Spaudos draudimas. (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. 
Prahos lituanistų pasiekimai. 
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 Stop juosta (kart.).
14:55 Septintasis dešimtmetis. 
Prezidento Kennedy nužudymas 
(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 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 4. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 Po milijono metų
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Užšalusių fontanų vasara 
N-7. 
23:10 Ronaldas 
00:40 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. Club Atlético de 
Madrid – Juventus.
23:55 “Tironas” N-14
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
Kulinarinė laida. 2018 m.
07.00 „Mentalistas“ (11). 
Detektyvinis serialas . 
Rež. A.Muradovas. Vaid.: 
E.Lazarovas, A.Mochovas, 
A.Mikulčina . Rusija. 2017 m. 
N-7.
08.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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.



2019 m. rugsėjo 14 d.

ketvirtadienis 2019 09 19

penktadienis 2019 09 20

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas N-14. 
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Mirtinas ginklas” N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “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. 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 Amerikos gangsteris 
N14. 
01:30 “Antrininkas” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” 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
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau” 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Horizontas” N-14
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “X mutantai” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
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 Įsakymo vykdymas N14. 
22:55 Beverli Hilso policininkas 
2 (k) N-7. 
00:50 “Pavojingi kaimynai” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:55 “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?” 

14:45 “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 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Tiesiausias kelias 
N-7. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
(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 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas 
Pranas Dovalga. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
13:55 Pranciškonų metai. 
Malonė. (kart.).
14:45 Po milijono metų 1 
(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 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Klausimėlis.lt.
19:15 „Rokis IV“. Amerikietiškas 
smūgis 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Trys Claros Schumann 
gyvenimai 
22:30 Vandenyno planeta 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Ričardas Liūtaširdis. 

Maištas” N-14
23:05 “Tironas” N-14
00:00 “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.
22.00 „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. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Juros periodo parkas 3 
N-14. 
00:30 Euromaxx. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “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 San Andreas N-7. 
23:15 Išvarymas 2 N14. 
01:40 Blogas senelis S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
17:55 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Madagaskaro pingvinai” 
N-7
21:15 “Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas”. N-14
23:00 “Vyras už pinigus” N-14
00:50 “Kryžminė ugnis” N-14 
(kart.)

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
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 Smagus pasivažinėjimas 
N14. 
23:30 Įsakymo vykdymas (k) 
N14. 
01:20 “Detektyvų istorijos” N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “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?” 
14:45 “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 “Nepamiršta” N14. 
22:55 Paprasti įtariamieji N14. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festiva-
lis „Purpurinis vakaras“. 2015“. 
(kart.).
06:45 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:05 Stop juosta (kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:15 Euromaxx. (kart.).
08:45 Nežinoma Čekijos Lietuva. 
Spaudos draudimas. 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. Jūros 
vartai. (kart.).
13:10 Daiktų istorijos. 
13:55 Pažinimo džiaugsmas. 
Zoologijos sodas – laukinės 
gamtos vizija (kart.).
14:25 „Rokis IV“. Amerikietiškas 
smūgis (kart.).
15:20 ...formatas. Poetas 
Ernestas Noreika. 
15:40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Susitikimas su Antanu 
Mockumi. 
19:00 Juozo Tumo-Vaižganto 

150-osioms gimimo metinėms. 
Mano tėviškė. Juozas Tumas-
Vaižgantas.
19:15 Juozo Tumo-Vaižganto 
150-osioms gimimo metinėms. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Juozas Tumas-Vaižgantas. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Juozo Tumo-Vaižganto 
150-osioms gimimo metinėms. 
Tumo kodeksas. 
23:00 Mano tėviškė. Juozas 
Tumas-Vaižgantas. (kart.).
23:15 Kauno „Hanza dienos 
2019“. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7
18:00 “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 “Karibų piratai. “Juodojo 

perlo” užkeikimas” N-7
00:55 “Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Mentalistas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Šauliai. Tėvynės labui.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
16.58 Orai.
17.00 „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“. 
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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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). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:10 Bebė ir Tina. 
Mergaitės prieš berniukus 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Jaguarai. Ypatingos 
katės 
12:55 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai. Kelionė į 
Amazonės širdį 
13:50 Džesika Flečer 9 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. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Supertėtis N-14. 
00:05 Juros periodo parkas 
3 N-14. (kart.).

06:40 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:10 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:45 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:15 “Riterių princesė 
Nela” 
08:40 Avelės ir vilkai 

10:15 Tomas ir Džeris 
12:00 Klonuotas Adamas 
14:00 Eisas Ventura. 
Naminių gyvūnėlių detekty-
vas N-7. 
15:45 Laukiniai laukiniai 
vakarai N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šrekas 2 
21:20 Namai - pragarai 
N14. 
23:15 Tempk jį čia! S. 
01:20 San Andreas (k) N-7. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro”
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Svajonių ūkis”. 
12:00 “Daktaras Dolitlis” 
N-7
13:40 “Užkerėtoji” N-7
15:45 “Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis” N-7
17:25 “Aplink Lietuvą. 
Žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Mokinys” N-14

23:25 “Universalioji korta” 
N-7
01:15 “Kaip susigrąžinti ją 
per 7 dienas”. N-14 (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 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina .
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 “Bero Grilso kelionės 
po Britaniją” 
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:40 “Džeimis gamina 
Italijoje” 
13:50 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Neptūnas - Juventus. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Taikdarys N-7. 
00:35 Laukinės aistros N14. 
 

06:45 “Akloji” (k) 
07:15 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:15 “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. 
23:10 Stela Bloumkvist S. 
01:00 Seks video S. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji bro-
liai. Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Gamtosaugos idėjos 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Naktinis ekspresas. 
Leonidas Donskis. 
12:00 Juozo Tumo-
Vaižganto 150-osioms 
gimimo metinėms. Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir 
dėdienės. Vilniaus mažojo 
teatro spektaklis. 
13:30 Juozo Tumo-
Vaižganto 150-osioms gimi-
mo metinėms. Vaižgantas. 
Kosto Ostrausko monodra-
ma.
14:20 VIII tarptautinis 
folkloro festivalis „Saulės 
žiedas“. 
15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

15:50 Euromaxx. 
16:20 Klauskite daktaro 
17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai. 
18:55 Dauntono abatija 5 
N-7. 
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Aštuonkojė N-7. 
23:10 Joseph Calleja 
(tenoras, Malta) su or-
kestru „Vilniaus sinfoniet-
ta“. Dirigentas Vytautas 
Lukočius.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:00 “Televitrina”. 2019. 
14 s.
06:15 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Didžioji migracija” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didžioji migracija” 
14:00 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:00 “Iš peties”. N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Karo žirgas” N-7

01:00 “Karibų piratai. 
“Juodojo perlo” užkeikimas” 
N-7 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Nica. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ 
Jeruzalė. N-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Tomas Dapkus. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J. Jankevičius. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Vilčinskas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai su 
D. Žeimyte“. 
19.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. L.Kunigėlis. 
00.05 „Karo merginos“ 
N-7..

Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 19 val. Angelų muziejuje–
Sakralinio meno centre

 susitikimas su kino režisieriumi, piligrimu  Jokūbu 
Viliumi Tūru.
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Kuo nustebintume mokslininkus E. Jennerį ir L. Pasterą?
Pasaulio Sveikatos Orga-

nizacijos (PSO) duomenimis, 
kiekvienais metais dėl vakci-
nacijos yra išsaugoma nuo 2 
iki 3 milijonų gyvybių, tačiau 
šia tema atsiranda nemažai 
kritikų, kurie viešina moks-
liškai nepagrįstus faktus ir 
kelia spekuliacijas visuome-
nėje. Apie tai, kodėl rizika 
nesiskiepyti yra daug didesnė 
nei rizika pasiskiepijus ir ko-
kie populiariausi vakcinaci-
jos mitai klaidina visuomenę, 
pasakoja šeimos gydytoja iš 
Vilniaus Elena Šopytė.

Nauja medicinos era, 
išgelbėjusi milijonus gyvybių

Visais laikais buvo stengiama-
si išvengti nepageidaujamų ligų: 
jau prieš tūkstančius metų žmo-
nės įvairiausiais metodais bandė 
apsaugoti save nuo raupų ir kitų 
ligų, o tai palaipsniui atvedė pa-
saulį į šiuolaikinę vakcinaciją.

1796 m. E. Jenneris atliko eks-
perimentą, kai paimti pūliniai iš 
karvių raupais sergančio žmogaus 
buvo įskiepyti aštuonmečiam 
berniukui. Po pusantro mėnesio 
ta pati procedūra buvo pakartota 
naudojant žmonių raupais ser-
gančiojo pūlius, ir nuo tos aki-
mirkos, kai šis būdas pasitvirtino, 
prasidėjo nauja medicinos era. 
Tuomet prie E. Jennerio prisidėjo 
L. Pasteras, sukūręs vakciną nuo 
pasiutligės, ir vakcinacijos pasie-
kimai įsibėgėjo.

Pasaulis po vakcinų sukūri-
mo pasikeitė negrįžtamai: daug 
gyvybių nusinešusios užkrečia-
mos ligos likviduotos, sumažėjo 
sergamumas difterija, stablige, 
virusiniu hepatitu B ir kitomis 
užkrečiamosiomis ligomis, buvo 
išnaikinti raupai.

Nebebijoma ligų, nes nebėra 
sergančiųjų aplink

Šiais metais kaip viena didžiau-
sių grėsmių pasaulio sveikatai 
įvardijamas dvejojimas vakcina-
cijos nauda. Tiesa, vakcinacijos 

skeptikų buvo visuomet, tačiau 
šiais laikais baisiomis užkrečia-
mosiomis ligomis patys žmonės 
nebeserga ir aplink save nemato 
sergančiųjų, todėl jie jų nebebi-
jo, nebemato prasmės skiepytis ir 
lengviau įsitraukia į antivakcininį 
judėjimą. 

„Dažniausiai tie asmenys, ku-
rie turi tam tikrų kompleksų ar 
psichologinių problemų, lengviau 
patiki įvairiausiomis konspiracijos 
teorijomis ir skleidžia moksliškai 
nepagrįstus faktus apie skiepus. 
Išsilavinę ir apsišvietę žmonės 
neinvestuotų savo brangaus lai-
ko norint paneigti tai, ką pasau-
lio mokslas ir nesuskaičiuojamas 
kiekis klinikinių tyrimų jau seniai 
ištyrė“, – teigia šeimos gydytoja 
E. Šopytė.

Galimybė pasiskiepyti 
nemokamai

Lyginant su kitomis pasaulio 
šalimis, Lietuva gali džiaugtis 
tuo, kad valstybė finansuoja daug  
skiepų tiek vaikams, tiek suaugu-
siems. Taigi, norint išvengti už-
krečiamų ligų protrūkių ir apsau-
goti ne tik save, bet ir aplinkinius, 
visi vaikai turėtų būti nemokamai 
paskiepyti nuo 14 infekcijų pagal 
vaikų profilaktinių skiepijimų ka-
lendorių, suaugę – nuo difterijos, 
stabligės, rizikos grupėms pri-

klausantys žmonės – nuo gripo, 
pneumokokinės infekcijos.

Be to, šeimos gydytoja E. Šo-
pytė pabrėžia, jog yra patvirtin-
ta, kad vakcinos praeina daugiau 
patikrų negu eiliniai vaistai, todėl 
negalime tikėti nepagrįstomis te-
orijomis ir rizikuoti savo sveika-
ta. „Gan paradoksalu, kad vaistus 
vartojantys žmonės tai daro be 
jokios baimės, nesusimąstydami 
apie vaisto sudėtį, jo priemaišas 
bei galimus šalutinius poveikius, 
tačiau vakcinų vengia galvodami, 
jog daro sau kažką blogo, nors tai 
praktiškai yra neįmanoma. Ver-
tėtų nerizikuoti savo sveikata ir 
skiepytis, nes tai yra vienintelis 
apsisaugojimo nuo užkrečiamų 
ligų kelias“, – teigia ji.

Moksliškai neįrodyti mitai ir 
tikrovė

Tikriausiai dauguma esame 
girdėję įvairiausių teorijų apie 
tai, kad vakcinos yra nesaugios 
ir vertėtų rimčiau vertinti nepa-
geidaujamas jų reakcijas. Kaip 
bebūtų, kompetentingi medikai 
teigia, kad visos vakcinos, kaip 
ir visi kiti vaistai, gali sukelti tam 
tikras reakcijas, skirstomas į vieti-
nes ir bendras. Remiantis Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
reikalavimais, Europoje, o kartu 
ir Lietuvoje, veikia farmakologi-

nio budrumo sistema, kuri skirta 
nustatyti, įvertinti, stebėti bei per-
spėti apie galimą nepageidaujamą 
poveikį į vaistą ar vakciną. Lie-
tuvoje apie tokias reakcijas svei-
katos priežiūros specialistai ir re-
gistracijos teisės turėtojai privalo 
pranešti atitinkamoms tarnyboms. 
Pranešimai yra analizuojami, o 
pasikeitimas tokia informacija už-
tikrina pacientų saugumą.

Be to, dažnai tėvai jautriai re-
aguoja į savo vaikų skiepijimą 
ir mano, jog tai gali išbalansuoti 
kūdikio imuninę sistemą, sukelti 
autizmą ar net staigią mirtį. Anot 
šeimos gydytojos E. Šopytės, nuo 
pat gimimo kūdikio imuninė siste-
ma pradeda kautis su tūkstančiais 
mikroorganizmų, kurie atsiranda 
ant jo kūno paviršiaus, ir tai – vi-
siškai natūralus procesas. Nauja-
gimio imuninė sistema tam puikiai 
prisitaikiusi, kuri, atsakydama į 
mikroorganizmų, patenkančių 
iš aplinkos, poveikį, pasigamina 
savo gynybinių pajėgumų, tarp 
jų ir antikūnų. Vakcinos imituoja 
užsikrėtimą patogeniniais mikro-
organizmais, o įskiepyti vakci-
nų antigenai sužadina imunines 
reakcijas, tačiau nesukelia jokių 
žymesnių patologinių pokyčių – 
ligos požymių.

Geriau užsikrėsti ir persirgti 
liga natūraliai nei pasiskiepyti – 
dar vienas mitas, neturintis jokių 
sąsajų su tikrove. Imunologai ir 
kiti medicinos ekspertai pabrėžia, 
kad skirtumas tarp vakcinacijos ir 
imunizacijos yra tas, kad už imu-
nitetą yra mokama tam tikra kaina: 
po poliomielito skiepo suleidimo 
gali paskaudėti ranka, tačiau na-
tūraliai užsikrėtus šia liga žmogų 
gali ištikti paralyžius, užsikrėtus 
hepatitu B gali pasireikšti įvai-
rūs kepenų negalavimai, natūrali 

vėjaraupių infekcija gali sukelti 
pneumoniją, ir tai tik maža dalis 
pavyzdžių, kurie gali ištikti žmo-
gų, žaidžiantį su savo sveikata.

Atsisakymas skiepytis 
negalvojant apie pasekmes

Gerais vakcinacijos rodikliais 
laikoma, kai paskiepytųjų skai-
čius šalyje ir jos regionuose sie-
kia 90–95 proc. tikslinės grupės 
asmenų. Skiepijant pagal Lietu-
vos Respublikos vaikų profilak-
tinių skiepijimų kalendorių, iki 
2009 m. buvo pasiektos aukštos 
skiepijimų aprėptys (94–99 proc. 
paskiepytų asmenų įvairiose 
amžiaus grupėse), leidžiančios 
suvaldyti užkrečiamąsias ligas, 
tačiau analizuojant daugiametes 
tendencijas matyti, kad vaikų 
vakcinacijos aprėptys vis mažėja, 
keldamos grėsmę visiems aplin-
kiniams. Antivakcininis judėji-
mas visuomenei nekelia pavojaus 
tik tuomet, kai tai nedaro įtakos 
kolektyviniam imunitetui, kuris 
yra įgyjamas tada, kai 95 proc. 
žmonių yra paskiepyti.

Jeigu tikėsime įvairiais mitais ir 
nesiskiepysime – nebeliks kolek-
tyvinio imuniteto, o baisios ligos 
galės vėl išlįsti į dienos šviesą. 
Ne veltui PSO perspėja, jog per 
paskutiniuosius 50 metų užkre-
čiamų ligų paplitimas išaugo net 
4 kartus, o į tai vertėtų žvelgti itin 
atsakingai ir pasiskiepyti. Svar-
biausia nebijoti naudotis šia gy-
vybę ir sveikatą saugančia prie-
mone, ir tikėti tik kompetentingų 
specialistų nuomone, nes visi jie 
teigia, jog rizika nesiskiepyti ir 
sulaukti negailestingų pasekmių 
yra daug didesnė nei rizika pasi-
skiepijus.

Užsak. nr. 1004

Vakcinų sukūrimas pradėjo naują medicinos erą: likviduotos 
daug gyvybių nusinešusios užkrečiamos ligos, išnaikinti raupai, 
sumažėjo sergamumas kitomis pavojingomis ligomis.

nuotr. iš „santarvės“ archyvo

Japonų muzikantų koncertas Troškūnuose dovanojo klausytojams 
kelionę po pasaulio kultūrą
Rugsėjo 12 dienos vakare Troškūnų Šv.Trejybės bažnyčios po-

žemių menėje vyko gyvo garso koncertas ,,Senų draugų baladės“. 
Koncertavo japonų duetas –Yuki Deai ir Hideki Sikomizu. 

Koncertas prasidėjo muzikantų 
iš Japonijos pristatymu: įžanginį 
žodį tarė Troškūnų klebonas Sau-
lius Filipavičius. Jis pabrėžė, kad į 
Troškūnus atvykę klausytojai pir-
mieji išgirs muzikantų atliekamą 
programą, kuria tik kitą dieną, rug-
sėjo 13, galės mėgautis Vilniaus 
publika. 

Koncertas, atliekamas Yuki Deai 
ir Hideki Sikomizu, iš tikrųjų tapo 
tikra gurmaniškos muzikos puota, 
kurioje puikiai derėjo ir tradiciniai, 
archaiški japonų muzikos instru-
mentai, ir modernūs, elektroniniai 
klavišiniai, ir klasikiniai styginiai. 
Archaikos ir modernumo, tradi-

cijos, klasikos ir šiuolaikinio gy-
venimo būdo bei kultūros jungtis 
pabrėžė ne tik instrumentai, at-
likimo būdas bei technika, bet ir 
atlikėjų sceninė apranga: pianistas 
Yuki vilkėjo japonų nacionaliniu 
kostiumu, avėjo specifinį japoniš-
ką apavą, jo galvą puošė ypatinga, 
aukšta, ritualinį galvos apdanga-
lą primenanti skrybėlė, o Hideki 
apdaras buvo labai šiuolaikiškas, 
artimas populiarios roko muzikos 
stilistikai.

Beje, koncertą pradėjęs Yuki 
Deai su publika sveikinosi 
lietuviškai:,,Labas vakaras. Mano 
vardas Yuki. Aš groju tradicinę 

muziką“. Jo atliekama muzika 
(muzikantas grojo ir itin archaišku 
pučiamuoju japonų liaudies instru-
mentu, ir moderniu elektroniniu pi-
aninu) leido pajusti Tekančios sau-
lės šalies žmonių dvasios savitumą 
ir šiuolaikinio pasaulio dinamiką, 
ir amžinuosius, universaliuosius 
grožio ženklus.

Antroje koncerto dalyje pasiro-
dęs Hideki Sikomizu visus užbūrė 
ir išskirtiniu vokalu, ir virtuoziš-
ka gitaros technika. Jo atliekamos 
dainos suteikė klausytojams ga-
limybę tapti jo bendrakeleiviais 
kelionėje po pasaulį, pajusti jo 
kultūrų įvairovę, pasinerti į laiko 
ir istorijos tėkmę. Hideki japoniš-
kai dainavo apie meilę, Paryžių, 
japonų animaciją, draugus, kelio-
nes. Atlikdamas dainą ,,Tapu dan-

ce“, kvietė visus šokti tokį visiems 
žinomą ir visų mokamą ,,tapu tap“ 
šokį. Į Hideki kvietimą atsiliepė 
vienas žiūrovas, o į šokį įsijungęs 
Yuki, ragindamas ir aktyvindamas 
klausytojus, melodingai prodainiu 
šūkčiojo: ,,Mano vardas Yuki, jei-
gu jums linksma, sakykit ,,taip“, 
į sveikatą“. Koncertas nepaliko 
abejingų: publika negailėjo aplo-
dismentų, susižavėjimo šūksnių, 
garsių ovacijų. Koncerto pabaigoje 
žiūrovai plojo atsistoję ir priprašė 
atlikėjus atlikti ,,bisinį“ numerį. 
Hideki Sikomizu ir Yuki Deai , 
dėkodami klausytojams, žavėjosi 
publikos gebėjimu justi meną ir 
išreiškė viltį, kad šis koncertas – 
ne paskutinis susitikimas su nuos-
tabiais Troškūnų požemių menės 
žiūrovais. Aplodismentams ne-
rimstant, žavingasis ,,poliglotas“ 
Yuki , taręs lietuviškai ,,labnakt“, 

baigė šį neeilinį koncertą, dovano-
jusį klausytojams galimybę pažinti 
Japoniją ir išgirsti pasaulį.

Ona jAkiMAViČienĖ

Japonų muzikantai Yuki 
Deai ir Hideki Sikomizu 
koncertavo Troškūnų bažny-
čios požemių menėje.

Organizatorių nuotr.
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Seniūnaičio rūpesčiai Vytautas BAGDOnAs

Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime gyvenančiam Pranui 
Maišeliui vietiniai žmonės jau penktą kadenciją patiki visuo-
menines seniūnaičio pareigas. 

Sodiečiai savo pasitikėjimą seniūnaičiu dar kartą išreiškė 
rugsėjo 12-ąją Svėdasų krašto (Vaižganto muziejuje) organi-
zuotame rinkiminiame susirinkime. 

Bendraujant su kunigiškiečiais, 
visi kalbinti žmonės „Anykštai“ 
Praną apibūdino tiktai gerais žo-
džiais. Esą juo galima pasitikėti, 
jeigu ko prireiks – seniūnaitis vi-
suomet ateis į pagalbą. Nors ir turė-
damas pakankamai savų rūpesčių, 
suranda laiko pasirūpinti ir kaimo 
reikalais. Nemėgsta daugžodžiauti, 
dalyti pažadų, o ima ir padaro, su-
tvarko - ko pats neįstengia, kreipiasi 
dėl kunigiškiečių problemų į aukš-
tesnes valdžios institucijas. Kaip 
tas garsiosios Vaižganto apysakos 
„Dėdės ir dėdienės“ veikėjas My-
koliukas, vis kviečiamas, prašomas, 
siunčiamas: „Mykoliuk, šen, My-
koliuk, ten...“ 

Pranas Maišelis ne vieną dešim-
tmetį gyvena Kunigiškiuose. Čia 
jis savas, pažįstamas. Kunigiškiai 
– vienas didžiausių kaimų  Svėdasų 
seniūnijoje. Garsėja darbščiais ūki-
ninkais, tvarkingomis sodybomis, 
gausiai ekskursijų lankomu Svėda-
sų krašto (Vaižganto) muziejumi, 
veikiančiu restauruotame  istorijos 
paminkle – buvusioje Kunigiškių 
pradžios mokykloje.

Anądien, bendraudamas su seniū-
naičiu, pasiteiravau Prano: „O gal 
Kunigiškiuose visi gyvena be jokių 
problemų ir rūpesčių, gal seniūnai-
čiui net nėra ką veikti?“ Pašnekovas 
tiktai šyptelėjo: „Būtų gerai taip gy-
venti. Deja, ir Kunigiškiuose, kaip ir 
visur, netrūksta prolemų. Bet jeigu 
nieko nedarysi, nesirūpinsi, nesprę-
si, tai pačios problemos neišsispręs, 
rūpesčiai patys, kaip kokie debesys, 
dangumi nenuslinks.“

Seniūnaitis pasidžiaugia, kad jau 
pajudėjo reikalai dėl vandentiekio 
perdavimo UAB „Anykščių van-
denys“. Ši įmonė jau senokai rūpi-
nasi vandens tiekimu kaimyninia-
me Vaitkūnų kaime. Vaitkūniečiai 
džiaugiasi, kad jie jokių problemų 
nebeturi, gedimai operatyviai šali-
nami, vandens apskaitai gyventojų 
namuose įrengti skaitikliai, įrengus 
nugeležinimo įrenginius, žymiai 
pagerėjo vandens kokybė. Todėl 
ir kunigiškiečiai savo gyvenvietės 
vandentiekio tinklus nusprendė 
perduoti „Anykščių vandenims“. 
Kol kas dar tvarkomi organizaci-
niai reikalai, ruošiami dokumentai, 
bet šis klausimas jau sprendžiamas. 
Pasitaikius trasoje gedimams, į pa-
galbą irgi jau atskuba anykštėnai – 
būsimieji šios paslaugos teikėjai.

Dar labai aktuali problema - 
šiukšlių surinkimas prie Kunigiškių 

kaimo kapinių. Tvarkydami arti-
mųjų kapus, žmonės šiukšles su-
pila kapinių teritorijoje į krūvas, o 
vėjas jas ištaršo. Seniūnaitis tai jau 
aptarė su Svėdasų seniūnijos vado-
vais. Planuojama artimiausiu metu 
sukalti didžiulę dėžę, į kurią gali-
ma būtų pilti šiukšles, o jas  rudenį 
išvežtų komunalininkų technika, 
kaip tai daroma ir prie kitų kapinių. 
Pasak Prano Maišelio, anksčiau gy-
ventojai turėjo nusiskundimų dėl 
prasto kelio į kapines. Seniūnija pa-
sirūpino, sutvarkė. Žinoma, reikėtų 
geriau, kokybiškiau paremontuoti 
ir kelią per gyvenvietę, užlyginti 
asfalte atsiradusias duobes. Kaip ir 
kasmet, duobės  pagal galimybes 
„palopomos“, bet greitai jų vėl at-
siranda, tad ir vėl tenka vargti, kad 
nebūtų daužomos transporto prie-
monės. 

Pašnekovas pasidžiaugė, kad 
visame didžiuliame Kunigiškių 
kaime visiškai nėra tuščių sodybų, 
o tai kitose vietovėse gana dažnas 
reiškinys. Jei tik koks namas ištuš-
tėja, tuoj pat atsiranda pirkėjas ir jį 
nuperka, ten įsikuria. Šiuo metu tėra 
tik vienas toks namas, bet ir jis par-
duodamas per nekilnojamojo turto 
firmą. Tiesa, kai kur gyvenama tik-
tai šiltuoju metų laiku, o žiemą so-
dybos  ištuštėja. Senesnius, silpnes-
nės sveikatos tėvus žiemai vaikai 
išsiveža į miestus, orams atšilus, vėl 
parveža į gimtuosius namus. Todėl 
nebūna tokių gyventojų, kurie patys 
negalėtų pasikūrenti krosnies, savi-
mi pasirūpinti. „Vieni kitus žmonės 
gerai pažįsta, žino, jeigu kam kokia 
pagalba reikalinga, padeda patys 
arba praneša“, – sako seniūnaitis. 
Ir priduria, jog bendruomenišku-
mui ugdyti, tarpusavio santykiams 
vystyti, pažintims užmegzti ir joms 
plėtoti labai padeda kaimo gyven-
tojų sambūriai. Kai pirmą kartą 
tokį suėjimą organizavo, kai kas 
labai skeptiškai buvo nusiteikęs, 
pranašavo, kad niekas nesusirinks, 
kad „atėjūnai“ nenorės bendrauti ir 
panašiai. O susirinko gausiai: suė-
jo, suvažiavo su šeimomis, mielai 
atėjo, mezgė pažintis, bendravo ir 
nauji gyventojai. Žodžiu, panašius 
suėjimus planuojama daryti ir atei-
tyje.

Ne viskas eina kaip „sviestu pa-
tepta“ ir Kunigiškiuose. Kaimo 
gatvė nusidriekusi per kilometrą, 
namų daugybė. Seniūnaitis stengė-
si, kad visi namai būtų paženklinti 
vienodais, tvarkingais numeriais, 

siūlėsi užsakyti numerius gaminan-
čioje firmoje. Tačiau bendros  kal-
bos su gyventojais tuo klausimu ne-
surado. Vieni aiškino, kad numerius 
jau turi pasigaminę ar nusipirkę, 
kiti tvirtino patys pasirūpinsiantys 
namų numeracija, atsirado ir tokių, 
kurie apie kokius nors numerius 
net girdėti nenori : neketina tam 
leisti pinigų ir namus paženklinti. 
Dar nerimą kelia ir tai šen, tai ten 
pasirodantys palaidi šunys. Atrodo, 
žmonės supranta, kokia tai proble-
ma, šunis prisiriša, susitvarko, o 
po kurio laiko tai vienas, tai kitas  
šunėkas vėl  laksto, gąsdina pra-
eivius. Daugėja kaime tvarkingų, 
rūpestingai prižiūrimų sodybų. Bet 
vėlgi šalia tų pavyzdingų, tvarkingų 
sodybų pasitaiko ir aukštose žolėse 
skendinčių, ir gerokai apleistų. La-
bai jau negražu ir nepateisinama, 
kai vieni pakeles po kelis kartus per 
vasarą nušienauja, o kiti tiesiog vei-
sia piktžolynus, kai rudenį vieni nu-
kritusius lapus rūpestingai išgrėbs-
to, bet lapų vėl prinešama iš šalimai 
esančių kiemų, kur lapai negrėbsto-
mi. Labai jau varganai atrodo buvęs 
Kunigiškių pagrindinės mokyklos 
pastatas. Nors jis privatizuotas, turi 
šeimininkus, tačiau tie savo turtu 
visiškai nesirūpina. Nešienaujami 
piktžolynai, visokie krūmai atrodo 
kaip kokios džiunglės, neprižiū-
rimas pastatas toliau niokojamas, 
grobstomas, ten gali atsitikti ir ko-
kia nelaimė...  

Bendraudamas su seniūnaičiu, 
nepraleidžiu progos pasiteirauti apie 
kunigiškiečių ( ir aplinkinių vieto-
vių) gyventojų pastangas išsaugoti 
Kunigiškiuose veikusią, Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvui pri-
klausiusią maisto ir kasdieninių pre-
kių parduotuvę. Tuomet seniūnaitis 
pats rinko gyventojų parašus, vežė 
peticijas rajono vadovams, anykštė-
nams Seimo nariams. Pašnekovas, 
rodydamas į  buvusios parduotuvės 
pastatą, tiktai liūdnai galva linguo-
ja: „Nepadėjo gyventojų parašai, 
prašymai, peticijos. Parduotuvė 
buvo uždaryta, motyvuojant tuo, 
kad per menka parduotuvės apyvar-
ta, kad ji dirba nuostolingai“. Kai-
mo žmonių kasdienybę, rūpesčius ir 
problemas gerai žinantis seniūnaitis 
stebisi, kodėl visi ir visur vaikosi 
tiktai pelno, pajamų, viską matuo-
ja pinigais, nežiūrėdami, kad būtų 
gyventojams patogiau, geriau? Ar 
dabar kooperatyvas gauna daugiau 
pelno ir pajamų iš neveikiančios 
parduotuvės, iš tuščiai laikomo pas-
tato? Dar gerai, pasak seniūnaičio, 
kad buvęs parduotuvės pastatas 
nevirto pastatu - „vaiduokliu“, kad 
dar atsirado žmonių, sumaniusių 
jį pritaikyti kitoms reikmėms... O 
norint sulaukti daugiau pirkėjų, 
padidinti prekių apyvartą, buvo ga-
lima kai kurių prekių kainas suma-
žinti, taikyti akcijas, nuolaidas. Jei 
miestų prekybos centruose, netgi 
pas kaimynus (Svėdasų ar Kamajų 
parduotuvėse) prekės pigesnės, tai 
ten pirkėjai dažniau ir lankydavosi. 
Kai Kunigiškiuose prieš pat Šv. Ka-
lėdas parduotuvę užsimota uždaryti 
ir pradėtos prekės išpardavinėti, net 
ir tuomet kainos nebuvo sumažin-
tos...

Uždarius parduotuvę, išeitis buvo 
surasta. Iki tol iš Kupiškio iki Vait-
kūnų atvažiuodavo autoparduotuvė. 
Seniūnaitis susitarė su vairuotoju-
pardavėju, kad savo maršrutą jis 
pratęstų ir iki Kunigiškių. Dar atva-
žiuoja ir antra autoparduotuvė, taigi 
būtiniausių maisto prekių gyvento-

jai turi galimybę nusipirkti neišva-
žiuodami toliau iš namų. Beje, kai 
buvo uždaryta parduotuvė, anykš-
tėnai kooperatininkai irgi žadėjo iki 
Kunigiškių atsiųsti savo autopar-
duotuvę. Bet taip ir neatsiuntė...

„Gal su maršrutiniu autobusu 
pasisekė geriau nei su parduotu-
ve?“- teiraujuosi seniūnaičio Pra-
no Maišelio, gerai žinodamas jo 
pastangas pasirūpinti Kunigiškių, 
Vaitkūnų ir kitų vietovių gyventojų 
poreikiais. Mat anksčiau šių vieto-
vių gyventojai, anksti rytą autobu-
su išvažiavę, namo galėdavo grįžti 
tuo pačiu autobusu  tiktai vėlai po 
pietų arba turėdavo ieškoti „pa-
keleivingų“ mašinų. O tuo metu 
autobusas po keletą valandų pras-
tovėdavo Svėdasuose. Seniūnai-
tis rašė rajono valdžiai prašymą, 
rinko parašus, kad būtų patenkinti 
keleivių poreikiai ir iš Svėdasų į 
Vaitkūnus pro Kunigiškius ir atgal 
į Svėdasus pravažiuotų autobusas  
keletą kartų. Gyventojų prašymas 
buvo išgirstas, autobusų eismas 
sureguliuotas. Bet vėlgi - seniū-
naitis nerimauja, kad, prasidėjus 
moksleivių atostogoms, prasideda 
„atostogos“ ir autobusams, ir kai-
mo gyventojams. Tuomet autobu-
sai nebevažinėja ir sodiečiai būna 
„atkirsti nuo pasaulio“: kaip nori, 
taip nuvažiuok tvarkyti reikalų 
į seniūniją ar rajono centrą, pas 
daktarus ar į kokią įstaigą. Pašne-
kovo nuomone, galėtų maršrutinis 
autobusas nors bent porą dienų per 
savaitę maršrutu Anykščiai –Vait-
kūnai – Anykščiai važinėti ir per 
mokyklines atostogas. Tiktai, ži-
noma, tos dienos turėtų būti nuo-
latinės, numatytos iš anksto, apie 
tai informuojant keleivius. Būdavo 
kartais -  kada nors ima, ir prava-
žiuoja autobusas, o keleivių nėra. 

Tai iš kur gali tų keleivių būti, jei-
gu žmonės nežino, kokią dieną au-
tobusas atvažiuos? Šią vasarą, kaip 
ir buvo galima tikėtis, maršrutinis 
autobusas  irgi „atostogavo“, pro 
Kunigiškius nė karto nepravažia-
vo. Dabar, kai prasidėjo naujieji 
mokslo metai, autobusas važinėja, 
bet nepatogiu laiku. Niekas su kai-
miečiais nebandė tartis, aiškintis, 
teirautis jų nuomonės: padarė, kaip 
autobusų eismą organizuojančiai 
bendrovei buvo patogiau ir geriau. 
Ir vėl seniūnaitis kartu kitais kaimo 
žmonėmis rašo peticiją rajono sa-
vivaldybes administracijai, renka 
parašus, prašo pagelbėti... 

Taip ir gyvena, gyvuoja Kunigiš-
kių seniūnaitijos seniūnaitis Pranas 
Maišelis. Be kasdieninių savo, kaip 
ūkininko, avių augintojo, darbų, jis 
visa galva pasinėręs ir į kitus žmo-
nes jaudinančius rūpesčius. O dar 
gerbiamasis Pranas yra ir aktyvus 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriaus dramos kolektyvo narys, 
puikus aktorius. Dar jis ir kultūrinių 
renginių rėmėjas, daug pastangų 
skiriantis Vaižganto gimtųjų Malai-
šių bei kitų istorinio paveldo objek-
tų priežiūrai. Kai respublikinio ren-
ginio – „Vaižgantinių“ – dalyviai ir 
svečiai mėgaujasi ant laužo iškepto 
avino mėsa ar gardžiu troškiniu, ne-
daug kas žino, kad šventės dalyvių 
maitinimu pasirūpino ne kas kitas, 
o seniūnaitis Pranas. Kai iš Danijos 
Anykščių rajoną pasiekia „Danich 
relief group“ skirta labdara, šiuose 
kraštuose jos dalijimu pasirūpina 
irgi Pranas Maišelis. 

Baigiant šį rašinį reikėtų dar pri-
durti, kad 2017-ųjų rugsėjį, per tra-
dicines „Vaižgantines“, stropiajam 
seniūnaičiui, aktyviam visuomeni-
ninkui, kultūros rėmėjui ir puoselė-
tojui Pranui Maišeliui buvo įteikta 
Svėdasų seniūnijos ir asociacijos 
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ 
įsteigta Vaižganto mažoji premija 
„Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų 
kraštui“. 

Pranas Maišelis jau penktą kartą išrinktas seniūnaičiu.

2017 metų liepos 6-ąją Valstybės dienos minėjimo metu ant Juo-
donių piliakalnio bendrame Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriaus ir Rokiškio kultūros centro Kalvių skyriaus projekte 
Pranas Maišelis įkūnijo Vaižganto aprašytą mitologinį persona-
žą – žynį Valiulį.

Seniūnaitis remia kultūrinius renginius, prisideda prie tradici-
nio respublikinio renginio – „Vaižgantinių“ – organizavimo. Jis 
Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose (kairėje) bendrauja su kitu 
šventės rėmėju, anykštėnu tautodailininku, savadarbės patran-
kos autoriumi Broniu Budreika.                        Autoriaus nuotr.
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spektras

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. pradėtas buvo įgyvendinti projektas 
„Žingsnis po žingsnio“  finansuojamas nevyriausybinių organiza-
cijų, dirbančių šeimos gerovės srityje. 

Tikslas - Anykščių rajone, stiprinti Anykščių rajono šeimų gerovę, 
ugdant savarankiškumą ir gyvybingumą, pagrįstą šeimos narių savitar-
pio pagalbą ir atsakomybę. 

Šeimos, kuriose narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas 
yra sutrikęs, dažnai  gyvena nepritekliuje ir sunkiai integruojasi į ben-
druomeninę veiklą bei darbo rinką. Neretai vaikai, augantys tokiose 
šeimose, turi labai žemą savęs vertinimą, nesitiki, kad jų poreikiai yra 
svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų socialinių įgūdžių. 

Pagrindinis socialiai pažeidžiamų šeimų bruožas – nesugebėjimas 
atlikti pilnai savo funkcijų. Tai dažniausiai lemia šios priežastys: eko-
nominės – materialinės (nedarbas, menki atlyginimai, nekvalifikuoto 
darbo žemas vertinimas, darbo stoka); socialinės (žemas šeimos sta-
tusas, smurtas šeimoje, skyrybos, šeimos nario mirtis, tinkamo būs-
to stoka, netinkama kaimynystė); psichologinės (netinkamas auklėji-
mo stilius, psichologiniai šeimos nario ar narių sunkumai); sveikatos 

priežastys (pablogėjusi sveikata, priklausomybė nuo alkoholio ar kitų 
narkotinių medžiagų, negalia (įgimta ar įgyta), žala sveikatai dėl nelai-
mingo atsitikimo darbe ir pan.).

Įgyvendinant projektą dalyviai galėjo dalyvauti šiose projekti-
nėse veiklose:

individualiuose socialinio darbuotojo konsultacijose;

socialinio darbuotojo konsultacijos šeimoms (2-4 asm.);

individualiuose psichologo konsultacijose;

Teminėmis apskritojo stalo diskusijose;

Visuomenės informavime.
Šį projektą iki 2019 m. rugsėjo 30 d., finan-

savo LR Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija.

Užsak. nr. 995

Paskendo. Centrinėje Indijoje 
penktadienio rytą per religinę ce-
remoniją ežere apsivertus kelioms 
valtims nuskendo 12 žmonių, prane-
šė pareigūnai. Valtys, kuriose buvo 
20–25 žmonės, Bhopale apsivertė 
tikintiesiems rengiantis panardinti 
hinduistų dievo Ganešos, vaizduo-
jamo su dramblio galva, atvaizdą. 
„Kol kas iškelti 12 žmonių palaikai, 
ieškoma dar vieno žmogaus“, – sa-
koma Nacionalinių reagavimo į ne-
laimes pajėgų (NDRF) pareiškime. 
Šią savaitę baigiasi Ganeš Čaturthi 
festivalis, kurio metu į vandenį nar-
dinami spalvingi Ganešos atvaizdai.

Departamentas. Vidaus reikalų 
ministerija planuoja reorganizuoti 
šalies vadovus saugantį Vadovybės 
apsaugos departamentą. Įvykdžius 
pertvarką, jis taptų savarankiška 
biudžetine įstaiga ir vadintųsi Va-
dovybės apsaugos tarnyba. Dabar 
Vadovybės apsaugos departamen-
tas yra pavaldus ministerijai. Atitin-
kami įstatymo projektai įregistruoti 
šią savaitę. Siūloma įtvirtinti naują 
pareigūnų karjeros ir darbo apmo-
kėjimo sistemą, nustatant kintamą 
pareiginę algą, priklausančią tik 
nuo pasiekimų tarnyboje. Po per-
tvarkos būtų atsisakoma šiuo metu 
pareigūnams mokamų butpinigių 
ir važiavimo išlaidų kompensavi-
mo, dalis pareigūnų neteks turėtos 
priemokos už darbą, kuris tiesiogiai 
susijęs su saugomų asmenų fizine 
apsauga. VRM tvirtina, kad nepai-
sant to, iš karto įsigaliojus įstatymui 
pareigūnų darbo užmokestis žen-
kliai nepasikeistų, tačiau „jiems at-
sivertų didesnės karjeros perspekty-
vos, o maksimalus siūlomas darbo 
užmokestis galėtų būti pasiektas per 
kelerius ar net keliolika metų“.

Siūlo. Prezidentas Gitanas Nau-
sėda žada pateikti įstatymo pataisas, 
kuriomis būtų siekiama centralizuoti 
viešuosius pirkimus, pažaboti prak-
tiką pirkti iš vieno tiekėjo ir stiprinti 
Viešųjų pirkimų tarnybą. „Norime 
skatinti centralizuotus viešuosius 
pirkimus. Dabar šis procesas išskai-
dytas, pirkimus skelbia darželiai, 
mokyklos, nedidelės bibliotekos 
ir kitos mažos perkančiosios orga-
nizacijos, neturinčios specialistų, 
kompetencijų, derybinių galių. Tai 
dažnai baigiasi per didele kaina“, 
- penktadienį paskelbtame interviu 
„Verslo žinioms“ sakė prezidentas. 
G. Nausėdos teigimu, viešųjų pirki-
mų sistemoje būtų galima sutaupyti 
„šimtamilijonines sumas“. Pataisas 
jis žada pateikti per mėnesį.

Pritaria. Keturios rytinės Euro-
pos Sąjungos valstybės ketvirta-
dienį pritarė idėjai priimti Vakarų 
Balkanų šalis į Bendriją ir pareiškė, 
kad derybos su Šiaurės Makedonija 
ir Albanija dėl narystės bloke tu-
rėtų prasidėti dar šiemet. Višegra-
do ketverto (V4) šalių – Čekijos, 
Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos – 
premjerai tokį pareiškimą paskelbė 
per Prahoje surengtą viršūnių susi-
tikimą, kuriame dalyvavo ir penkių 
valstybių iš Vakarų Balkanų regiono 
– Albanijos, Bosnijos ir Hercegovi-
nos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedo-
nijos ir Serbijos – lyderiai. Bendra-
me pareiškime V4 lyderiai paragino 
ES paspartinti jau vykstančias de-
rybas dėl narystės su Juodkalnija 
ir Serbija. V4 taip pat pabrėžė, kad 
reformos, kurias priėmė Bosnijos ir 
Hercegovinos bei Kosovo vyriau-
sybės, turėtų sustiprinti abiejų šalių 
viltis įstoti į ES.

-Bns

Remontuojamas restorano 
pastatas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Iš visų pusių pastoliais uždengtas Anykščių miesto centre, 
A.Baranausko a. – 16, esantis buvusio miesto restorano pastatas. 
Dvi statybinės įmonės atlieka šio pastato fasado rekonstrukcijos 
darbus.  

Prieš trisdešimt metų šiame pastate buvo įsikūręs pagrindinis 
miesto maitinimo blokas, jame buvo ne tik restoranas, bet ir val-
gykla bei kulinarijos parduotuvė.

Gerus du pastaruosius dešimtme-
čius šis pastatas buvo naudojamas 
tik iš dalies. 1000 kv. m. ploto pas-
tatą ilgus metus valdė anykštėnų 
Miagkovų šeima, kurie prieš trejus 
metus jį pardavė Zubrickams. Šiuo 
metu A.Baranausko a. - 16 yra įsi-
kūrę keturi nuomininkai, netrukus 
jų turėtų būti daugiau. Prie re-
konstruojamo pastato ,,Anykštos“ 
žurnalisto sutiktas Tadas Zubric-

kas sakė, jog pirmajame pastato 
aukšte gali įsikurti septyni pastato 
nuomininkai. Kol kas verslininkai 
neketina investuoti į pastato antro-
jo aukšto patalpų rekonstrukciją, 
tačiau T.Zubrickas dėstė, jog jeigu 
bus patalpų nuomos paklausa, pir-
minis planas gali būti ir pakeistas.

,,Anykštos“ pašnekovas, aišku, 
neatskleidė komercinių detalių, 
tačiau kalbėjo, kad bent kol kas 

ši šeimos investicija į nekilnoja-
mąjį turtą Anykščiuose atrodo sė-
kminga - per pastaruosius trejus 
metus, kai Zubrickai valdo adresu 
A.Baranausko a. 16  esantį pastatą, 
ir nekilnojamojo turto, ir patalpų 
nuomos kainos Anykščiuose pa-
mažu augo.

 T.Zubrickas sakėsi esantis ,,pu-
siau anykštėnas“. Tikras anykš-
tėnas yra jo tėtis Kęstutis Zubric-
kas. Priminsime, jog prieš beveik 
dešimtmetį K.Zubrickas vadovavo 
Kairiojo Šventosios kranto pro-
jekto darbams. Tuo metu jis buvo 
darbus atlikusios vokiečių firmos 
,,Josef Mobilus Bau - Aktienge-
sellschaft“ atstovas. Šiame pro-
jekte dirbo ir T.Zubrickas. Jam tai 
buvo pirmasis objektas, kuriame 
atliko darbų vadovo pareigas, po 
studijų baigimo. 

Buvusio Anykščių restorano 
pastatą rekonstruoja dvi įmonės. 
Vienoje iš jų dirba 6 tadžikai. 
T.Zubrickas ,,Anykštai“ sakė, kad 
,,svečiai iš vidurinės Azijos“, kurie 
šiuo metu apyvendinti gretimame 
pastate įsikūrusiame viešbutyje, 
yra puikūs darbininkai. ,,Darbus, 
kuriuos jie yra išmokę, - atlieka 
kokybiškai, nekelia jokių problemų 
dėl darbo drausmės“, -  ,,Anykštai“ 
apie tadžikus dėstė verslininkas.

Pasak T.Zubricko, tadžikai sta-
tybininkai tik provincijoje yra 
naujiena, o Vilniuje ir kituose di-

desniuose šalies miestuose jų jau 
gausu. Į Lietuvą tadžikai vežasi ir 
savo šeimas, pagal jų šalies pragy-
venimo lygį - pas mus algos labai 
geros, o statybinėms organizaci-
joms darbininkai iš ,,pigių šalių“ 
kainuoja mažiau nei lietuviai sta-
tybininkai. 

Šiuo metu rekonstruojmas ir bu-
vusios Anykščių pieninės adminis-
tracinis pastatas, esantis Vilniaus 
gatvės ,,Norfos“ kieme. Šio pas-
tato savininkas Audrius Mulevi-
čius šiais metais planuoja įrengti 
nuomai skirtas patalpas pirmaja-
me aukšte bei apšiltinti pastato 
išorę. Buvusios pieninės pastato 
rekonstrukciją paskatino planuoja-
mas laikinas ,,Norfos“ uždarymas 
remontui - A.Mulevičius iš ,,Nor-
fos“ į nuosavą pastatą perkels jam 
priklausančią parduotuvę ,,Viskas 
žvejui“, tikimasi tarp būsimų nuo-
mininkų turėti ir kitų, iš ,,Norfos“ 
iškraustomų ,,likimo brolių“.

Buvęs Anykščių restorano pastatas pagaliau sulaukė rimtesnių 
investicijų.

Verslininkas Tadas Zubric-
kas džiaugiasi  statybinin-
kais tadžikais. 

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“ orga-

nizuotų 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“; Svėdasų 

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

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.
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siūlo darbą

parduoda

įvairūs

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą 
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. rugsėjo 11 d. 
Atranka vyks – 2020 m. sausio 16 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) 

III aukšto salėje.
Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje - http://www.anyksciai.lt

Užsak. nr. 998

Reikalingas 
suvirintojas - 
autošaltkalvis. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, 
tvoreles, 
kala raides, 
tvarko kapavietes. 
Atlieka individua-
lius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

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.

Šeima išsinuomotų 2-3 k. butą 
ar namo dalį Troškūnuose. Gali 
prižiūrėti sodybą. Siūlyti įvairius 
variantus. 

Tel. (8-604) 12810.

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 15 d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

PARDUODA
3 mėn. amžiaus

DEDEKLES 
VIŠTAITES.

Tel. (8-611) 46451.

Reikalinga moteris ne pilną dar-
bo dieną slaugyti močiutę Šlavėnų 
kaime.

Tel. (8-678) 10743.

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

Tel. (8-612) 69292.

AB “Anykščių melioracija” reika-
lingas savivarčio automobilio vai-
ruotojas, turintis C kategoriją.

Tel. (8-686) 32101.
 
Medkirtės operatoriui ir medve-

žės operatoriui. Darbas Anykščių 
miškuose.

Tel. (8-611) 55157.

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

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

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

dovanoja

2 mėn. katinėlius. Sučipuoti, 
nukirminti ir t. t.
Tel. (8-625) 43143.

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

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

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

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

Plataus profilio specialistas be 
žaligų įpročių, turintis didelę dar-
bo patirtį atlieka visus statybos, 
apdailos ir remonto darbus, kuria 
dizainą.

Tel. (8-624) 32107.

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-699) 18885. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Anykščiuose valo kaminus ir pe-
čius, murija kaminų galvutes, at-
lieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-685) 10959.

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.

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

Tel. (8-684) 29023.

Tvenkinių kasimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. Žemės 
lyginimo darbai.

Tel. (8-626) 24603.

MOZAIKA

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuoja tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai Tel. (8-686) 33036. 

Talinas uždraudžia 
vienkartinius plastikinius indus 
viešuose renginiuose

Estijos sostinėje organizuoja-
muose viešuose renginiuose nuo 
spalio mėnesio bus draudžiama 
naudoti vienkartinius plastikinius 
indus.

Pasak Talino savivaldybės spau-
dos tarnybos pranešimo, šio drau-
dimo tikslas – mažinti aplinkai 
kenksmingų plastikinių atliekų 
susidarymą, didinti žmonių sąmo-
ningumą bei remti perdirbamų pa-
tiekalų naudojimą.

Talino miesto valdžios šių metų 
kovą priimtas ir spalį įsigaliosian-
tis sprendimas skelbia, kad vie-
šuosiuose renginiuose leidžiama 
naudoti tik biologiškai skylančius 
indus, kurie gali būti kompostuoja-
mi ir atitinka atitinkamus ekologi-
nius standartus.

Viešųjų renginių organizatoriai 
įpareigojami užtikrinti atliekų rū-
šiavimą taip, kad kiekvienoje su-
rinkimo jų vietoje būtų bent trijų 
rūšių pakuotės: mišrioms buitinėms 
atliekoms, biologiškai skylančioms 
ir įprastinėms pakuotėms.

Vietoj vienkartinių plastikinių 
indų bus galima naudoti indus iš 
kartono, medžio, bambuko, palmių 
lapų, cukranendrių ar kitų kompos-
tuojamų medžiagų.

Taip pat viešuose renginiuose 
Estijos sostinėje bus draudžiama 
naudoti butelius ir skardines, kurie 
neįtraukti į taros užstato sistemą.

Mokslininkai: gyventi tinka-
mos egzoplanetos atmosferoje 
pirmąkart aptikta vandens 

Gyventi tinkamos egzoplanetos 
atmosferoje pirmąkart aptikta van-
dens, trečiadienį paskelbė moksli-

ninkai.
Aštuonis kartus už Žemę sunkes-

nė ir dukart didesnė K2-18b skrieja 
tokiu atstumu nuo savo žvaigždės, 
kad patenka į „tinkamą gyven-
ti zoną“. Tai reiškia, kad ten gali 
egzistuoti skystos formos vanduo, 
pranešama moksliniame žurnale 
„Nature Astronomy“.

Mokslininkų iš Londono uni-
versiteto koledžo (UCL) teigimu, 
ta egzoplaneta, kurios atmosferoje 
aptikta vandens garų, yra už 110 
šviesmečių nuo Žemės.

UCL mokslininkai sako, kad kol 
kas K2-18b yra vienintelė žinoma 
egzoplaneta, kurioje yra vandens 
ir kurios temperatūra potencialiai 
tinkama gyventi. Tačiau jie perspė-
ja, kad tai nėra antra Žemė.

„Ši planeta yra geriausia kandi-
datė, kurią turime už mūsų Saulės 
sistemos ribų“, ieškant gyvybės 
ženklų, naujienų agentūrai AFP 
sakė viena iš tyrimo autorių, UCL 
astronomė Giovanna Tinetti.

„Negalime manyti, kad ant jos 
paviršiaus yra vandenynų, bet tai 
yra reali galimybė“, – pridūrė ji.

„Rasti vandens potencialiai gy-

venti tinkamame pasaulyje, ne 
Žemėje, yra neįtikėtinai jaudina-
mas dalykas“, – sakė pagrindinis 
tyrimo autorius UCL mokslininkas 
Angelas Ciaras.

„K2-18b nėra antra Žemė, – 
kalbėjo jis. – Tačiau tai priartina 
mus prie atsakymo į fundamentalų 
klausimą: ar Žemė unikali?“

Lietuviai kviečiami dėtis prie 
tarptautinės upių valymo 
iniciatyvos

Lietuviai kviečiami rugsėjo 21-
ąją dalyvauti tarptautinėje upių va-
lymo iniciatyvoje ir prisidėti valant 
Neries ir Nemuno upes.

Kaip trečiadienį pranešė organi-
zatoriai, tikimasi suburti daugiau 
nei tūkstantį žmonių.

„Net 80 proc. plastiko į vande-
nynus patenka per upes, todėl upių 
tarša turi globalias pasekmes. Pri-
sidėdami prie iniciatyvos Lietuvo-
je mes ne tik saugome savo gyvū-
niją bei augaliją, bet ir atkreipiame 
dėmesį į pasaulio ekologines pro-
blemas“, – teigia Žaliosios politi-
kos instituto projektų koordinatorė 

Justina Anglickytė.
Gyventojai bei organizacijos 

tvarkys upių pakrantes, baidarių ir 
irklenčių sporto entuziastai švarins 
vandenį, o narai – upių dugną.

Tarptautinė iniciatyva „River 
Cleanup“ tuo pat metu vyks 15-oje 
Europos šalių, o Nerį ir Nemuną 
kartu su Lietuva valys Baltarusija 
bei Karaliaučiaus sritis.

Tvarkymas suplanuotas Vilniu-
je ir Kaune, bet siekiama įtraukti 
ir nuo didmiesčių nutolusias, prie 
Neries ar Nemuno esančias vieto-
ves.

Belgijoje kilusi iniciatyva „Ri-
ver Cleanup“ pernai suvienijo 10 
tūkst. dalyvių iš 59-ių Europos 
miestų, pavyko surinkti apie 100 
tonų šiukšlių.

Šiais metais projektas išaugo iki 
dešimties upių tvarkymo: Volgos, 
Reino, Šeldės, Maso, Drino, Be-
lajos, Dono, Dunojaus, Neries ir 
Nemuno. Skaičiuojama, kad ben-
dras dalyvių skaičius šiemet turė-
tų siekti 20 tūkst. žmonių iš 200 
miestų.

-Bns
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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.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

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

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

Superkame KARVES, 
Bulius ir telyčias 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

uaB „Baltijos Metalo laužas“

Brangiai superkame 
juodo metalo laužą, 

pasiimame savo
transportu.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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.

1 kambario butą Šaltupio g. 50. 
1 aukštas, 28 kv. m. Kaina 25 000 
Eur.

 Tel. (8-608) 94543.

Dviejų kambarių butą bendrabu-
tyje (Liudiškių g.) pirmame aukš-
te.

Tel. (8-611) 76595.

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

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

Perka grikius
Tel. (8-683) 85009.

kuras

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

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

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

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

Kita 

Įvairius baldus už simbolinę kai-
ną. Sausas malkas.

Tel. (8-600) 69646.

Itališką motobloką - kultivatorių 
"Styga". Yra ratukai, vagojimo ir 
vertimo plūgai. Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 33967.

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

Tel. (8-687) 45219.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

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. 

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

Tel. (8-601) 21323.
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anekdotas

oras

+10

+16

mėnulis
Rugsėjo 14 d. - 16 d. pilnatis

Eugenija, Rolandas, Vismantas, 
Rimgailė, Nikodemas.

Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 
Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

šiandien

rugsėjo 15 d.

rugsėjo 16 d.
Eufemija, Kiprijonas, 
Kornelijus, Liudmila, 
Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, 
Edita, Kipras.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Gydytojas išrašė vienai labai ap-
kūniai pacientei šimtą mažų piliu-
lių.

- Po kiek šitų tablečių aš privalau 
gerti kasdien?

- Nė vienos, - atsakė gydytojas. - 
Paberkite jas ant grindų triskart per 
dieną ir surinkite po vieną į buteliu-
ką, padės geriau.

***

Šnekasi dvi verslininkų žmonos:
- Ne, nu tu įsivaizduok, vakar pa-

prašiau pas saviškį 200 eurų į grožio 
saloną nueiti. O tas niekšas pasižiūri 
į mane ir duoda 500.

***

Atsidaro durys ir į kambarį įbėga 
jaunuolis:

- Labas, tėti!
Tėvas sėdi prie kompiuterio nepa-

keldamas akių:
- Kur buvai?
- Armijoje buvau, tėti, trejus me-

tus tarnavau!
- Sriuba šaldytuve. Kitąkart būti-

nai pasakyk, kur eini.

***

Šeimoje vyksta barnis.
- Geriau jau aš numirčiau! — šau-

kia žmona.
- Aš irgi! - sako vyras.
- Tada aš nenoriu, - pareiškia 

žmona.

***

Tikras vyras - tai tas, kuris išlipa 
iš automobilio ir sako:

- Brangioji, tu idealiai pastatei ma-
šiną, o tas „Lexus“ jau buvo aplam-
dytas, ir katinas jau buvo nustipęs, o 
ir eglutė čia visiškai nereikalinga.

***

Norėčiau iš šio pasaulio išeiti ra-
miai. Taip, kaip mano senelis, - mie-
godamas, be riksmų, ne taip, kaip 
keleiviai jo mašinoj.

Amiliutė rūpinasi derliaus ir krepšinio perspektyva
Amiliutė bulves kasa,
kašin krauna, kapčiun neša,
Vargsta, stena visą dieną -
Galo nematyt bulvienos...

Matė - vyrai kašį drasko,
Visi šaukia, rėkia, taškos, -
O nauda iš to kokia ?
Vieni nervai - jegu ką !

kai prapiltos dvi rungtynės,
Dužo viltys paskutinės,
kad Anykščių ekrane
juos parodys finale.

,,Gal ekranas mūsų prastas?" -
Dūsauja Anykščių kraštas...
Amiliutė būdą žino,
kaip pagerinti žaidimą -

kapčiuj kašį pakabintų,
Ščyriai mėtyt pamokintų.
kožnas ranką atidirbtų,
kol gėrybes laukuos rinktų.

Fotkėj - pilnos bulvių kašės
ir kopūstų galvos gražios...
Amiliutę su radastom
sveikintų net pats Garastas!

Miestas kvepės obuoliais ir 
dyzeliu
Anykščių ,,Obuolinių“ rengė-

jai džiaugiasi būsimais šventės 
kvapais. Neva miestas užkvips 
obuoliais. Tačiau organizatoriai 
skelbia, kad anykštėnai ir miesto 
svečiai bus kviečiami pasivažinėti 
istoriniu autobusu ,,Ikarus“. 

Kyla klausimas, ar  Anykščiuo-
se, paleidus važiuoti istorinį ,,Ika-
rus“, liks obuolių kvapo. Tarybi-
niais metais (o ir ne tarybiniais) 
gyvenę, ,,Ikarus“ atsimena kaip 
savotiškus dūmų gamybos kom-
bainus. Net jeigu šie vengriški au-
tobusai ir atitiko techninius reika-
lavimus, jie vis tiek ,,susrėbdavo“ 
bent 30 litrų dyzelinio kuro 100 
kilometrų. O didžiausieji, ,,armo-
nika“ sujungti, ir dar su netvarkin-
gais varikliais, matyt, ,,ėdė“ ir 50 
litrų 100 kilometrų.

,,Ikarus“ gamykla įkurta dar 
Austrijos - Vengrijos imperijos 

laikais. Pagrindinės ,,Ikarus“ ga-
myklos - Debrecene ir Budapešte, 
taigi, Vengrijoje, kuri po Antrojo 
pasaulinio karo tapo tarybine. Ta-
rybų Sąjunga, žinia, labai mylė-
jo socialistinio bloko valstybes, 
iš jų importas buvęs galingas, ir 
,,Ikarus“ buvęs vienintelis mūsų 
keliais ir gatvėmis riedėjęs impor-
tinis autobusas. 

Panašu, kad ,,Ikarus“ gamy-
kla iki šių dienų nėra numarinta, 
tačiau vengrai, bent jau pastarai-
siais metais, labiausiai orientavosi 
į Lotynų Amerikos rinką.

,,Obuolinių“ rengėjai nenurodo, 
kuriuo istoriniu laikotarpiu paga-
mintas istorinis autobusas, važi-
nėsiantis po Anykščius. Tikėtina, 
kad jis nebus imperinis, greičiau 
jau socialistinis. Įdomu, kiek tary-
binio dyzelio kvapo jame dar bus 
išlikę?

„Ikarus“ autobusas.          Asociatyvinė nuotrauka iš interneto.


