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šiupinys

Teisėtai uždarė kaimo kelią Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Kuriozinė situacija Svėda-

sų seniūnijos Bajorų kaime. 
Svėdasų seniūnijoje dirbanti 
Vidmanta Balaišytė užtvėrė 
per jos sodybos kiemą einantį 
kelią ir taip ,,atkirto“ priva-
žiavimą prie aštuonių Paja-
rio gatvės sodybų. Kelias jau 
beveik 20 metų yra privati 
V.Balaišytės nuosavybė, tad 
moteris pasielgė teisėtai. 

Tačiau Pajario gatvės gy-
ventojams privalo būti užti-
krintas privažiavimas prie 
jų namų, o alternatyvūs ke-
liai išvažiuojami tik tada, kai 
sausa. 

3 psl.

Moksleiviai migruos tarp Anykščių 
ir Alantos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Į Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos Anykščių fili-
alą šį rudenį priimta 115 moks-
leivių - aštuoniais daugiau nei 
pernai. 

Šiais mokslo metais jų laukia 
naujovės - pamokos vyks ne tik 
Anykščiuose, bet ir Alantoje.

16 psl.
Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialo direktorius Ramūnas Zlatkus mano, kad 
Anykščių  technologijos mokyklos reorganizacija bus naudinga tiek moksleiviams, tiek ir mokyklos 
darbuotojams.

Seniūnai. Vakar vyko Andrio-
niškio seniūnijos seniūno konkur-
sas, o rugsėjo 24-ąją bus renkamas 
Viešintų seniūnas. Pirmajam kon-
kursui registravosi 8, antrajam - 7 
pretendentai. Seniūnais pageidauja 
tapti mažiausiai du (o gal ir trys) 
Anykščių rajono tarybos nariai. Pa-
našu, kad artimiausiu metu vėl kei-
sis Anykščių rajono tarybos sudėtis. 
Realiausia, kad į Tarybą gali ateiti 
pirmoji ,,už brūkšnio“ likusi liberalė 
Irma Laurinavičiūtė ar (ir) pirmasis 
į Tarybą nepatekęs Kęstučio Tubio 
sąrašo narys Jonas Buziliauskas. 

 
Liko. Buvęs UAB Anykščių ko-

munalinis ūkis laikinasis vadovas Li-
nas Pravilionis po to, kai į komunalinį 
ūkį grįžo Kazys Šapoka, liko dirbti 
šioje įmonėje specialistu, atsakingu 
už daugiabučių namų renovaciją. 
Dirbdamas laikinuoju komunalinin-
kų vadovu, L.Pravilionis derino abi 
pareigybes - buvo ir renovacijos spe-
cialistu, ir laikinuoju įmonės vadovu. 

Susisiekimas. Rokiškio autobu-
sų parkas pranešė, kad nuo spalio 1 
dienos maršrutas Rokiškis - Kaunas, 
kuris iš Rokiškio AS išvyksta 5.35 
val., važiuos tik tris dienas per savaitę 
- pirmadieniais, penktadieniais ir šeš-
tadieniais. Šis tarpmiestinis maršrutas 
driekiasi ir per Anykščių rajoną. Ma-
žėja ne tik tarpmiestinių reisų - tau-
pant Anykščių rajono biudžeto lėšas, 
nuo rugsėjo neliko septynių vietinių 
maršrutų. Kaip teigia Anykščių rajo-
no savivaldybė, jie buvo nuostolingi.

Bėgimas. Spalio mėnesį sukanka 
100 metų Algimanto apygardos parti-
zanų vadui Antanui Starkui - Montei. 
Ta proga organizuojamas bėgimas Ši-
monių giria (Priepado ežeras - Svėda-
sai (Vaižganto paminklas), trasos ilgis 
- 8,5 km. Varžybų pradžia - atidary-
mas spalio 12 dieną 12 val. prie Prie-
pado ežero ( partizanų vadavietėje).

Muzika. Anykštėno kompozito-
riaus Juliaus Aglinsko kūriniai bus 
pristatyti festivalyje „Bascule Cham-
bers Concerts 2019“. Kompozicijas 
atliks pasaulyje žinomas ansamblis 
„Apartment House“ kartu su vokalis-
te Elaine Mitchener, pranešė Lietuvos 
kultūros institutas. J. Aglinskas festi-
valyje pristatys kūrinį styginių kvar-
tetui ir gyvajai elektronikai.

Vieną dieną Bajorų kaimo (Svėdasų sen.) Pajario gatvės gyventojai buvo atkirsti nuo savo namų. 
Pasirodo, kelias yra privatus ir todėl buvo uždarytas. 

Kvailas pirkinys 
vienija 
Anykščius ir 
Panevėžį 

2 psl.

Parapijos 
namuose 
atidarytas 
Išklausymo 
centras

2 psl.

Tautvilis Uža: 
Troškimas 
nepamiršti 
liudija pagarbą 
istorijai

6 psl.

 ,,Pragiedrulių 
stebuklas“ 
fotografijose

12 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Vagystė. Gautas vyro (g. 1988 
m.), gyvenančio Anykščių seniū-
nijos Naujųjų Elmininkų kaime, 
pareiškimas, kad, išdaužus durų 
stiklą, įsibrauta į mobilųjį namelį, 
stovėjusį Anykščių seniūnijos Vos-
gėlių kaime. Iš namelio  pavogtos 
dvi meškerės. Padaryta 75 eurų 

turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Tinklas. Rugsėjo 18 dieną  gau-
tas VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio 
pareiškimas, kad iš Dubingių giri-
ninkijos, esančios Molėtų rajone, 
Dubingių seniūnijos Skauroniškių 
kaime, kiemo dingo 10 vnt. vielos 
tinklo rulonų, skirtų miško želdi-

nių tvėrimui. Padaryta turtinė žala 
- 485 eurai.

Ilgapirščiai. Rugsėjo 17 dieną, 
apie 07.00 val., pastebėta, kad kelio  
Anykščiai - Kurkliai - Balninkai – 
Želva 21-ame kilometre iš įmonei 
,,Kurklių karjeras“ priklausančio 
ekskavatoriaus JCB neužrakinto 
kuro bako pavogta apie 40 litrų dy-
zelinio kuro.Taip pat pavogta ant 

kelio stovėjusių laikinųjų švieso-
forų akumuliatoriai. Padaryta 240 
eurų turtinė žala.

Smurtas. Rugsėjo 19 dieną, apie 
21 val., Anykščiuose, Šaltupio g., 
neblaivus (2,13 prom. girtumas) 
vyras (g. 1976 m.) smurtavo prieš 
buvusią sugyventinę (g. 1976 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Teismas. Maskvos teismas 
penktadienį nurodė paleisti į lais-
vę nuteistą aktorių Pavelą Usti-
novą, kuris anksčiau šią savaitę 
buvo nuteistas kalėti pusketvirtų 
metų už smurtą prieš policiją per 
vieną opozicijos protestą, prane-
šė naujienų agentūros „Interfax“ 
korespondentas. P. Ustinovui vie-
toje arešto buvo skirtas rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti. Išvaka-
rėse buvo pranešta, kad į teismą 
su prašymu paleisti P. Ustinovą į 
laisvę kreipėsi Rusijos generalinė 
prokuratūra, į kurią savo ruožtu 
kreipėsi aktoriaus advokatas Ana-
tolijus Kučerena. Maskvos teismas 
pirmadienį nuteisė 23 metų aktorių 
kalėti pusketvirtų metų už tai, kad 
per nesankcionuotą mitingą rug-
pjūčio 3 dieną jis pažeidė viešąją 
tvarką ir areštuojamas priešinosi 
pareigūnams. Dėl to vienam po-
licininkui buvo sužeistas petys. P. 
Ustinovas savo kaltę neigė ir tvir-
tino, kad net nedalyvavo tame pro-
teste. Palaikymą jam reiškė teisių 
gynėjai ir garsūs rusai.

Asamblėja. Prezidentas Gi-
tanas Nausėda ir žmona Diana 
Nausėdiene lankysis Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjoje, 
JAV. G. Nausėda kitą savaitę daly-
vaus Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 74-osios sesijos atida-
ryme ir sakys pirmąją savo kaden-
cijoje kalbą daugiašalei auditorijai. 
Numatytas ir susitikimas su JT 
Generaliniu Sekretoriumi Antonio 
Guterresu, pranešė Prezidentūra. 
Niujorke prezidentas taip pat lan-
kysis vertybinių popierių biržos 
„Nasdaq“ būstinėje, dalyvaus vie-
name didžiausių renginių pasauly-
je, skirtame globalios ekonomikos 
klausimams, – „Bloomberg Bu-
siness Forum“. Jame G. Nausėda 
matysis su tarptautinių bendrovių 
vadovais ir aptars plėtros Lietuvoje 
galimybes. Prezidentas dar vyks į 
kasmetinį globalios socialinės po-
litikos lyderių forumą „Concordia 
Annual Summit“ ir pasakys kalbą 
„Gerovės valstybė skaitmeniniame 
amžiuje“. Antradienį G. Nausėda 
su žmona dalyvaus JAV preziden-
to Donaldo Trumpo šventiniame 
priėmime valstybių ir vyriausybių 
vadovams. Numatomas susitiki-
mas ir su Niujorko lietuvių ben-
druomene.

Bauda. Pietų Korėjos automo-
bilių gamintoja „Hyundai“ sumo-
kės 47 mln. JAV dolerių baudą už 
neteisėtą taršių dyzelinių variklių 
importą ir pardavimą pažeidžiant 
JAV aplinkosaugos taisykles, ke-
tvirtadienį paskelbė Jungtinių 
Valstijų institucijos. Nuo 2012 iki 
2015 metų bendrovė importavo 
beveik 2,3 tūkst. dyzelinu varo-
mų staybos transporto priemonių, 
kurių varikliai neatitiko JAV iš-
metamųjų teršalų normų, sakoma 
JAV teisingumo departamento 
pranešime. „Hyundai“ pelną iškėlė 
aukščiau visuomenės sveikatos ir 
įstatymų reikalavimų“, – praneši-
me teigė JAV teisingumo departa-
mento Aplinkos ir gamtos išteklių 
skyriaus vadovas Jeffrey Bossertas 
Clarkas. „Mes netoleruosime tokių 
schemų, kurios neatitinka Švaraus 
oro įstatymo nuostatų, kurį kon-
gresas parengė siekdamas page-
rinti oro kokybę“, – pažymėjo pa-
reigūnas. Byla prasidėjo, kai 2015 
metais JAV aplinkos apsaugos 
agentūra gavo neoficialios infor-
macijos. Tai paskatino agentūrą iš-
kelti baudžiamąją ir civilinę bylas.

Parapijos namuose atidarytas Išklausymo centras
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltAnykščių parapijos namuose, Vilniaus gatvės 10-uoju numeriu 
pažymėtame pastate, veiklą pradėjo Išklausymo centras.

Į centrą kviečiami ateiti vieni-
ši, patiriantys sunkumų, turintys 
rūpesčių, neturintys su kuo pasi-
kalbėti gyventojai. Čia apsilan-
kiusiems žadama, kad jie bus ne 
tik išklausyti - iš susiklosčiusių 
nelengvų situacijų bus ieškoma 
išeičių.

Išklausymo centras žada, kad 
viskas, ką čia užsukę žmonės 
papasakos, liks konfidencialia 
informacija.

Skelbiama, kad Išklausymo 
centras paslaugas teiks nemoka-
mai, gyventojai jame galės apsi-
lankyti kartą per savaitę - antra-

dieniais nuo 17 iki 19 valandos.
Išklausymo centre darbuo-

sis dvi savanorės. Viena iš jų 
- psichoterapijos mokslus stu-
dijuojanti Vaida Paulauskienė 
,,Anykštai“ sakė, kad, prieš pra-
dedant veiklą, buvo kilę dvejo-
nių, ar santūrūs lietuviai bus lin-
kę atvirauti ir kalbėtis apie savo 
problemas.

,,Vienišumas yra vienas iš di-
džiausių šiuolaikinių skausmų. 
Džiugu, kad centras sulaukė lan-
kytojų - apie mūsų veiklą žinią 
parapijiečiams paskleidė bažny-
čia“, - sakė V.Paulauskienė.

Išklausymo centras veikia pastate, kuriame įsikūręs Anykščių 
socialinės gerovės centras.

Anykštėnę sveikino Prezidentas
Savaitgalį Vilniuje 17-ąjį kartą buvo apdovanotas rekordinis 

skaičius gabių ir talentingų Lietuvos moksleivių. Visus juos vieni-
ja maksimalizmas – tiek sunkiai dirbant, tiek leidžiant laisvalai-
kį, tiek svajojant apie ateitį. Tarp nugalėtojų yra ir moksleivė iš 
Anykščių. Pažangumo stipendija atiteko Gabijai Šinkūnaitei.

Gabijos aistra – kalnų slidinėji-
mas. Šiuo metu ji treniruojasi su 
Lietuvos ir Latvijos kalnų slidinė-
jimo jaunių rinktine. G.Šinkūnaitė 
- viena perspektyviausių Lietuvos 
kalnų slidininkių, daugkartinė savo 
amžiaus grupių aukščiausio rango 
šalies  varžybų nugalėtoja ir prizi-
ninkė. Pirmieji Gabijos mokytojai 
- jos tėvai, kalnų slidinėjimo entu-
ziastai, Marius ir Jolita Šinkūnai.  

Jos mėgstamiausia pamoka – 
biologija, o užaugusi svajoja tapti 
chirurge. Stipendiją skirs nešioja-
mam kompiuteriui įsigyti.

Gabiausius jaunuolius kartu su 
lietuviško prekybos tinklo „Ma-
xima“ generaline direktore Kris-
tina Meide apdovanojo švietimo, 
mokslo ir sporto viceministrė Jo-
lanta Urbanovič. Savo sveikinimu 

pasidalijo ir Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas Gitanas Nausėda: 
„Šiandien Jūs esate mūsų ateities 
Lietuva, kupina gražiausių svajo-
nių, idėjų, tikslų, įdomių atradimų 
ir pažinimo džiaugsmo. Rytoj bū-
site tie, kurie savo darbais ir laimė-
jimais garsins mūsų šalį pasaulyje. 
Nuoširdžiai linkiu Jums šiame ke-
lyje plataus akiračio, smalsumo ir 
ryžto.“

Šiemet lietuviškas prekybos 
tinklas „Maxima“ išrinko net 96 
talentingiausius, sumaniausius ir 
gabiausius šalies jaunuolius. „Lie-
tuvos Maximalistams“ prekybos 
tinklas visus ateinančius mokslo 
metus skirs stipendijas, kurių ben-
dras fondas siekia 70 tūkst. eurų.

Pagal ,,Lietuvos Maximalistų“ 
programą buvo renkami mokslo, 

muzikos, kūrybos ir meno, sporto, 
visuomeniškumo, ekologiškumo, 
inovacijų ir pažangumo sričių ge-
riausieji. Jiems visus ateinančius 
mokslo metus kiekvieną mėnesį 
bus skiriamos 150 arba 75 eurų sti-
pendijos.

Iš viso šiais metais „Maximalis-
tais“ pretendavo tapti daugiau nei 

pusė tūkstančio talentingų ir įvai-
riais pasiekimais pasigirti galinčių 
šalies moksleivių. „Maximalistais“ 
anksčiau yra tapę Giedrius Titenis, 
Martynas Levickis, Evelina Sa-
šenko bei kiti savo srityje žinomi 
žmonės.

-AnYkŠTA

Gabija Šinkūnaitė - viena perspektyviausių jaunųjų kalnų slidi-
ninkių Lietuvoje.

Kvailas pirkinys vienija Anykščius ir Panevėžį 
Portalas tv3.lt rašo, jog Panevėžio miesto savivaldybė, nusipir-

kusi identišką amfibiją - šienapjovę, padarė identišką nesąmonę, 
kaip ir Anykščių rajono valdžia. Panevėžiečiai savąją kvailybę 
mažiau reklamavo nei anykštėnai, tačiau ir jų amfibija neprasly-
do pro žurnalistų akis.

,,Panevėžys dar pavasarį už Euro-
pos Sąjungos lėšas nusipirko specia-
liąją techniką Nevėžio upės žolėms 
šienauti, tačiau tuoj įpusės rugsėjis, 
o plaukiojanti amfibija be darbo te-
bestovi garaže. Paaiškėjo, kad dirb-
ti su vandens šienapjove nėra kam, 
nes reikia laivavedžio teisių. Be to, 
amfibija lygiai tokia pat, kokią nusi-
pirko ir Anykščiai. Šie irgi dėl tokio 
pirkinio jau spjaudosi, nes įrenginys 
upėje taip ir nepadirbo nė dienos ne-
sulūžęs.

Dar neseniai visą Lietuvą anykš-
tėnai juokino už Europos Sąjungos 
pinigus nusipirkę abejotinos naudos 
pirkinį Šventosios vagai šienauti. 
Už mėlyną vandens šienapjovę 75 

tūkstančius eurų pakloję valdinin-
kai net kelis kartus mėgino pradėti 
upės šienavimo darbus. Bet tur-
kiška vikšrinė technika ėmė byrėti 
akyse jau po pirmųjų bandymų. 
Dėl neveikiančios amfibijos kaltų 
neliko, o savivaldybei teko samdy-
ti privačius pjovėjus iš Kauno. Bet 
panašu, kad ant to paties grėblio 
užlipo ir Panevėžys. Jau nuo pava-
sario Aukštaitijos komunalininkų 
kieme mėlynuoja identiška mašina. 
Tanką primenanti amfibija taip pat 
pirkta už Europos Sąjungos pinigus 
iš tų pačių tiekėjų Kaune. Ant šono 
užklijuotas logotipas liudija turkišką 
mašinos kilmę. 

„Kol kas jis tik tiek, kad stovi 

mūsų kieme, jis atvežtas, nupirktas 
ir dabar, kiek žinau, žmogus, ope-
ratorius šito aparato, turi turėti tam 
tikrus specialistų leidimus“, – sako 
komunalininkų vadovas Rolandas 
Ramūnas. „Jei jis neveiks, ieškosim 
būdų, kad veiktų, bet tikimės, kad 
veiks. Turim kažkokį garantinį lai-
kotarpį, ne 7 metus, bet reikia sutartį 
žiūrėti“, – teigia administracijos va-
dovas Tomas Jukna. Naujasis pane-
vėžiečių pirkinys kainavo panašiai 
kaip Anykščiams – apie 80 tūkstan-
čių eurų. Tačiau būtų graudu, jei ne 
juokinga – ir Panevėžio savivaldybė 
pirmiausia skubėjo įsigyti techniką, 
o paskui pradėjo galvoti, kas stos 
prie jos vairalazdžių. O stotis nėra 
kam. „Šio įrenginio operatorius turi 
turėti specialų leidimą dirbti vidaus 
vandenyse su tam tikra technika. 
Turbūt kad reikia laivavedžio tei-
sių“, – pridūrė R. Ramūnas. Ėmus 
domėtis pavasariniu savivaldybės 
pirkiniu, paaiškėjo, kad amfibiją par-

davę kauniečiai ją Nevėžyje jau iš-
mėgino. Pirmas bandymas net buvo 
nufilmuotas. Bet kadangi šienapjo-
vei sunkiai sekėsi įveikti upės srovę, 
savivaldybė šiuo reginiu nepuolė 
girtis. Kalbama, kad mašiną po to 
teko remontuoti“, - rašo portalas tv3.
lt (Jurgita Kasperavičiūtė 2019.09.16 
,,Panevėžys apsipirko kaip Anykš-
čiai: mašina yra, o teisių“).

Priminsime, jog po nesėkmingų 
anykštėnų bandymų šienauti Šven-
tąją, amfibija mažiausiai du kartus 
buvo vežta ją pardavusios įmonės 
atstovams. Šie vandeniu plaukian-
čią šienapjovę remontavo, tobulino. 
Dabar technika stovi UAB Anykščių 
komunalinis ūkis garaže. Ar amfibija 
po remontų pajėgi šienauti upę, tebė-
ra neaišku: pasibaigė terminai, kada 
tokio pobūdžio techniką galima nau-
doti upės šienavimui, ir komunali-
ninkai yra privesrti laukti pavasario, 
kol vėl galės išmėginti stebuklingąjį 
aparatą.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Ką manote 
apie iniciatyvą 
,,Diena be 
automobilio“?

Danguolė MINTAUČKYTĖ:

- Visada vaikštau pėsčiomis ir tuo 
labai džiaugiuosi. Transportu naudo-
juosi tik tada, kai reikia kur nors ,,ex-
tra“ suspėti. LAISVĖ KOJOMS!!!!!

Lina DAPKIENĖ:

- Gyvenant užmiestyje ir tu-
rint vaikų, atsisakyti automobilio 
darbo dieną – misija neįmanoma. 
Taškas. Nekvestionuojama. Visai 
kas kita, jei kalbėtume apie vieną 
savaitgalio dieną be automobilio. 
Gerai pagalvojus, galima rasti ir 
kitų susisiekimo priemonių, bet 
yra žodelis ,,bet“...

Virginijus ŠAPNAGIS:

- Nei ant paspirtuko, nei auto-
busu, nei dviračiu darbo įrankių 
nenusitįsi.

Gintaras SLAVINSKAS:

- Anykščiuose - tik pėstute! Va, 
Vilniuje irgi, kai tik įmanoma, einu 
pėstute į darbą - 12 km į abu galus. 
Neišpasakyta prabanga! Ėjimas 
pėstute - kaip upė - niekada nebūna 
toks pat! Geriausias pajautimas ,,čia 
ir dabar“, nes galima nieko nekon-
troliuoti.

Kelias eina pro pat laiptus

Į ,,Anykštos“ redakciją atvyko 
visa Bajorų kaimo Pajario gatvės 
delegacija. Vyrai lankėsi ir pas 
rajono merą Sigutį Obelevičių. 
Žmonės sakė esą šokiruoti dėl 
nei iš šio, nei iš to atsiradusių 
užtvarų.  

,,Kaip mums patekti į namus? 
Skriste?“ - retoriškai klausė Ba-
jorų kaimo gyventojai.

Kita vertus, ,,Anykštos“ pa-
kalbinta V.Balaišytė aiškino, kad 
kelias yra jos privati nuosavybė, 
todėl, užtvėrusi pravažiavimą 
kaimui, atlikto teisėtus veiks-
mus.

,,Per dieną šiuo keliu prava-
žiuojama 30-40 kartų. Važiuoja 
ne tik lengvieji automobiliai, bet 
ir traktoriai ir miškovežiai. Ke-
lias prie pat mano laiptų ir dėl to 
ne tik nepatogu, bet ir labai ne-
saugu“, - aiškino V.Balaišytė. Ji 
teigė, kad Pajario gatvės gyven-
tojai į savo sodybas gali patekti 
kitais dviem keliais - vienas jų 
taip pat eina per jos žemę. 

Laikinasis Svėdasų seniūnas 
Rolandas Pajarskas ,,Anykštai“ 
dėstė, kad situacija išties esanti 
bjauri. ,,Amžiais kelias ėjo per 
Vidmantos kiemą. Ji sako, kad 
jau nuo 2015-ųjų rašė merui raš-
tus, prašydama pasirūpinti ki-
tais privažiavimais“, - kalbėjo 
R.Pajarskas.

Gali kelią ... atimti

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius,  komentuodamas 
situaciją apie Bajorų kaimo kelią, 
sakė: ,,Problema yra rimta - eili-
nis žemėtvarkininkų ,,bajeris“.

Pasak mero, dalijant žemės 
sklypus, buvo absurdiška išdaly-
ti sklypus kartu su servitutiniais 
keliais. S.Obelevičiaus teigimu, 
alternatyvus privažiavimas iki 
Pajario gatvės yra prastas. ,,Ma-
tau du sprendimo būdus. Vienas 
jų - kreiptis į teismą ir, ginant 
visuomenės interesą, susigrąžinti 

Teisėtai uždarė kaimo kelią

kelią. Kitas variantas - savivaldy-
bės lėšomis įrengti kitą kelią. Ir 
čia ne vientelė vieta, kur pridary-
ta nesąmonių, kas antrame sklype 
-  koks nors jovalas“, - ,,Anykš-
tai“ kalbėjo meras.

Vicemeras Dainius Žiogelis  
vyko į Bajorų kaimą, kad vietoje 
įvertintų situaciją. ,,Rėkdami pa-
sitiko, gerai, kad ne su šakėm...“ 
- kaip buvo priimtas Bajoruose, 
atskleidė D.Žiogelis. 

,,Bet mes gerbiame privačią 
nuosavybę. V.Balaišytė aiški-
no, kad rašė raštus savivaldybei 
ir 2015-aisiais, ir 2017-aisiais. 
Aš vėl įžiūriu buvusio Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio ko-
mandos aplaidumą. Akivaizdu, 
kad yra probema ir ji ne dabar at-
sirado. Jau nuo 2001 metų kelias 
yra privati nuosavybė. Padarysi-

me kelią skubos tvarka ten, kur 
jam būti ir priklauso“, - žadėjo 
D.Žiogelis.

Remontavo privatų kelią  

Bajorų kaimo gyventojai taip 
pat kėlė klausimą, jog jei jau ke-
lias, kuriuo jie metų metais važi-
nėjo, yra privati nuosavybė, tai 
kodėl tas kelias buvo valdiškais 
pinigais žvyruojamas. 

D.Žiogelis sakė dėl žvyravimo 
kriminalo nematantis. ,,Kelias 
buvo valomas ir greideriuojamas. 
Dėl žvyravimo... Žinot, kaip visi 
kaimų keliai žvyruojami. Gal 
kada išpylė kokį sunkvežimį. Bet 
kurioje vietoje, koks sunkvežimis 
išpiltas  - vargu ar yra prasmės 
aiškintis“, - kalbėjo Anykščių ra-
jono mero pavaduotojas. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius (priekyje) sako, jog  nesusipratimas dėl Bajorų kaimo 
kelio - tai ,,eilinis žemėtvarkininkų bajeris“, o Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis žada 
Bajorų kaimo gyventojams skubiai įrengti kitą privažiavimą prie jų namų.

Bajorų kaimo Pajario gatvės gyventojas Mantas Mingaila 
sako buvęs šokiruotas, kai, važiuodamas namo, išvydo užkar-
dą ant kelio.  

Karjerai gal ir dėl kitų 
priežaščių nelabai tam tinka...

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, apie Nacionalinį parką: 

,,Nacionalinio parko įkūrimas 
esamoje bazėje yra žymiai len-
gvesnis, negu to darinio darymas 
plikoje vietoje.“

Visus - kirsti. Juk kas žino, 
kuris medis yra kamikadzė

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direktorius, 
apie Anykščių šilelyje kertamus 
medžius: 

,,Jie kelia pavojų, gali užkris-
ti ant lankytojų. Tai yra normalus 
procesas. Nukertama po vieną kitą 
medį.“

Praktiškai viskas jau ir 
padaryta. Pusė milijardo kinų 
jau ties Pskovu

Silvija SAKEVIČIŪTĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
adminIstracijos specialistė ry-
šiams su visuomene, apie Anykš-
čių ir visos Lietuvos bendradar-
biavimą su Kinija: 

,,Jau yra parengtas  turistinis 
bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos 
žemėlapis kinų kalba.“

Kažką kažkaip padarys...

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie kal-
bas Anykščių regioninį parką 
paversti Nacionaliniu parku:

,,Šita gera valdžia daug nesąmo-
nių pridarė su urėdijomis, o dabar 
kitas toks valdžios planas - kažką 
padaryti su regioniniais parkais.“

O idealistiniais tikslais 
negalite išgerti?

Juozas RATAUTAS, buvęs 
Anykščių rajono valdytojo pava-
duotojas, apie valdžios užsienio 
komandiruotes: 

,,Man ne kartą teko oficialiai 
lankytis Baltarusijoje, Ukrainoje - 
įspūdis: padoriai pagerta, o naudos 
šnipštas.“

Žinom, bet smagu, jog ir 
valdžia atkreipė dėmesį...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras apie privataus 
kelio priežiūrą: 

,,Žinot, kaip visi kaimų keliai 
žvyruojami. Gal kada išpylė kokį 
sunkvežimį. Bet kurioje vietoje, 
koks sunkvežimis išpiltas  - vargu 
ar yra prasmės aiškintis.“

Taip. Jų humoro jausmas yra 
geras

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie pri-
vatų kelią: 

,,Problema yra rimta - eilinis že-
mėtvarkininkų ,,bajeris“.
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šiupinys

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS 
ANYKŠČIŲ RAJONE

Anykščių rajono gyventojams bus nemokamai išvežamos stambiagabaritės atliekos – seni baldai, baldų dalys, buitinė technika, lengvųjų 
automobilių, motociklų ir dviračių padangos.

Anykščių miesto gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos š.m. spalio 7 ir 8 dienomis.
Anykščių miesto privačių namų valdų gyventojai turi iš anksto registruotis  tel.  (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt. 
Anykščių miesto daugiabučių namų gyventojams registruotis nereikia. 

Minėtas atliekas prašome sudėti dieną prieš numatytą išvežimo laiką:
    privačių namų valdų gyventojams – šalia individualių (privačių) namų valdų, netrukdant praeiviams ir transporto eismui.
    daugiabučių namų gyventojams – šalia daugiabučių namų esančių bendrų konteinerių.

Anykščių rajono seniūnijų gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos žemiau pateikiamoje lentelėje 
nurodytomis dienomis.

Seniūnijų gyventojai turi iš anksto registruotis žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytais seniūnijų 
telefonų numeriais.

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS SENIŪNIJOSE
Mišrios buitinės atliekos, sta-

tybinis laužas, lengvųjų automo-
bilių, motociklų detalės, tekstilės 
gaminiai, bioskaidžios atliekos 
– nebus išvežamos, todėl prašo-
me šių atliekų nedėti šalia namų 
privačių valdų ar bendrų kontei-
nerių.

Primename, kad statybines 
atliekas (smulkaus būsto remon-
to), padangas ir kitas stambia-
gabarites atliekas nemokamai iš 
gyventojų priima atliekų priėmi-
mo ir laikino saugojimo aikšte-
lėje, esančioje Vairuotojų g. 18, 
Anykščiai (mob. 8 696 79996), o 
bioskaidžias atliekas nemokamai  
priima bioskaidžių atliekų kom-
postavimo aikštelėje Šeimyniškių 
k. (mob. 8 650 84127).

Kilus klausimams kreiptis 
tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu 
info@anykom.lt.

Užsak. nr. 1033

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

,,Obuolinių“ programą 
Anykščių savivaldybė spaus-
dins tiražą meluojančiame 
ir prenumeratorių skaičių 
slepiančiame ,,Šilelyje“. Visą 
dieną su valdininkais aiški-
nausi, kodėl jie pasirinko ne 
keliagubai didesnę ,,Anykštą“ 
ar ne abu laikraščius. Man 
aiškino, kad tokios informaci-
jos viešinimo sutartys. Tiesa, 
patys kalbinti rajono vadovai 
tų sutačių nebuvo skaitę, bet 
jiems ,,kažkas apie tai sakė“.

 Bent vienas protingas 
žmogus rajono valdžioje yra 
(pavardės neminėsiu, nes 
durnesnieji iš pavydo jam akis 
iškabins). Bandė tas žmogus 
sutartis skaityti. Bet protingam 

durnus raštus suprasti sudėtin-
ga... Man regis, tas užtat jų ir 
nesuprato.

,,Šilelyje“ savivaldybė pagal 
šią vasarą sudarytą sutartį 
spausdina užuojautas, sveikini-
mus, informaciją apie projek-
tus ir ,,kitus aktualius gyven-
tojams pranešimus“ (sutarties 
vertė 2000 eurų). ,,Anykštoje“ 
- informaciją apie Tarybos 
posėdžius, atsakymus į gyven-
tojų paklausimus ir skelbimus 
(sutarties vertė 3000 eurų).

savivaldybės administracijos 
direktorė ligita kuliešaitė, 
paklausta, kurį punktą šventės 
programai pritaikė, nurodė, 
kad tai yra ,,gyventojams 
aktuali informacija“. ,,kodėl 
ne skelbimas?“ - paklausiau. 
Direktorė atsakė mandagiai, 
gražiu sakiniu, bet esmė buvo 
trumpa - ,,todėl“. ji pripažino, 
kad juridinių apibrėžimų, kas 
yra skelbimas, o kas - aktuali 
informacija, kaip ir nėra. lo-
gika sako, kad ir būti negali... 
nes šiaip jau bet koks valdiš-
kas skelbimas, spausdinamas 
spaudoje už viešuosius pinigus, 
privalo būti aktuali informaci-
ja. jeigu ji niekam nereikalin-
ga - tai lėšų švaistymas.

Dar įsidėmėtina ta aiškini-
mosi dalis, kad po viešosios 
informacijos pirkimo konkur-
so l.kuliešaitė, ,,Anykštos“ 
paklausta, kodėl vienam 

iš konkursų sudarė tokias 
sąlygas, kad jame kriterijus 
tik kaina, todėl buvo akivaiz-
du, kad tą konkursą laimės 
,,Šilelis“(puslitris ir šimtgra-
mis brendžio neišvengiamai 
skirtingai kainuoja), atsakė, 
kad ,,Šilelyje“ spausdins 
tik gyventojams ,,neaktua-
lią informaciją“. sklerozė 
jaunajai direktorei. Pagal 
sutartį ten spausdins ,,aktualią 
informaciją“, o pagal pokal-
bį su Šmigelsku - ,,beleką“... 
,,Obuolinių“ 
programa, anot 
l.kuliešaitės 
logikos, yra 
visiškas nieka-
las. Matyt, ir 
,,Obuolinės“ 
taip pat...  

Bet tęs-
ti rašymą 
korektišku stiliumi nebeturiu 
kantrybės. jaučiu, kad jau se-
niai šneku su pusglušiais arba 
labai klastingais asmenimis. 
nors greičiausiai -  ir viena, 
ir kita.

nesąžiningumas ir teisi-
nis nihilizmas - šios valdžios 
credo, ,,vizitkė“ (čia, kad jiems 
būtų suprantama). labai nori-
si, anot lino kunigėlio, pasa-
kyti: ,,Užsikruškit  jūs su savo 
viešųjų pirkimų konkursais. 
Užsikruškit meluodami ir trin-
dami. Užsikruškit vaidindami, 

kad siekiat teisingumo ir esat 
skaidrūs. Baikit apsimetinėt 
sąžiningais, jūs tokie patys, gal 
net blogseni už tuos, kuriuos 
nuolat kritikuojat.“

Man šiaušias plaukai, kai 
pagalvoju, ką šitie, dabarti-
niai, išdarinėja su tais, kurie 
neturi laikraščio, kuris visgi 
yra šiokia tokia gynybos prie-
monė. ką išdarinėja ten, kur 
sukasi milijonai?

Yra valdžioje ir vienas 
kitas sąžiningas, bet ir jiems 

patogiau pastovėti 
už medžio. nor-
malu, lietuviška... 
Miegokit ramiai, 
sąžingieji, ir sten-
kitės išsimušti sau 
didesnį priedą prie 
algos.

P.S. Kai skelbsite 
naują viešinimo konkursą, pa-
dalykit ir užuojautų skelbimą į 
kelias dalis : ,,nabašnikams“ 
su dviskiemenėmis pavardėmis 
užuojautos bus spausdinamos 
viena kaina, su triskiemenėmis 
- kita. O tie, kurių pavardėse 
keturi skiemenys, - tegul patys 
save užjaučia.

P.P.s. ,,Bendra taisyklė 
numatyta, kad perkančioji 
organizacija negali sudaryti 
skirtingų sutarčių vienu metu 
dėl to paties perkamo objekto. 

Tačiau, būna išimtinių atvejų. 
Tai pati perkančioji organiza-
cija gali pagrįsti tokias situ-
acijas, kadangi jai geriausiai 
žinomos pirkimo aplinkybės, 
nustatytas poreikis ir tikslai. 
Pvz., kad tam tikra informacija 
pasiektų kuo daugiau miesto 
gyventojų, kadangi skirtinga 
žmonių auditorija skaito skir-
tingus laikraščius, žurnalus ar 
pan.“, - į „Anykštos“ paklausi-
mą, ar teisinga, jog tos pačios 
paslaugos pirkimas buvo 
suskaidytas į dvi dalis, atsakė 
Viešųjų pirkimų tarnybos 
atstovė Deimantė kaminskaitė 
- Danilovienė.

nereikia būti mokslų dakta-
ru, jog suprastum, kad užuo-
jautų skaitytojai nėra išimtinai 
„Šilelio“ auditorija (nebent 
valdininkai turi susidarę są-
rašą, ką per ateinantį pusmetį 
užjaus)... Redakcijos advokato 
nuomone, apskundę teismui 
savivaldybės sprendimą orga-
nizuoti du konkursus vienai 
paslaugai pirkti, bylą turėjome 
laimėti, tačiau pragmatiškas 
teisininkas patarė nesibylinėti, 
nes jo paslaugos gali kainuoti 
daugiau nei laimėta kova dėl 
teorinių 2000 eurų. Atkreipsiu 
dėmesį, kad vien tik „sodrai“ 
mūsų redakcija kiekvieną 
mėnesį perveda didesnę pinigų 
sumą. ne pinigų čia klausi-
mas...

„...Nesąžiningumas 
ir teisinis nihilizmas 
- šios valdžios kredo, 
,,vizitkė” (čia, kad 
jiems būtų supranta-
ma)...“

Parama. Iš Anykščių rajono savi-
valdybės biudžeto  išdalytos kaimo 
verslo ir investicijų veiklos progra-
mos lėšos. Aštuoniems pareiškėjams 
skirta 21 tūkst. eurų. Ladui Katinui 
ėrienos skerdienos perdirbimui 
skirta 2 tūkst. 993 eurai, Vaidos Pa-
jarskienės smulkaus mėsinių galvijų 
ūkio rėmimui – 3 tūkst. eurų, Euge-
nijai Kuodienei stacionarios tvoros 
įrengimui avims apsaugoti – 3 tūkst. 
eurų, Arūno Šukio smulkaus ūkio 
modernizavimui gyvulininkystės 
sektoriuje – 3 tūkst. eurų, Rimanto 
Veriko smulkaus ūkio modernizavi-
mui – 3 tūkst. eurų, Gyčiui Tamu-
levičiui javų kombaino DON 1500 
įsigijimui – 3 tūkst. eurų, Roberto 
Sriubo ūkio vystymui – 937 eurų, 
Raimondui Purvėnui „Akpil Rylec“ 
kultivatoriaus, grūdų sėjamosios 
„Nordsten CLB 400“ įsigijimui – 2 
tūkst. 70 eurų.

Bankomatai. Anykščiuose rekons-
trukcijai uždarius Vilniaus gatvėje 
veikiantį prekybos centrą ,,Norfa“, 
šalia jo neliko ir dviejų bankomatų. 
,,Swedbank“ pranešė, kad bankoma-
tu galima naudotis tik J.Biliūno ga-
tvėje veikiančiame banko padalinyje. 
,,Luminor“ bankas klientams patarė 
naudotis kitais Anykščiuose veikian-
čių bankų bankomatais.

Atlaidai. Šį sekmadienį Anykščių 
šv.Mato bažnyčioje bus švenčiami 
tituliniai šv. Mato atlaidai. 11 val. 
šv. Mišias aukos svečias, kunigas 
Rimantas Kaunietis. Po šv.Mišių 
parapijiečiai bus vaišinami  šventine 
sriuba.

Himnas. Per LRT transliuojamos 
laidos ,,Dviračio žinios“ kūrėjai su-
kūrė himną Anykščiams. Nors laida 
humoristinė, sprendžiant iš komen-
tarų, klausytojai Anykščiams sukurtą 
himną priėmė gan rimtai - kūrinys in-
ternete susilaukė daugybės teigiamų 
įvertinimų. Himną galima išgirsti ir 
portale anyksta.lt
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Teisus buvo Antanas Sniečkus! Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

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

Rusai turi dvejus 
,,makaronus“     

Kaliningrado srities krantus 
skalauja Baltijos jūra, Kuršių ma-
rios ir Aistmarės. Nors Aistmarės 
realiai nieko neskalauja - jos yra 
tik lietuvių širdyse. Lenkiškoji 
Aistmarių dalis vadinama Vyslos 
įlanka, rusiškoji - Kaliningrado 
įlanka. Aistmarių nerija Kalinin-
grado srityje vadinama Baltijos 
nerija, o Lenkijoje - ji jau Vyslos 
nerija. 

Aistmarių nerija prasideda 
Lenkijoje, o baigiasi prie Rusijos 
miesto Baltijsko. Tarp Aistmarių 
nerijos ir Baltijsko - 400 metrų 
pločio Baltijos sąsiauris – lai-
vų, iš Baltijos jūros plaukiančių 
į Kaliningradą, vartai. Beje, per 
pastaruosius penkis šimtus metų 
Baltijos jūros vartai kelis kartus 
keitė vietą: jūra išgrauždavo nau-
ją protaką Aistmarių nerijoje, o 
ankstesnes užpildavo smėliu. 

Baltijskas - Rusijos armijos ka-
rinė bazė, ilgus metus buvęs užda-
rasis miestas. Dabar į jį patenkama 
laisvai: visai smagu pasėdėti Bal-
tijos sąsiaurio krantinėje ar pašmi-
rinėti aplink dokuose besiilsinčius 
laivus. Maršrutiniai  keltai ir pri-
vatininkų kateriai plukdo turistus 
per sąsiaurį į Aistmarių neriją. Ją 
mėgsta laukiniai turistai, nes ru-
siškoji nerijos dalis mažai civili-
zuota. Beje, per Aistmarių neriją 

į Lenkiją nenukeliausi. Teoriškai 
- galima, bet praktiškai - nušaus. 
Važiuojant iš Lenkijos pusės, ke-
lias pasibaigia, priartėjus prie pa-
sienio ruožo, o iš Rusijos pusės - 
kelio nėra ir muitinės posto nėra. 
Tik pikti paseniečiai su šunimis.  

Šį kartą į rusiškąją Kuršių ne-
rijos dalį nevažiavome. Kai pa-
skutinį kartą ten buvome prieš du 
dešimtmečius, rusiškoji Kuršių 
nerija neprilygo lietuviškajai: joje 
tik kelios į kaimus, o ne į kurortus 
panašios gyvenvietės.

Kuršių nerijos pradžioje - Zele-
nogradskas, vienas iš dviejų ofici-
alių Kaliningrado srities kurortų. 
Antrasis - Svetlogorskas. Abu juos 
su Kaliningradu jungia elektrinių 
traukinių linijos.. Tikėtina, kad, 
Kaliningradui atsivėrus, bandant 
privilioti turistus, lietuviai ar len-
kai esminių pinigų srities kuror-
tams nesuneša. Pajūryje stebėjau 
automobilių numerius - gal 90-95 
proc. automobilių yra Kaliningra-
do registracijos. Panašią dalį su-
darė Maskvos ir Sankt Peterburgo 
registracijos  ir vokiški numeriai. 
Ir tik tada rikiuojamės mes, broliai 
latviai ir pusbroliai lenkai. Tarp 
kitko - latviškų numerių mačiau 
gal net daugiau nei lietuviškų.        

Ilsėtis yra kur

Maskva ir Sankt Peterburgas 
į Kaliningrado pajūrį nesiver-
žia, net ir tarybiniais metais ne-
siveržė. Pagrindiniai tarybiniai 
Baltijos jūros kurortai rusams iš 

šalies didmiesčių buvo Jūrmala 
ir Palanga, o ne Zelenogradskas 
ir Svetlogorskas. Prielaidų, kad 
dabar situacija galėtų keistis, lyg 
ir nėra - iš didžiosios Rusijos į 
Kaliningrado sritį gali patekti tik 
per Lietuvą arba Lenkiją. O tai 
jau vizos, pasienio postai. Žodžiu, 
tos pačios problemos, kaip ir va-
žiuojant į Jūrmalą. Iš Maskvos nu-
skristi į Kaliningradą - labai pigu, 
vos 45 eurai. Tačiau vos 50 eurų 
rugsėjo pradžioje kainavo ir skry-
džiai Maskva - Simferopolis bei 
Maskva - Sočis.     

Beveik dvidešimt metų nesu bu-
vęs Kaliningrado srityje. Paskutinė 
kelionė nebuvo labai džiaugsmin-
ga. Žmoną per atostogas išsive-
žiau pailsėti į Svetlogorską. Po 
2000-ųjų ten viskas buvo blogai, 
kas tik blogai galėjo būti : pastatai 
nusilupę, kur žengsi - šiukšlynai. 
Geresni viešbučiai kainavo kos-
mosą, o pigiuose - vaizdai ir kva-
pai, švelniai tariant, nedžiugino. 
Ypatingų detalių neatsimenu, bet 
gerai įstrigo, jog po tų atostogų 
ilgai buvau nepopuliarus. 

Dabar Svetlogorskas iš esmės 
pasikeitęs - fainas kurortas. Vilų 
kvartalai renovuoti, pristatyta 
maitinimo ir  apgyvendinimo įs-
taigų. Ir švaru pakankamai. Bent 
man taip atrodo. Įdomus pajūris 
ties Svetlogorsku - žiauriai statūs, 
40 metrų aukščio jūros krantai. Į 
krantą veda promenados, tingesni 
gali naudotis funikulieriumi. Bėda 
tik, kad pliažo ruožas kasmet tam-
pa vis siauresnis - jūra ,,valgo“ 

smėlį ir vietomis pliažo likę vos 
keli metrai.

Svetlogorske yra kavinė ,,Po-
landija“, joje duodama tokių tra-
dicinių lenkiškų patieklų, kaip 
cepelinai ir šaltibarščiai. Idėja 
primena lenkiškas ar lietuviškas 
Anglijos parduotuves, ten viskas 
lietuviška: ir tai, kas yra lenkiška, 
o lenkiška ir tai, kas lietuviška.     

Tik vargu ar Kaliningrado ku-
rortai savo cepelinais taip sužavės 
lietuvius ir lenkus, kad šie ims 
kasmet važiuoti atostogų į rusiš-
ką Baltijos pajūrį. ,,Na, buvau, 
lyg ir viskas gerai, bet ko ten dar 
kartą važiuoti – nežinau“, - dėstė 
praktiškai visi mano pažįstami, 
šią vasarą apsilankę Kaliningrado 
srityje. 

Ir Svetlogorskas (Riaušiai), ir 
Zelenogradskas (Krantas) yra per 
30-40 km. nuo Kaliningrado. Kaip 
minėjau, iš srities centro į abu ku-
rortus važiuoja elektriniai trauki-
niai, jais keliauti greita ir patogu.   

Abu šie miestai pradėti kuror-
tizuoti XIX amžiaus pabaigoje. 
Riaušiai vokiškuoju laikotarpiu 
buvęs prabangesnis, ponų ku-
rortas. Prieš pat karą Riaušiuose 
gyveno tik 2500 žmonių, o Kran-
tas buvęs perpus didesnis. Dabar 
abiejuose kurortuose yra po kiek 
daugiau nei 10 tūkst. gyventojų.

1972-aisiais Svetlogorske įvyko 
baisi tragedija - į vaikų darželio 
pastatą rėžėsi karinis lėktuvas An 
-24. Žuvo 34 žmonės - 23 vaikai, 
dvi darželio auklėtojos, virėja ir 
8 įgulos nariai. Dėl aukštimačio 
gedimo lėktuvas nusileido per že-
mai, kliudė pušį ir rėžėsi į vaikų 
darželio pastatą. Vaikai tuo metu 
kaip tik buvo grįžę iš lauko ir 
sėdę pietauti. 1994 metais darže-
lio  vietoje pastyta Dievo Motinos 
cerkvė.

(Bus daugiau)

Vandens bokštas - vienas iš 
Svetlogorsko simbolių.

Baltijskas buvo uždarasis karinis miestas - dabar į jį turistai jau įleidžiami.

Baltijskas. Kitoje vandens pusėje - Aistmarių nerija.

„Jie kovojo už tėvynę“ -  skelbia monumentas sovietų okupuota-
me Svetlogorske. Tokių užrašų yra ir, pvz., iš suomių atimtuose 
Suojarvyje ir Sortovaloje. 

Svetlogorskas. Vietomis plia-
žo visai nėra - jūra atplūsta 
iki pat pakrante besidrie-
kiančio tako. 
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Tautvilis Uža: Troškimas nepamiršti 
liudija pagarbą istorijai

Kraštotyrininkas, iš Viešintų krašto kilęs Anykščių Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premijos laureatas Tautvilis Uža yra šešių 
knygų apie Viešintas ir jų žmones autorius, Lietuvos Respublikos 
Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 
„Tarnaukite Lietuvai“ laureatas.

T.Uža „Anykštai“ papasakojo, kaip mato miestelį, jo apylinkes, 
ką išskiria Viešintose.

- Gimėte Viešintų krašte, ten 
mokėtės mokykloje, dabar Jūs 
vėl savotiškai grįžote į šį kraštą 
jį tyrinėdamas, aprašinėdamas. 
Išleidote šešias knygas. Gal pa-
sakytumėte, be kokio reiškinio, 
objekto Viešintų krašto Jūs neį-
sivaizduotumėte?

- 1970 m. Viešintose  buvo baig-
ta statyti Anykščių radijo televi-
zijos stotis. Tai vienas iš objektų, 
be kurio neįsivaizduoju šiandien 
Viešintų. Šiais metais atidarytas 
kraštotyrininko Povilo Jurkšto 
muziejus, kuris viešintiškiams yra 
tarsi A.Baranausko ir A.Žukausko-
Vienuolio memorialinis muziejus 
anykštėnams. Tik gaila, kad du 
trečdaliai muziejaus rekonstrukci-
jai skirtų lėšų buvo nukreipta ki-

toms reikmėms ir P.Jurkšto namo 
atnaujinimui neliko lėšų. Surinkau 
medžiagą ir išleidau knygą apie 
Viešintų mokyklą. Be mokyklos 
irgi neįsivaizduoju Viešintų. O vie-
nas ryškiausių kultūros židinių yra 
Viešintų biblioteka, kurioje dirba 
Jolanta Mameniškienė. Be biblio-
tekos neįsivaizduoju ne tik  Viešin-
tų, bet ir kitų Lietuvos miestelių. 
Viešintų širdis - Šv. arkangelo My-
kolo bažnyčia. Džiugu, kad nese-
niai, rugpjūčio 18 d., viešintiškiai 
ir andrioniškiečiai, taip pat Inkūnų 
parapijiečiai iš Anykščių sulaukė 
naujo jauno klebono Mindaugo 
Šakinio. 

- Kokius Viešintų krašto žmo-
nes išskirtumėte kaip reikšmin-

giausius jo istorijoje? Kodėl?
- Apie jau Anapilin išėjusius 

Viešintų Klojimo teatro režisierius 
Galiną ir Vytautą Germanavičius, 
režisavusius spektaklius vaikams 
ir suaugusiems bei vaidinusius su 
viešintiškiais aktoriais, reikėtų ra-
šyti atskirą knygą. Viešintų mieste-
lio istorijai nusipelnęs yra  šviesaus 
atminimo kraštotyrininkas Povilas 
Jurkštas. Nors anksčiau žmonės 
iš jo juokdavosi, kad jis renka vi-
sokius „rakandus“, tačiau šiuo 
metu visi džiaugiasi ir jo atliktą 
darbą vertina. Tūkstančiai ekspo-
natų... Jo muziejus įdomus ne tik 
Anykščių rajono žmonėms, bet ir 
visiems, kurie domisi Lietuvos is-
torija. Norėčiau išskirti muzikolo-
ges, dabar gyvenančias Kupiškyje, 
Eriką Mackelienę ir Nidą Šulcie-
nę. Jos vertos pagarbos ir padėkos 
už nuveiktus darbus ir nuopelnus 
Viešintų krašto kultūriniam ir mu-
zikiniam gyvenimui. Galiu drąsiai 
sakyti, kad kiekvienoje viešintiš-
kių troboje gyvena grožio kūrėjai 
ir puoselėtojai. Visi jie nusipelnė 
įvertinimo, nuoširdžių padėkos 
žodžių. Bendruomenė turi darbš-
tų pirmininką, Viešintų bendruo-
menės Garbės pilietį Vitą Mykolą 
Zaikauską. Jis daugelį klausimų, 
derindamas/bendradarbiaudamas 
su seniūno pavaduotoja Egle Sa-
baliauskiene, geba greitai išspręsti. 
Eglė Sabaliauskienė nuo 4 metų 
amžiaus gyvena Viešintose, mo-
kėsi ir baigė Viešintų vidurinę 
mokyklą. Mokykloje buvo ne tik 
pavyzdinga moksleivė, bet ir ak-
tyvi visuomenininkė. Įgijo aukštąjį 
išsilavinimą. Viešintų gyventojus 
gerai pažįsta ir žino jų rūpesčius. 
Nuo 2004 m. dirba seniūno pava-
duotoja ir greit bus treji metai, kai 
laikinai eina seniūnės pareigas. 
Visi viešintiškiai džiaugiasi jos dė-
mesiu ir paslaugumu žmogui. Jeigu 
vyktų Viešintų seniūnijoje seniūno 
rinkimai balsavimu, visi palaikytų  
Eglės kandidatūrą ir ji būtų seniai 
išrinkta. Viešintiškiai nesupranta, 
kas trukdo tai įgyvendinti. 

- Kaip manote, ar to, kad gi-
mei tam tikrame krašte, jau už-
tenka būti to krašto patriotu? 
Kas nulemia, kad gimtinė tampa 
brangi, ją norisi tyrinėti, pažinti, 
išsaugoti prisiminimus ateičiai? 
Kas lėmė, kad ėmėtės pažinti ir 
populiarinti Viešintas?

- Manyčiau, kad savo krašto 
patriotu gali būti kiekvienas. Tam 
reikia tik noro ir laiko. Man dau-
giau laiko atsirado išėjus į pensiją. 
O gal ir gimtasis kraštas tampa 
brangesnis, kai gyveni toliau nuo 
jo. Mintimis visada buvau su gim-
tuoju kraštu. Supratau, kad darbų 
negalima atidėti. Kartą buvo saulė-
ta diena. Plaukė debesėliai ir ėmė 
lyti. Pasirodė nuostabių spalvų vai-
vorykštė. Panorau gražų vaizdą su 
vaivorykšte nufotografuoti. Įbėgau 
į kambarį atsinešti fotoaparato. Iš-
ėjęs apsidairiau, o vaivorykštės jau 
nebebuvo... Tada ir nutariau įgy-
vendinti visus savo sumanymus, 
kurie kirbėjo galvoje.. Supratau, 
kad  gyvenimas matuojamas ne 
metais, o nuveiktais darbais. Todėl 
jų ir ėmiausi... Prisiminimai apie 
gimtąjį kraštą ir noras juos išsau-
goti būdingi kiekvienam žmogui. 
Mes dažnai mintimis grįžtame į 

praeitį, kuri, be abejo, susijusi su 
laiku, vieta, žmonėmis. Troški-
mas nepamiršti liudija mūsų pa-
stovumą, pagarbą istorijai. Nors 
jau nemažai laiko gyvenu toli nuo 
gimtųjų Viešintų, bet šis miestelis, 
jį supantys kaimai iki šiol man ar-
timi ir brangūs, dėl to ir kilo noras 
įamžinti viską knygose.

- Netoli Viešintų driekiasi 
Griežionėlės, kuriose rymo Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių 
memorialinė sodyba-muziejus. 
Kaip vertinate šių asmenybių 
indėlį į krašto ir šalies istoriją? 
Ką manote apie knygnešystę? Ar 
knygai negresia išnykimas, tik šį 
kartą savanoriškas?

- Teko nemažai skaityti apie L. 
ir S. Didžiulius. Šių asmenybių 
indėlis tikrai yra nemažas ne tik 
Anykščių krašto, bet ir visos mūsų 
Lietuvos istorijai. Didžiuliai irgi 
buvo kraštotyrininkai.  S. Didžiu-
lis nuo jaunystės rinko tautosaką. 
Dalis jo surinktos tautosakos tik 
po mirties buvo išspausdinta leidi-
nyje „Tauta ir žodis“ (1926 m.). L. 
Didžiulienė-Žmona irgi rinko me-
džiagą ir skelbė tautosaką, parašė 
prisiminimus apie A. Vienažindį, 
A. Strazdą, kun. K. Kozmianą, 
V. Ažukalnį-Zagurskį, dalyvavo 
Mokslo draugijos veikloje.  Spau-
dos draudimo metais S. Didžiulis 
sukomplektavo didžiausią lietuviš-
kų knygų biblioteką, išlikusią iki 
šių dienų, dalyvavo Garšvių kny-
gnešių draugijos veikloje. Garšvių 
knygnešių draugija buvo ilgiausiai 
veikusi ir gausiausia Aukštaitijo-
je, o jos centras buvo Panevėžio 
rajono Garšvių kaimas. Būtent S. 
Didžiulio sodyboje buvo įkurta 
draudžiamų knygų slėptuvė, kuri 
autentiška išlikusi iki šių dienų. 
Didžiulių namai buvo lietuviš-
kos veiklos centras, juose dažnai 
lankydavosi šviesuomenės atsto-
vai: A.Baranauskas, J.Jablonskis, 
M.Davainis-Silvestraitis ir kiti. 
Vėliau S.Didžiulio šeimai buvo 
artimos kairiosios idėjos, kurias 
pakurstė dukros Vandos santuoka 
su revoliucionieriumi Vincu Mic-
kevičiumi-Kapsuku. 

L. Didžiulienė parašė pirmąją 
lietuvišką patarimų šeimininkėms 

knygą „Lietuvos gaspadinė, arba 
Pamokinimai, kaip prigulinčiai su-
vartoti Dievo dovanas“ (1893). Ši 
knyga yra laikoma pirmuoju lietu-
višku gastronomijos vadovėliu. 

 Knygnešystė – XIX a. Lietuvos 
istorijos fenomenas. Kitos tautos 
neturi žodžių „spaudos draudi-
mas“, „knygnešys“, „graždanka“. 
O mes turime. „Knygnešių gady-
nė“ prasidėjo po 1863 m. sukilimo 
numalšinimo, kai buvo uždrausta 
lietuviška spauda. Tačiau lietu-
viai nepasidavė: atsirado daugy-
bė knygnešių, kurie, rizikuodami 
savo laisve ir gyvybe, nebijodami 
nei šalto speigo, nei caro žandarų, 
įvairiausiais būdais gabeno į Lie-
tuvą lietuviškas knygas, spausdi-
namas Mažojoje Lietuvoje. Caro 
parankiniai visaip bandė knygne-
šius tramdyti, grasino ir baudė 
žiauriausiomis bausmėmis, tačiau 
sulaikyti nesugebėjo. 

S.Didžiulio pavardė, kartu su 
kitais šimtų žymiausių, labiausiai 
nukentėjusiųjų knygnešių, yra iš-
kalta marmuro sienelėje prie Kau-
no Karo muziejaus.

(Nukelta į 13 psl.)

Kraštotyrininkas Tautvilis Uža iškyrė kraštotyrininko Povilo 
Jurkšto veiklą.

Tautvilio Užos idėja Anykš-
čiams - gatvę, kurioje veikia 
daug kavinių, pavadinti Liu-
dvikos Didžiulienės - Žmo-
nos vardu, o kavinių svečius 
vaišinti patiekalais iš L. Di-
džiulenės - Žmonos receptų 
knygos, kuri buvo pirmoji 
gastronominė knyga lietuvių 
kalba.

Naujausioje Tautvilio Užos knygoje „Viešintiškių sodybos“ iš 
viso sudėtos 1957 nuotraukos.

Penkios knygos apie Viešintas, kurias iki „Viešintiškių sodybų“ 
išleido Tautvilis Uža.
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pirmadienis 2019 09 23

sekmadienis 2019 09 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Laimingasis Hansas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Žemė žvelgiant iš 
kosmoso 
12:55 Gyvūnų dinastijos 
13:50 Mis Marple 6 Karibų 
paslaptis N-7. 
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 Pasimatysime sapne 
N-14. 
00:05 Vasarvidžio nakties 
sekso komedija N-14. 

06:30 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 

07:30 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:00 “Riterių princesė Nela” 
08:25 Riteris Rastis 2. 
Metalo laužo sukilimas 
10:10 Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala 
12:15 Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
Projektas. 
21:40 Hju Glaso legenda 
N14. 
00:45 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis” 
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Didysis šunų pabėgi-
mas” N-7
13:50 “Druska brangesnė už 
auksą”
15:40 “Didžiosios vestuvės” 
N-7
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 “Paskutinis krikštatėvis 

Džonas Gotis”. N-14
00:10 “Mergvakaris” N-14

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
taurė (k). 
07:30 “Bero Grilso kelionės 
po Britaniją” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. 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 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7..
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Šiauliai - Žalgiris. 
19:30 “Rivjera” N-7. 
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:35 “Sostų karai” N14. 
00:10 Smagus pasivažinėji-
mas (k) N14. 

07:05 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7. 
21:00 “Aš gyvas” N14. 
22:50 Netark nė žodžio N14. 
01:00 Seks video (k) S. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kauno „Hanza dienos 
2019“. (kart.).
06:50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
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 Gimtoji žemė.
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Dainuoja Virgilijus 
Noreika ir jo mokiniai.
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pažinimo džiaugsmas. 
Retieji žemės metalai – 
aukštųjų technologijų ateitis 
13:00 Stop juosta.
13:30 „Eurovizija 2019“. 

Nacionalinė atranka. II pus-
finalis. 
15:55 Šventadienio mintys. 
16:20 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
16:35 ARTS21. (kart.).
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:20 Dauntono abatija 6 
N-7. 
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Legendos. 
22:00 „Prime Orchestra“ 
simfoninis šou „Pasauliniai 
hitai“.
23:50 Aštuonkojė N-7. (kart.).
01:55 Supertėtis N-14. 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”.. 
N-7
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Didžioji migracija” 
kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didžioji migracija” 
14:00 “Išlikimas”
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
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 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:10 “Karo žirgas” N-7 
(kart.)
02:00 “Dainų dvikova” N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019 m. „Formulės-1” 
čempionato Italijos GP apž-
valga.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R.Rudokas. 
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”. Savaitės aktua-
lijų analizė ir komentarai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V. Mačiulis. 
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 šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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. 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 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno N14. 
00:50 “Okupuoti” 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 “Svajonių sodai”. (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 “Tobulas ginklas” N-14
00:50 “X mutantai” N-14

06:10 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Rivjera” (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 Didysis meistras N14. 
23:25 Taikdarys (k) N-7. 
01:40 “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” 
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 Meilužis iš Pietų N14. 
23:20 “Imperatorė Ki” 
01:40 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras 
2015“. (kart.).
06:55 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 Pažinimo džiaugsmas. 
Retieji žemės metalai – aukš-
tųjų technologijų ateitis 
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 5 N-7. 
(kart.).
15:40  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  Gerasis nacis 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Popierinė brigada 
22:30 Pranciškonų metai. 
Pakūta mano meilė. 
23:20 FIFA futbolo apdovano-
jimai 2019. 
00:50 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 “Kruvinoji Valentino 
naktis” S
01:05 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Ant bangos“. N-7.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Vilčinskas. 
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 2019m. „Formulė-1“ 
čempionato Singapūro GP 
apžvalga
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.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 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 “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. 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 Šarvuotis N14. 
00:20 “Okupuoti” 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 “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 “Barbaras. Kario iškili-
mas” N-14
23:45 “Rezidentas” N-14
00:40 “X mutantai” N-14

06:05 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Rivjera” (k) N-7. 
12:25 “Visa menanti” N-7. 
13:25 “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 Los Andželas. Ugnikalnio 
išsiveržimas N14. 
22:50 Didysis meistras (k) N14. 
01:10 “Visa menanti” (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” (k) 
11:10 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7.
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7. 
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “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. Midsomerio rapsodija 
N-7. 
23:00 “Imperatorė Ki” 
01:25 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:00 Euromaxx. (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
08:20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. II 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. 
Pasaulis ant bedugnės krašto 
19:55 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Šventinis renginys „Aš 
esu ta – Žemaitija“. Žemaitijos 
vardo paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose 800-osioms meti-
nėms. 
23:15 Turkiškai 
00:45 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 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
17:30 “Univeras” 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 “Blicas” N-14
23:00 “Tironas” N-14

00:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Mentalistas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
R.Rudokas. 
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.
18.57 Rubrika „Renovacija iš 
arčiau”.
19.00 „Šviesoforas” N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus 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 “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. 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 Nuodinga rožė N14. 
00:25 “Okupuoti” 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 ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Romo dienoraštis” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:30 “Rezidentas” N-14

06:00 “Mentalistas” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:15 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “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 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Žalgiris - Pieno 
žvaigždės. 
21:00 Beverli Hilso policinin-
kas 3 N-7. 
23:00 Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas (k) 
N14. 
00:50 “Visa menanti” (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” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7. 

13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
14:55 “Privatūs detektyvai” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “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 žmogžu-
dystės XVI. Žmogžudystės 
pagal freską N-7. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
(kart.).
07:25 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:35 Kaimynai piratai (kart.).
07:50 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:15 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Stop juosta (kart.).
14:55 Septintasis dešimtme-
tis. Pasaulis ant bedugnės 
krašto (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 Klausimėlis.lt.
18:20 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:15  Po milijono metų 1 
Never Say Die. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Tūkstantį kartų labanakt 
N-14. 
23:30  Tobulumo paieškos 
01:00 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 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:00 “Univeras” (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” 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 “Artimi priešai” N-14
22:40 “Tironas” N-14
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:45 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Mentalistas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „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.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:55 “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. 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 Snaiperis. Vaiduoklis 
N14. 
00:30 “Okupuoti” 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 ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Anapus horizonto” 
N-14
00:10 “Rezidentas” N-14

06:05 “Bero Grilso kelionės 
po Britaniją” (k) 
07:00 “Mano virtuvė geriau-
sia” (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 geriau-
sia” 
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 Dvigubas smūgis N-7. 
23:15 Beverli Hilso policinin-
kas 3 (k) N-7. 
01:15 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:45 “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 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:05 “Keršto gėlės” 
19:00 “Mokytojas” N-7. 
20:00 “Privatūs detektyvai” 
N-7. 
21:00 Policijos telefonas 110. 
Pabėgėliai N14. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
(kart.).
07:10 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
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. 
Pakūta mano meilė. (kart.).
14:50 Po milijono metų 1 

(kart.).
15:40 Džiunglių knyga 1 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:15 Luc Besson. Portretas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Mūsiškiai žydai muzikai. 
23:30 „Islamo valstybės“ fi-
nansavimo šaltiniai 
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 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (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” 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 “Persijos princas. Laiko 
smiltys” N-7
23:20 “Tironas” N-14
00:20 “Pėdsakai” N-7

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Gyvenimo spalvos. 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Juros periodo pasaulis 
N-14. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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 Vagių irštva N14. 
23:45 Noras N14. 
01:30 Pats baisiausias filmas 
3 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 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
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 “Galingasis 6” N-7
21:45 “Mirties įrankiai: Kaulų 
miestas” N-14
00:15 “Gimtadienis” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriau-
sia” (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 geriau-
sia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Snaiperis. Atgimimas 
N14. 
23:20 Dvigubas smūgis (k) 
N-7. 
01:25 “Visa menanti” (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” 
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 
draugystė” N-7. 

17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:55 “Mokytojas” N-7. 
20:00 “Privatūs detektyvai” 
N-7. 
21:00 “Nepamiršta” N14. 
23:00 Viskas normaliai! N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
08:20 Stop juosta (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
13:10 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Retieji žemės metalai – aukš-
tųjų technologijų ateitis 
14:30 Luc Besson. Portretas 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė. 
15:40 Džiunglių knyga 1 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Klausimėlis.lt.
18:20 Gimę tą pačią dieną. 
19:15 Veidas už balso – 
Virgilijus Kęstutis Noreika. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Kai nieko nebelieka 
N-14. 
23:00 Vaidmenys. Kosto 
Smorigino jubiliejinis koncer-
tas. 
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 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Gelbėtojai” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” 
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia” N-7

01:00 “Artimi priešai” 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 Atliekų kultūra. 
10.30 Kaimo akademija. 
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 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 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R.Rudokas. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 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. 
01.30 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. 
07:10 Bebė ir Tina. Visiška 
suirutė
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Vilties vandenynas. 
Amerikos povandeniniai 
turtai 
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 2 
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 Kapitono Korelio 
mandolina N-14. 
00:45 Juros periodo pa-
saulis N-14. (kart.).

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “”Nickelodeon” 
valanda. Monstrai prieš 
ateivius” 

08:00 “Riterių princesė 
Nela” 
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:10 Dvi uodegos 
10:45 Nuotykių ieškotojas 
Tedas 
12:15 Pašėlęs kruizas 
13:55 Eisas Ventura. Kai 
gamta šaukia N-7. 
15:45 Dama furgone N-7
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šrekas Trečiasis 
21:15 Persėdimas N14. 
23:00 Kaimynai S. 
00:50 Vagių irštva (k) N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame 
sau”. 
11:30 “Svajonių ūkis”. 
12:00 “Veiverlio pilies bur-
tininkai” N-7
13:55 “Mamos pasimaty-
mas su vampyru” 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 “Drugelis” N-14
23:45 “Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu” N-14

06:30 “Kvail iai šėlsta” (k) 
N-7
07:30 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
(k) N-7. 
08:30 “Kvail iai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina .
10:00 “Apvalioj i  planeta” 
10:35 Kuprotiej i  banginiai 
11:45 “Ekstremalūs išban-
dymai” N-7. 
12:15 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:45 “Džeimio Oliverio 
daržovių patiekalai” 
13:50 “Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai” N-7. 
14:50 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
15:55 “Nusikalt imų mies-
tas” N-7. 
16:30 Raudona l ini ja. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Rytas - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Skrydžio planas 
N-7. 
00:00 Laukinės aistros 2 
N14. 
 

06:45 “Akloj i” (k) 
07:15 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patari-
mai” N-7. 
09:15 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
10:40 “Būrėja” (k) 
11:50 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:20 “Akloj i” (k) 
13:20 “Mylėk savo sodą” 
14:30 Sveikatos namai 
(k). N-7. 
15:30 Sveikatos namai 
teleparduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloj i” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “I l iuzi ja” N-7. 
21:00 “Byla” N14. 
23:00 Stela Bloumkvist S. 
00:50 Valstybės galva 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesniej i  brol iai. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 
11:30 Laimis Vilkončius. 
Roko opera „Eglė“. 
Šimtmečio Dainų šventės 
„Vardan tos...“ atidarymui 

skirtas renginys.
13:15 Kėdainių miesto 
šventės 2019 Didysis kon-
certas. 
15:50 Euromaxx. 
16:20 Klauskite daktaro 
17:15 Istori jos detektyvai. 
18:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:35 Karmen fantazija. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitr ina”. 
06:30 “Jokių kl iūčių!” 
(kart.) N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) 
N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Didžioj i  migracija” 
12:00 “Jokių kl iūčių!” N-7
13:00 “Vienas Tasmano 
jūroje” N-7
14:00 “Išl ikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinke-
l iai” 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 “Drakono kardas” 
N-14
00:10 “Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia” N-7 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Karo ir pokario vaikai. 
Holokausto vaikai“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Florencija. N-7.
08.30 „Pasaulio turgūs“ 
Ypatingas maistas. N-7.
09.00 „Nuostabūs pojū-
čiai“ N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Gri l io skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A. Mamontovas. 
12.00 „Inspektorius 
Luisas“ N-7.
14.00 „Pasirenkant l ikimą“ 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva t iesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R. Širvinskas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara t iesio-
giai su D. Žeimyte“. L. 
Mažylis. 
19.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Pamiršk mane” 
N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R.Rudokas. 
00.05 „Nuostabūs pojū-
čiai“ 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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Motinos pienas – ne dovana, o būtinybė
Šiuolaikiniame pasauly-

je įvairūs pasiekimai leidžia 
atrasti alternatyvų kone bet 
kam, tačiau mokslininkai vie-
nu klausimu sutaria vieningai 
– net ir pačiu sveikiausiu bei 
geriausiu laikomas kūdikio 
dirbtinis mišinėlis niekuomet 
neprilygs natūraliam moti-
nos pienui. 

Kodėl šis unikalus maistas 
yra būtinas kūdikiui, kokia 
yra žindymo nauda pačiai 
mamai ir kada palankiausias 
metas pradėti mokytis šios 
technikos, pasakoja „Vilniaus 
gimdymo namų“ akušerė, 
Lietuvos laktacijos ir žindy-
mo konsultacijos asociacijos 
narė bei laktacijos konsul-
tantė Ieva Girdvainienė. 

Vertingesnio maisto 
kūdikiui nėra ir niekuomet 
nebus

Nesuskaičiuojamas kiekis 
medicinos tyrimų įvairiose 
pasaulio šalyse įrodė, kad žin-
dymas – vienintelis teisingas 
kūdikių maitinimo būdas, nuo 
kurio priklauso normalus jų au-
gimas bei vystymasis. 

Motinos pienas ne tik pa-
tenkina visus kūdikio maisto 
medžiagų ir vandens poreikius 
pirmuosius pusę metų, bet ir 
skatina fizinį augimą bei pro-
tinę brandą, aprūpina organiz-
mą imuninėmis medžiagomis, 
mažina staigios mirties riziką, 
ypač aktualią pirmaisiais nau-
jagimio mėnesiais. 

Taip pat žindymas reguliuo-
ja kūdikio virškinimo trakto 
bei žarnyno veiklą, daro didelę 
įtaką taisyklingam žandikaulio 
ir burnos raumenų vystymuisi, 
kūno masės indeksui. Įrodyta, 
kad vyresniame amžiuje daž-
niau nutukę būna tie vaikai, 
kurie anksčiau buvo maitina-
mi mišinėliais, o ne žindomi. 
Taip pat pastariesiems dažniau 
nustatomos alergijos ar tokios 
lėtinės ligos, kaip, pavyzdžiui, 

cukrinis diabetas ar kraujotakos 
sistemos sutrikimai.  

Žindymas yra itin reikšmingas 
sukuriant glaudesnius mamos 
ir kūdikio tarpusavio ryšius, jie 
greičiau ir sąmoningiau supranta 
vienas kitą. 

Žindymas ypač svarbus ir 
pačiai mamai

Tiesa, tiek fiziologinę, tiek psi-
chologinę naudą gauna ne tik žin-
domas kūdikis, bet ir mama. 

Šis natūralus maitinimo bū-
das skatina geresnį ir greitesnį 
mamos pogimdyvinio periodo 
atsistatymą: greičiau susitraukia 
gimda ir yra mažesnė kraujavi-
mo rizika, reguliuoja kūno masę, 
mažina tikimybę susirgti krūtų, 
kiaušidžių, gimdos ir skydliaukės 
vėžiu, osteoporoze, reumatoidi-
niu artritu, geležies stokos ane-
mija ir kitomis ligomis. 

Atsiradus naujai gyvybei mote-
ris patiria savotišką šoką ir emo-
cijų nestabilumą, o žindymo metu 
išsiskiriantys hormonai išlaiko 

kūno bei dvasios 
balansą, tvirtes-
nį mamos ryšį su 
kūdikiu. Moksli-
ninkai įrodė, kad 
žindyvės jaučia 
didesnį pasiten-
kinimą ir pasiti-
kėjimą savimi, 
o tai padeda len-
gviau bei grei-
čiau susidoroti 
su pogimdyvine 
depresija. 

Į v a l d ž i u s 
techniką jokių 
problemų 
nelieka

Pasaulio svei-
katos organizaci-
jos duomenimis, 
tik mažiau nei 
3 proc. moterų 
neturi galimybės 
žindyti dėl tam 

tikrų sveikatos 
sutrikimų, bet 
pasaulio prakti-
ka rodo, kad vis 
daugiau moterų 
kažkodėl atsisako 

žindymo ir natūralų pieną pakei-
čia dirbtiniais mišinukais. 

Kaip bebūtų, akušerė bei lakta-
cijos konsultantė I. Girdvainienė 
apie situaciją Lietuvoje pasako-
ja kiek kitaip. Ji džiaugiasi, kad 
mūsų šalyje labai daugėja mote-
rų, kurios yra sąmoningai pasi-
ruošusios ir nusiteikusios žindy-
mui ir puikiai supranta motinos 
pieno svarbą, tačiau kita, nors ir 
mažesnė, bet labai svarbi dalis, į 
konsultacijas ar mokymus ateina 
kupinos neigiamų draugių patir-
čių arba prisiskaičiusios įvairiau-
sių pasakojimų internete, visiškai 
neatitinkančių realybės. 

„Moteris daugiausia kamuoja 
įvairios emocinės dvejonės, susi-
jusios su žindymu, tačiau vertėtų 
nepamiršti, kad tai ne tik natūra-
lus procesas, o ir nenutraukiamas 
ir nuolat besikeičiantis moters 
darbas, kuriame svarbiausia yra 
technika, todėl visas įgytas žinias 
reikia sukoncentruoti į ją“, – pa-
sakoja ilgametę konsultacijos pa-
tirtį turinti I. Girdvainienė. 

Jeigu mama yra pasiruošusi ir 
naudoja teisingą žindymo tech-
niką, moka prižiūrėti krūtų spe-
nelius, geba žindyti skirtingomis 
padėtimis ir užtikrinti gerą pridė-
jimą bei apžiojimą, – tai negali 
kelti jokio skausmo. Žinoma, 
pirmosiomis žindymo dienomis 
gali jaustis nedidelis diskomfor-
tas, bet konsultantė pabrėžia, kad 
viskam reikia patirties, o moters 
organizmui – laiko adaptacijai. 

Rekomenduojama pradėti 
mokytis trečiame trimestre

Neretai konsultuojant moteris 
yra sutinkamos ir jų močiutės, 
kurios pabrėžia, kad jų laikais 
dėl informacijos stokos žindy-
mas nebuvo toks malonus pro-
cesas. Netvarkingos taisyklės ir 
rekomendacijos nebuvo pagrįstos 
prigimtiniais dalykais ir nuo pat 
pirmų akimirkų buvo mokomasi 
ne taip. 

Kaip bebūtų keista, šiais laikais 
iškyla priešinga problema – dėl 
didelio informacijos srauto mo-
terys sutrinka, per anksti prade-
da lankyti mokymus ir galų gale 
nebeatsimena to, ką juose girdėjo 
ir išmoko. 

„Visoms moterims rekomen-
duoju į žindymo kursus eiti tik 
nuo trečio trimestro – tuomet, kai 
jos jau išeina į dekretines atos-
togas ir turi daugiau laisvo laiko 
pasiruošimui. Labai svarbu tinka-
mai susidėlioti pirmąjį žindymo 
laikotarpį, nes metams to padary-
ti tiesiog neįmanoma – žindymas 
nuolat keičiasi, naujagimis tampa 
kūdikiu, atsiranda primaitinimo 
problema ir vis naujų iššūkių. 
Labai svarbu šalia turėti žindy-
mo konsultantą ar kitą profesio-
nalą ir, aišku, vaikelio gydytoją, 
nes jie teisingai sudėlios moterų 

žinomą informaciją ir tikslingai 
patars iškilus problemai“, – tei-
gia I. Girdvainienė. 

Svarbiausia pasirinkti 
kvalifikuotą pagalbą

Kai visko reikia čia ir dabar, 
galima lengvai pasitikėti nekva-
lifikuota pagalba, o patarėjai žin-
dymo klausimu dažniausiai būna 
visi: mamos, močiutės, draugės 
ir kolegės. Itin svarbu pasitikėti 
tik IBLC tarptautinio žindymo 
konsultanto statusą įgijusiais 
asmenimis arba kitais medikais 
– konsultuoti teisę turi akušeris-
ginekologas, akušerė ir šeimos 
ar vaikų gydytojas. Be to, yra 
stacionarų, teikiančių nemoka-
mas žindymo konsultacijas žin-
dyvėms iki 3-jų mėn., o Vilniaus 
gimdymo namai – viena iš tokių 
vietų. 

Nepaisant to, ne visada mote-
rims reikia konsultanto gydytojo, 
kartais užtenka tik pokalbio ir 
psichologinio palaikymo. Lie-
tuvoje tokią pagalbą siūlo „Pra-
džių pradžia“ ar La Leche lyga 
– tai savanorių mamų, išlaikiusių 
atitinkamus kursus, savitarpio 
pagalbos grupė, suteikianti in-
formaciją, įvairiapusę pagalbą ir 
paramą žindymo bei motinystės 
klausimais. 

„Pasirinkus kompetentingų 
specialistų pagalbą, moteris tei-
singai susidėlios pagrindinius 
taškus ir jokios žindymo baimės 
neliks. Svarbiausia atminti, kad 
tai yra pati natūraliausia, svei-
kiausia ir geriausia dovana, kurią 
moteris gali pasiūlyti savo kūdi-
kiui, o jos įvairiapusė nauda yra 
begalo svarbi bei reikšminga ir 
pačiai mamai“, – primena I. Gir-
dvainienė.

Užsak. nr. 1029

I. Girdvainienė primena, kad nėra nieko svei-
kesnio ir veiksmingesnio kūdikio organizmui 
už natūralų motinos pieną. 

nuotrauka iš asmeninio archyvo

Į užsienį- dirbti ar pramogauti?rezonansas

juozas RATAUTAs

Vicemerui Dainiui Žiogeliui 
su svita grįžus iš Baltarusijos, 
į Ukrainą patraukė meras su 
patarėja. kurlink kita kelionė?  
Panašu, kad gausios valdininkų 
delegacijos dar lankys sakar-
tvelą, latviją, kiniją, Vokietiją, 
lenkiją...  Ankstesnės kaden-
cijos savivaldybės meras be 

kelionių po pasaulį  dar mėgo 
renginius užsienio ambasadose,  
netgi šventė japonijos impera-
toriaus gimtadienį. Gal išties 
bendravimo su užsienio partne-
riais nauda  su kaupu atperka 
kelionių išlaidas? Įsivaizduoju, 
jog meras sigutis, grįžęs po 
kelių dienų vizito iš „broliškos“ 
šalies, prie savivaldybės durų 
gausiai susirinkusiems žmonėms 
aukštai iškelia neploną segtuvą 
ir džiaugsmingai sušunka: „At-
vežiau  sutartį ir keletą neslaptų 
protokolų. Gyvensite geriau!” 
Gaila, nieko panašaus neišgirs-
tame. Tik  nuotraukose pamatom 
,,mūsiškius“ tai prie tanko, tai 
sanatorijoje ant minkštasuolio, 
tai valgančius keptą paršą... 
Taigi, ar pateisinami savivaldy-
bės tarnautojų kelionių tikslai, 
ar pateisinamos išlaidos, skirtos 

kelionėms po pasaulį, o vėliau 
ir priimant atsakomuosius 
vizitus? nemanau. sutinku, kad 
kartkartėmis reikia susitikti ir 
apkabinti  braliukus latvius - jie 
mums istoriškai artimi. O kitos 
kelionės turi būti labai motyvuo-
tos. Du trečdalius įvairaus lygio 
ir plotmės klausimų su užsienio 
partneriais galima išspręsti per 
ambasadas ar informacinėmis 
technologijomis. negaila valdi-
ninkų darbo laiko: vis tiek neką 
būtų nuveikę, tačiau biudžeto 
pinigų - taip, gaila.

Teisybės dėlei prisipažinsiu, 
jog ne už savo pinigus pakelia-
vau ir aš. Rajono savivaldybė 
nupirko bilietą į Vokietiją, 
kur pirmą kartą stažavausi 
Germersheimo rajono savi-
valdybėje, kitą kartą mokiausi 
Schneverdingeno Gamtos apsau-

gos akademijoje. Dar ,,sodros“ 
buvau komandiruotas į savaitės 
mokymus kiolne. kad kelionė 
nebūtų „zanic“, turėdamas gerų 
ryšių su vietos savivaldybės va-
dovais, atvežiau dvi „furas“ in-
ventoriaus ir medicininės įrangos 
Anykščių ligoninei. ir nors tarp 
geradarių portretų, kabančių 
ligoninėje ant sienos, manęs nėra 
- ne tai svarbiausia. Džiaugiuosi, 
kad susirgę anykštėnai guldomi į 
mano išrūpintas lovas. 

kitais atvejais blaškiausi po 
užsienius už savo pinigus ar 
draugų, kurie pakvietė, svetin-
gumo dėka. Vykau į sportinių 
bėgimų varžybas, viešėjau pas 
bičiulius, lankiau kurortus ir 
turistines vietas ne už valdiškas 
„babkes“. kokius tikslus išvy-
koms į užsienį kelia savivaldybė 
ir ar jie pasiteisina? Bent kartą 

per metus ji turėtų pateikti viešą 
ataskaitą apie tokio bendradar-
biavimo naudą. sutinku, kad 
smagu atsipalaiduoti su linksma 
kompanija svetingoje šalyje, 
kita vertus, tai nepigiai kainuo-
ja.  Man ne kartą teko oficialiai 
lankytis Baltarusijoje, Ukrainoje 
- įspūdis: padoriai pagerta, o 
naudos šnipštas. Dabar vadovai 
į kelionę vežasi gražias moteris, 
aš, deja, su savimi pasiimdavau 
dvimetrinį stambaus sudėjimo 
brigadierių savelijų Petrovičių. 
jis išgerdavo už du ir turėjo 
gražų balsą, o tokie žmonės 
kompanijoje yra aukso vertės. 
Betgi tai vyko  Brežnevo laikais, 
kuomet panašius rajonus ir 
įmones suporuodavo ir liepdavo 
socialistiškai lenktyniauti. nau-
dos buvo mažai, tačiau linksmy-
bių - ojo joj.
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 ,,Pragiedrulių stebuklas“ fotografijose
Raimondas GuOBIS

Rugsėjo 8 – ąją, minint Tautos dieną, Svėdasų bibliotekos meno 
galerijoje atverta didžiojo svėdasiškio Juozo Tumo - Vaižganto 
150 metų jubiliejui skirta fotografijų paroda ,,Pragiedrulių ste-
buklas: žemė ir žmonės“. Iš viso 27 vaizdai, į kuriuos bandžiau 
sudėti visą Svėdasų krašto šviesą, džiaugsmą, gėrį, tikriausią ste-
buklą, kuris vis dar tęsiasi. 

Nuotraukos rinktinės, išrankiotos bene iš dešimties metų ar-
chyvo, tikriausio lobyno, kurį sugrįžus į tėviškę pavyko sukaupti. 
Negailestingas laikas keičia žemės veidą, o geriausieji žmonės iš-
keliauja į amžinybės sodus.

Pirmasis vaizdas - prieš ke-
lerius metus danguje tarsi akis 
tarp debesynų  pasirodęs ir kelias 
valandas giedru žvilgsniu žemę 
stebėjęs pragiedrulys, tikriausias 
ženklas, kurį tereikia teisingai 
suprasti. 

Antrasis vaizdas švysteli ant 
giedrume svidenančio Alaušo 
ežero liepto. Po to - idiliškas 
Svėdasų miesto vaizdas: vaka-
ro ramybė, žvelgiant iš pietinio 
kranto, pro griuvenų kalną narsiai 
bokštu kylantis grafų Marikonių 

dvaro rūmas, medžių milžinų slė-
nis, susimąstymas ir džiaugsmas 
prie pirmosios komunijos žen-
giančių mergaičių veiduose, pro-
cesijos spalvingumas, bažnyčios 
jaunimo choras, iškeltos rankos 
saliutu pagerbiantys ir iškilmin-
gai vėliavą keliantys skautai, 
mokinukai, žengiantys partizanų 
takais Šimonių girioje, jaukus 
pulkelis svėdasiškių, skaitančių 
Vaižganto raštus didžiojo rašyto-
jo paminklo papėdėje, Vasario 16 
-  osios džiaugsme besišypsantys 
gimnazistai, Kajetono Sklėriaus, 
nuostabiausiojo spalvų mago, 
nepralenkto akvarelės meistro, 
garbei į Kunigiškius piešti susi-
irinkusios jaunosios dailininkės, 
balsingosios svėdasiškės daini-

ninkės dainų šventėje Vilniuje. 
Tarsi vaidila kankles laiko ir 
įdėmiai žvelgia nuostabusis Bro-
nius Neniškis, su savo auksakarte 
kumelaite per miestelį važiuoja 
visiems reikalingas Valevičiaus  
Gintas, Bronius Žekonis, prisė-
dęs ant suolo pašalyje, prie legen-
dinio ,,Australijos“ rūmo rimtyje 
sustingęs Valentinas Fiodorovas 
- čia jis augęs. 

Kantriai žuveles vilioja Juozas 
Gaučys. Kėpso į ledą įsmeigta 
peikena, spindi kelios sugautos 
žuvelės, tai buvę prieš pat Vely-
kas. Gulbių šokis ant pavasario 
ledo, baltoje amžinybėje skendin-
tys kapinių bokštai, senolės Zofi-
ja Grižienė ir Fausta Merkienė, 
jau bene 102 metus Svėdasuose 

gyvenanti, jų į amžinybę kryps-
tantys žvilgsniai, senojo Malaišių 
kaimo dėdienės – dvi Gryžaitės ir 
Budreikaitė - visos pamaldžio-
sios senmergėlės, Juodžiaus kel-
mas ir rudens auksuose švytintis 
Vaižganto paminklas bei tikriau-
sias ,,Pragiedrulių lieptas“ su ant 
jo ramybę surandančia Rimante 
Grižaite.

Paroda - savotiška šių metų 
,,Vaižgantiados“ dalis, kurią pa-
rengti pagelbėjo ir Anykščių ra-
jono savivaldybė, turėtų veikti 
iki spalio vidurio, o gal net iki pat 
Visų Šventės. Verta ir teisinga, 
smalsu užsukti ir pasižiūrėti, juk 
ši paroda J. Tumo  - Vaižganto 
jubiliejui, Svėdasams ir visiems 
svėdasiškiams skirta.

,,Tikėjimo virsmas: susimąstymas ir džiugesys...“ 

„Juodžiaus akmuo: Vaižganto tėviškės ramybė.“ 

„Vaižganto raštų skaitymai rugsėjo 8 - ąją, Tautos dieną, rašyto-
jo paminklo papėdėje“.

Raimondo Guobio fotoparodos darbai.
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spektras

(Atkelta iš 6 psl.)
Manyčiau, kad knyga yra amžina 

ir jos niekas nepakeis, kaip ir inter-
netiniai laikraščiai negali pakeisti 
spausdintų. Spausdinta knyga turi 
savo energiją ir yra daug mielesnė už 
elektroninę knygą. Tikiu, kad knygai 
išnykimas negresia, nors yra tuo 
abejojančių, tačiau mano nuomonė, 
kad spausdinta knyga buvo ir bus 
vertinga ir reikalinga. Knygų tiražai 
dideli, skaitytojų daug, vargu ar gali 
ją kas pakeisti…

- Didžiulių vardu pavadinta 
Anykščių viešoji biblioteka, bet ar 
tokio įamžinimo užtenka? Gal Di-
džiulių vardą vertėtų suteikti dar 
kokiam objektui ar įstaigai?

- Į šį klausimą man atsakyti sunku. 
Čia galėtų tarti žodį jų kūrybinio pa-
likimo tyrinėtojai. Manyčiau, kad L. 
Didžiulienės - Žmonos vardu galima 
būtų Anykščiuose pavadinti gatvę, 
kurioje veikia nemažai kavinių. Tose 
kavinėse svečius reikėtų vaišinti pa-
tiekalais iš Didžiulienės receptų kny-
gos. Ji juk pirmojo šeimininkėms 
skirto vadovėlio autorė. 

- Esate Anykščių Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premijos 
laureatas, Anykščių Teresės Mi-
keliūnaitės kraštotyros draugijos 
narys. Gal papasakotumėte, kaip 
vertinate šios anykštėnės muzieji-
ninkės ir kraštotyrininkės indėlį į 
Anykščių krašto pažinimą? Ko iš 
tyrinėtojos galima pasimokyti?

- Man labai smagu, kad mūsų ke-
liai su Terese Mikeliūnaite tarsi  yra 
susipynę. Aš išvažiavau gyventi iš 
Anykščių krašto į Panevėžį, o ji, gi-
musi Panevėžyje, išvyko į Anykščius 
ir čia darbavosi iki gyvenimo pabai-
gos. Ji buvo kraštotyrininkė, kurios 
vardą reikia tarti su didžiule pagarba.  
Geriausiai Anykščių kraštotyrininkę  
apibūdina kunigas Justas Jasėnas: 
„T. Mikeliūnaitė ypatingai Dievulio 
buvo apdovanota, todėl nieko ir ne-
pasiliko sau, gyvenimo valandas lyg 
ant kokio aukuro sudėjusi, sudėjusi 
ir vienatvę, ir mąstymus bei maty-
mus. Tai, kas jos padaryta, pasakyta 
ar nubrėžta, liko ne metams, ne pen-
kmečiui, bet šimtmečiams. Belieka 
tik stropiai dirbti tarnaujant, ieškant 
kultūroje ir kūryboje šviesos, sutelk-
tumo, vienybės.“ 

Manau, kad išmintinga visiems 
kraštotyrininkams tęsti tai, kas ka-
daise jos nubrėžta.

T. Mikeliūnaitės indėlis į Anykš-

čių krašto pažinimą yra didžiulis. 
Ji padarė daug – įkūrė Kraštotyros 
draugiją Anykščiuose, vadovavo 
kraštotyros ekspedicijoms, rūpino-
si muziejaus fondų kaupimu, eks-
pozicijos parengimu. Jos rūpesčiu 
restauruotas A.Žukausko-Vienuolio 
namas, konservuota A. Baranausko 
klėtelė, pastatytas naujasis muzie-
jaus administracinis pastatas – fondų 
saugykla, sutvarkyta, restauruota J. 
Biliūno sodyba Niūronyse bei Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių na-
mas Griežionėlėse,  suremontuota 
senoji Anykščių koplyčia. 

Iš T. Mikeliūnaitės galima pasimo-
kyti stiprybės ir atkaklumo, stengtis 
nepasiduoti,  su dideliu susikaupimu 
nuoširdžiai dirbti savo kraštui.

- Esate vyresnės kartos krašto-
tyrininkas. Ar neatrodo, kad kraš-
totyra, plečiantis informacinėms 
technologijoms, praranda popu-
liarumą? Ar kraštotyra nebėra 
tik vyresnės kartos žmonių užsiė-
mimas? Ar nebijote, kad ilgainiui 
kraštotyrininkų gali nebelikti?

- Gal kam nors ir atrodo, kad infor-
macinės technologijos gali išstumti 
kraštotyrą ar kad ji praranda popu-
liarumą, tačiau galiu patikinti, kad 
taip nėra. Pirmiausia tai parodo gau-
sus Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos narių skaičius. 
Tokių kaip aš  draugijoje yra dau-

Tautvilis Uža: Troškimas nepamiršti 
liudija pagarbą istorijai

giau kaip 60.  Anykštėnai, išvykę į 
Vilnių, Kauną, Uteną, Panevėžį ir 
net į Ukrainą, sugrįžta į Anykščius ir 
aktyviai dalyvauja Anykščių Teresės 
Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos 
veikloje, susirenka  į kraštotyrininkų 
sambūrius, pasakoja apie savo nu-
veiktus darbus, dalijasi patirtimi. 

Kraštotyrininkai tęsia T. Mi-
keliūnaitės veiklą – organizuoja 
ekspedicijas. Pavyzdžiui, 2013 m. 
ekspedicijos metu buvo užfiksuoti 
Anykščių, Debeikių ir Viešintų se-
niūnijų kaimų kapinių, pakelių, sody-
bų kryždirbystės paminklai, jų įrašai, 
nustatinėjama autorystė ir pastatymo 
intencijos, surinkti kontekstiniai fol-
kloro motyvai. Ekspedicijose buvo 
ugdomas jaunosios kraštotyrininkų 
kartos smalsumas ir pastabumas, pa-
garba kultūros paveldo objektams, 
parodytas profesionalaus duomenų 
kaupimo vietovėje pavyzdys. Įgy-
vendinant kraštotyrininkų parašytą 
projektą, ekspedicijos metu buvo ap-
lankyta daugiau kaip 30 kapinių. 

Kraštotyrininkų veikla darosi 
įvairiapusė – vieni renka medžiagą ir 
leidžia knygas, kiti tyrinėja savo gi-
minės istoriją ir sudarinėja giminės 
medžius, dar kiti vykdo mokslinę 
kraštotyrinę veiklą – dirba archy-
vuose ir renka medžiagą, svarbią 
Anykščių kraštui, rengia mokslinius 
straipsnius. Žinoma, kad tokių kraš-
totyrininkų kaip aš, kurie dar tebe-
vaikšto pas žmones, užrašinėja jų 
pasakojimus, fotografu fiksuoja tai, 
kas dar yra išlikę, mažėja. Tačiau at-
siranda nauji kraštotyros medžiagos 
rinkimo būdai ir jie tik papildo tai, 
kas buvo anksčiau daroma, bet  ne-
išstumia. 

- Kokias reikšmingesnes šventes 
švenčia viešintiškiai?

- Mažuose miesteliuose jaunimo 
liko nedaug, o vyresnės kartos žmo-
nėms (be bažnyčios organizuojamų) 
visos šventės, renginiai yra laukiami 
ir malonūs. Nuolat paminimos vals-
tybinės šventės, tokios kaip Sausio 
13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji 
ir kitos. Didžiausia šventė vyksta 
rugsėjo pabaigoje – Mykolinės. Po 
iškilmingų šv. mišių žmones links-
mina keletas meno kolektyvų, vyks-
ta prekybininkų mugė. 

Šiemet, minint Povilo Jurkšto gi-

mimo šimtmečio jubiliejų, buvo ofi-
cialiai atidarytas jo vardo muziejus. 
Muziejaus raktai patikėti Viešintų 
bibliotekininkei Jolantai Mameniš-
kienei. Muziejuje buvo   švenčiama 
Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavi-
mo – Valstybės diena. Taip pat šią 
dieną P.Jurkšto muziejuje  pristačiau 
savo šeštąją knygą „Viešintiškių so-
dybos“. Į svečius atvyko Panevėžio 
raj. Šilagalio kultūros centro voka-
linis kvartetas, vadovaujamas Jono 
Mališausko. Šventės organizatorė 
J.Mameniškienė, pasveikinusi visus 
su Valstybės diena, žodį suteikė bene 
vyriausiajam miestelio vyrui – kraš-
totyrininkui, Viešintų seniūnaičiui 
Algimantui Bekeniui. Jis papasako-
jo, kaip atrodė Viešintos senovėje. 
Pasakojimą tęsė Viešintų bendruo-
menės pirmininkas, Garbės pilietis 
V.M. Zaikauskas. Jis papasakojo, 
kaip vyko muziejaus pastatų rekons-
trukcija. Viešintų gyventoja, buvusi 
mokytoja Renė Marija Juknevičienė 
prisiminė, kaip pokaryje Viešintos 
neturėjo geros mokyklos – teko mo-
kytis  keliuose senuose pastatuose, o 
mokinių buvo per 400. Kad ir sunkio-
mis sąlygomis,  visi buvo išsimoks-
linę, daugelis iš jų baigė aukštuosius 
mokslus. Dabar Viešintos turi  er-
dvią, gražią mokyklą, deja, mokinių 
belikęs nepilnas pusšimtis. Viešintų 
seniūnijos seniūno pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskienė pasveikino šventės 
dalyvius, man įteikė Padėkos raštą 
už naujos  knygos išleidimą. Šventės 
organizatorei pasiūlius, papasakojau 
apie šios knygos kelią nuo idėjos iki 
išleidimo. Knygoje yra 512 puslapių, 
įamžinta 230 sodybų, du dvarai, iš 
viso sudėtos 1957 nuotraukos. Šven-
tę lydėjo kvarteto atliekamos dainos. 
Sugiedojus himną, įsiamžinus ben-
droje nuotraukoje, prie kavos puode-
lio ir sumuštinių dar ilgai skambėjo 
dainos. Viešintiškiai skirstėsi su gera 
nuotaika.

- Gal galite skaitytojams at-
skleisti, kokias dar knygas norė-
tumėte išleisti? Gal kuri nors jau 
ruošiama publikuoti?

- Minčių ir noro visada yra.... Da-
bar daugiau laiko skiriu šventėms ir 
renginiams fotografuoti. Gal kažkas 
liks istorijai...

-AnYkŠTA

Bendruomenės šventes ir sambūrius Tautvilis Uža išskyrė kaip Viešintų stiprybę. 
Vienoje švenčių organizatoriai ir dalyviai susirinko bendrai nuotraukai. Sėdi iš kairės: Aušra Rai-
lienė (T.Užos dukra), Tautvilis Uža, Eglė Sabaliauskienė, Vitas Zaikauskas (ant jo kelių sėdi Eino-
ras Babrauskas (buvusios Viešintų mokytojos Stefos Maciukienės anūkas), Algimantas Bekenis ir 
Jolanta Mameniškienė. 

Tautvilio Užos asmeninio albumo ir „Anykštos“ nuotr.

Tautvilis Uža viešintiškiams pasakoja apie naująją knygą.

Pabrangino. Lietuvos ban-
ko (LB) valdyba patvirtino 2020 
metais galiosiantį maksimalų 
mėnesinį komisinį atlyginimą už 
pagrindinės mokėjimo sąskaitos 
paslaugą – 1,52 euro. Socialinę 
paramą gaunantiems asmenims 
galios per pusę mažesnė kaina. 
„Augant pajamoms, didėja ir gy-
ventojų išlaidos, todėl natūraliai 
kyla ir maksimalus pagrindinės 
mokėjimo sąskaitos paslaugos 
įkainis, tačiau mažiau, nei galė-
tų pagal bendrą vartojimo išlaidų 
didėjimą“, – pranešime sakė LB 
valdybos narys Marius Jurgilas. 
Nuo 2017-ųjų vasario, kai buvo 
pradėta teikti pagrindinės mokė-
jimo sąskaitos paslauga, iki šių 
metų pabaigos galioja 1,50 euro 
per mėnesį maksimalus komisi-
nis atlyginimas už šią paslaugą. 
Naujas maksimalus įkainis patvir-
tintas atsižvelgiant į Maksimalaus 
komisinio atlyginimo už pagrindi-
nės mokėjimo sąskaitos paslaugą 
apskaičiavimo metodiką.

Kontrabanda. Kybartų kelio 
poste ketvirtadienio rytą muitinin-
kai sulaikė rūkalų kontrabandos už 
beveik 2 mln. eurų, pranešė Muiti-
nės kriminalinė tarnyba. Iš Rusijos, 
Karaliaučiaus srities, vilkiku „Re-
nault“ atvažiavęs Rusijos pilietis 
S. M., muitinėje deklaravo vienai 
Kauno rajono įmonei gabenantis 
plastiko granulių krovinį. Pati-
krinus vilkiką mobiliąja rentgeno 
kontrolės sistema, pareigūnams 
kilo įtarimų, kad vežamos visai 
kitokios prekės. Atidarius vilkiko 
duris muitininkai rado cigarečių 
dėžes, net nebuvo bandyta jų slėp-
ti.  Pirminiais duomenimis, vilkike 
vežta mažiausiai 653 tūkst. pakelių 
rusiškų cigarečių „New Line NL“.
Vairuotojas sulaikytas dviems pa-
roms, Muitinės kriminalinė tarny-
ba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
neteisėto disponavimo akcizais ap-
mokestinamomis prekėmis.

Akcizai. Alkoholio akcizų pa-
jamos per šių metų aštuonis mė-
nesius išaugo dešimtadaliu. Tai 
didžiąja dalimi lėmė vasario mė-
nuo, kaip prieš stipraus alkoho-
lio akcizo tarifo padidinimą nuo 
kovo pradžios, verslas didino šių 
gėrimų atsargas. Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos (VMI) duome-
nimis, deklaruoti alkoholio akci-
zai sausį–rugpjūtį siekė 227,697 
mln. eurų – 10 proc. daugiau nei 
per tą patį 2018-ųjų laikotarpį. 
Tik vasarį deklaruotų akcizų suma 
siekė 68,828 mln. eurų (4,2 karto 
daugiau ne prieš metus) ir sudarė 
30,2 proc. visų per aštuonis mėne-
sius deklaruotų akcizų. Spiritinių 
gėrimų akcizų pajamos šiemet 
išaugo 16,6 proc. iki 140,19 mln. 
eurų, vyno – 8,9 proc. iki 24,657 
mln. eurų, tarpinių produktų – 2,8 
proc. iki 4,833 mln. eurų, tuo tar-
pu alaus – sumenko 2,2 proc. iki 
58,017 mln. eurų. Didmeninė pre-
kyba alkoholiu, akcizų sandėlių 
duomenimis, sausį–rugpjūtį taip 
pat augo: spiritinių gėrimų 12 
proc., vyno – 6,2 proc., tarpinių 
produktų – 2,5 procento. 2,2 proc. 
sumenko tik alaus didmeniniai 
pardavimai. Bendros per aštuonis 
mėnesius deklaruotos akcijų paja-
mos siekė 978,455 mln. eurų – 4,2 
proc. daugiau nei prieš metus. De-
galų akcizų pajamos padidėjo 3,1 
proc. iki 547,823 mln. eurų, ciga-
rečių akcizų pajamos – 1,4 proc. 
iki 202,935 mln. eurų.

-Bns
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parduoda

įvairūs

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-647) 33713.

Sodybą Gečionių vs., (naujai re-
konstruotas 85 kv. m. namas, ūki-
nis pastatas, pirtis, tvenkinys, 48 
a. sklypas). Kaina 69 000 Eur. 

Tel. (8-685) 45762.

Sodybą (rąstinis namas, 27 a 
žemės, ūkiniai pastatai, kaina apie 
20000 Eur). 

Tel. (8-645) 73236.

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.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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.

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

Tel. (8-612) 10271.

1 kambario butą J. Basanavičiaus 
g. (I aukštas, 38 kv.m).

Tel. (8-674) 22282.

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

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

Kuras

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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.

Kita

Įvairius baldus už simbolinę kai-
ną. Sausas malkas.

Tel. (8-600) 69646.

Pieningos karvės veršingą telyčią.
Tel. (8-679) 25678.

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. 

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Traktorius: T-150K su kultiva-
toriumi, DT-20, MTZ-52 dalimis, 
sunkvežimį ZIL-130 (dyzelinas, 
TA). 

Tel. (8-641) 57036.

Savos gamybos traktorių su pa-
dargais. Kaina 550 Eur.

Tel. (8-686) 99263.

Transporterį ir šaldytuvą. 
Tel. (8-614) 33422.

Mėšlo transporterį, pieno šaldy-
tuvą 1,7 tonos. 

Tel. (8-600) 24747.

Bulves.
Tel. (8-381) 4-85-25.

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.

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

Tel. (8-622) 58043.

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

Tel. (8-685) 68182.

Valo kaminus, pečius - krosnis, 
židinius.

Tel. (8-610) 08039.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 18885. 

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

Tel. (8-678) 53169.

Tvenkinių kasimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. Žemės 
lyginimo darbai.

Tel. (8-626) 24603.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

nuomoja
Medinų kaime išnuomoja 4 ha 

žemės sklypą.
Tel. (8-620) 50116.

KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS Į ANYKŠČIŲ MIESTO SENIŪNAITIJŲ 
SENIŪNAIČIUS Š. M. SPALIO 7-11 D. VYKSIANČIUOSE RINKIMUOSE

Vadovaujantis Anykščių rajono 
savivaldybės seniūnaičių rinki-
mų ir atšaukimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybos 2017 m. kovo 
30 d. sprendimu Nr. 1-TS-80 „Dėl 
Anykščių rajono savivaldybės se-
niūnaičių rinkimų ir atšaukimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
kviečiame iki š. m. rugsėjo 30 
d. siūlyti kandidatus į Anykščių 
miesto seniūnaitijų seniūnaičių 
pareigas.

Anykščių mieste yra įsteigtos 6 

seniūnaitijos: Ažupiečių, Centro, 
Janydžių, Jurzdiko, Ramybės, 
Pušyno.

Kandidatus į seniūnaičius gali 
siūlyti pilnamečiai gyventojai, 
deklaravę gyvenamąją vietą se-
niūnaitijos teritorijoje ir seniūnai-
tijoje veiklą vykdančios bendruo-
meninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali 
būti siūlomas pilnametis seniū-
naitijos gyventojas, deklaravęs 
gyvenamąją vietą toje seniūnaiti-
joje, kurioje jo kandidatūra siūlo-

ma į seniūnaičius.
siūlant kandidatus į seniūnai-

čius, kartu su siūlymu reikia pa-
teikti: 

- rašytinį kandidato sutikimą; 
- kandidato asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento kopiją;
- kandidato gyvenimo aprašy-

mą; 
- patvirtintą susirinkimo pro-

tokolo kopiją arba jo išrašą, jei 
kandidatą siūlo bendruomeninė 
organizacija.

Daugiau informacijos ir kan-

didato sutikimo formą galima 
rasti - https://www.anyksciai.
lt/veiklos-sritys/kita/anyksciu-
miesto-seniunaitiju-seniunaiciu-
rinkimai/343

 
Dokumentai dėl kandidatų į 

Anykščių miesto seniūnaitijų 
seniūnaičius priimami bei kon-
sultacijos teikiamos Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos „Viename langelyje“ (J. Bi-
liūno g. 23, Anykščiai,  tel. 8 381 
50649, el. p. loreta.pesliakiene@

anyksciai.lt) arba Bendrajame ir 
ūkio skyriuje 110 kab., tel. 8 381 
58146, el. p. algirdas.zalkaus-
kas@anyksciai.lt.

 
Anykščių miesto seniūnaitijų 

seniūnaičių rinkimai vyks š. m. 
spalio 7 – 11 d. nuo 10.00 val. 
iki 18.00 val. adresu J. Biliūno g. 
23, Anykščiai,  Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 108 
kab. (I a. salė).

Užsak. nr. 1023

Aknystos socialinės globos namai skelbia nereikalingo 
arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto 

pardavimo aukcioną.

Aukcionas vyks 2019 m. spalio mėn. 15 d. 10 val. Aknystos socialinės globos namuose adresu: Miško g. 2, 
Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. Prekes apžiūrėti ir užsiregistruoti galima Aknystos socialinės globos 
namuose darbo dienomis nuo 10 iki 15 val.

Atsakingas asmuo – vyriausiasis energetikas Artūras Kalenda. Telefonai pasiteirauti (8 381) 57800 ir mobi-
lus telefonas 8 611 20809. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba banko pavedimu 
per 3 darbo dienas.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas bus rengiamas  š. m. spalio mėn. 22 d. tuo pačiu laiku 
ir adresu.

Užsak. nr. 1021

2019 m. rugsėjo 26 d. 11 val. 
šaukiamas Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 7-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val.  III a. 
304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 
108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 
13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 
15 val.  II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių 
rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

Užsak. nr. 1022
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parduoda

Perka grikius
Tel. (8-683) 85009.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
Bulius ir telyčias 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Perka/paima obuolius. Sutvarko 
sodą: išgrėbia lapus, surenka su-
gedusius krituolius. Gali apgenėti 
medžius.

Tel. (8-606) 60545.

Superka obuolius. Duoda didmai-
šius. Pasiima iš namų. Reikalingi 
obuolių supirkėjai.

Tel. (8-618) 25497.

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

(8-686) 23411.

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

(8-686) 23411.
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.

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

Tel. (8-611) 55157.

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

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 22 d. (sekmadienį) prekiausime 
„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

anykščių miesto cen-
tre keičia pusę namo 
(78 kv. m, naujas stogas, 
patogumai, įvairus šildy-
mas, privestas miesto šil-
dymas - yra galimybė prisi-
junti) į mažesnį plotą (1-2 
kambarių butą. Pirmame ir 
penktame aukšte nesiūlyti). 
Arba parduoda.

Tel. (8-621) 10023.

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

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

oras

+6

+15

mėnulis
Rugsėjo 21 d. - 23 d. delčia

Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 
Virmantė.

Matas, Mantvilas, Viskintė.
šiandien

rugsėjo 22 d.

rugsėjo 23 d.
Linas, Teklė, Galintas, Galintė, 
Lina, Linė.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

- Varom pas bobas!
- Na ne, žinai gi, mano žmona 

jauna, graži…
- Aha! Supratau. Varom pas tave.

***

Ateina lankytojas pas psichotera-
peutą. Tas klausia:

- Kaip reikalai?
- Gerai.
- Tai ko atėjot?

***

Direktorius sako tarnautojui:
- Jūs būtumėte puikus nusikaltė-

lis.
- Kodėl gi, viršininke? - nustemba 

darbuotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, 

niekaip negaliu rasti jokių jūsų vei-
klos pėdsakų.

***

Pacaniokas bare kabina merginą:
- Panele, o jūs, turbūt, grožio sa-

lone buvote?
- Taip, - sako, - o ką?
- Uždaryta buvo, ane?

***

Kalbasi du draugai.
- Aš su žmona išsiskyriau, visą 

turtą pasidalinom.
- Kaip jums tai pavyko? Pas jus gi 

ne butas, o gausybės ragas.
- Taip ir pasidalinom: man gausy-

bė, jai ragas.

***

- Brangusis, nupirk kilimą, - sako 
žmonelė vyrui.

- Kilimas - per didelė prabanga, 
ant šluotos skraidyk, - atšauna vy-
ras.

***

Pareina žmona namo ir sako savo 
vyrui:

- Brangusis, tu greitai tapsi tėčiu!
Vyras pabąla ir sušnabžda:
- Tai vis dėl to ji tau viską papa-

sakojo...?

Amiliutė pradeda prekybą Anykščių Obuolinėse Obuolinės jau ant nosies -
Visas miestas pasipuošęs.
kas į mugę, kas bažnyčion -
Viską reikia išbandyti.

Amiliutė kaip į balių 
Pasisiuvo jau suknelę -
eis ragaut patiekalų,
Į Anykščius suvežtų.

Į ekskursiją naktinę 
nuskubės ji pirmutinė: 
iškylauja su ,,ikarus",
Upę perplaukia baidarėm...

Teprabočija Veryga -
Vyno ji pradės prekybą, -
Geras trunkas jos - naminis,
Patentuotas obuolinis. 

kam šlakelį, kam stiklinę,
kad užkaitintų krūtinę, -
Ir serbentinis neblogas - 
net seniūnui rovė stogą...

Prie Anykščių seniūnijos -
Amiliutės palapinė,
iškabą visi juk mato -
,,Į eugenijaus sveikatą !“

Moksleiviai migruos tarp Anykščių ir Alantos
(Atkelta iš 1 psl.)

Neturintys vidurinio išsilavini-
mo šiais mokslo metais Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių filiale mokysis virėjo 
bei technikos priežiūros verslo 
darbuotojo mokymo programų. 
Tarp jau įgijusių vidurinį išsi-
lavinimą populiariausios buvo 
apsaugos darbuotojo, motorinių 
transporto priemonių kroviniams 
vežti vairuotojo, virėjo, poilsio 
paslaugų agento, kompiuterinių 
tinklų derintojo mokymo progra-
mos.

Norintieji  įgyti profesinį išsi-
lavimą  dar galės dalyvauti lap-
kričio 11 – gruodžio 11 vyksian-
čiame papildomame priėmime.

Iš viso šiais mokslo metais  
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos Anykščių filiale mo-
kysis 206 moksleiviai - pernai jų 
buvo 185.

Nuo rugsėjo 1 dienos buvusią 

Anykščių technologijos mokyklą 
prijungus prie Alantos technolo-
gijos ir verslo mokyklos, įstaiga 
tapo šios mokyklos filialu.

,,Manau, kad reorganizacija 
mums bus naudinga, nes dabar 
mes paprasčiau galėsime naudo-
tis Alantos technologijos ir vers-
lo mokyklos mokymo baze. Ats-
tumai tarp mokyklų nėra dideli, 
nuvažiuoti galimybių turėsime, 
Alantos technologijos ir verslo 
mokykla atsiunčia autobusą, nu-
siveža, parveža. Mūsų mokymo 
baze Anykščiuose galės naudotis 
į Alantos technologijos ir verslo 
mokyklą priimti moksleiviai. Pa-
vyzdžiui, bus bendra vairavimo 
mokykla: nesigirdami galime 
tvirtinti, kad šioje srityje mes 
esame stipresni, turime didesnę 
vairuotojų rengimo patirtį. Mes 
turime šaudyklą, kuri turėtų būti 
įdomi Alantoje besimokantiems 
moksleiviams“, - apie naujo eta-

po galimybes kalbėjo Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo direktorius Ra-
mūnas Zlatkus.

R.Zlatkus vylėsi, kad Anykščių 
technologijos ir Alantos techno-
logijos mokykloms tapus vienu 
juridiniu vienetu, bus skirta lėšų 
mokyklos Anykščiuose naujos 
infrastruktūros sukūrimui - esą 
tai buvo pažadėta.

Lietuvoje tarp profesinio mo-
kymo įstaigų vyrauja konkurenci-
ja, tačiau dabar jos tarp Anykščių 
ir Alantos, R.Zlatkaus manymu, 
nebeliks.

,,Liks sveikas bendradarbiavi-
mas ir mokymo programų pasida-
lijimas.Turėtų būti tai naudinga 
mokiniams, o drauge ir darbuoto-
jams“, - sakė R.Zlatkus.

Anykščių krašto profesinio mo-
kymo ištakų pradžia siekia  1949 
metus, kai buvo  įkurta Panevėžio 
specialioji žemės ūkio mecha-

nizavimo amatų mokykla Nr. 2, 
1960 m. ji  perkelta į Troškūnus 
ir pradėjo veiklą  kaip Troškūnų 
žemės ūkio mechanizavimo mo-
kykla Nr. 2.  Ji ruošė specialis-
tus žemės ūkiui: plataus profilio 
traktorininkus, šaltkalvius re-
montininkus ir vairuotojus. 

Nuo 1985 metų mokykla iš 
Troškūnų perkelta į Anykščius. 
1985 metais ji pradėjo veiklą 
Anykščiuose kaip 62-oji pro-
fesinė technikos mokykla. Nuo 
1989 metų  mokykla vadinosi  
Anykščių žemės ūkio mokykla. 
Nuo 2006 metų ji  buvo  perduota 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
reguliavimo sričiai. 

Pernai Vyriausybė nusprendė 
dalį šalies profesinio mokymo 
įstaigų reorganizuoti - tuomet ir 
priimtas sprendimas Anykščių 
technologijos mokyklą atiduoti 
Alantos verslo ir technologijos 
mokyklos globon.

situacija

Laukiame išsamesnio tyrimo
Pasklidus žiniai, kad Anykščių rajono mero patarėja Gabrie-

lė Griauzdaitė - Patumsienė į ,,Facebook“-ą įsidėjo nuotrauką iš 
Mirgorodo (Ukraina) SPA, visi redakcijos vyrai iškart ,,išėjo“ į 
jos puslapį. Ir visi nusivylė. SPA hole, o ne vonioje, politikė sėdi... 
Žinia, į vonią nedaug kas lipa su drabužiais...

Mirgorode lankėsi Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius, savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešai-
tė, G.Griauzdaitė - Patumsienė, 
,,Gojaus“ šokėjai, sporto centro 
imtynininkai. ,,Mirgorodo meras 
Sergejus Solomacha susigiminia-
vusių miestų vadovus pakvietė 
į dalykinį susitikimą, kuriame 
dalyvavo Mirgorodo privačių ir 
žinybinių sanatorijų atstovai. Su-
sitikimo metu buvo pristatytas 
kurortas, sanatorinis gydymas, 
aptartos bendradarbiavimo gali-
mybės“, - skelbiama Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 

internetiniame puslapyje.
Pirmiausia sanatorinio gydymo 

sferoje su Mirgorodu Anykščiai 
bendradarbiavimo galimybių ne-
labai daug turi. Mat SPA Vilnius 
Anykščiai lyg ir sanatorinio gy-
dymo paslaugų neteikia. Bet gal 
mūsiškiai, vadovaudamiesi ukrai-
niečių patirtimi, poilsio namus 
,,Šilelis“ atstatys? 

Kita vertus, norint išsiaiškinti, 
kokia Mirgorodo gydyklų ar SPA 
kokybė, neužtenka nueiti tik iki jų 
holo. Būtina išbandyti baseinus, 
hidromasažus, šiaip masažus ir t.t. 
Tikimės, kad per kitą vizitą jau-
nosios Anykščių politikės atliks 

išsamesnį Mirgorodo SPA tyri-
mą ir pasidalys įspūdžiais (ypač 
nuotraukomis) savo FB. To ne tik 

redakcijos vyrai laukia, bet ir visa 
,,Anykštos“ skaitytojų vyriškoji 
populiacija. 

Nuotrauka iš Gabrielės Griauzdaitės - Patumsienės ,,Facebook“ 
profilio, kurią ji įsidėjo po vizito į Mirgorodą.


