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Dėl savivaldybės teisininkų klaidų negavo 
priklausančio atlyginimo

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 26 dieną  sušauktas 7-asis Anykščių rajono tarybos 
posėdis. Skirtingai nei įprastai, šį kartą jis prasidėjo ne 10, o 11 
valandą. Posėdžio laikas pakoreguotas dėl to, kad į Anykščius su-
spėtų atvykti Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė. Posėdyje 
prisiekė ,,valstietis“ Dominykas Tutkus, pakeitęs į UAB Anykščių 
komunalinis ūkis sugrįžusį Kazį Šapoką. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos atstovė atsiprašinėjo dėl vėlavimo. Į Anykščius iš Mo-
lėtų per Alantą atvykusi moteris dėl to kaltino, kaip pati sakė, 
,,amerikietiškus kalnelius“. 

Ne mažiau smagūs kaip ,,amerikietiški kalneliai“ buvo ir kai 
kurie Anykščių rajono tarybos sprendimai, susiję su finansais - 
anykštėnų išrinktieji balsavo už medicinos įstaigų vadovų algas 
net nežinodami, kokio jos bus dydžio. Posėdyje taip pat paaiškė-
jo, kad savivaldybė ,,nusuko“ dviejų mėnesių priemoką prie atly-
ginimo laikinajai Svėdasų gimnazijos direktorei ir net negalvoja 
jos grąžinti.

Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėja Sigita Mačytė - Šulskienė pripažino, 
kad jos vadovaujamo skyriaus specialistai padarė klaidą, kuri iš 
Svėdasų gimnazijos direktoriaus funkcijas atliekančios Kristi-
nos Dilienės atėmė dviejų mėnesių priemoką prie atlyginimo. 3 psl.

Kvietimas. Anykščių Trečiojo 
amžiaus universitetas spalio mėnesį 
pradeda naujuosius mokslo metus. 
Kviečiame dalyvauti mūsų veiklo-
je. Norintieji tapti šio universiteto 
klausytojais, skambinkite telefonais: 
(8-601) 22679 arba (8-615) 27340

Ceremonija. Anykščių šv.Mato 
bažnyčia skelbia, kad rugsėjo 29 
d., sekmadienį, bus šventinami au-
tomobiliai po 9-os val. ir 11-os val. 
Šv. Mišių. Po 11-os val. Šv. Mišių 
policijos pareigūnai dalys atšvaitus.

Paroda. Rugsėjo 30 d., pirmadie-
nį, 14 val. Lietuvos Respublikos Sei-
mo III rūmų parodų galerijoje Seimo 
narys Antanas Baura atvers fotogra-
fijų parodą „Anykščiai Izidoriaus 
Girčio akimis“. Renginyje dalyvaus 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos vadovas Romas Kutka ir 
bibliotekos darbuotojai.

Gaisras. Rugsėjo 26 dieną  Ka-
varsko seniūnijos Kezių kaime 
degė 2015 metų laidos traktorius 
CATERPILLER 299 DXX HP. 
Transporto priemonė priklauso 
UAB ,,Aplinkos tvarkymas“. Per 
gaisrą sudegė visos degiosios trak-
toriaus dalys. 

Tarša. Ketvirtadienio popietę į 
redakciją užsukęs vyras atnešė pa-
ties fotografuotų nuotraukų, kurio-
se, kaip jis teigė, užfiksavo Anykš-
čiuose teršiamą Šventosios upę. 
Nuotraukos darytos prie užtvankos, 
kitapus restorano ,,BasiBasi“. Vyras 
sakė, kad į upę virstantys teršalai 
tiesiog kunkuliuoja, nuo jų sklinda 
labai nemalonus kvapas. Apie pa-
stebėtą įvykį vyras sakė aplinkosau-
gininkams nepranešęs, bet nuspren-
dęs pamatytais vaizdais pasidalyti 
su žurnalistais.

Nuoma. Dalį Anykščių rajono li-
goninės patalpų  savivaldybė žada 
išnuomoti ortopedinių ir kitokių 
įtaisų gamybos veiklai. Kaip teigia-
ma Anykščių rajono tarybai pateik-
tame sprendimo projekte, patalpas 
ketinama nuomoti atsiradus porei-
kiui. Už 1 kv.m. per mėnesį siūloma 
nustatyti 0,92 ct pradinių nuompi-
nigių dydį. Per metus už patalpų 
nuomą savivaldybė gautų 263,41 
Eur pajamų.

Kęstučio Tubio byla: pradeda lįsti pinigai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Utenos apylinkės teismo 

Molėtų rūmai ketvirtadienį, 
rugsėjo 26-ąją, tęsė buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio, kaltinamo prekyba 
poveikiu, baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Bylą nagrinėjan-
ti teisėja Monika Benetė toliau 
klausė liudininkų parodymų, 
buvo klausomi telefoninių po-
kalbių įrašai, peržiūrimi slap-
ta kamera užfiksuoti vaizdo 
įrašai. Pokalbiuose ir įrašuose 
atskleidžiami buvusios rajono 
valdžios veiklos metodai, gir-
dimos pikantiškos pokalbių 
detalės. 

6 psl.Kaltinamasis Kęstutis Tubis ketvirtadienio teisme anaiptol neatrodė palūžęs.

Pradėta 
nagrinėti 
,,Aukštaitijos 
siaurojo 
geležinkelio“ 
byla 2 psl.

Buvęs 
Andrioniškio 
klebonas 
persikraustė į 
prabangią 
sodybą 4 psl.

Tyrinėjimai 
išaugo į knygas ir 
paminklų parką

12 psl.

Dėl kertamos 
Šimonių girios - 
peticija pačiam 
Prezidentui

13 psl.



 

KONKREČIAI 2019 m. rugsėjo 28 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Mirtis. Rugsėjo 24 dieną, apie 
12.15 val., Debeikių seniūnijos 
Varkujų kaime, Ateities g., sode,  
buvo rastas vyro (g. 1997 m.), 
gyvenusio  Anykščių rajone, Mo-

liakalnio kaime, kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mina. Pirmadienį,  apie 10.15 
val., Kurklių seniūnijos Užunvė-
žių kaime, laukuose, rastas daik-
tas, panašus į karo laikų spro-
gmenį. Įvestas planas SKYDAS. 

Atvykę Lietuvos kariuomenės 
Juozo Vitkaus inžinerijos batali-
ono SSN grupės išminuotojai nu-
statė, kad rasta II-ojo pasaulinio 
karo laikų 81 mm minosvaidžio 
mina, kuri buvo sunaikinta vie-
toje.

Paieška. Pirmadienį,  apie 7.20 
val., mergina (g. 2005 m.) išvyko 
iš savo namų Kurkliuose, Kavars-
ko g., į Anykščių A. Baranausko 
pagrindinę mokyklą, kurioje mo-
kosi, ir negrįžo. Buvo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl asmens 
paieškos.

Atsisveikina. Prancūzijos visuo-
menė atsisveikinti su buvusiu pre-
zidentu Jacques'u Chiracu bus pa-
kviesta per viešą ceremoniją, kuri 
sekmadienį po pietų įvyks Invalidų 
rūmų ansamblyje Paryžiuje, penk-
tadienį naujienų agentūrai AFP 
pranešė velionio šeima. Buvęs pre-
zidentas, kuris mirė ketvirtadienį 
būdamas 86 metų, pirmadienį turi 
būti palaidotas per privačią cere-
moniją Monparnaso kapinėse sos-
tinės pietuose, šalia 2016 metais 
mirusios dukters Laurence, sakė 
J. Chiraco žentas Fredericas Salat-
Baroux.

Išplaukė. Su Didžiosios Brita-
nijos vėliava plaukiojantis tanklai-
vis „Stena Impero“, kurį daugiau 
kaip prieš du mėnesius sulaikė 
Iranas, gavęs paskutinius iraniečių 
pareigūnų leidimus penktadienį 
išplaukė, pranešė iraniečių laivy-
bos organizacija. „Stena Impero“ 
šiandien 9 val. pradėjo plaukti nuo 
stovėjimo vietos Persijos įlankos 
tarptautinių vandenų link“, – skel-
biama Hormozgano provincijos 
laivybos organizacijos interneto 
svetainėje. Trečiadienį Irano už-
sienio reikalų ministerijos atstovas 
Abbasas Mousavi sakė, kad palei-
dimo procedūra, kurią koordinavo 
jo ministerija, Irano teismų sistema 
ir uostų bei laivybos administraci-
jos, baigta. Tačiau laivo savininkė 
tuomet nurodė vis dar laukianti lei-
dimo. Liepos 19 dieną Islamo revo-
liucinės gvardijos kariai Hormūzo 
sąsiauryje apsupo „Stena Impero“ 
savo kateriais ir įlipo į tanklaivio 
denį. Laivui buvo uždrausta palikti 
Bandare Abaso uostą, nes jo įgula 
esą nesureagavo į nelaimės signalą 
ir galimai išjungė savo atsakiklį po 
susidūrimo su žvejų laivu.

Darbas. Statybos sektoriuje 
veikiančių įmonių ir jų darbuotojų 
skaičius didėja, teigia Užimtumo 
tarnyba. Anot jos, šio sektoriaus 
darbuotojų paklausa yra didesnė 
už pasiūlą, todėl darbdaviai regis-
truoja daugiau laisvų darbo vietų 
nei yra tokių darbų ieškančių as-
menų. Šių metų pradžioje statybos 
sektoriuje veikė 8420, arba 8 proc. 
visų šalyje veikiančių įmonių.  Pa-
lyginti su 2018 metais statybų sek-
toriuje veikiančių įmonių skaičius 
augo beveik 5 procentais. Pirmąjį 
ketvirtį statybos sektoriuje dirbo 
100,1 tūkst. žmonių, arba 7,3 proc. 
visų šalies dirbančiųjų. Palyginti 
su praėjusių metų atitinkamu laiko-
tarpiu, užimtųjų skaičius statybose 
augo 6,4 procento. Anot Užimtumo 
tarnybos,  daugiau kaip pusė dir-
bančiųjų statybose yra kvalifikuoti 
darbininkai ir amatininkai, nors jų 
dalis kelerius metus mažėja.

Tikisi. Baltarusija tikisi visatei-
se Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) nare tapti 2020 metų birželį, 
pareiškė šalies ekonomikos minis-
tras. Baltarusija, norą prisijungti prie 
PPO išreiškusi dar 1993 metais, re-
aliai šioje srityje kelis dešimtmečius 
nieko nenuveikė. Aktyviai derėtis 
pradėta tik 2016-ųjų pavasarį, kilus 
problemų Baltarusijos prekyboje 
su kitomis EAES narėmis, įskaitant 
Rusiją, kurios taip pat yra ir PPO 
narės. Baltarusijos prezidentas Alek-
sandras Lukašenka yra nurodęs vy-
riausybei šalį į PPO atvesti ne vėliau 
kaip 2020 metais. Dabar PPO turi 
164-ias tikrąsias nares, o dar 23-ims 
valstybėms šioje organizacijoje yra 
suteiktas stebėtojų statusas.

Prabangi klubo ,,Geras skonis” vakarienė 
surengta Anykščiuose
Rugsėjo 23-iosios vakarą „Gero skonio“ klubas savo svečius 

pakvietė į Anykščius – į viešbučio „SPA VILNIUS Anykščiai“ res-
toraną „Miške“. Specialiai šiam vakarui restorano virtuvės šefas 
Matas Žiliukas paruošė išskirtinę degustacinę vakarienę, pagar-
dintą šalia ošiančio legendinio Anykščių šilelio, taip pat sodo ir 
daržo gėrybėmis.

Vakaro svečių laukė nemažai 
staigmenų. Ypač visus įtraukė„Gero 
skonio“ viktorina, leidusi pasiti-
krinti ir pagilinti savo gastronomi-
jos bei vartojimo kultūros žinias.

Tokius vakarus jau kone du de-
šimtmečius organizuoja „Gero 
skonio“ klubo renginių iniciatorius 
– žurnalas „Geras skonis“. Kaip 
teigia šio žurnalo vyriausioji redak-
torė Rasa Ščeponienė, rašant apie 
maistą, gėrimus, vartojimo kultūrą, 
nenorėta likti vien teoretikų arena 
– siekta kartu ragauti,  diskutuoti, 
mėgautis maistu, kaskart aplan-
kant vis kitą Lietuvos restoraną ir 
skanaujant geriausių virtuvės šefų 
paruoštus patiekalus. „Gero sko-
nio“ svečiai pernai metais taip pat 
rinkosi vakarienės „SPA VILNIUS 
Anykščiai“ restorane „Miške”.
Naujasis restorano pavadinimas 
asocijuojasi su vieta, kur jis įsi-
kūręs, – legendiniu Anykščių ši-
leliu. Į restorano meniu stengtasi 
įtraukti kažką natūralaus, tiesiai iš 
miško: čia patiekiama eglių majo-

nezo, pušų aliejaus, šermukšnių, 
šaltalankių, bruknių, spanguolių, 
įvairių grybų. Restorano virtuvės 
šefas Matas Žiliukas, specialiai 
šiam vakarui paruošęs degustacinę 
vakarienę, suteikė galimybę „Gero 
skonio“ klubo svečiams pasimė-
gauti meniu, praturtintu Anykščių 
šilelio bei sodų ir daržų gėrybėmis. 
Renginio pradžioje susirinkusieji 
ragavo burokėlių duonos su žąsų 
kepenėlėmis, kriauše ir rabarba-
rais. Vėliau skanautas vynuoginių 
pomidorų confit su plėšytu buratos 
sūriu, ,,alyvuogių žeme“ ir bal-
zamiko ikrais. Lietuviams tokie 
įprasti burokėliai naujai „suskam-
bėjo“ ragaujant salotų lapelius su 
rūkyta antienos krūtinėle ir kepintų 
burokėlių kremu bei burokėlių pu-
dra. Karštajam patiekalui pateikta 
žemoje temperatūroje ruošta bran-
dinta jautienos išpjova (55 ˚C), 
pagardinta kankorėžių aliejumi ir 
patiekta su bulvių gratenu, ,,kara-
liškuoju trimitu“ bei kaštainiais. 
Desertui mėgautasi šaltalankių le-

dais su rūkytos duonos traškučiu. 
Prie šių ypatingų patiekalų patiek-
tas ispaniškas prieš du dešimtme-
čius Valensijoje įkurtos vyninės 
„Vinedos@Bodegas Vegalfaro“, 
atstovaujamos įmonės „Maga-
zinLT“, parinktas vynas. Vakaro 
metu vynus pristatė Mindaugas 
Juknelis.

Maisto ir vyno derinimui „Gero 
skonio“ klubo renginiuose skiria-
mas ypatingas dėmesys. Vakaro 
svečiai kaskart kviečiami rinkti 
jiems labiausiai patikusį patiekalo 

ir prie jo patiekto vyno derinį, bal-
suodami svetainėje www.skonis.lt.

Renginį vedė Daiva Tamošiū-
naitė. 

Į degustacinę vakarienę galėjo 
patekti ne tik  klubo ,,Geras sko-
nis” svečiai, tuo metu SPA ,,Vilnius 
Anykščiai” viešėję žmonės, bet ir 
anykštėnai, nepagailėję 25 eurų už 
5 patiekalų ir 5 vynų degustaciją. 
Vienos Anykščių bendrovės vado-
vas į renginį savo darbuotojus at-
vežė mikroautobusiuku.

-AnYkŠTA

,,Gero skonio“ svečiais rūpinosi restorano ,,Miške“ komanda. 
Mikrofonas virtuvės šefo Mato Žiliuko rankose.

nuotrauka iš ,,Gero skonio“ ,,Facebook“ puslapio.

Nauji seniūnai - Rolandas Lančickas ir 
Ramūnas Blazarėnas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Baigėsi Andrioniškio ir Viešintų seniūnijų seniūnų konkursai. 
Abiejuose konkursuose kol kas tik išrinkta po du asmenis, kurie 
pateko į antrąjį turą. Tačiau lieka mažai abejonių, kad Andrioniš-
kio seniūnu bus paskirtas ,,valstietis“ Rolandas Lančickas, o Vie-
šintų - Anykščių rajono Tarybos narys, išrinktas pagal K.Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto sąrašą, Ramūnas Blazarėnas.

Tapęs seniūnu, R.Blazarėnas 
privalės atsisakyti rajono Tary-
bos nario mandato. Jį Taryboje 
turėtų pakeisti režisierius Jonas 

Buziliauskas, o pastarajam atsi-
sakius teisės eiti į Tarybą, durys 
į valdžią atsivers verslininkui, 
eksmero Kęstučio Tubio sūnėnui 

Gediminui Kutkai.
Žinutę apie būsimus seniūnus 

paskelbus portale anyksta.lt, pa-
sipylė komentarai, kuriais teksto 
autorius kaltinamas būrimu iš 
kavos tirščių. Aišku, yra tikimy-
bė, jog Anykščių savivaldybės 
vadovai priims kitą sprendimą 
nei mes skelbėme, tačiau ta tiki-
mybė nėra didelė. R.Blazarėnas 
abiejuose konkursuose pateko 
tarp dviejų geriausių kandidatų, 

o Viešintose antrasis asmuo iš 
dviejų geriausių yra ne anykštė-
nas, Lietuvoje gerai žinomas po-
litikas. Tad tikėtina, kad rajono 
valdžia jį bijos įsileisti į seniūno 
postą.

Realiau, jog situaciją galėtų 
pakeisti kažkurio į antrąjį turą 
nepatekusio kandidato skundai. 
Tačiau vėlgi - didžioji dalis dar-
bo vietų konkursų apskundimų 
paprastai rezultatų neduoda. 

Pradėta nagrinėti ,,Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ byla
Pirmadienį Panevėžio apygardos teismas pradėjo nagrinėti 

baudžiamąją bylą, kurioje buvusiam laikinajam „Aukštaitijos 
siaurojo geležinkelio“ direktoriui Vismantui Užalinskui inkrimi-
nuojamas didelės vertės svetimo turto pasisavinimas, apgaulingas 
apskaitos tvarkymas ir dokumentų suklastojimas, - informuoja 
Panevėžio apygardos teismas.

Buvęs direktorius kaltinamas 
tuo, kad sudarydavo fiktyvias pir-
kimo–pardavimo sutartis, pagal 
kurias jo vadovaujama įstaiga neva 
pirko įvairias įstaigos veiklai rei-
kalingas prekes (bėgius, pabėgius, 
aširačius, variklius, vagoną-cister-
ną ir kt.), nors iš tiesų jų nepirko, 
taip tyčia pasisavino „Aukštaitijos 
siaurajam geležinkeliui“ priklau-
santį didelės vertės turtą – 20 tūkst. 
eurų.

Kaltinimai V. Užalinskui pateikti 
ir dėl to, kad 2016–2018 m. jis ne-

pateikė įstaigos buhalterėms dalies 
apskaitos dokumentų, taip pat pa-
teikė į apskaitą neturinčius juridi-
nės galios bei žinomai suklastotus 
apskaitos dokumentus dėl neįvy-
kusių ūkinių-finansinių operacijų, 
taip tyčia apgaulingai tvarkė VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ buhalterinę apskaitą.

Viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkės 
yra Susisiekimo ministerija bei 
Anykščių rajono savivaldybė.

-AnYkŠTA

Siaurukas ką tik atšventė jubiliejų, o Panevėžio apygardos teis-
mas pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, susijusią su vadovavi-
mo „Aukštaitijos siaurajam geležinkeliui“ peripetijomis.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Dėl savivaldybės teisininkų klaidų negavo 
priklausančio atlyginimo

(Atkelta iš 1 psl.)

Šio ketvirtadienio posėdyje ak-
tyvumą demonstravo ,,darbietis“ 
Ričardas Sargūnas, kuriam vienin-
teliam iš 21 anykštėnų išrinktųjų 
kilo vienokių ar kitokių klausimų.

Posėdyje priimti sprendimai dėl 
Anykščių rajono pirminės svei-
katos priežiūros centro, Anykščių 
rajono psichikos sveikatos centro 
bei Anykščių ligoninės direktorių  
mėnesinio darbo užmokesčio nu-
statymo. Kaip paaiškėjo, Anykščių 
rajono tarybos nariai už šių direk-
torių algas balsavo net nežinodami, 
kokio jos bus dydžio. Sprendimo 
projektuose tik buvo paaiškinta, 
kad vadovams mokama pastovioji 
ir kintamoji atlyginimo dalis.

,,Darbietis“ R.Sargūnas paste-
bėjo, kad sprendimų projektai dėl 
Anykščių rajono medicinos įstaigų 
vadovų darbo užmokesčio tiek nu-
asmeninti, kad juose nebeliko nei 
vadovų pavardžių, nei koeficientų, 
pagal kuriuos būtų galima apskai-
čiuoti, kokio dydžio tiems vado-
vams bus mokamos algos.

,,Koeficientų dabar nėra. Dabar 
yra formulė, į kurią įrašomi skai-
čiai pagal atlyginimus, pagal duo-
menis, kuriuos įstaiga žino“, - apie 
tai, kaip skaičiuojami medicinos 
įstaigų vadovų atlyginimai, bandė 
paaiškinti Anykščių rajono savi-
valdybės gydytoja Vaiva Daugela-
vičienė.

Daugiau paaiškinti apie šiuos 
klausimus buvo paprašyta Anykš-
čių rajono savivaldybės Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjos Sigitos Mačytės - 
Šulskienės.

,,Tarybos narys visą jam reika-
lingą informaciją, jeigu ji jam yra 
būtina žinoti sprendimo priėmimui, 
visada gali gauti, tačiau sprendimo 
projektuose tokia informacija nie-
kada nebus pateikiama, nes tai yra 
asmens duomenys“, - kodėl taip 
aptakiai sprendimų projektuose 
pateikiama informacija apie medi-
cinos įstaigų vadovų atlyginimus, 
aiškino S.Mačytė - Šulskienė.

Su R.Sargūno išsakytomis pasta-
bomis sutiko Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis. Jis sakė matan-
tis, kaip šią problemą spręsti.

,,Nebūtų problema, jei kiekvie-
nam rajono Tarybos nariui asme-
niškai ši informacija būtų patei-
kiama  elektroniniu paštu. Viešai 
gal ir nereikia. O kaip čia geriau? 
Ar tos informacijos prašyti, ar kie-
kvienas Tarybos narys ją gautų, ir 
tiek?“ - dabar jau klausimų iškilo 
ir D.Žiogeliui.

,,Tokios informacijos reikia pra-
šyti, nes turbūt ne visiems Tarybos 
nariams ji yra reikalinga.Tarybos 
nariui pateikiami visi duomenys, 
jei jie yra reikalingi sprendimo pri-
ėmimui. Jeigu jis gali apsispręsti, 
kaip balsuoti be tų duomenų, tai 
vadovaujantis principu  mažinti 
viešinamus duomenis, tie duome-
nys nepateikiami“, - aiškino Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėja S.Mačytė 
- Šulskienė.

Ne mažiau keistenybių kilo 
svarstant klausimą dėl 30 proc. 
dydžio priemokos nustatymo Svė-
dasų Juozo Tumo - Vaižganto gim-
nazijos direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui Kristinai Dilienei, kuriai 
liepos mėnesio 25 dieną  vykusia-
me Anykščių rajono tarybos posė-
dyje buvo pavesta eiti gimnazijos 
direktoriaus funkcijas.

,,Direktoriaus funkcijas K. Di-
lienė pradėjo eiti dar prieš praside-
dant mokslo metams, o priedą už 
papildomą darbo krūvį jai skiriame 
tik dabar“, - pastebėjo Anykščių 
rajono tarybos narys R.Sargūnas.

Kodėl priemoką Svėdasų Juo-
zo Tumo - Vaižganto gimnazijos 
direktoriaus funkcijas atliekančiai 
K.Dilienei nuspręsta skirti tik po 
dviejų mėnesių, Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjai S.Mačytei - Šulskienei pa-
aiškinti sekėsi sunkiai.

,,Ji kaip buvo direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui, taip ir liko, 
tik Tarybos sprendimu, atleidžiant 
gimnazijos direktorių, jai buvo 
pavestos funkcijos, nes įstaiga be 
vadovo likti negali. Tiesiog iš ti-
krųjų per klaidą buvo nenustatyta 
priemoka“, - sakė S.Mačytė - Šuls-
kienė.

,,Anykštai“ po Anykščių rajo-
no tarybos posėdžio susisiekus su 
Anykščių rajono savivaldybės Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėja S.Mačyte 

- Šulskiene ir pasiteiravus, kas 
savivaldybėje padarė klaidą, kad 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos direktoriaus funkcijas 
atliekanti K. Dilienė negavo jai 
priklausančio atlyginimo, ši sakė, 
kad to detalizuoti nenorėtų.

,,Sprendimo projektas Anykščių 
rajono tarybai buvo toks teiktas, 
kai buvo atleidžiamas Svėdasų 
Juozo Tumo - Viažganto gimna-
zijos direktorius Alvydas Kirvėla. 
Pastabų dėl sprendimo projekto 
nebuvo gauta“, - aiškino S.Mačytė 
- Šulskienė, pridurdama, kad kom-
pensacija K.Dilienei už padarytas 
savivaldybės specialistų klaidas, 
dėl kurių ji negavo jai priklausan-
čio atlygio, nenumatyta.

Sprendimo projektą, kuriame 
K.Dilienei privalėjo būti nustatyta 
priemoka už papildomai atlieka-
mas direktoriaus funkcijas, liepos 
mėnesio Anykščių rajono tarybos 
posėdžiui parengė Anykščių rajo-
no savivaldybės Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Renata Mic-
kevičienė.

Beje, šio ketvirtadienio posėdyje 
tokių klaidų jau nebekartota - nu-
traukus darbo sutartį su Anykščių 
švietimo pagalbos tarnybos direk-
tore Jolanta Bakšiene, įstaigos di-
rektoriaus funkcijas atlikti pavestai 
šios Tarnybos metodininkei Daivai 
Žiogienei  nutarta skirti 30 proc. 
jos pareiginės algos pastoviosios 
dalies dydžio priemoką. 

Anykščių rajono tarybos posėdyje pokyčiai - į UAB Anykščių komunalinis ūkis sugrįžusį Kazį Šapo-
ką pakeitė į tarybą vėlei sugrįžęs ,,valstietis“ Dominykas Tutkus.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos direkto-
riaus funkcijas einančiai 
Kristinai Dilienei už papil-
domą darbą Anykščių rajo-
no taryba priemoką skyrė tik 
dabar, nors ji šias pareigas 
atlieka jau du mėnesius. 

JAV demokratai 
pradeda oficialų 
apkaltos 
tyrimą dėl 
Donaldo 
Trumpo. Ar 
palaikytumėte 
šią apkaltą?

Dinas RIMŠA:

- Tikrai, anykštėnų, ,,Anykš-
tos“ ir apskritai lietuvių reikalas 
yra tureti nuomonę Trumpo ap-
kaltos klausimu (juokiasi).

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:

- Nieko gero iš JAV preziden-
to Donaldo Trumpo jau nuo pat 
pradžių. Viskas buvo aišku iš 
anksto.

Eugenijus PUZINAS:

- Taip, galutinį verdiktą Trum-
po skandale ,,štatai“ skelbs tik iš-
klausę anykštėnų nuomonę. Dė-
kui dievui, Krumpliaucko nebėr, 
sarmata būtų prieš visą pasaulį 
- anas tikrai malkų storai priskal-
dytų.

Jūs - kaip ir kontrolierius?

Artūras Juozas LAKAČAUS-
KAS, Anykščių rajono savi-
valdybės kontrolierius, liudijo 
teisme: 

,,Po šio tyrimo administracija 
kaip ir nieko nesiėmė. Mes kaip ir 
savo iniciatyva pamatėm, kad tas 
reikalas sustojęs ir mes kaip ir ini-
cijavom, kaip ir auditą.“

Bėda. Kur tuos abu 
tūkstančius dėti?

Artūras Juozas LAKAČAUS-
KAS sakė tuometiniam merui 
Kęstučiui Tubiui (iš STT įrašo):

,,Apie 2000 eurų liktų su visais 
paskatinimais, net jei ir mane pa-
skatintumėte.“

Jūs dar jaunas, naivus...

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras, apie 
naujus seniūnų rinkimo princi-
pus: 

,,Tikiuosi, kad seniūnaičiai 
yra laisvi žmonės ir jiems savi-
valdybės administracija nedaro 
įtakos.“

Kuo mažiau žinai - tuo 
lengviau apsispręsti

Sigita MAČYTĖ - ŠULSKIE-
NĖ, Anykščių rajono savivaldy-
bės Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja:

,,Tarybos nariui pateikiami visi 
duomenys, jei jie yra reikalingi 
sprendimo priėmimui. Jeigu jis 
gali apsispręsti, kaip balsuoti be 
tų duomenų, tai, vadovaujantis 
duomenų mažinimo viešinimo 
principu, tie duomenys nepatei-
kiami.”

Menka klaidelė, padedanti 
taupyti savivaldybės lėšas...

Sigita MAČYTĖ - ŠULSKIE-
NĖ, Anykščių rajono savivaldy-
bės Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja - 
apie Svėdasų Juozo Tumo - Vaiž-
ganto gimnazijos direktoriaus 
funkcijas atliekančiai Kristinai 
Dilienei laiku nenustatytą prie-
moką prie atlyginimo:

,,Tiesiog iš tikrųjų per klaidą 
buvo nenustatyta priemoka.“

O kodėl neskyrėte liepos 
mėnesio Tarybos posėdyje?

Ričardas SARGŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys:

,,Direktoriaus funkcijas Kristi-
na Dilienė pradėjo eiti dar prieš 
prasidedant mokslo metams, o 
priedą už papildomą darbo krūvį 
jai skiriame tik dabar.“
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Užuot su Anykščiuose ap-
silankiusiu Aplinkos ministru 
kęstučiu Mažeika diskutavusi 
apie komunalinių atliekų tvar-
kymo problemas arba ieškojusi 
sprendimų, kaip, pavyzdžiui, 
Anykščių rajone mažinti plas-
tiko gaminių vartojimą, galų 
gale bent jau draugiškai pasi-
kalbėjusi apie klimato kaitą, 
Anykščių rajono savivaldybės 
valdžia netikėtai ėmė kalbėti 
apie galimybes įsteigti Anykš-
čių nacionalinį parką.

Šis sumanymas iškeltas prieš 
dešimtmetį ir, nesulaukęs jokio 
pritarimo, jau seniai turėjo 
nugrimzti į istoriją, bet turint 
galvoje, kad rajonui vadovauja 
gamtininkas, nieko netikėta, 
kad ir vėl buvo iškeltas į die-
nos šviesą.

Tiesa, kalbėdamas apie 
Anykščių nacionalinio parko 

įkūrimą, ir pats sigutis Obe-
levičius pademonstravo, kad 
mažai tikįs tokio sumanymo 
sėkme. jokio palaikymo dėl 
nacionalinio parko įsteigimo 
negirdėti iš anykštėnų atstovo 
seime Antano Bauros, kuriam 
tokia idėja atrodo nereali. 
Žinoma, jei toks klausimas 
nukeliautų iki Anykščių rajono 
tarybos, nacionalinio parko 
steigimo idėjai būtų pritar-
ta. Gaila, tačiau ir tarp šios 
kadencijos anykštėnų išrinktų-
jų  nėra tokių, kurie vienu ar 
kitu klausimu išsakytų tvirtą 
ir argumentuotą poziciją bei 
aiškiai parodytų, kad šiandien 
Anykščių rajone svarbiausia ne 
saugoti augalus 
ir žvėrelius, o 
spręsti anykš-
tėnų socialines 
bei ekonomines 
problemas.

kiečiau-
sias Anykščių 
rajono mero 
s.Obelevičiaus 
argumentas dėl Anykščių naci-
onalinio parko įsteigimo buvo 
tas, kad jį įkūrus Anykščių 
rajone padaugėtų naujų darbo 
vietų. Rugsėjo 1 dieną Anykš-
čių rajone buvo registruoti 
1608 bedarbiai.na, gerai, 
kokie aštuoni iš jų galbūt ir 
galėtų tame nacionaliniame 
parke nešioti šakas ar tiesiog 
grybauti, tačiau ką rajono 
valdantieji pasiūlys likusiems 
1600 bedarbių? Aišku, kad nie-
ko. Dar kartą pakartos, kad sa-
vivaldybė darbo vietų nekuria, 

užmerkdama akis prieš faktą, 
kad turi visas galias sudaryti 
sąlygas, kad tos naujos darbo 
vietos Anykščiuose kurtųsi. 
Beje, dėl grybavimo: kas žino, 
galbūt nacionaliniame par-
ke tai būtų traktuojama kaip 
neleistina veikla?

kalbėdama apie Anykščių 
nacionalinio parko steigimą, 
Anykščių rajono valdžia visai 
pamiršo ir dar vieną svarbų 
dalyką, kurio taip ir nesugebė-
jo išspręsti - Anykščių miestas 
patenka į regioninio parko 
teritoriją, todėl vietos verslas 
susiduria su daugybe biuro-
kratinių kliūčių, norėdamas 
vystyti Anykščių miestą. Apie 

šią problemą vėl 
priminė buvęs sei-
mūnas Ričardas 
sargūnas, kuris, 
deja, taip pat šiuo 
klausimu nieko 
doro taip ir nenu-
veikė. Belieka tik 
įsivaizduoti, kiek 
išaugtų tų biuro-

kratinių kliūčių ir suvaržymų, 
jei būtų įsteigtas Anykščių 
nacionalinis parkas...

Anykščiai jau seniai serga 
,,gigantomanija“. Prisminki-
me, kiek kliedesių buvo apie 
tai, kad Anykščiai sieks 2022-
ųjų europos kultūros sostinės 
titulo? iš rajono biudžeto 
šiems siekiams išleisti tūkstan-
čiai, o rezultatas - šnipštas. O 
su kokia pompastika kalbėta 
apie Anykščių siekius tapti 
pasaulinio UnesCO kūrybinių 
miestų tinklo nare. Dar bent 

keletas tūkstančių kaip į balą.
Po Anykščių bergždžių siekių 

įsitvirtini europiniu ir net 
pasauliniu lygmeniu bandoma 
šturmuoti nacionalinį lygmenį. 
Faktai jau nūnai rodo, kad ir 
dabar  laukia visiškas fias-
ko. Beje, Aplinkos ministras 
perspėjo, kad, steigiant naci-
onalinį parką,  tektų gerokai 
pratuštinti Anykščių rajono 
biudžetą.

Besiblaškydama Anykščių ra-
jono valdžia, ko gero, jau bus 
pamiršusi apie pažadus visuo-
menės poreikiams atverti dar 
vieną vietinį parką - karaliaus 
Mindaugo ąžuolyno parką, 
kuriame ąžuoliuką sodino pats 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
Šis parkas jau daugelį metų 
yra apleistas ir neprižiūrimas.

su Valstybės žemės fondu 
Anykščių rajono savivaldybė 
šiemet  pasirašė susitari-
mą, kuriuo numatyta naujai 
pertvarkyti šio parko projektą, 
tačiau nuo šių metų pavasario 
apie tolesnes parko perspekty-
vas nieko negirdėti.

karaliaus Mindaugo ąžuoly-
nas yra išsidėstęs tarp kęs-
tučio, Šaltupio bei liudiškių 
gatvių. nuo šio parko atsiveria 
nuostabi Anykščių miesto 
panorama.

Tiesa ir šioje vietoje inter-
nautai pastebi, kad rajono 
biudžeto lėšomis švaistytis 
visai nebūtina. esą užtektų 
karaliaus Mindaugo ąžuoly-
no parko teritoriją tik laiku 
nušienauti ir keletą suoliukų 
pastatyti.

„...šiandien Anykščių 
rajone svarbiausia ne 
saugoti augalus ir žvėre-
lius, o spręsti anykštėnų 
socialines bei ekonomi-
nes problemas...“

Buvęs Andrioniškio klebonas persikraustė 
į prabangią sodybą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Buvęs Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. 
arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos 
parapijų administratorius, kunigas Virginijus Taučkėla nusipir-
ko prabangią sodybą Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime.

Nekilnojamojo turto portaluose dvasininko įsigyta sodyba Le-
liūnų kaime, Miško gatvėje, buvo pardavinėjama už nemenką 
sumą - 110 tūkst. eurų. 

,,Parduodama sodyba: namas 
mūrinis dviejų aukštų, 121 kv.m. 
naudingo ploto. Yra rūsys. 

Sklypas kraštinis, saugi kai-
mynystė. Namas pilnai įrengtas, 
renovuotas 2007m. Virtuvė su 
bendra terasos erdve. Antrajame 
aukšte trys kambariai, papildo-
mai įrengta rūbinė. 

Greta medinis namas su pirti-
mi, kurio pirmajame aukšte pir-
tis, virtuvė, kambarys su terasa, 
dušas, WC, antrajame aukšte 
įrengtas kambarys su balkonu.

Ūkinį pastatą sudaro trys gara-
žai, trys atskiros šildomos dide-
lės patalpos, iš kurių vienoje šil-
domos grindys, atskira patalpa 
su kieto kuro katilu. Įvažiavimas 
prie ūkinio pastato pro atskirus 
vartus.

Vandentietis artezinio gręži-
nio, kanalizacija centrinė. Teri-
torija aptverta.

Patogi lokalizacija: Anykš-
čiai-16 km, Utena-35km, Kau-
nas- 120km, Vilnius- 120km. Iki 
Šventosios upės 1,5km., iki Ru-
bikių ežero 10 km. Greta miškas.

Sodyba tinkanti verslui, kaimo 
turizmui. Esant pageidavimui, 
galime pasiūlyti pirkti apie 30 
ha ž. ū. paskirties žemės , miško 
su Šventosios upės kraštovaiz-
džiu“, - apie kunigo įsigytos so-
dybos privalumus buvo rašoma 
pardavimo skelbimuose.

,,Anykštai“ susisiekus su ku-
nigu V.Taučkėla, jis tuoj pat pats 
pirmas užbaigė pokalbį, vos iš-
girdęs, kad skambina žurnalis-
tas, todėl plačiau apie dvaininko 
pasirinkimą pirkti sodybą išgirs-
ti nieko nepavyko.

Kaimo žmonės pasakojo, kad, 
dairydamasis sodybos Leliūnų 
kaime, kunigas V.Taučkėla pa-
geidavo, kad aplinkui gyventų 
ramūs kaimynai. 

Šią vasarą Panevėžio vyskupo 
sprendimu V. Taučkėla buvo at-
leistas iš Andrioniškio Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo, Viešintų 
Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų 
Švč. Aušros Vartų Dievo Moti-
nos parapijų administratoriaus 
pareigų  ir paskirtas Šimonių 
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

šiupinys

parapijos klebonu ir Adomynės  
Švč. M. Marijos Vardo parapijos 
administratoriumi. 

Šią vasarą į ,,Anykštos“ re-
dakciją kreipėsi vienas Anykščių 
rajono tarybos narys, siūlydamas 
redakcijai paskelbti žinią apie 
tai, kad andrioniškiečiai renka 
parašus dėl to, kad Andrioniškio 
klebonas būtų iškeltas į kitą pa-
rapiją. Politikui ypač užkliuvo 

tai, kad  klebonas V.Taučkėla 
prieš savivaldos rinkimus ak-
tyviai įsitraukė į rinkiminę agi-
taciją ir esą agitavo balsuoti už 
kandidatą Kęstutį Tubį. Tiesa, 
,,Anykštos“ redakcija nusprendė 
nesikišti į klebono ir parapijiečių 
santykių aiškinimąsi motyvuo-
dama tuo, kad tokias problemas 
turi nagrinėti Panevėžio vysku-
pija, o ne redakcija.

Apie savo naująją sodybą kalbėtis su žurnalistu kunigas Virgini-
jus Taučkėla kalbėtis nepanoro.

Turgus. Sekmadienį Anykš-
čiuose, Vyskupo skvere, ren-
giamas paskutinis šiais metais 
,,Blusturgis“. Organizatoriai per-
spėjo, kad bet ko ,,Blusturgyje“  
siūlyti negalima. ,,Norėdami iš-
laikyti blusturgio dvasią, prime-
name, kad tai nėra vieta, skirta 
komercinei veiklai ar naujų daik-
tų perpardavimui“, - informavo 
organizatoriai.

Technologijos. Anykščių soci-
alinės globos namai įgyvendina 
projektą, kurio veiklomis stipri-
na gyventojų sveikatą, pasitelkę 
virtualiosios realybės priemones. 
Virtualiosios realybės akinius 
užsidėjęs  žmogus matys tik itin 
malonius išgyvenimus keliančius 
vaizdinius, kurie leis visiškai 
atsipalaiduoti, įveikti stresą, su 
kuriuo susiduria ir globos namų 
gyventojai, ir darbuotojai.

Ženklas. Minint Juozo Tumo-
Vaižganto metus, Lietuvos paš-
tas išleidžia rašytojui ir kunigui 
skirtą pašto ženklą. Menininkės 
Ugnės Žilytės pieštas 0,49 euro 
nominalo pašto ženklas buvo iš-
leistas 100 tūkst. egzempliorių 
tiražu.

Automobiliai. Valstybinių 
miškų urėdija skelbia, kad  kitų 
metų pradžioje atnaujins lengvų-
jų automobilių parką. Nauji auto-
mobiliai žadami visiems regioni-
niams padaliniams, tad pirkiniai 
papildys ir Anykščių padalinio 
parką. Miškininkams bus perka-
mi visureigiai „Jeep Renegade“ 
bei pikapai „Mitsubishi L200“.

Fotografija. Septynioliktą kar-
tą Lietuvoje surengto nacionali-
nio konkurso „Lietuvos spaudos 
fotografija“ parodą  iki spalio 10 
dienos galima pamatyti Anykščių 
kultūros centre. „Lietuvos spau-
dos fotografija 2018“ – tai ge-
riausios, įspūdingiausios viene-
rių metų šalies spaudos fotografų 
įamžintos akimirkos, atrinktos 
tarptautinės vertinimo komisijos.

Paminklas. Prie Kauno Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dan-
gų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios 
atidengtas paminklas Juozui Tu-
mui-Vaižgantui. Bronzinį ant 
suoliuko su šuneliu sėdinčio ku-
nigo ir rašytojo paminklą sukūrė 
skulptorius Gediminas Piekuras, 
jis pastatytas Kauno savivaldy-
bės lėšomis.

Pamokos. Alantos technologi-
jos ir verslo mokykla paviešino 
nuotraukas, kuriose įamžintos 
pamokos... bulvių laukuose. Kaip 
šią vasarą žurnalui ,,Aukštaitiš-
kas formatas“ pasakojo Alantos 
technologijos ir verslo moky-
klos direktorius Vladas Pusvaš-
kis,  šios mokyklos moksleiviai 
rugsėjo mėnesį bent keletą dienų 
prisideda prie derliaus nuėmimo 
mokyklos pasėliuose. ,,Po tal-
kos moksleiviams ištisus metus 
duona ir sriuba mokyklos val-
gykloje yra nemokama“, - sakė 
V.Pusvaškis. Nuo šio rudens 
Anykščių technologijos mokykla 
tapo Alantos verslo ir technologi-
jos mokyklos filialu. V.Pusvaškis 
neatmetė, kad panaši praktika, 
kai moksleiviams tenka padirbėti 
prie žemės ūkio darbų, bus pritai-
kyta ir Anykščiuose.
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Ilgai brandintas ir su meile klientams 
pagamintas alus! 

Nealkoholinio alaus ir apdovanojimų turinčios giros 
galite įsigyti užsukę į 

UAB Alsteka firminę alaus parduotuvę, 
esančią - J. Biliūno g. 10A, Anykščiuose.

Darbo laikas: 
Pirmadienis – šeštadienis 10:00 – 20:00, sekmadienis  10:00 – 15:00

Senojo Pasvalio prekinį ženklą
papildė naujas šeimos narys – 

NEALKOHOLINIS ALUS

Pasvalio aludarių naujiena!

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

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

Fašistuojantis vienuolis

Vieną pavakarę išvažiavome į  
Balgos pilį. Pilies griuvėsiai - ant 
Aistmarių kranto, netoli pasienio 
su Lenkija miesto Mamonovo. 
Balga - vienas iš labiausiai rekla-
muojamų Kaliningrado srities lan-
kytinų objektų : praktiškai visuo-
se reklaminiuose lankstinukuose 
siūloma ją aplankyti. 1239 metais 
kryžiuočiai užėmė ir sugriovė 
prūsų pilį, o jau jos vietoje pastatė 
naują ,,trobesį“. Kionigsbergas ra-
šytiniuose šaltiniuose minimas tik 
nuo 1255 -ųjų. Tad  Balgos ,,pia-
rinimas“, matyt, sietinas su ilga 
pilies istorija.

Leidžiantis saulei, kelis kilome-
trus važiavome prūsus menančiu 
mišku (aišku, tai yra neteisybė, 
bet man taip norėtųsi). Gūdu. Ke-
lio išlinkimai tokie gilūs, kad ir 
važiuojant pirmąja pavara karts 
nuo karto automobilis pilvu mei-
liai glaudėsi prie kelio nugaros.  

Prie Balgos pilies griuvėsių pa-
sitiko vagonėlyje įsikūręs apsau-
ginis. Prie pilies, sakė, eiti  nevalia 
- plytos krenta. Pasak vyriškio, ši 
vieta mistinė, tad ir plytos elgiasi 
mistiškai - audras atlaiko, o ramią 
dieną stengiasi nukristi turistams 
ant galvų. Apsauginio funkcija - 
ne pilies griuvėsius saugoti nuo 
turistų, o turistus nuo griuvėsių. 
Mus jis įleido į teritoriją : matyt, 

nusprendė, kad lietuvių galvos 
tvirtos. Tik skubino, kad greičiau 
fotografuotume, mat jis jau buvo 
susiruošęs važiuoti į kaimą van-
dens.  

Šalia pilies griuvėsių - 1320-
1330 metų statytos kirchės lieka-
nos. Kirchės mūsų apsauginis ne-
saugo, tad leido savarankiškai po 
ją šmirinėti.

Vyriškis, atkreipęs dėmesį į ša-
lia liepto gulintį medžio kamblį, 
porino, kad medis nei iš šio, nei 
iš to lūžo, o supjaustyti krituolio 
niekam nepavyko. 1945 - aisiais 
Balgos apylinkėse buvę didžiuliai 
mūšiai - senasis medis tiek prisi-
rinkęs skeveldrų ir kulkų, kad kie-
kvienai kaladei reikėjo daugiau 
nei vienos grandinės.

Nusileidau stačiu skardžiu iki 
marių. Efektinga. Saulė merkiasi į 
vandenį, o visas krantas, kiek akys 
užmato - tavo. Nė gyvos dvasios. 
Tiesa, kūną užnešti į kalną keblu - 
tenka kepurnėtis keturpėsčia, ran-
komis kabinatis už medžių šakų 
ir šaknų. Prarūkyti plaučiai irgi 
protestuodami  aiškiai rodė nepa-
sitenkinimą. 

Apsauginis  prisiminė, kad į 
Balgos pilį važiuodavę vokiečiai - 
Antrojo pasaulinio karo veteranai. 
Regis, sakė -  ,,važiuoja“, bet ma-
nau, jog turėtų būti būtasis laikas. 
Nostalgijos genamų, gyvų, 1945-
ųjų mūšio dalyvių, o juo labiau 
- dar ir galinčių paeiti - nedaug 
beturėtų būti išlikę. Nuo karo 
pabaigos  praėjo 74-eri metai... 

,,Šlubi esesininkai išlipdavo ge-
ležinkelio stotyje ir, pasiremdami 
lazdelėmis, kelis kilometrus kli-
binkščiuodavo iki pilies per miš-
ką“, - pasakojo apsauginis. Klau-
sydamas jo pasakojamos istorijos, 
akyse akyse regėte regėjau senų 
uniformuotų esesininkų minią, 
girdėjau, kaip žvanga jų medaliai 
ir girgžda sąnariai...

Išvažiuodami iš Balgos, sutiko-
me iš kaimo grįžtantį apsauginį. 
Vyriškis sakė, kad prisivysime 
vienuolį, ir paprašė: ,,Pamėtėkit jį 
iki trasos“.  Jei yra vienuolis, va-
dinasi, yra ir vienuolynas. Tačiau 
miške radome tik į barakus pana-
šius pastatus.

Vėliau, kai jau į mašiną įsiso-
dinome vienuolį, jis pasakojo, 
jog prie Balgos pilies kuriamas 
vienuolynas - komercinis objek-
tas. Tikimasi pilį prikelti naujam 
gyvenimui, pritraukti turistų, o 
vienuoliai, atsiradus solidesniems 
žmonių srautams, imsis prekybos 
kryžiais ir ikonomis.

Vienuolį nuvežėme iki paties 
Kaliningrado. Su Gražina jiedu fi-
losofavo, aiškinosi religijų esmę, 
- žodžiu, aptarė sudėtingus daly-
kus. Apsimečiau, kad sunkiai kal-
bu rusiškai... Vienuolis atkreipė 
dėmesį, jog aplinkui privisę tuntai 
kvailių ir kaip to pavyzdį pateikė 
1320-1330 metų statybos kirchę. 
Užrašo autoriai teisndamiesi tur-
būt ,,išsivartytų“. Tačiau Rusijos 
teritorijoje užrašas ,,kirche“ supo-
nuoja mintį, jog tai būsianti pro-

testantų bažnyčia, bet Martynas 
Liuteris savo tezes juk paskelbė 
tik XVI amžiuje...

Dar vienuolis sakė, kad į naktį 
su sunkiais nešuliais išėjęs, nes 
žinojęs, jog juo Dievas rūpinasi. 
Mano moterys, regis, sutiko, jog 
sustoję pavėžėti vienuolį įrodėme, 
kad Dievas yra. Šiek tiek ginči-
jausi, tiesa, neilgai - kas gi naktį 
nesustotų pagelbėti vienuolio dra-
bužiais vilkinčiam žmogui, o die-
ną jis greičiausiai net nesukeltų 
susidomėjimo.

Vienuolis ir jo krepšiai mūsų 
,,subariką“ kone visiškai prispau-
dė prie žemės. Kol pravažiavome 
problematiškiausius kelio ruožus, 
ekipažas kelis kartus lipo iš maši-
nos ir žingsniavo pėsčiomis.

Įdomus buvo pakeleivio požiū-
ris į fašistus ir komunistus. Visi 
sutinka, kad ir Stalinas, ir Hitleris 
buvo žmogėdros, tačiau lietuviai, 
jau nekalbant apie rusus, daž-
niausiai mano, kad komunizmas 
yra ,,biški“ geriau nei fašizmas. 
Pakeleivis bėrė skaičius ir faktus, 
bandydamas įrodyti, kad sovie-
tiniu teroru jis biaurisi labiau nei 
fašistais. Gražinai akivaizdžiai tai 

nepatiko, o aš džiaugiausi paga-
liau radęs sąjungininką.      

Privežėme vienuolį prie viešbu-
čio. Kitą dieną jis planavo skristi 
į Maskvą. 

Aplankėmė Kristijoną 
Donelaitį

Grįždami namo, užsukome į 
Tolminkiemį. Dabartinį kaimo 
pavadinimą - Čystyje Prudy - 
Kristijono Donelaičio erdvėje net 
šventvagiška tarti, bet labai jau 
Tolminkiemis išreklamuotas.

Tolminkiemis pavakariu mus 
pasitiko be žmogiškos gyvybės 
ženklų. Didžiojo būrų dainiaus 
statyta bažnytėlė užrakinta, bu-
vusi klebonija - K.Donelaičio 
memorialinis muziejus irgi po 
raktu, kaip ir informaciniai sten-
dai lietuvių ir rusų kalbomis. Prie 
klebonijos trynėsi du katinai. Jie 
nieko nepasakojo, bet, pagal raiš-
ką sprendžiant, atrodė esantys 
vietiniai teritorijos savininkai, 
lūkuriuojantys, kol pastorius grįš 
namo. 

Tolminkiemio klebonija. K.Donelaitis Tolminkiemyje dirbo 1743 - 1780 metais.

Kristijonas Donelaitis palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje.

XIII amžiuje pastatytos Balgos pilies liekanos...

(Nukelta į 11 psl.)
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Kęstučio Tubio byla: pradeda lįsti pinigai

(Atkelta iš 1 psl.)

Nespėjo apklausti visų 
liudininkų

Ketvirtadienį liudininkais pa-
kviesti buvę K.Tubio komiteto na-
riai - UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervinskas, 
buvęs mero K.Tubio patarėjas Do-
naldas Vaičiūnas, buvęs savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka ir  buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
rinktas pagal Arūno Liogės visuo-
meninio komiteto sąrašą, Arvidas 
Pajuodis. Taip pat liudijo Anykš-
čių rajono mero patarėjas, buvęs 
Anykščių ligoninės direktorius 
Dalis Vaiginas bei Anykščių rajono 
savivaldybės kontrolierius Artūras 
Juozas Lakačauskas.

A.Pajuodis į teismą neatvyko, nes, 
kaip paaiškėjo, jis negavo teismo 
šaukimo, o išklausyti A.Gervinsko 
parodymų nebuvo spėta, nes kitų 
keturių liudininkų apklausos truko 
daugiau nei šešias valandas, kol 
baigėsi darbo diena.

Ketvirtadienį teismas nagrinėjo 
vadinamąjį A.Pajuodžio epizodą, 
bet didžiąją dalį posėdžio laiko vis-
gi užėmė buvusio ligoninės direk-
toriaus D.Vaigino veiklos analizė. 
Pagal A.Pajuodžio epizodą K.Tubis 
kaltinamas nematerialaus kyšio 
ėmimu. Eksmeras kaltinamas tuo, 
jog už rajono Tarybos nario (dabar 
jau buvusio) A.Pajuodžio palaiky-
mą per balsavimą Taryboje dėl neei-
linio Anykščių ligoninės veiklos au-
dito atlikimo jam mainais pažadėjo 
darbo vietą savivaldybės valdomoje 
UAB ,,Anykščių vandenys“.

Panašu, kad šiame epizode būtent 
pats A.Pajuodis bei A.Gervinskas ir 
bus esminiai liudininkai, tad grei-
čiausiai kitas teismo posėdis, į kurį 
kviečiami šie asmenys, bus dar 
įdomesnis nei vykęs ketvirtadienį 
procesas. 

Išsami Dalio Vaigino veiklos 
analizė

Beveik metus tęsęsi Anykščių li-
goninės patikrinimai lyg ir nėra su-
siję su K.Tubio byla, tačiau didžioji 
dalis ketvirtadienio teismo posėdžio 
buvo skirta D.Vaigino, kaip ligoni-
nės direktoriaus, veiklos nagrinėji-
mui. Buvusio ligoninės direktoriaus 
darbas analizuotas kaip savotiška 
preliudija į A.Pajuodžio epizodą, 
kaltinamojo pusei stengiantis įrody-
ti, kad buvo būtina atlikti ligoninės 
auditą. 

Teisme liudijęs D.Vaiginas kalbė-
jo, kad eksmerą pažįsta daugiau nei 
dvidešimt metų: praėjusio amžiaus 
dešimtojo dešimtmečio pabaigoje  
K.Tubis vadovavo Anykščių rajono 
policijos komisariatui, o D.Vaiginas 
jau vadovavo Anykščių ligoninei, 
tad jiedu dirbo dviejų Anykščių 
įstaigų vadovais ir vyrų santykiai 
buvę dalykiški. ,,Presingą pradė-
jau jausti 2017-aisiais -  tikriausiai 
buvo siekiama, kad aš atsisakyčiau 
pareigų. /.../ Pasibaigus mano, kaip 
vadovo, kadencijai buvau nusitei-
kęs vėl dalyvauti konkurse ir apie 
tai sakiau K.Tubiui“, - teisme kal-
bėjo D.Vaiginas. 

D.Vaiginas teismui dėstė anykš-
tėnamas žinomą istoriją apie tai, 
kaip jis 2018 metų vasarą dalyvavo 
ligoninės direktoriaus konkurse, 
bet, komisijos sprendimu, nesusi-
rinko minimalaus balų skaičiaus bei 
kaip pasitraukė iš antrojo konkurso. 
Taip pat jis kalbėjo apie tai, kaip 
pradžioje buvo sudaryta ligoninės 
veiklą tyrusi komisija, vėliau į li-
goninę atsiųstas Anykščių savival-
dybės kontrolierius bei kreiptasi į 
policiją, kad ir ši savo ruožtu atliktų 
ligoninės direktoriaus veiklos pa-
tikrinimą. ,,Kodėl buvo sugalvota 
paskirti neplaninį ligoninės audi-
tą?“ - D.Vaigino klausė valstybės 
kaltinimą palaikanti Panevėžio apy-
gardos prokuratūros prokurorė Da-
lia Markauskienė. ,,Tam, kad mane 
paveiktų. Galbūt todėl, kad trauk-
čiausi iš ligoninės vadovo pareigų“, 
- atsakė D.Vaiginas. 

Vienas iš K.Tubio gynėjų, advo-
katas Giedrius Danėlius keliais klau-
simais, kuriuos uždavė D.Vaiginui, 
privertė buvusį ligoninės direktorių 
grįžti į praeitį. Atsakydamas į advo-
kato klausimus, D.Vaiginas nurodė, 
kad 2013 metais nutrūko jo, kaip 
ligoninės vadovo, kadencija, kuriai 
pasibaigus jis gavo dviejų mėnesių 
atlyginimo dydžio išeitinę kompen-
saciją, bet vėl dalyvavo įstaigos va-
dovo konkurse, jį laimėjo ir toliau 
tęsė darbą.  

Teismo posėdyje kelis kartus kal-
bėta apie taupymo lakštų pirkimą 
- ligoninės vadovas ,,laisvus“ įstai-
gos pinigus tokiu būdu investavo ir 
ligoninė gavo papildomų pajamų. 
2018 metais Anykščių ligoninė tu-
rėjo įsigijusi taupymo lakštų už 300 
tūkst. eurų. Taupymo lakštai pirkti 
be rajono vadovų žinios, tačiau, pa-
sak D.Vaigino, juridiškai jis dėl šio 
sprendimo ir neturėjo atsiklausti li-
goninės steigėjo - Anykščių rajono 
tarybos. 

Teisme kalbėta ir apie K.Tubio 

bei D.Vaičiūno, pastarasis buvo ir 
Anykščių ligoninės stebėtojų tary-
bos pirmininkas, susitikimą su tri-
mis gydytojomis. Gydytojos neva 
skundėsi nepakeliamomis darbo 
sąlygomis. Po šio susitikimo ligoni-
nės direktoriaus pavaduotoja Virgi-
nija Pažėrienė parašė prašymą išeiti 
iš pareigų, o viena iš susitikimo da-
lyvių, amžiną atilsį gydytoja Vaida 
Klimkevičienė nusprendė išeiti iš 
darbo. D.Vaiginas teismui teigė, 
kad V.Pažėrienė savo atsistatydini-
mą (beje, ji iš pareigų nepasitraukė) 
motyvavo etiniais sumetimais - slap-
tas K.Tubio ir D.Vaičiūno pokalbis 
su gydytojomis vyko ligoninėje per 
įstaigos direktoriaus atostogas, o jį 
pavadavusi V.Pažėrienė apie šį su-
sitikimą nežinojo. ,,Po to susitikimo 
gimė tas kelių lapų apimties skun-
das savivaldybei“, - teismui nurodė 
buvęs ligoninės direktorius. 

Kaip ir auditą, kaip ir 
inicijavo, kaip ir kontrolierius...

    
Darbo grupėje, kuri tyrė Anykš-

čių ligoninės direktoriaus veiklą, 
dirbo D.Vaičiūnas, savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė bei 
savivaldybės administracijos Tei-
sės, personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėja Sigita Mačytė 
- Šulskienė. Kai ši komisija atliko 
darbą ir pateikė išvadas, tyrimo 
ėmėsi Anykščių rajono savivaldy-
bės kontrolierius A.J.Lakačauskas.

Teisme liudijęs kontrolierius dėl 
neaiškių priežasčių ,,metėsi ant am-
brazūros“: neva ne meras K.Tubis 
nusprendęs atlikti ligoninės auditą, 
o jis pats, kaip savivaldybės kontro-
lierius. Nors vargu ar galima įžiū-
rėti kriminalą, jeigu rajono vadovas 
paveda kontrolieriui atlikti savival-
dybei pavaldžios įstaigos veiklos 
tyrimą. 

,,2018 metais buvo sudaryta dar-
bo grupė ir atliko savo tyrimą. Po 
šio tyrimo administracija kaip ir 
nieko nesiėmė. Mes kaip ir savo ini-
ciatyva pamatėm, kad tas reikalas 
sustojęs, ir mes kaip ir inicijavom, 
kaip ir auditą. Spalio mėnesį mums 
Taryba pavedė atlikti auditą. Mums 
buvo nurodytas terminas - iki va-
sario antros pusės atlikti auditą ir 
pateikti merui ataskaitą“,- teisme 
liudijo A.J.Lakačauskas. Ir vėliau 
jis vis kartojo: ,,Auditą inicijavau 
kaip ir aš“. ,,Kiek supratau, jiems 
nelabai tuos dokumentus pateikda-
vo. Jų darbas nedavė rezultatų, o 
nustyti kažką reikėjo“,  - teisme pa-
sakojo kontrolierius. Kontrolierius, 
sakydamas ,,jie“, omenyje turėjo 
D.Vaičiūno darbo grupę. ,,Ar rasta 
esminių trūkumų?“ - kontrolieriaus 
paklausė bylą nagrinėjanti teisė-
ja M.Benetė. ,,Nu buvo“, - atsakė 
A.J.Lakačauskas. 

Priminsime, jog Anykščių rajono 
savivaldybės Kontrolės ir audito ta-
rybai atliekant Anykščių ligoninės 
veiklos auditą, D.Vaiginas jau nebe-
dirbo ligoninės direktoriumi. Kovo 
pradžioje vyko savivaldybių Tarybų 
ir merų rinkimai, D.Vaiginas buvo 
,,valstiečių“ kandidatas į Anykščių 
rajono merus. Taigi, vasario antroji 
pusė buvo pats laikas pateikti vi-
suomenei A.J.Lakačausko atlikto 
ligoninės audito išvadas. 

,,Ar buvo skubinama atlikti au-
ditą kuo greičiau?“ - A.J. Laka-
čausko teisme klausė prokurorė 
D.Markauskienė. ,,Meras domėjo-
si, aptardavome tai dažnai. Buvo 
jo susirūpinimas kuo kokybiškiau 
atlikti auditą./.../Laikas buvo duo-

tas Tarybos sprendimu. Gal ir buvo 
mero noras greičiau“, - atsakė kon-
trolierius.

Tuomet prokurorė perskaitė 
A.J.Lakačausko parodymus, ku-
riuos jis davė per ikiteisminį tyri-
mą. ,,Jautėsi K.Tubio spaudimas, 
kaltinimai politikavimu. Tačiau kai 
sausio 21 dieną pateikiau projektą 
- pasidariau geras“, - ikiteisminio 
tyrimo metu parodymuose dėstė 
A.J.Lakačauskas. Beje, prieš tai jis 
teismui aiškino, kad audito išvadų 
projekto jis su meru nederino. 

K.Tubio advokatų iniciatyva 
A.J.Lakačausko liudijimas pakrypo 
į ligoninės taupymo lakštų istoriją. 
,,Dar 2015 ar 2016 metais rašiau 
vadovams raštus, kad ligoninei ne-
labai tiktų tokia veikla./.../VšĮ stei-
gėjas nebuvo davęs leidimo pirkti 
taupymo lakštus“, - teisme nurodė 
savivaldybės kontrolierius. 

,,Pastebėjau tokį faktą, kad li-
goninės direktorius išvykęs į kitą 
miestą ir tuo pat metu budi. Išeina, 
kad ligoninės direktorius tuo pat 
metu yra dviejose vietose“, - apie 
tai, kokius pažeidimus aptiko atlik-
damas ligoninės auditą, teisme nu-
rodė A.J.Lakačauskas.

,,Koks skirtumas tarp D.Vaigino 
suteiktų paslaugų ir atlyginimo?“ - 
apie D.Vaigino, kaip gydytojo trau-
motologo, darbą Anykščių ligoninė-
je tuo metu, kai jis buvo ir ligoninės 
direktorius, A.J.Lakačausko pa-
klausė kaltinamasis K.Tubis. ,,Per 
patikrinimo laikotarpį D.Vaiginas 
priėmė 12 pacientų ir gavo 9 tūkst.
eurų atlyginimą. Man pasirodė, kad 
yra dokumentų klastojimo požy-
mių“, - atsakė kontrolierius.   

Kontrolierius pageidavo 
paskatinimo

A.J.Lakačausko apklausos metu 
teisme buvo parodytas vaizdo ir 
garso įrašas, kuriame meras K.Tubis 
ir kontrolierius aptaria, kaip pasta-
rajam sekasi tirti ligoninės veiklą. 
Pokalbio garso ir vaizdo kokybė - 
puiki, tačiau žurnalistui stebint įrašą 
ne visas kontekstas yra aiškus.

Tačiau akivaizdu, kad A.J. La-
kačauskas džiaugiasi, kad pričiupo 
D.Vaiginą. Tiesa, jis aiškina, kad 
kažkokius dokumentus gavo, bet 
paskui turėjo grąžinti. Šį manevrą 
meras įvertino: ,,Kaip gali atsiimti 
atgal, nu pi...c!“

A.J.Lakačauskas tuometiniam ra-
jono vadovui, o dabar kaltinamajam 
K.Tubiui išdėstė, kad D.Vaiginas, 
kaip gydytojas traumatologas, ,,per 
metus gal 12 pacientų priėmė, prak-
tiškai prirašinėta“. Šitai jis žadėjo 
įrodyti ir, jei reikės, ,,užeis iš kitos 
pusės“. 

Baigęs pasakoti, kaip tikrina ligo-
ninę, A.J.Lakačauskas pasinaudojo 
proga pakalbėti apie jo tarnybos ir 
savo asmeninius pinigus, sakė, kad 
Kontrolės ir audito tarnyba turi pa-
sitaupiusi lėšų, kurias galima pras-
mingai panaudoti. Apie 2000 eurų 
liktų su visais paskatinimais, net jei 
ir mane paskatintumete“, - beveik 
tiesiogiai apie premiją prakalbo 
A.J.Lakačauskas.       

K.Tubis kontrolieriui premijos 
nepažadėjo. Jam atsakė diploma-
tiškai, kalbėjo, jog rajono finansinė 
situacija yra nebloga. 

Istorijoje figūruoja ir Seimo 
narys

Po vaizdo įrašo peržiūros vėl 
kalbėta apie ligoninės taupymo 

lakštus ir neadekvatų D.Vaigino, 
kaip gydytojo traumotologo, atly-
ginimą. O K.Tubis A.J.Lakačausko 
paklausė: ,,Ar rugsėjo mėnesio ta-
ryboje buvo priimtas sprendimas 
bendru sutarimu dėl audito atliki-
mo ligoninėje?“ Kontrolierius at-
sakė, jog kaip tik taip ir buvo. 

,,Kokie asmenys su jumis ben-
dravo ir kokį poveikį darė?“ - kon-
trolieriaus toliau klausinėjo kalti-
namasis K.Tubis. ,,Antanas Baura 
domėjosi, poveikio gal ir nedarė. 
Tada ,,valstiečių“ frakcijos buvo 
protestas“, - tos pačios krypties - 
,,lyg ir buvo, lyg ir ne“,- atkakliai 
laikėsi A.J.Lakačauskas. Ko prašė 
A.Baura?“ - toliau kontrolierių 
spaudė K.Tubis. ,,Jis konkrečiai 
neprašė, jis tik domėjosi“, - tiki-
no liudininkas. ,,Kas informavo 
apie Kontrolės komiteto posėdį?“ 
- A.J.Lakačausko apklausą tęsė 
kaltinamasis. Kontrolierius atsa-
kė, kad jį informavo tuometinis 
Kontrolės komiteto pirmininkas, 
dabartinis rajono vicemeras Dai-
nius Žiogelis. Šio klausimo kon-
tekstas ir prasmė nėra visai aiški, 
bet, regis, pradžioje atlikti audi-
tą ligoninėje kontrolieriui buvo 
pavesta mero potvarkiu, bet po 
rajono Tarybos Kontrolės komi-
teto sprendimo audito klausimas 
buvo perkeltas į rajono Tarybą, 
kuri audito atlikimui pritarė. Vė-
liau per K.Tubio klausimus ir 
A.J.Lakačausko atsakymus teisme 
atskleista, kad tuometinis rajono 
meras kontrolieriaus klausinėjo 
ne tik apie ligoninės, bet ir apie 
kitų įstaigų auditus. ,,Taip, visais 
domėjotės, ne tik neplaniniais“, 
- kokiais auditais K.Tubis domė-
josi, jam priminė kontrolierius 
A.J.Lakačauskas.

Apie D.Vaičiūno ir A.Gališankos 
liudijimus Utenos apylinkės teis-
mo Molėtų rūmuose - skaitykite 
antradienio ,,Anykštoje“. Per šių 
asmenų liudijimus D.Vaiginui 
dėmesio buvo mažiau, o teismui 
pateiktuose vaizdo ir garso įra-
šuose girdėti kalbos apie pinigus 
bei A.Pajuodžio įdarbinimą. O ir 
keiksmų tuose įrašuose skambėjo 
kur kas daugiau...    

Kaltinimai pagal tris epizodus

Priminime, kad buvęs Anykščių 
rajono meras K.Tubis Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų 
buvo sulaikytas šių metų sausio 
pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai 
prekiavus poveikiu pagal tris epi-
zodus.  Jis kaltinamas kyšio ėmi-
mu, siekiant sudaryti išskirtines 
sąlygas įsigyjant žemės sklypą 
(vadinamasis Rimvydo Kugio 
epizodas), bei pažadu išasfaltuoti 
keliuką į įmonės teritoriją Antrųjų 
Kurklių kaime (VLI Timber epizo-
das). Pagal trečiąjį - A.Pajuodžio 
epizodą - K.Tubis kaltinamas ne-
materialaus kyšio ėmimu. 

Rugsėjo 26-osios Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmų posė-
dis K.Tubio baudžiamojoje byloje 
buvo jau ketvirtasis. Per pirmuo-
sius tris posėdžius plačiau nagrinė-
tas pirmasis epzidodas.

Sausio mėnesį, po K.Tubio su-
laikymo (ir paleidimo į laisvę), 
jam buvo paskirtos kardomosios 
priemonės. Viena jų - nušalinimas 
nuo mero pareigų. Į mero kabinetą 
po nušalinimo jis nebegrįžo.

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

Buvusam Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui teisme atsto-
vauja advokatai Giedrius Danėlius (kairėje) ir Arūnas Petraus-
kas. G.Danėlius -  buvęs pretendentas į Teisingumo ministrus. 
Jo pavardė minima garsiojoje Karpavičių byloje.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Giedantis skambantis medis 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Žemė žvelgiant iš 
kosmoso 
12:55 Gyvūnų dinastijos 
13:50 Mis Marpl 6 Grinšo 
užgaida N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai
15:45  Neužmiršti. 
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 Denis Kolinsas 
00:15 Denis Rouzas iš 
Brodvėjaus N-14. 

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

07:45 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Berniukas Blogiukas”
08:40 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”
09:05 Mano mama dino-
zaurė 
10:50 Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga 
12:30 Šarlotės voratinklis 
14:20 Netikra vienuolė N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Tylos zona N14. 
23:30 Akis N14. 
01:20 Persėdimas (k) 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 “Gerasis dinozauras” 
13:50 “Princesė” 
15:40 “„Michelin“ žvaigždu-
tės. Virtuvės istorijos” 
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “22-oji mylia” N-14
23:55 “Drugelis” N-14 (kart.)
02:20 “Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. 2019 m. 
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 Didžiausi gamtos 
žvėrys 
11:50 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:20 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:50 “Džeimio Oliverio 
daržovių patiekalai” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. CBet - Dzūkija. 
19:30 “Rivjera” N-7. 
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:35 “Sostų karai” N14. 
00:10 Snaiperis. Atgimimas 
(k) N14. 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:30 “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. 
22:40 Sąžiningas žaidimas 
N-7. 
00:25 Valstybės galva (k) 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vaidmenys. Kosto 
Smorigino jubiliejinis kon-
certas. 2013 m. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Pažinimo džiaugs-
mas. Beždžionių medicina – 
kaip gydoma džiunglėse 
09:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Veidas už balso – 
Virgilijus Kęstutis Noreika. 
(kart.).
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pažinimo džiaugs-
mas. Juodosios skylės: 
paslaptys ir atsakymai 
13:00 Stop juosta.
13:30 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. 

Finalas. 
16:00 Šventadienio mintys. 
16:30 ARTS21. (kart.).
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:45 Istorijos perimetrai. 
Prancūzmetis Klaipėdoje. 
19:35 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“.. 
(kart.).
20:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
23:30 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 20 
km ėjimas. Moterys. 
01:30 Kapitono Korelio 
mandolina 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 “Vienas Tasmano 
jūroje” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nykstantis jūrų klajo-
klių pasaulis” N-7
14:00 “Išlikimas”
15:00 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14
23:00 “Drakono kardas” 
N-14 (kart.)
01:10 “Dainų dvikova”. N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. „Formulės-1” 
čempionato Singapūro GP 
apžvalga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 „Pasirenkant likimą“ 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. P.Demiko. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vasara tiesiogiai su 
D. Žeimyte“. Grigaravičius. 
19.00 Šauliai. Tėvynės 
labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Vilčinskas. 
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 poli-
cija 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 Nepalaužiama drąsa N14. 
01:00 “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 geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Įstatymus gerbiantis 
pilietis” S
01:10 “X mutantai” N-14

06:10 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(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 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 Sakalo akis N14. 
23:20 Laukinės aistros 2 (k) N14. 
01:15 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai”
10:05 “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 “Keršto gėlės” 
18:55 “Mokytojas” N-7
20:00 “Privatūs detektyvai” N-7
21:00 Vyriški reikalai N-7. 
23:05 “Imperatorė Ki” 
01:30 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
(kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Pažinimo džiaugsmas. 
Beždžionių medicina – kaip 
gydoma džiunglėse (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
12:40 Linija, spalva, forma. 
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpukario 
istorija. Laidų ciklas apie 1919 
metų įvykius, reiškinius ir feno-
menus, į kuriuos verta atkreipti 
visuomenės dėmesį.

15:50 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? Daktaro užrašai 
17:10 Keistuolė 1 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną. 
19:20 Kinija: vieno vaiko politikos 
grimasos 
20:20 Šimtas. Įdomioji tarpukario 
istorija. Laidų ciklas apie 1919 
metų įvykius, reiškinius ir feno-
menus, į kuriuos verta atkreipti 
visuomenės dėmesį.
20:30 Pasaulio lengvosios atleti-
kos čempionatas. 
22:50 Klausimėlis. 
23:10 Istorijos detektyvai. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
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
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”. -7

22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė” S
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba 9/52.
08.00 „24/7“. 
09.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
R. Širvinskas. 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „F-1” čempiona-
to Rusijos GP apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
18.57 Rubrika “Verslo genas”.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22:30 Reporteris. 
23.20 Sportas
23.25 Orai
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „24/7“. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 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 Pragaras rojuje N-7. 
00:40 “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 “Laiko policininkas” 
N-14
00:00 “Rezidentas” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Absoliuti valdžia N14. 
23:30 Sakalo akis (k) N14. 
01:40 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k)
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 

14:55 “Privatūs detektyvai” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
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 Midsomerio žmogžudys-
tės XVI. Laukinė puota N-7
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
06:55 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pažinimo džiaugsmas. 
Juodosios skylės: paslaptys ir 
atsakymai (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? Daktaro užrašai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
13:15 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Istorijos perimetrai. 

Prancūzmetis Klaipėdoje. 
(kart.).
15:45 Pirmą kartą.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Kas desertui? 
17:10 Keistuolė 1 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną. 
19:20 Septintasis dešimtmetis. 
Britų muzikos invazija 
20:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:50 Klausimėlis.lt (kart.).
23:05 Daiktų istorijos. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” 
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” - 
Krasnodaro “Lokomotiv”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Juventus” – “Bayer 

04 Leverkusen”.
23:55 “Tironas” N-14
00:55 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Pasirenkant likimą“ 
N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
P.Demiko. 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
I.Starošaitė. 
22.00 „Bruto ir Neto” 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 2 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 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. 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 10 000 metų prieš 
Kristų N-7. 
00:35 “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 “Tai reiškia karą” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:00 “Rezidentas” 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. 
15:50 “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 Neatšaukiamas įsaky-
mas N14. 
22:55 Absoliuti valdžia (k) 
N14. 
01:15 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 

11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų”
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Zigis ir Ryklys” 
14:55 “Privatūs detektyvai” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
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 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Aeroklubas N-7
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. „Electro Delux 
Band“. 2 d. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Kas desertui? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:15 Stambiu planu. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Septintasis dešimtme-
tis. Britų muzikos invazija 

(kart.).
15:35 Klausimėlis. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Parodykit pasus! 
17:10 Keistuolė 1 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną. 
19:20 Sporto galia. Tour du 
Faso – svarbiausios dviračių 
lenktynės Afrikoje
19:50 Šimtas. 
20:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
23:10 Nacionalinė ekspedicija. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Einšteinas” (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” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Dvi merginos be cen-
to” (kart.)
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
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
20:30 “Žinios” 
20:58 “Orai TV6”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Liverpool FC” – 
“FC Salzburg””.
00:00 “Tironas” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Pasirenkant likimą“ 
N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Starošaitė. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “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 Pasivaikščiojimas N-7
00:55 “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 “Jūrų pėstininkas” N-14
23:50 “Rezidentas” N-14
00:45 “X mutantai” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “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 Laba diena. N-7. 
21:00 “Delta” būrys 3. Žudymo 
žaidynės N14
23:00 Neatšaukiamas įsaky-
mas (k) N14. 
00:55 “Visa menanti” (k) N-7

06:05 “Pasisvėrę ir laimingi” 
07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 

14:45 “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 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
21:00 Policijos telefonas 110. 
Laisvės kaina N14. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visagino Country 2015. 
(kart.).
06:55 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! 
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? Parodykit pasus! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Neužmiršti. 
Dokumentinis filmas. 
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919
15:50 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Karo skonis 
17:10 Keistuolė 1 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną. 
19:20 Sen Mišelio kalnas. 
Neištyrinėtas stebuklas 
20:15 Mano tėviškė. Jonas 
Biliūnas.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Vadimas. Misteris 
Šaunusis 
22:30 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
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
20:30 “Žinios” 
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai TV6”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Nokautas” N-14
22:55 “Tironas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Svieto lygintojai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Pasirenkant likimą“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Ne spaudai. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. publicistinė 
laida.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Gyvenimas. 

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 2 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 Septintasis sūnus N-7.
00:35 Klausimėlis. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “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 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas N14
23:10 Nevykėlis Laris - svei-
katos inspektorius N14
00:55 Pjūklas 4 S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
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 “Heraklis” N-7
21:20 “Fantastiškas ketvertas” 
N-7
23:15 “Gražuolė” N-14
01:30 “Tai reiškia karą” N-14 
(kart.)

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
21:30 Sunku nužudyti N14. 
23:25 “Delta” būrys 3. Žudymo 
žaidynės (k) N14
01:15 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
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 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7

18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
21:00 “Tabula Rasa” N14. 
23:10 Keista Bendžamino 
Batono istorija N-7. 
02:10 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visagino Country 2015. 
Koncertuoja grupė „Baylou“ 
(Australija).
06:50 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Linija, spalva, forma 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? Karo skonis (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 
Prancūzmetis Klaipėdoje. 
(kart.).
13:00 Beždžionių medicina 
– kaip gydoma džiunglėse 
(kart.).
13:30 Juodosios skylės: pa-
slaptys ir atsakymai (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Istorijos detektyvai. 
15:45 Pirmą kartą.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 

16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? Pusryčiai 
17:10 Keistuolė 1 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną. 
19:15 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje. 
20:10 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:30 Smaragdo miestas N-14
23:50 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (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 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
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”. 
21:58 “Orai”. 

22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Vitorijos 
“Baskonia”.
00:20 “Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 1. 
07.00 „Pasirenkant likimą“ 
N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Ne spaudai. 
10.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Starošaitė. 
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Pasaulio turgūs“ 1. 
Mumbajus. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:15 Koni ir draugai
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Keisčiausi pasaulyje 
3. Neįprasti valgiai 
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3. Miela katytė 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:00 Kardinolų konsistorija 
Romoje. Kauno arkivyskupo 
emerito Sigito Tamkevičiaus 
ir kitų Popiežiaus naujai pa-
skirtų kardinolų priėmimas į 
kardinolų kolegiją. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Dilema N-14
01:00 Septintasis sūnus 
N-7. (kart.).

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “ “Nickelodeon” 
valanda. Monstrai prieš 
ateivius” 
08:00 “Berniukas 
Blogiukas” 

08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:25 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 Mažasis riteris 
Trenkas 
11:15 Prezidento duktė 
13:30 Eisas Ventura 3. 
Jaunasis gyvūnėlių detek-
tyvas 
15:20 Tai galėjo nutikti ir 
tau N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
Garsenybių atostogų die-
noraštis
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šrekas. Ilgai ir lai-
mingai 
21:20 Gelbėtojai N14. 
23:40 Kaimynai 2 S
01:20 xXx. Ksanderio 
Keidžo sugrįžimas (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Bakuganas. Kovos 
planeta” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Septyni varnai” N-7
13:40 “Keistuolis ir gražuo-
lė” 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 “Tarp pilkų debesų”. 
N-14
23:05 “Ta nejauki akimirka” 
N-14
01:00 “Jūrų pėstininkas” 
N-14 (kart.)

06:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” (k) 
N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina .
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:35 Skujuočiai. 
Ieškomiausi pasaulio gy-
vūnai 
11:50 “Ekstremalūs išban-
dymai” N-7. 
12:20 “Būk ekstremalas” 
N-7
12:50 “Džeimio Oliverio 
daržovių patiekalai” 
13:55 “Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai” N-7
14:55 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-

natas. CBet - Nevėžis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Spąstai N-7. 
00:20 Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų N14. 
 

06:45 “Akloji” (k)
07:15 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:40 “Būrėja” (k) 
11:50 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:20 “Akloji” (k) 
13:20 “Mylėk savo sodą” 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
parduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7
21:00 “Byla” N14. 
00:00 Kai šėlsta mamos S

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Duokim garo! 
07:45 Auksinis protas. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Bado meistras. Teatro 
„Meno fortas“ spektaklis. 
15:00 Koncertas, skirtas 
tarptautinei Mokytojų dienai. 
16:30 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
20:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:30 Gera muzika gyvai 
„The Gurdjieff Ensemble“. 
23:45 Smalsumo genas. 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Nykstantis jūrų klajo-
klių pasaulis” (kart.) N-7
11:35 “Jokių kliūčių!” N-7
12:35 “Sen Mišelio kalnas – 
laikui nepavaldi tvirtovė” 
13:55 “Išlikimas” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Centurionas” N-14

00:00 “Nokautas”. N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Karo ir pokario vaikai. 
Palapišės partizanai“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“ 
Nuotykiai turguje. N-7.
08.30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas N-7.
10.00 „Skyrybos savo noru“ 
. N-7.
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Stonkus. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R.Šimašius. 
00.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 spalio 31 d.)

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

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

Rugpjūčio 31-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Vartai“ teisingas atsaky-
mas -  CEREMONIJA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  48 skaitytojai. Tai anykštėnai 
R.Kavoliūnienė, A.Lunevičius,  J.Mieželienė, E.Tamulėnienė, A.Kavolienė, E.Varnienė, 
R.Vilimas, R.Budrienė, R.Venclovienė, A.Skaržauskienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, E.Zlatkutė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė ir O.Arienė; V.Stazdienė, 
D.Sudeikienė ir R.Puolis iš Kavarsko; 

B.Gudonienė iš Viešintų, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių,V.Urbutienė iš Nauji-
kų, R.Vaiginytė iš Aknystų, S.Steponavičienė iš Troškūnų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
A.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, 
L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, T.Patumsienė iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos,  
I.Guobienė Iš Svėdasų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, S.Želnienė iš Maželių, K.Rimkuvienė 
iš Antupių,  J.Aukštakojienė iš Ukmergės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,  M.Baltrūnienė iš 
Piktagalio, O.Petronienė iš Smėlynės bei P.Danila, nenurodęs, kur gyvena.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Vartai“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks  V.URBUTIENEI iš Naujikų. Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Vilija Blinkevičiūtė: „Gerovės valstybė 
savaime neatsiranda“  Rimantas kATkeViČiUs

Po Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rin-
kimų prasidėjo naujas mūsų valstybės ir visos Europos Sąjungos 
etapas, su kuriuo žmonės sieja ir geresnio gyvenimo lūkesčius. 

Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pa-
žangiojo aljanso frakcijos nare, Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto vicepirmininke Vilija BLINKEVIČIŪTE.

- Gerbiama Vilija, Preziden-
tas Gitanas Nausėda iškėlė tiks-
lą – sukurti gerovės valstybę ir 
pateikė pirmuosius siūlymus. 
Kaip juos vertinate?

- Tai, ką pasiūlė Prezidentas, tik 
nedideli žingsniai gerovės valsty-
bės link. Net ir dėl jų įgyvendini-
mo laukia nuožmi kova. Gerovės 
valstybė nesukuriama pernakt. Ir 
savaime tai neįvyksta.

Pritariu: reikia sąžiningesnės 
mokesčių sistemos. Reikia nai-
kinti privilegijas, nesąžiningas 
lengvatas, progresyviai apmo-
kestinti visas pajamas. Nebegali 
būti taip, kad žmogaus pajamos 
siekia milijonus, o mokesčių jis 
sumoka mažiau už mokytoją ar 
eilinį valstybės tarnautoją. Bū-
kime atviri ir sąžiningi: kol bus 
tokios privilegijos ir privilegijuo-
tieji, gerovės valstybės nebus. 

Bet gerovės valstybė – ne tik 
pinigai. Tai ir visa, kas įtakoja 
žmogaus gyvenimo kokybę – orų 
gyvenimą užtikrinančios paja-
mos, patikima socialinė apsauga, 
lygios galimybės, kokybiškos ir 
prieinamos užimtumo, švietimo, 
sveikatos ir socialinės  paslaugos 
ir t.t. 

Todėl būtini žymiai platesni 
politiniai sprendimai. Ir tokie, 
kurie užtikrintų, kad gerovė būtų 
kuriama ne tik viename ar keliuo-
se didžiuosiuose miestuose, o vi-
soje Lietuvoje. 

Tokią matau valstybę, kurio-
je žmonėms gyventi gera. Ku-
riant tokią valstybę nepakanka 
ir nepakaks trupinių ir pažadų 
pabarstymo nuo kylančios eko-
nomikos stalo (kaip daroma da-
bar). Realybė tokia, kad socialinė 
pažanga privalo būti vykdoma 
kartu su ekonomine pažanga arba 
net sparčiau už ją.  O tai reiškia 
žymų valstybės investicijų didi-
nimą socialinėms paslaugoms, 
pensijoms, švietimui. Taip pat 
būtinybę racionaliai panaudoti 
ES biudžeto investicijas.

- Kokius sprendimus siūlo 
Europos Parlamentas?

- Pirmiausia reikia kuo greičiau 
įgyvendinti mūsų įsipareigojimus 
dėl socialinių teisių ramsčio, ku-
riuos mes priėmėme prieš dvejus 
metus. Užtikrintos socialinės  tei-
sės yra būtina gerovės valstybės 
sąlyga.

Praėjusią kadenciją Europos 
Parlamentas balsavo už naujas 
taisykles dėl profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyros; už 
Europos prieinamumo aktą, kuris 
reiškia, kad vis daugiau kasdie-
nių gaminių ir paslaugų privalo-
ma tvarka bus pritaikyta neįgalie-
siems; už direktyvą dėl skaidrių ir 
nuspėjamų darbo sąlygų. Pradėti 
veiksmai moterų ir vyrų atlygi-
nimų skirtumui mažinti. Pritarta 
Vaikų garantijų iniciatyvai.

Vilija Blinkevičiūtė: „Jei gerovė bus kuriama tik viename ar 
keliuose didžiuosiuose miestuose, gerovės valstybės nebus“.

Labai svarbu apginti 2021-
2027 m. ES biudžetą, už kurį 
pavasarį jau balsavo Europos 
Parlamentas. Šiame biudžete 
numatytos didesnės investici-
jos į socialinę sritį: 6 milijardai 
eurų Vaikų garantijų iniciatyvai, 
dvigubai daugiau lėšų kovai 
su jaunimo nedarbu, trigubai – 
programai „Erasmus+“, kuri su-
teikia jaunimui galimybes mo-
kytis, stažuotis, įgyti patirties 
užsienyje. Padidintas ir Europos 
socialinis fondas, kuris svarbus 
kovojant su skurdu ir socialine 
atskirtimi.

  Ateityje tikiuosi pritarimo 
ir siūlymui visoje ES įteisinti 
minimalias pajamas, kurios ga-
rantuotų žmonėms apsaugą nuo 
skurdo: pensijos, atlyginimai, 
piniginė parama ar vaiko pini-
gai turi būti tokie, kad neleistų 
skursti.

Taigi Lietuvai, norinčiai tapti 
gerovės valstybe, dviračio at-
radinėti tikrai nereikia. Reikia 
drąsių ir sąžiningų sprendimų.

Užsak. nr. 1046

Teisus buvo Antanas Sniečkus!

(Atkelta iš 5 psl.)

K.Donelaitis Tolminkiemyje 
dirbo 1743 -1780 m., iki pat mir-
ties. Gyvenvietėje jis pastatė pas-
torių našlių namus, perstatė bažny-
čią. Ir ,,Metus“, didįjį pasaulinio 
masto šedevrą, jis Tolminkiemyje 

parašė.  
Internete rašoma, jog 

K.Donelaičio tarnystės Tolminkie-
myje metu parapijoje gyveno ,,tik“ 
1000 lietuvių. Po Didžiojo maro į 
šį kraštą kėlėsi vokiečiai kolonis-
tai. 

1273 metais vokiečių nužudytas 

prūsų vadas Herkus Mantas nebu-
vo paskutinis prūsas. Prūsų kalba, 
taigi patys prūsai, gyvi buvo iki 
XVII ar XVIII amžiaus, tačiau da-
bartinė Kaliningardo srities terito-
rija nuo XIII amžiaus iki pat 1945 
metų išimtinai valdyta tik vokie-
čių. Vadinasi, ir Tolminkiemio, ir 
kitų Mažosios Lietuvos teritorijų 
lietuviai - taip pat kolonistai, tik 
ankstesnių laikų. 

XIII ar XIV amžiaus Prūsijoje 
stūksojo keletas pilių ir  plytėjo di-
džiuliai miškų masyvai. Lietuviai į 
Mažąją Lietuvą aktyviai migravo 
XV amžiaus pabaigoje, o ją valdęs 
Kryžiuočių ordinas mielai priėmė 
imigrantus, dosniai davė jiems že-
mės, nes jos vis tiek niekam nerei-
kėjo.

K.Donelaičio gyvenimo metais 
Tolminkiemis ir visa dabartinė 
Kaliningrado sritis priklausė Prū-
sijos karalystei. Tačiau tas faktas, 
kad lietuvybės ašimi tapo vokiečių 
valdomos teritorijos, - nieko nuos-
tabaus, juk kita - didžioji Lietuva 
- tuo laiku buvo jau Rusijos impe-
rijos teritorija.      

Ar siūlė Stalinas Kaliningradą 
Sniečkui?

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, gana plačiai imta kalbėti, 
kad buvęs Lietuvos komunistų 
partijos lyderis Antanas Sniečkus 
buvęs labai išmintingas: neva jam 
Stalinas siūlęs imti Kaliningradą, 
jungti šią teritoriją į LTSR, bet 
A.Sniečkus pasipriešinęs. Tiesa, 

istorikai teigia, kad nėra rašytinių 
duomenų, kad Stalinas  A.Sniečkui 
siūlęs tokią dovaną, o šis jos nepri-
ėmęs. Dovanos versija kelta kaip 
savotiška padėka A.Sniečkui - jei 
1990-aisiais Lietuva būtų valdžiu-
si ir Kaliningrado sritį su milijonu 
rusų, pasiekti Nepriklasuomybę 
būtų buvę kur kas sunkiau.

Istorikai juokiasi, kad Stalino 
dovanų nebuvo priimta atsisakyti - 
jei jau jis pageidavo ką padovanoti, 
tai, be abejonės, būtų ir padovano-
jęs. Juolab kad žinome ,,linksmų“ 
pavyzdžių: žydams buvo dovanota 
teritorija netoli Chabarovsko ir ten 
įkurta žydų autonominė sritis. Juo-
dai juokaujama, jog sritis įkurta tik 
tam, kad, kokiam nors žydeliui pa-
reiškus norą grįžti į savąją žemę, jį 
ramia širdimi ir būtų galima siųsti 
namo - tik ne į Jeruzalę, o Birabi-
džaną. Stalinas sukūrė Moldavijos 

tarybų socialistinę respubliką, o 
tuo drauge ir moldavų tautą: oku-
puotiems Besarabijos rumunams 
lotyniškų rašmenų vietoje buvo 
,,dovanota“ kirilica -  taip ir atsi-
rado moldavų tauta. Nikita Chruš-
čiovas, pritaikęs progą, 1954 me-
tais, minint kažkokios Pereslavo 
taikos 300- ąsias metines, Ukrainai 
padovanojo Krymą. Šiuo atveju 
nefainai išėjo - paaiškėjo, kad gerą 
daiktą padovanojo, tad po daugiau 
nei 60-ies metų buvo nuspręsta do-
vaną atsiimti. 

Kaip ten bebūtų su tomis Stalino 
dovanomis, tačiau kažin ar rauda 
lietuvių širdys važinėjant po Ka-
liningrado kraštą. Nebūtų dovana 
papuošusi LTSR, o juo labiau Lie-
tuvos Respublikos... Žodžiu, teisus 
buvo A.Sniečkus nepanoręs priim-
ti dovanos, net jeigu jos jam niekas 
ir nesiūlė...

O jis vis dar gyvas.

Balgos pilies sargybinio ,,apartamentai“.
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Kapines padėjo rasti 
žurnalistė

Liepos 6- ąją, Valstybės dieną, 
menotyrininkė, kryždirbystės spe-
cialistė dr. Jolanta Zabulytė drau-
ge su savo ugdytiniais – Vilniaus 
Dailės Akademijos (VDA) Kauno 
fakulteto studentais, ką tik įgijusiais 
bakalauro laipsnį, kuriems ji dėstė 
etninę kultūrą, bei keliais meninin-
kais aplankė Lašinių kapinaites. 

Ši ekspedicija - dar vienas me-
notyrininkės žingsnis į tolesnius 
Anykščių krašto kapinių bei pamin-
klų tyrinėjimus.

,,Šių kapinaičių anksčiau vykusių 
ekspedicijų metu neradome, o  ras-
ti jas be palydovo tikrai sunku, tad 
labai dėkingi Monikai Domarkaitei, 

Tyrinėjimai išaugo į knygas ir 
paminklų parką

kuri yra LRT žurnalistė ir jau dau-
gelį metų turi sodybą Lašiniuose, 
pievomis ir miško takais nuvedusiai 
link jų“, - ,,Anykštai‘ pasakojo dr. 
J. Zabulytė, neseniai išleidusi kny-
gą ,,Anykščių krašto kryždirbystė: 
mediniai paminklai“, kurioje ap-
rašyti ir nufotografuoti  Anykščių 
rajono senųjų kapinių paminklai: 
stogastulpiai, koplytstulpiai, koply-
tėlės, kryžiai. 

,,Lašinių kapinaitės apleistos, iš-
likę tik dideli įspūdingi medžiai ir 3 
paminklai, kurių 2 iš XIX a. pabai-
gos, apnykę, t. y. praradę metalinius 
kryžius, tad radom tik akmeninius 
tašytus postamentus. Vieno jų viršu-
je buvo lietinis ketaus kryžius (apie 
tai galima spręsti iš stulpo viršuje 
išlikusios duobutės, skirtos kryžiui, 

formos), kitas turėjo kaltinį, kuklų, 
bet gana įdomios formos kryžių, 
kurį studentai rado ant žemės, žolė-
se. Kryžių paėmėme, bendru suta-
rimu Monika jį nuvežė į Anykščių 
Antano Baranausko bei Antano 
Vienuolio – Žukausko memorialinį 
muziejų, nes taip numesto palikti 
negalėjome - būtų sunykęs, nes ir 
metalas nėra amžinas. Šio pamin-
klo akmeniniame postamente buvo 
iškaltas įrašas su 1887 m. data, kurį 
bendromis jėgomis bandėme ,,iš-
skaityti” vedžiodami pirštais įrašo 
griovelius. Kito paminklo, kurio 
lietas kryžius prarastas, postamente 
įrašo nėra, tik iškalta reljefinė ostija. 
Trečiasis radinys - nedidelis vėles-
nio laikotarpio betoninis paminklė-
lis su kryželiu ir be užrašo“, - įspū-
džiais pasidalijo dr. J. Zabulytė.  

Lašinių  kapinėse drauge lankėsi 
ir tapytojas Vytenis Mikulevičius, 
grafikos dizainerės Evita Juškaitė, 
Greta Lileikytė ir Inga Staugaitė. 

Menotyrininkė sakė, kad senųjų 
ir naujų medinių paminklų bei ge-
ležinių kryžių albumus iki tol jau 
buvo išleidę Rokiškio, Molėtų, Ute-
nos, Marijampolės muziejininkai, 
tačiau Anykščių paminklai buvo 
nefiksuoti ir netirti. Ši priežastis dr. 
J. Zabulytę ir paskatino 2011 m. ir 
2012 m. organizuoti pirmąsias eks-
pedicijas Troškūnų, Andrioniškio ir 
Svėdasų seniūnijose.  Į tyrinėjimus 
įsitraukė Anykščių muziejininkai 
Raimondas Guobis  ir Tautvydas 
Kontrimavičius, mokytojos Mei-
lė Giraitienė, Joana Gutmanienė, 
Dangira Nefienė, Anykščių, Troš-
kūnų ir Svėdasų gimnazijų moki-
niai, Vytauto Didžiojo universiteto 
etnologijos kurso studentės.

 2013 - 2014 m. ekspedicijų or-
ganizavimą perėmė T. Kontrima-
vičius, tačiau ir tada dr. J. Zabulytė  
kvietė jose dalyvauti Anykščių bei 
Viešintų mokyklų mokinius.  Prie 
šio darbo prisidėjo ir bibliotekinin-
kės Audronė Berezauskienė bei Jo-
lanta Mameniškienė. 

Menotyrininkė su džiaugsmu 
prisimena, kad  buvusi  moksleivė 
Augustė Aurylaitė iš Andrioniškio 
dalyvavo visose keturiose ekspedi-
cijose, nes jai labai patikusios pir-
mosios klajonės po kapines, o kita 
ekspedicijų dalyvė, buvusi Svėdasų 
J. Tumo – Vaižganto gimnazijos 
moksleivė Diana Putrimaitė sava-
rankiškai surado Savičiūnų dvare 
buvusį metalinį kryžių, kurio tyri-
nėtojams nepavyko surasti ekspedi-
cijos metu. 

Niūronyse rekonstruoti 
paminklai taps pavyzdžiu

Pirmosios Anykščių krašto kryž-
dirbystei skirtos knygos pristaty-
muose, kurie jau vyko Anykščiuo-
se, Vilniuje,  Kaune ir  Svėdasuose, 
autorė pabrėžė, kad viena iš esmi-
nių priežasčių, paskatinusių išleisti 
knygą, buvo siekis ne tik sudominti 
žmones savo krašto paveldu, bet ir 
pažinti bei tęsti buvusių vietinių se-
nųjų paminklų statymo tradiciją. 

Pernai Niūronių Arklio muzie-
juje kartu su anykštėnais meistrais 
- Valdu Pelegrimu, Vladu Gaidžiu, 
Mykolu Tursa, Dainiumi Veršeliu ir 
padėjėjais - mokiniais Vytautu Tau-
rele ir Arnoldu Keibu bei mokytoju 
Artūru Pupkiu -  pagal archyvines 
nuotraukas buvo pastatytos trijų 

senųjų XIX a. II pusės paminklų 
rekonstrukcijos: du stogastulpiai 
(1865 m. ir 1886 m.) ir koplyts-
tulpis. Atrinkti pavyzdžiai būdingi 
Anykščių kraštui. Niūronių etno-
grafiniame kaime pastatyti tokios 
formos stogastulpiai, kokie XX a. I 
pusėje daugiausia mūsų krašte už-
fiksuoti. O koplytstulpių Anykščių 
krašte būta mažai, todėl pasirink-
tas labiausiai Aukštaitijoje paplitęs 
tipas.

,,Gal šie paminklai taps ne tik 
muziejaus papildiniais, bet ir sek-
tinais pavyzdžiais, norintiems pa-
statyti naują ar atstatyti buvusį pa-
minklą? Knygoje senųjų paminklų 
nuotraukų yra ir daugiau, tačiau ne 
visi knygą turi ar pavarto, o ,,gy-
vas” paminklas veikia kitaip - gali 
ir iš arti pažvelgti, ir detales įžiūrėti, 
ir dydžius, proporcijas pamatyti“, - 
tikisi dr. J. Zabulytė.

Šiais metais muziejuje, kadaise 
buvusio paprastos formos kryžiaus 
vietoje,  ruošiamasi pastatyti žy-
miausio Anykščių krašto kryždirbio, 
rašytojo Rimanto Vanago senelio 
Petro Blažio kryžiaus rekonstrukci-
ją - tai Kuniškių kaime (Anykščių 
seniūnija) sodyboje stovėjęs 1921 
metais P. Blažio sukurtas kryžius, 
kuriame matomi visi šiam meistrui 
būdingi kūrybiniai bruožai.

,, Prie kryžiaus pluša vėlgi tik 
anykštėnai, o pagrindiniai darbai 
priklauso jaunimui - Vytautas Tau-
relė ir Arnoldas Keibas gamina ne 
tik dekoro elementus, bet ir viso 
kryžiaus karkasą dekoruoja, o Dai-
nius Veršelis skobia dvi skulptūras. 
Šį rudenį kryžių planuojama pasta-
tyti, tačiau vis dar labai laukiame 
finansavimo... “, - apie planus kalba 
kryždirbystės tyrinėtoja.

Antroji knyga bus apie 
darbus iš metalo 

Dr. J. Zabulytė  ruošiasi išleisti ir 
antrą knygą, kuri bus skirta Anykš-

čių krašto metalinei kryždirbystei 
- joje planuojama aptarti meta-
lurgijos ir metalo gaminių istoriją 
Anykščių krašte, pateikti duomenis 
apie Anykščiuose dirbusius ir šian-
dien kuriančius kalvius. Knygoje 
bus rašoma apie bažnyčių, varpi-
nių, kapinių vartų kryžius, medinių 
paminklų geležinės viršūnės, apta-
riami lieti iš ketaus ir pagaminti iš 
vamzdžių kryžiai, pateikti išlikę ant 
paminklų įrašai, analizuojamas  pa-
minklų dekoras. ,,Jei kas turi žinių 
apie kaimuose dirbusius ir šiandien 
tebedirbančius kalvius (ne tik kryž-
dirbius, bet ir ūkio padargų gamin-
tojus, taisytojus), autorė būtų labai 
dėkinga už suteiktą informaciją“, 
- viltingai prašo Anykščių krašto 
kryždirbystę tyrinėjanti mokslinin-
kė J. Zabulytė.  

- AnYkŠTA

Stogastulpio (1886 m.) 
rekonstrukcijos šventinimas 
Niūronių muziejuje, 2018 m.

Vaido PUPeliO nuotr.

Praėjusios vasaros atradimai Lašinių kapinaitėse: dr. Jolanta 
Zabulytė, drauge su su VDA Kauno fakulteto ką tik mokslus 
baigusiais bakalaurais, buvusiais jos studentais, kuriems dėstė 
etninę kultūrą - tapytoju Vyteniu Mikulevičiumi, grafikos dizai-
nerėmis Evita Juškaite, Greta Lileikyte ir Inga Staugaite, rado 
tik akmeninius tašytus postamentus. 

Monikos DOMARkAiTĖs nuotr.

Dr. Jolanta Zabulytė Anykščių kapinaičių tyrinėjimus yra su-
dėjusi į knygą ,,Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai pamin-
klai“. Kita jos knyga bus apie kaltinius ir metalinius Anykščių 
kapinaičių kryžius ir paminklus.

Anykščiuose vasaromis gyvenančios humanitarinių mokslų 
daktarės, kryždirbystės tyrinėtojos Jolantos Zabulytės iniciaty-
va Niūronių Arklio muziejuje pagal archyvines nuotraukas pa-
statytos trijų senųjų XIX a. II pusės paminklų rekonstrukcijos: 
du stogastulpiai (1865 m. ir 1886 m.) ir koplytstulpis. Atrinkti 
pavyzdžiai būdingi Anykščių kraštui. 

O šiandien, šeštadienį, 15 val. 30 min. Niūronyse bus pašven-
tintas dar vienas paminklas - anykštėno Petro Blažio 1921 me-
tais pastatyto kryžiaus rekonstrukcija.
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UAB „Anykščių šiluma“ 
informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens 
kaina spalio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

         gyventojams – 6,15 ct/kWh

juridiniams asmenims – 6,82 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

        gyventojams – 7,20 eur/m3

                       juridiniams asmenims – 8,00 eur/m3

Dėl kertamos Šimonių girios - peticija 
pačiam Prezidentui Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vos paskelbus internete, jau daugiau nei 800 žmonių pasirašė 
peticiją, kurioje raginama išsaugoti Šimonių girios biosferos po-
ligoną. 

Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinė grupė susirūpinusi dėl 
Šimonių girioje aktyviai vykstančių kirtimų ir prašo juos sustab-
dyti.

Viena iš šios peticijos autorių, 
Anykščių miško festivalio organi-
zatorė Simona Vaitkutė ,,Anykštai“ 
sakė, kad mintis parengti peticiją 
dėl Šimonių girios išsaugojimo kilo 
žmonėms, kurie toje girioje ir gy-
vena.

,,Matome iš tikrųjų, kiek yra tų 
kirtimų, kiek seno, brandaus miš-
ko sunaikinama. Iš pradžių turbūt 
kiekvienas sau apie tai mąstėme, 
bet kai šalia vienų kaimynų pradėjo 
kirsti gražų, brandų mišką, jie pra-
dėjo kalbėtis su aplinkiniais ir tuo-
met jau pasipylė visų bendros min-
tys, kad jau laikas kažką daryti. Kol 
mes atskirai matome, nesusidarome 
bendro vaizdo, bet kai visi kaimy-
nai ėmė dalytis savo pastebėjimais, 
ką jie mato, nusprendėmė kažko 
imtis. Šimonių girioje gyvena labai 
daug šviesuomenės ne tik iš Anykš-
čių, bet ir visos Lietuvos. Tikimės, 
kad jų balsas turės kažkokią vertę“, 
- kalbėjo S.Vaitkutė.

Pasak S.Vaitkutės, paskelbus pe-
ticiją dėl Šimonių girios išsaugoji-
mo, nebuvo iškeltas tikslas surinkti 
konkretaus ją palaikančiųjų skai-
čiaus.

,,Mes, kaip bendruomenė, turime 
teisę pareikšti savo pageidavimus 
bei prašymus įvairioms valstybės 
institucijoms ir mes tai padarysime. 
O parašai mums yra moralinė para-
ma“, - sakė S.Vaitkutė.

Lietuvoje pastaruoju metu dau-
gėja aktyvistų, kurie pasisako bei 
kovoja už Lietuvos miškų išsau-

gojimą. O gal čia kažkokia nauja 
mada?

,,Žinau, kad tokių yra, bet nieko 
apie juos negaliu pasakyti. Mes 
Šimonių girioje gyvename. Mes 
matome realiai, kas yra. Jeigu 
žmonėms kyla kažkokių klausimų, 
jie gali atvažiuoti ir pasivaikščioti 
po Šimonių girios kirtimus ir susi-
daryti savo nuomonę. Ir, ko gero, 
važiuodami per girią, pravažiuos 
ne vieną miškovežį ir krūvą senų 
rąstų. Iškirtus brandų mišką, liks 
sodintas miškas, kuris atrodys kaip 
laukas, kaip ežios“, - nuogąstavo 
S.Vaitkutė.

Šimonių girios išsaugojimo ini-
ciatyvinėje grupėje - išties nemažai 
garsių pavardžių. Pasak S.Vaitkutės, 
į ją susibūrė Šimonių girioje dir-
bantys, kuriantys, poilsiaujantys 
žmonės - smuikininkas ir muzikos 
pedagogas Martynas Švėgžda von 
Bekkeris, smuikininkė Barbora Do-
markaitė, kunigas Mindaugas Šaki-
nis ir kiti.

Peticijos autoriai prašymą dėl 
Šimonių girios biosferos poligo-
no išsaugojimo adresavo Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Ministrui 
Pirmininkui, Aplinkos, Sveikatos 
apsaugos, Kultūros, Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijoms. Šia petici-
ja į Šimonių girios išsaugojimą taip 
pat siekiama atkreipti  Anykščių bei 
Kupiškio rajono savivaldybių merų, 
Valstybinių miškų urėdijos, Valsty-
binės saugomų teritorijų tarnybos, 
Valstybinio miškotvarkos instituto, 
Anykščių regioninio parko direkci-
jos dėmesį.

,,Mes, šį prašymą pasirašę Šimo-
nių girios biosferos poligone (to-
liau trumpinama: Šimonių giria) 
gyvenantys, verslo, sveikatinimo 
bei kultūrinę veiklą vykdantys, po-
ilsiaujantys, medžiojantys, miško 
gėrybes renkantys žmonės, esame 
susirūpinę dėl Šimonių girios, lie-
tuvos sengirių relikto, kuriam kelia 
grėsmę intensyvi ūkinė veikla - 
miško kirtimai, išlikimo. Raginame 
iš esmės peržiūrėti šios teritorijos 
miškų tvarkymo politiką ir teisinį 
reguliavimą ir užtikrinti šio vieno 
didžiausių lietuvos miškų masyvų 
išsaugojimą. 

Šimonių giria, Anykščių ir ku-
piškio rajonuose besidriekiantis 

miškų masyvas, yra viena didžiau-
sių ir brandžiausių girių lietuvo-
je, turtinga retų augalų ir gyvūnų 
rūšių, buveinių ir kultūros bei is-
torijos vertybių. Čia dar gyvena 
nykstančios mūsų šalies ir europos 
gyvūnijos bei augalijos rūšys, to-
kios kaip juodieji gandrai, mažieji 
ereliai rėksniai, kurtiniai, žvirbli-
nės pelėdos, baltieji kiškiai, lūšys 
bei saugomi vabzdžiai ir augalai. 
Gamtos vertybėms išsaugoti šiame 
miškų masyve yra įsteigtas biosfe-
ros poligonas. Giria yra priskirta 
„natura 2000“ - europos mastu 
saugomų teritorijų tinklui. 

Šiuose miškuose tebegyvuoja 
unikalūs etnografiniai kaimai, ku-
riuose atgimsta tradicijos ir kultū-
rinis gyvenimas: kuriasi bendruo-
menės, kultūros, sveikatingumo 
ir turizmo sričių verslai, kasmet 
vyksta V. sondeckio rengiami tarp-
tautinės klasikinės ir moderniosios 
muzikos koncertai, tarptautinis 
Miško festivalis, Žalčiasalio fes-
tivalis, dailininkų plenerai, vaikų 
stovyklos, senųjų amatų mokymai, 
kūrybinės dirbtuvės, gausiai lan-
komi atlaidai ir mišios medinėje 
inkūnų bažnytėlėje. 

nors Šimonių giria turi didžiulę 
gamtinę, rekreacinę ir kultūrinę 
vertę ir priklauso saugomų terito-
rijų tinklui (biosferos poligonas, 
natura 2000), tačiau drauge di-
džioji šios girios dalis yra priskirta 
ūkinių miškų grupei, kur šiuo metu 
intensyviai ūkininkaujama, miškus 
kertant plynai. Susidaro paradok-
sali situacija, kai ta pati teritori-
ja yra ir saugoma, ir intensyviai 
kertama. Teisinėje valstybėje tokia 
teisinė situacija yra negalima. Taip 
dėl trumpalaikio pelno naikinamas 
ilgaamžis lietuvos gamtinis turtas, 
gyvybiškai svarbus mūsų sveika-
tai, kultūrai ir ateities gerovei. Yra 
paskaičiuota, kad miško teikiamos 
ekosistemų paslaugos (pvz., CO2 
sugėrimas, vandens apsauga, bio-
įvairovės apsauga, rekreacija ir 
kitos) yra 1,5 karto didesnės nei 
iškirstos medienos vertė, o tautos 
savivertei ir tapatybei girios vertė 
yra neįkainojama. Dabartinis re-
guliavimas neužtikrina tinkamos 
esamų vertybių apsaugos ir vienti-
sos girios išsaugojimo.

PRAŠOMe sustabdyti Šimonių 
girios biosferos poligono miško ma-
syvo ardymą, peržiūrint ir keičiant 
teisinį teritorijos reguliavimą ir už-
tikrinti veiksmingą girios apsaugą 
dabarties ir ateinančioms kartoms. 

kaip galimus sprendimus, siū-
lOMe:

keisti esamus ūkinius miškus (iV 
grupė) ir apsauginius miškus (iii 
grupė) į ekosistemų apsaugos ir re-
kreacinius miškus (ii a ir b grupės). 

Mažinti ūkininkavimo intensy-
vumą, drausti plynuosius kirtimus, 
išsaugoti brandžius miškus ir miško 
paklotę, riboti sunkiosios technikos 
naudojimą, griežtinti miškotvarkos 
projektų rengimo ir leidimų kirsti 
išdavimo kontrolę ir priežiūrą, prieš 
išduodant leidimus (ir einamiesiems 
kirtimams), atlikti privalomąjį kir-
timų poveikio aplinkai vertinimą, 
įtraukiant vietos bendruomenes.

Vykdyti įsipareigojimus, saugant 
rūšis natura 2000 teritorijoje, ir 
garantuoti gamtinių kompleksų 
apsaugą, atlikti esamos būklės iš-
samią inventorizaciją ir šioje teri-
torijoje vykdyti Tik ekologinę miš-
kininkystę.

Plėsti biosferos poligono ribas, 
numatyti jame naujus arba plėsti 
esamus draustinius, sukurti rekre-
acinę zoną.

Kol nebus priimti atitinkami 
sprendimai ir užtikrinta girios ap-
sauga, skelbti moratoriumą nau-
jiems kirtimams ir stabdyti jau iš-
duotus leidimus miškui kirsti.

Įtraukti sustiprintą Šimonių gi-
rios biosferos poligono gamtos 
apsaugą į ruošiamą nacionalinę 
miškų strategiją.

Šimonių giria yra lietuvos ir eu-
ropos gamtos vertybė ir yra priski-
riama prie didžiausių rekreacinės 
kokybės arealų lietuvoje. Todėl 
mūsų visų tikslas turėtų būti išsau-
goti brandų ir vientisą Šimonių gi-
rios miškų masyvą ir auginti jo ilga-
laikę gamtinę vertę, kuri yra būtina 
mūsų sveikatai, poilsiui ir gerovei, 
naudoti ją pagal darnaus vystymosi 
principus. Tik tokia gamtiškai tur-
tinga giria turės ilgaamžį potenci-
alą pritraukti poilsinį, rekreacinį, 
prestižinį sveikatingumo verslą, 
gamtos pažinimo paslaugas. Tokia 
giria neš kultūrinę ir ekonominę 
naudą kurorto statusą turinčiam 
Anykščių miestui, regionui ir lietu-
vai, o tai bus ilgaamžė ir tvari nau-
da“, - peticijoje rašo Šimonių girios 
išsaugojimo iniciatyvinė grupė.

Šimonių girios išsaugojimo ini-
ciatoriai neapsiribojo tik peticijos 
paskelbimu. Šimonių girioje su-
rengtas improvizuotas koncertinis 
pasirodymas, kurio  metu ant nu-
kirstų medžių kelmų susėdę miškų 
mylėtojai klausėsi smuiku atlieka-
mos muzikos.

Beje, daugiau nei 800 parašų po 
peticija dėl Šimonių girios išsaugo-
jimo surinkta vos per vieną dieną.

Kertamą Šimonių girią ,,apraudojo“ smuiku atliekama muzika.

Viena iš Šimonių girios iš-
saugojimo iniciatorių Si-
mona Vaitkutė sakė, kad po 
peticijos išplatinimo kitas 
žingsnis bus tiesiogiai kreip-
tis į atitinkamas valstybines 
institucijas.

Matuokliai. Lietuvos kelių 
policija penktadienį šiek tiek už 
sostinės, kelyje į Trakus esančioje 
Pilialaukio aikštelėje, pristatė įsi-
gytus naujus 37 lazerinius mobi-
liuosius greičio matuoklius. Pasak 
Lietuvos kelių policijos viršininko 
Vytauto Grašio, tikimasi, kad jie 
pradės veikti nuo šių metų pabai-
gos. Dabar vyksta jų testavimas. 
„Tikimės, kad naujieji greičio 
matuokliai pradės veikti nuo ka-
lėdinio laikotarpio (...) Jie veikia 
lazeriniu principu, jis konkrečiai 
identifikuoja kiekvieną transporto 
priemonę ir tą parodo pažeidimo 
nuotraukoje“, – žurnalistams sakė 
V. Grašys. Anot jo, sistema auto-
matiškai atpažįsta transporto prie-
monės numerį ir siunčia nuobaudą, 
tačiau iš pradžių prie matuoklių 
turės budėti policijos pareigūnai, 
vėliau – jų nebeprireiks. Prietaisai 
pažeidimus gali fiksuoti 300 me-
trų atstumu. Policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas Edvardas 
Šileris teigė, kad naujuosius ma-
tuoklius pareigūnai galės kilnoti iš 
vienos vietos į kitą. 

5G. Kinijos telekomunikacijų 
įrangos milžinės „Huawei“ įkūrėjas 
ir vadovas Ren Zhengfei yra pasi-
rengęs parduoti penktosios kartos 
(5G) mobiliojo ryšio tinklų techno-
logijų licenciją tik vienai bendrovei 
ir nori, kad ji būtų amerikietiškoji, 
rašo agentūra „Bloomberg“. Jis pa-
tvirtino ketinantis parduoti licenciją, 
kuri apimtų visą technologijų port-
felį, įskaitant lustų dizainą, įrangą ir 
programinį kodą. „Norime pasiūly-
ti išimtinę licenciją vienai Vakarų 
bendrovei, kad ji galėtų pasiekti 
masto ekonomiją ir tai paremtų 
verslą“, – pareiškė „Huawei“ įkūrė-
jas. Jis pažymėjo, kad bendrovė turi 
būti amerikietiškoji, nes Europoje 
jau veikia „Huawei“ konkurentai, 
tokie kaip „Nokia“ ir „Ericsson“. 
Vašingtono ir Pekino prekybos karo 
kryžminėje ugnyje atsidūrusi „Hua-
wei“ yra pasaulio penktosios kartos 
(5G) mobiliojo ryšio tinklų įrangos 
rinkos lydere ir antra pagal dydį 
pasaulyje išmaniųjų telefonų ga-
mintoja. Gegužės mėnesį bendro-
vė buvo įtraukta į „juodąjį“ sąrašą 
bendrovių, kurios kelia grėsmę JAV 
nacionaliniam saugumui, nes Va-
šingtone įtariama, jog bendrovė pa-
deda Kinijos žvalgybos tarnyboms 
šnipinėti, tačiau „Huawei“ griežtai 
neigia tokius kaltinimus.

Įsigijo. Didžiausia Estijos lai-
vininkystės bendrovė „Tallink 
Grupp“, įsigijusi tarptautinio 
greitojo maisto restoranų „Burger 
King“ franšizę Baltijos šalyse, pir-
muosius jų Estijoje planuoja atida-
ryti artėjančią žiemą, Latvijoje ir 
Lietuvoje – pirmąjį 2020-ųjų pus-
metį. Franšizės sutartis pasirašyta 
20-iai metų. „Tallink Grupp“ spau-
dos tarnybos pranešime pažymima, 
jog dėl to Baltijos valstybėse pla-
nuojama sukurti beveik 800 naujų 
darbo vietų. „2016-aisiais atidarė-
me „Burger King“ restoraną kelte 
„Star“. Dabar žengiame dar vieną 
istorinį plėtros žingsnį – Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gyventojams 
siūlysime garsųjį „Whopper“ mė-
sainį, taip pat visą populiarių „Bur-
ger King“ gaminių asortimentą“, – 
pareiškė „Tallink Grupp“ valdybos 
pirmininkas Paavo Nogene (Pavas 
Nogenė). „Burger King“ užkandi-
nių Baltijos šalyse valdymui „Tal-
link Grupp“ įsteigė antrinę įmonę 
„Tallink Fast Food“.
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įvairūs

MOZAIKA

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

GEODEZINIAI 
MATAVIMAI.
Tel. (8-676) 99056.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. spalio 3 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Nuoma

Išnuomoja 5 ha žemės, 
Aleksandravėlės vs., kaina: 130 
eurų už hektarą. 

Tel. (8-671) 08059.

Medinų kaime išnuomoja 4 ha 
žemės sklypą.

Tel. (8-620) 50116.

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.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, spyruokles. 
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Tel. (8-682) 13728.

Remontuoja automobilius, ruošia 
techninei apžiūrai, virina slenks-
čius, dugnus.

Tel. (8-698) 30450.

Trinkelių klojimas, pagrindų 
įrengimas. Laiptai iš trinkelių. 
Lietaus kanalizacijos įrengimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. 

www.vytotrinkeles.lt, 
tel. (8-682) 67755.

Tiksliai ir tvirtai atliekame vi-
sus statybos ir apdailos darbus.
Pasirūpiname medžiagomis. Be 
žalingu įpročių.

Tel. (8-626) 81699.

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

Tel. (8-685) 68182.

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.

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

Tel. (8-699) 18885. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-685) 10959.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Valo kaminus, pečius - krosnis, 
židinius.

Tel. (8-610) 08039.

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

Tel. (8-617) 00616.

Svarstymuose dėl J. Noreikos 
lentos laukiama LVAT 
sprendimo

Priimant galutinį sprendimą dėl 
karininko Jono Noreikos-Generolo 
Vėtros atminimo lentos ant Mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos 
pastato Vilniuje laukiama Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 
(LVAT) sprendimo.

„Turime sulaukti teisinės val-
džios verdikto ir tada daryti kokius 
nors sprendimus“, – ketvirtadienį 
po susitikimo su Kultūros paveldo 
departamento ir bibliotekos vado-
vais Seime žurnalistams sakė Sei-
mo Laisvės kovų ir valstybės istori-
nės atminties komisijos pirmininkas 
Arūnas Gumuliauskas.

Tą patį kartojo ir Kultūros pavel-
do departamento (KPD) direktorius 
Vidmantas Bezaras. Būtent KPD 
sprendimo reikia įteisinant rugsėjo 
pradžioje Vilniuje pakabintą J. No-
reikos lentą.

„Galutinis sprendimas turbūt pa-
dės taškus, nes tada turbūt nebebus 
diskusijų apie asmenį, tada visiškai 
nebebus diskusijų ir apie lentą prii-
mant vienokį ar kitokį sprendimą“, 
– sakė V. Bezaras.

Jis tikisi, kad teismas duos tam ti-
krą J. Noreikos veiklos įvertinimą.

„Esmė turbūt yra ne lenta, o tos 
lentos turinys ir žmogaus vertini-
mas. (...) Esminis klausimas ir yra, 

ar J. Noreika yra žmogus patriotas, 
kuris savo veikla ir gyvenimu, ir 
gyvenimo baigtimi parodė, kad jis 
yra Lietuvos patriotas, ar kai kurie 
jo daryti žingsniai šiek tiek teršia 
garbę“, – teigė KPD vadovas.

Vrublevskių bibliotekos direkto-
rius Sigitas Narbutas tvirtino, kad 
ne biblioteka turėtų nuspręsti, ar 
reikia įamžinti J. Noreikos atmini-
mą, ar ne, o kompetentingos insti-
tucijos.

„Kol kas lenta kabo ir kabės iki to 
sprendimo“, – sakė jis.

Šių metų kovą Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas atmetė 
reikalavimą panaikinti Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro istorinę išvadą apie karinin-
ką J. Noreiką-Generolą Vėtrą.

Jungtinėse Valstijose gyvenantis 
Lietuvos pilietis Grantas Arthuras 
Gochinas byloje siekė įpareigoti 
Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrą pakeisti istorinę išvadą dėl 
J. Noreikos veiklos Antrojo pasau-
linio karo metais. G. A. Gochino 
skundą teisėjų kolegija atmetė kaip 
nepagrįstą.

Gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centras 2015 metais pa-
rengė pažymą, kad „vokiečių oku-
pacijos laikotarpiu Jonas Noreika 
nėra dalyvavęs žydų masinėse nai-
kinimo operacijose Telšių ir Šiaulių 
apskrityse“, jį tik „pavyko įtraukti į 
su žydų izoliavimu susijusių reikalų 

tvarkymą“.
Šių metų liepą būtent dėl J. No-

reikos veiksmų steigiant Šiaulių 
getą Vilniaus miesto mero Remi-
gijaus Šimašiaus sprendimu nuo 
Vrublevskių bibliotekos nukabinta 
J. Noreikos atminimo lenta.

Nevyriausybinės organizacijos 
„Pro Patria“ iniciatyva buvo paga-
minta nauja šiam asmeniui skirta 
lenta ir rugsėjo pradžioje pakabinta 
ant bibliotekos sienos. Tačiau jos 
pakabinimas nebuvo iki galo sude-
rintas su KPD.

Kultūros paveldo centras praėju-
sią savaitę KPD pateikė rekomen-
daciją, kad reikia patikslinti viso 
bibliotekos pastato vertingąsias 
savybes ir pasiūlė J. Noreikos lentą 
pripažinti vertingąja pastato savy-
be.

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro duo-
menimis, Antrojo pasaulinio karo 
metais būdamas Šiaulių apskrities 
viršininku, J. Noreika pasirašė raš-
tus dėl žydų geto steigimo ir žydų 
turto tvarkymo. Tačiau 1943 metų 
vasarį gestapo jis buvo suimtas, 
daugiau kaip dvejus metus praleido 
Štuthofo koncentracijos stovykloje. 
Užėmus Štuthofą, J. Noreika buvo 
mobilizuotas į Raudonąją armiją, 
tarnavo eiliniu.

1945 metų lapkritį jis grįžo į Vil-
nių, įsidarbino Mokslų akademijoje 
juriskonsultu, pradėjo ieškoti ryšių 
su antisovietiniu pogrindžiu, 1946 
metų pradžioje su bendraminčiais 
įkūrė Lietuvos Tautinę Tarybą ir 
pradėjo ruoštis sukilimui, kurį keti-
no pradėti sulaukus Sovietų Sąjun-
gos ir Vakarų valstybių karo. Tų pa-
čių metų kovą J. Noreika ir kiti buvo 

suimti, lapkritį nuteistas mirties 
bausme. Nuosprendis J.Noreikai 
įvykdytas 1947 metų vasarį.

1997 metais J. Noreika-Generolas 
Vėtra apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
1-ojo laipsnio ordinu po mirties.

Pietų Korėjos apygardos 
meras švarinimosi dienai 
paplūdimyje išpylė toną šiukšlių

Vienos Pietų Korėjos apygardos 
meras, kuris švariame paplūdimyje 
išpylė toną šiukšlių, kad aplinko-
saugos aktyvistai turėtų ką rinkti 
švarinimosi dieną, vėliau atsiprašė 
už savo gudrybę.

Pareigūnai penktadienį sunkveži-
miu atvežė šiukšlių, surinktų kitose 
pakrantėse, ir išmėtė jas švariame 
smėlio paplūdimyje, esančiame 
Džindo apygardoje šalies pietvaka-
riuose.

Šeštadienį, minint Tarptautinę 
pakrančių valymo dieną, šimtai sa-
vanorių vaikštinėjo pakrantėmis ir 
rinko į maišus šiukšles.

„Atvežėme polistirolo ir kitų pa-
krančių šiukšlių, surinktų aplinki-
niuose rajonuose, kad 600 dalyvių 
galėtų vykdyti valymo darbus“, 
– sakoma Džindo apygardos mero 
Lee Dong-jino pareiškime.

Jo biuras atsiprašė už sukeltas 
problemas ir nurodė, kad minėtu 
renginiu buvo siekiama „šviesti 
apie pakrančių šiukšlių [problemos] 
rimtumą“.

Pasak Lee Dong-jino, visos 
šiukšlės vėl buvo surinktos, jomis 
„100-u procentų“ pasirūpinta. Me-
ras patikino, kad nė viena šiukšlė 
nepateko į jūrą ir kad nebuvo „jo-
kios antrinės taršos“.

Tarptautinė pakrančių valymo 
diena, kuri šiemet buvo minima 
spalio 21-ąją, yra tarp didžiausių 
pasaulinių vandenynų apsaugos ini-
ciatyvų.

Šiemet joje dalyvavo savanoriai 
maždaug 100 valstybių, įskaitant 
Tailandą, Izraelį ir Filipinus.

JAV tarnybos narkotikų 
kontrabandininkų povandeni-
niame laive rado 5 t kokaino

JAV Pakrančių sargyba antradie-
nį pranešė radusi daugiau kaip pen-
kias tonas kokaino savadarbiame 
povandeniniame laive, perimtame 
Ramiajame vandenyne netoli Pietų 
Amerikos krantų.

Pranešime sakoma, kad 12 metrų 
ilgio laivas anksčiau buvo aptiktas 
naudojant jūrų stebėjimo sistemą.

Pakrančių sargybos pareigūnai 
rugsėjo 1-ąją išsilaipino šiame mo-
toriniame povandeniniame laive 
tarptautiniuose vandenyse, pade-
dant Kolumbijos kariniam laivynui, 
pažymimą žinutėje.

Šiame laive Pakrančių sargyba 
rado apie 5,4 tonos kokaino, kurio 
vertė gatvės kainomis – daugiau 
kaip 165 mln. JAV dolerių (150 
mln. eurų).

Per operaciją buvo sulaikyti keturi 
įtariami narkotikų kontrabandininkai.

Pietų Amerikos narkotikų karte-
liai, ypač veikiantys Kolumbijoje, 
kvaišalams gabenti į Meksiką ir 
Jungtines Valstijas neretai naudo-
ja lėktuvus ir greitaeigius katerius, 
tačiau kartais pasitelkiami ir gana 
paprastos kontrukcijos povandeni-
niai laivai.
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parduoda

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Superkame kARVES, 
Bulius ir telyčias 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

UAB „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.

Nekilnojamasis turtas

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.

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

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

Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinį 
garažą (23 kv. m.) 500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

automobiliai, ž. ū. technika

FORD MONDEO 1997 m. Geros 
būklės, 1,8 l, dyzelis, 65 kW, TA iki 
2021 m. 9 mėn.

Tel. (8-682) 25934.

OPEL ASTRA 1998 m. Mėlyna, 
universalas, dyzelis, 1,95 kub. cm, 
kablys, žieminių padangų kom-
plektas su ratlankiais. TA iki 2021 
metų 8 mėn. Kaina sutartinė.

Tel. (8-601) 42412.

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

Tel. (8-686) 99263.

kuras

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.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-630) 57490.

Beržo, alksnio ir mišrias malkas 
3 m ilgio rąsteliais.

Tel. (8-686) 41394.

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.

kita

Deguonies, angliarūgšties, 
mikso, argono balionus (naujo 
tipo, europiniai, 50 l, 300 barų). 
Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Mėsinę - mišrūnę karvę su ver-
šiuku.

Tel. (8-610) 65170.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.

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. 

AUDI 80 dalimis, geras vari-
klis 1,8 (dujos-benzinas, galima 
bandyti). Savos gamybos trakto-
rių (yra kabina), kaina 500 Eur. 
Zeimerį, kaina 100 Eur.

Tel. (8-696) 87701.

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

Tel. (8-614) 07502.

kita

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

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

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

Tel. (8-618) 25497.

dovanoja
Šuniukus. Augs nedideli.
Tel. (8-615) 47417.
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anekdotas

oras

+8
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mėnulis
Rugsėjo 28 d. - delčia
Rugsėjo 29 d. - 30 d. jaunatis

Gabrielius, Mykolas, Rapolas, 
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 
Mykolė.

Svetlana, Lana, Vaclovas, 
Tautvydas, Vientautė, 
Saliamonas, Vacys.

šiandien

rugsėjo 29 d.

rugsėjo 30 d.
Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

vardadieniai

redaktorei nežinant
NNN

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Moteris ateina pas psichiatrą ir 
sako jam:

- Žinote, man mano vyro jau ne-
užtenka.

- Na ir kas, - sako psichiatras, - pa-
bandykite įsitaisyti meilužį.

- Aš ir taip jau turiu, bet man vis 
tiek neužtenka.

- Tai įsitaisykit du ar tris.
- Aš turiu ne du ar tris, aš turiu jau 

6 meilužius ir dar krūvas atsitiktinių 
partnerių! Bet man vis tiek neužten-
ka!

- Joooo... Panašu, kad jūs esat li-
gonė!

- Taip, aš irgi taip manau. Tai iš-
rašykite man apie tai pažymą, o tai 
mano vyras galvoja, kad aš esu tie-
siog kekšė!

***

Spektaklio premjera. Režisierius 
su direktoriumi laksto pirmyn atgal 
- jaudinasi... Staiga iš žiūrovų salės 
pakyla vyriškis ir eina durų link. Di-
rektorius su režisieriumi pribėga prie 
jo ir puola kamantinėti:

- Ką, nepatiko pastatymas?
- Na ne, lyg ir normaliai pastatyta...
- Tai ką, aktoriai prastai vaidina?
- Ne, visai nieko.
- Tai gal kostiumai, dekoracijos?
- Kodėl? Gerai viskas.
- Tai kodėl jūs išeinate?
- Suprantate, labai baisu vienam 

sėdėti salėje.

***

Ateina blondinė pas gydytoją ir 
skundžiasi:

- Nežinau, kas man yra. Paliečiu 
galvą – skauda, paliečiu pilvą – 
skauda, paliečiu koją – skauda…

Gydytojas:
- Žinau, kas jums yra.
- Kas?
- Jums pirštas sulūžęs.

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

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.Galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Amiliutė ruošiasi tapti Viešintų seniūne

stebisi Anykščių miestas, 
Upėm ir kalnais apriestas, -
koks gi čia vėl sujudimas?
Prasidėjo gal rinkimai?!

ne tarybos, ne seimūnų -
stinga rajone seniūnų,
net taryboje mandato
Dėl to posto daug kas kratos...

Į Andrioniškio seniūnus
Taikosi nutūpt Ramūnas,
Bet į Viešintas, nepykit, -
Amiliutė tiks kaip sykis!

Reitingai juk jos geri,
seniūnaičiai ne kvaili - 
Matė pernai per Adventą,
ko verti jos konkurentai...

Ten juk verslininkai čypais
elektrinėm pirko sklypus
ir lyg širšės prie medaus  
Varžosi, kas vadovaus.

Bet jei Viešpats duotų proto,
Dėl šio posto nekovotų,
Tenutrenkia juos perkūnas -
Amiliutė bus seniūnė!

Sveikinti 
niekada ne vėlu

Viena linksmiausių šios savaitės  
Anykščių rajono tarybos posėdžio 
dalių buvo tradiciniai sveikinimai 
gimtadienių sukakčių proga. Gėlių  
rugsėjo mėnesio pabaigoje sulaukė 
net ir tie anykštėnų išrinktieji, kurie 
gimimo dienas šventė ... rugpjūtį.  

Taip nutiko dėl to, kad rugpjūtį 
Anykščių rajono tarybos posėdis 
nevyko. 

,,Jau buvau apie gimtadienį ir už-
miršęs“, - gėlės žiedą atsiimdamas 
šmaikštavo liberalas Saulius Rasalas.

Sveikinimai su gimtadieniais - 
sena Anykščių rajono tarybos po-
sėdžių tradicija, kuria visuomet 
pradedami posėdžiai. Dažniausiai 
politikai vieni kitiems sukakčių pro-
ga, nepaisydami, kokia yra Tarybos 
politinė dauguma, dovanoja ,,social-
demokratines“ rožes.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Saulius Rasalas beveik 
po dviejų mėnesių dar kartą 
turėjo progą švęsti savo gim-
tadienį.


