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šiupinys

Pigusbilietai.lt šį mėnesį reklamavo, kad iš Vilniaus į modernųjį Šanchajų Kinijoje galima nuskristi 
– vos nuo 388 EUR į abi puses. 

Nuotr. iš pigusbilietai.lt

Bendradarbiavimas su kinais primena 
medinės pilies statybas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

2018-ųjų pabaigoje nušalin-
tojo Anykščių mero Kęstučio 
Tubio iniciatyva pradėtas ben-
dradarbiavimas tarp Anykščių 
rajono savivaldybės ir Kinijos 
Pengžou miesto bus tęsiamas. 

Prieš beveik dvejus metus 
K.Tubio noras bičiuliautis su 
kinais sulaukė kritikos ir net 
pašaipų, tačiau net ir tuometi-
niai kritikai šiandien sako, kad 
bendradarbiavimą tęsti būtina. 

Nors pasirašant bendradar-
biavimo sutartį su kinais ak-
centuota tokios partnerystės 
ekonominė nauda Anykščių 
rajonui, kol kas Anykščių ra-
jono savivaldybė apsiriboja su-
manymais, kurie kelia daugiau 
dvejonių nei leidžia patikėti 
šio bendradarbiavimo nauda 
anykštėnams.

VAKARAS. Spalio 28 d. 17.30 
Koplyčioje - Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre vyks vakaras „Tylūs 
prisiminimai apie prof. Antano Ty-
los svajones“.

Pandusas. Prie Troškūnų baž-
nyčios sumontuotas pandusas ne-
įgaliesiems, palengvinantis jiems 
patekimą į bažnyčią.

Gaisras. Ketvirtadienį Kurklių 
seniūnijos  Moliakalnio kaime 
ugniagesiai gesino  pievoje degu-
sias šiukšles. Įvykis tiriamas.

Jaunimas. Spalio 28 d. vyks 
jaunimo atstovų į Anykščių rajono 
savivaldybės Jaunimo reikalų tary-
bą rinkimai. Bus išrinkti 2 jaunimo 
atstovai. Dalyvauti rinkimuose yra 
apsisprendusios dvi kandidatės: 
Anykščių ,,Šilelio“ skautų drau-
govės narė Emilija Bieliauskaitė ir 
Kavarsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro mokinių tary-
bos narė Augustė Simanonytė.

Maistas. Vakar prasidėjusi, šį 
šeštadienį tęsiasi ,,Maisto ban-
ko“ akcija. Šį kartą Anykščiuose 
skurdžiai gyvennatiems asmenims 
maistą  trijose parduotuvėse rinks 
keturios organizacijos. Daugiausia 
„Maisto banko“ akcijos metu auko-
jama makaronų, kruopų ir aliejaus. 
Anykščiuose vykusių akcijų  metu  
jau buvo surinkta daugiau nei 3 
tūkst. vienetų produktų, kurių vertė  
4 tūkst.463 Eur.

Paminklas. Šiandien, spalio 26 
d., Andrioniškyje bus šventinamas 
paminklas Aukštaitijos partizanų 
vadui Antanui Slučkai - Šarūnui. 
Paminklas bus šventinamas 13 val., 
po šv.Mišių Andrioniškio Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Šventė. Anykščių rajono mo-
kyklose populiarumo nepraranda 
Helovyno šventė. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija šią šventę 
šventė penktadienį, spalio 25 dieną. 
Progimnazijoje tądien  veikė Helo-
vyno kavinė ir mugė, o vakare vyko 
diskoteka.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis spalio 31 d., ketvir-
tadienį.

6 psl.
asmenukė

Gražina ŠMiGelskienĖ

Praeities gėda

Prisimenate? Brazausko ko-
munistai buvo blogi komunistai, 
o Landsbergio komunistai - geri 
komunistai, kurie griovė partiją iš 
vidaus...

Seime registruotos įstatymų 
pataisos po 5 metų Vyriausiosios 
rinkimų komisijos svetainėje nai-
kinti dalį viešos informacijos apie 
politikus, o po 50 metų - ir visus  
rinkimų pėdsakus, yra bandymas 
ištrinti  gėdą dėl abejotinos politikų 
praeities. Skaidrumo dėl to suma-
žės, tačiau manipuliuoti rinkėjais 
bus lengviau. 

Juk žmonės nelabai mėgsta iš-
verstaskūrių.

Įtariama, kad 
33-ejų moteris 
mirė 
padauginusi 
alkoholio 

2 psl.

Istorijos dvarelį 
atidarys po Trijų 
Karalių

11 psl.

Kapinėse daug 
netvarkos

12 psl.

Anykščių Kalėdų rezidencijos 
lankymas bus mokamas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybė jau sudėliojo pagrindi-
nius Kalėdų rezidencijos, kuri 
nuo gruodžio 7 dienos įsikurs 
Anykščiuose, akcentus. 

Nors iki to laiko kultūros 
darbuotojų laukia milžiniškas 
darbas, jau aišku, kad Kalėdų 
Senis įsikurs Okuličiūtės dva-
relyje, kalėdinė eglė spindės 
Šventosios upėje, o kalėdinė 
dvasia tvyros visuose Anykščių 
miesto kampeliuose. 

Norintiems Anykščiuose pa-
justi kalėdinę nuotaiką, teks 
atverti pinigines - pasimatymas 
su tikruoju Kalėdu Seniu ir ki-
tos pramogos bus mokamos.

3 psl.
Štai taip Kalėdų rezidencijos įvaizdį kuriantys Anykščių turiz-
mo ir informacijos centro specialistai Anykščius mato kalėdiniu 
laikotarpiu.

Moksleivių 
olimpiados 
veidas - keliauto-
jas Vladas 
Vitkauskas

2 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Moksleivių olimpiados veidas - 
keliautojas Vladas Vitkauskas

Šeštuosius metus iš eilės rengiamos moksleivių nacionalinės 
aplinkosaugos olimpiados veidu šiemet tapo Anykščiuose gyve-
nantis keliautojas, alpinistas Vladas Vitkauskas.

Aplinkosaugos olimpiados, skir-
tos 7–8 klasių moksleiviams, ini-
ciatorė yra Elektronikos platintojų 
asociacija (EPA), o jos partneriai 
– Kauno technologijos universite-
tas ir Lietuvos geografijos moky-
tojų asociacija. Šalies geografai į 
šių metų olimpiados testus įtrauks 
ir verslininko bei investuotojo I. 
Laurso įžvalgas aplinkosaugos 
tema.

„Šiemet jaunimui, kaip niekad 
anksčiau, tapo aktualios aplinko-
saugos temos – tam didžiulį impul-
są suteikė ir visame pasaulyje ren-
giamos Švedijos moksleivės Gretos 
Thunberg surengtos akcijos, nu-
kreiptos prieš klimato kaitą. Jaunų 
žmonių idealizmas ir nuoširdumas, 
manau, tikrai gali paskatinti keistis 

ir visą pasaulio žmonių bendruo-
menę, pakoreguoti nusistovėjusius 
ydingus vyresnės kartos įpročius, 
įkvėpti atsakingai rūšiuoti ir tvar-
kyti atliekas“, – sako EPA projektų 
vadovė Laura Jurevičienė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad 
atliekų tvarkymo problema pasau-
liui aktuali jau ne vieną dešimtmetį, 
o skaitmenizuotoje visuomenėje 
elektronikos atliekų tvarkymas 
tampa vis svarbesnis, nes šios atlie-
kos yra sparčiausiai globaliu mastu 
auganti elektronikos atliekų dalis.

Olimpiada visoje šalyje nuotoli-
niu būdu vyks lapkričio 20-ąją, o 
mokytojai registruoti moksleivius 
kviečiami iki lapkričio 8 dienos.

 „Deja, civilizacija atneša ver-
tybes, kurios yra iškreiptos. Nors 

Anykščiuose gyvenantis ke-
liautojas, alpinistas Vladas 
Vitkauskas pastebi, kad, kal-
bant apie klimato atšilimą, 
garsiai neįvardijamos tikro-
sios šio proceso priežastys.

Įtariama, kad 33-ejų moteris mirė 
padauginusi alkoholio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 22 dieną, antradienį, Anykščių ligoninėje mirė 33-ejų 
metų moteris. Į ligoninę greitosios pagalbos medikai ją atve-
žė komos būsenos. Įtariama, kad moteris galėjo apsinuodyti 
alkoholiu.

Policija pranešė, kad į Anykš-
čių ligoninę moteris buvo atvežta 
pirmadienį,vakare, apie 21.25 va-
landą. Ji buvo paguldyta į ligoni-
nės Anesteziologijos - reanimaci-
jos skyrių, tačiau moters gyvybės 
medikams išgelbėti nepavyko - ji 
mirė antradienio naktį, apie 4 va-
landą.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršinin-
kė Aušra Staškevičienė ,,Anykš-
tai“ sakė, kad į Anykščių ligoninę 
moteris buvo atvežta iš Anykščių 
miesto. Į komą ji paniro būdama 
namuose.

Pasak A.Staškevičienės, pirmi-
nė informacija, kad mirusi mote-

ris apsinuodijo alkoholiu, gali būti 
netiksli.

,,Aš nežinau, kas tai nustatė. 
Bent jau niekam, su kuo esu kal-
bėjusi, nesu teigusi, kad ta moteris 
mirė nuo alkoholio, ir to negaliu 
teigti, kol neturime specialisto 
išvados. Jeigu tokia informacija 
sklinda, tai ji sklinda daugiau iš 
medikų lūpų. Ką medikai pasakė 
policijos pareigūnams, tą šie ir už-
rašė, tačiau mirties priežastis gali 
būti ir visai kita“, - sakė Anykščių 
rajono policijos komisariato Vei-

klos skyriaus viršininkė A. Staš-
kevičienė. Ji iš karto atmetė, kad 
tai galėjusi būti smurtinė mirtis.

Mirusi moteris buvo žinoma 
policijai, nors pastaruoju metu ir 
neturėjo su ja reikalų. Anksčiau 
ji yra gavusi administracinę nuo-
baudą.

Policija neturi duomenų, ar mi-
rusi moteris turėjo šeimą ir vaikų. 
Apie tai jokių žinių neturėjo ir 
Utenos apskrities vaiko teisių ap-
saugos skyriaus Anykščių rajono 
specialistai.

Įtaria. Ortopedine įranga pre-
kiaujančios įmonės, įtariama, pa-
sisavino 1 mln. eurų Valstybinės 
ligonių kasos (VLK) lėšų, penkta-
dienį pranešė Finansinių nusikalti-
mų tyrimo tarnyba (FNTT). Tyri-
mas atliekamas dėl galimo didelės 
vertės svetimo turto įgijimo apgau-
le, apgaulingo apskaitos tvarkymo 
ir dokumentų klastojimo. Kratos 
atliktos Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos, Panevėžio, Šiaulių regionuose, 
įtariamųjų gyvenamosiose vietose, 
automobiliuose ir įmonių patalpose. 
Nustatyta, kad penkios įmonės nuo 
2018 metų pradžios klastojo doku-
mentus, nustatytos formos prašy-
mus, asmenų parašus apie neva 
pagamintus įtvarus, ortopedinę 
avalynę ir kitą ortopedinę įrangą ir 
pateikdavo juos VLK. Apgaulingai 
tvarkydamos buhalterinę apskaitą, 
įmonės pasisavino ne mažiau nei 1 
mln. eurų VLK skirstomų lėšų. Anot 
pranešimo, gautas lėšas įmonių va-
dovai arba bendrininkai nuimdavo 
grynaisiais pinigais ir pasidalyda-
vo, naudodavo įmonės reikmėms. 
Šiame tyrime iš viso atlikta daugiau 
nei 20 kratų, rastas ir paimtas dide-
lis kiekis tyrimui reikšmingų doku-
mentų bei duomenų. Sulaikyti pen-
ki asmenys. Jiems pateikti įtarimai 
dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, 
sukčiavimo stambiu mastu ir doku-
mentų klastojimo.

Maistas. Kaip gaisras paveiks 
Alytaus regiono žemdirbius, pasak 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT), paaiškės anks-
čiausiai kitos savaitės pabaigoje, 
kai bus gauti maisto produktų, van-
dens ir pašarinių žaliavų laboratori-
niai tyrimų rezultatai, ar žemės ūkio 
produkcija neužteršta pavojingais 
cheminiais junginiais, rašo „Verslo 
žinios“. Alytaus VMVT atstovas 
Jonas Vaikšnoras sakė, kad sulau-
kus tyrimų rezultatų bus sprendžia-
ma, ar VMVT turėtų imtis kokių 
nors priemonių, taip pat bus rengia-
mas ateities tikrinimų planas, nes 
dėl degančių padangų kylantis tar-
šos pavojus yra ilgalaikis. VMVT 
duomenimis, teritorijoje, kurioje 
galėjo kilti taršos pavojus, ūkininkų 
nėra daug – veikia 31 nedidelis pie-
nininkystės ūkis, laikoma apie 500 
galvijų, nuo gaisro pradžios iš čia 
esančių ūkių supirkta apie 40 tonų 
pieno.

Palaikai. Našlaičių kapines ti-
riantys archeologai įtaria radę dvie-
jų partizanų palaikus, ketvirtadienį 
pranešė LRT televizija. Archeolo-
gai pavardžių kol kas neatskleidžia 
ir sako, kad įtarimus turi patvirtinti 
arba paneigti genetiniai tyrimai. 
„Įtariam, kad aptikome dar poros 
partizanų palaikus, bet kol neatlik-
tas tyrimas, negaliu atskleisti nei 
vardų nei pavardžių. Reikia luktel-
ti pora dienų. O asmenybių, kurias 
tikrai reikia aptikti šiose kapinėse 
palaikų, tikrai dar yra“, – LRT sakė 
Vilniaus universiteto (VU) Archeo-
logijos katedros docentas Gintautas 
Vėlius. Šiuo metu dalis palaikų yra 
Teismo medicinos tarnybos labora-
torijoje, dalis – VU Medicinos fa-
kulteto laboratorijoje, kur palaikai 
yra tiriami, iš kaulų siekiama išgau-
ti DNR. BNS primena, jog Našlai-
čių kapinėse birželį buvo rasti pa-
skutinio aktyvaus partizano Antano 
Kraujelio-Siaubūno palaikai. 1965 
metais žuvusio partizano tapatybę 
patvirtino genetiniai tyrimai. Pernai 
šiose kapinėse rasti ir Lietuvos par-
tizanų vado Adolfo Ramanausko-
Vanago palaikai. 

Avarija. Spalio 23 dieną,  apie 
08.32 val., moteris (g.1961 m.) 

Anykščių rajone vairavo automo-
bilį ,,VW Passat“ būdama neblaivi 
(nustatytas 1,54 prom. girtumas), 
nepasirinko saugaus greičio, nuva-

žiavo nuo kelio ir apsivertė. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Spalio 24 dieną,  apie 

04.00 val., Kurkliuose, namuose, 
rastas vyro (g. 1955 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

mes kalbame apie klimato atšili-
mą, iš tiesų, tai jau yra perkaiti-
mas – „atšilimas“ čia, viso labo, 
tik kosmetinis žodis. Skaičiuojame 
temperatūros pokyčių procentus, 
vyksta pasauliniai forumai, ren-
kasi didžiausių valstybių galvos, 
priimami susitarimai, tačiau jie yra 
pasmerkti. Paskutinės žinios apie 
Alpes: skubėkite, veskite vaikus į 
Alpes, nes ten ledynų greitai ne-
liks. Asmeniškai tokiais projektais 
dėl klimato pokyčių nelabai tikiu, 
netikiu ir taršos limitų pardavinė-
jimo politika – kai leidimai teršti 
aplinką turtingųjų valstybių gali 
būti nusiperkami iš skurstančiųjų. 
Nes iš tiesų mes kalbame apie tai, 
kaip kovoti su pasekmėmis, tačiau 
neįvardijame tikrųjų priežasčių. O 
priežastis visada yra vertybės“, – 
sako keliautojas, alpinistas V. Vit-
kauskas.

Jaunimą jis kviestų savo ener-
giją nukreipti ne visuomenės ar 
valstybių politikos kritikai, o kon-
kretiems darbams, kurie paskatintų 
keisti ir požiūrį, ir destruktyvius 
įpročius. 

-AnYkŠTA

Šiandien - paskutinio Lietuvos partizano 
laidotuvės

Šį šeštadienį, spalio 26 d., vyks paskutinio kovojusio partizano, 
ilgiausiai, 17 metų, sovietų okupacijai besipriešinusio Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio dalyvio Antano Kraujelio - Siaubūno lai-
dotuvės. 

Partizanas nusišovė 1965 metais, apsuptas KGB pareigūnų, 
savo sesers sodyboje Papiškių kaime, kuris yra šalia Skiemonių. 

A. Kraujelis - Siaubūnas bus laidojamas Antakalnio kapinių 
kvartale, kur yra kitų Lietuvos karininkų kapai.

A.Kraujelio - Siaubūno palai-
kai po daugelį dešimtmečių A. 
Kraujelio artimųjų, istorikų ir ar-
cheologų vykdytų paieškų, aptikti 
šiemet  birželio mėnesį Vilniuje, 
Našlaičių kapinėse. Jų tapatybę  
patvirtino ir genetiniai duomenys.

A.Kraujelis - Siaubūnas gimė 
1928 metais Utenos apskrities 
Molėtų valsčiaus Kaniūkų kai-
me. Sulaukęs 20-ies, A. Krauje-
lis įstojo į partizanų gretas. Nuo 
1950 metų jis priklausė Henriko 
Ruškulio - Liūto vadovaujamiems 
koviniams daliniams, kurie veikė  
Utenos, Molėtų ir Anykščių rajo-
nų sandūroje.

A. Kraujelis ne kartą dalyvavo 
ginkluotuose susirėmimuose su 
sovietinio okupacinio režimo ka-
rinėmis struktūromis. 1953 m. jį 
sunkiai sužeidė KGB pareigūnų 
užverbuotas jaunystės laikų bi-
čiulis.

Nuo 1954 m. A. Kraujelis - 
Siaubūnas pakeitė veiklos taktiką: 
sovietų aktyvistams rašė įspėja-
mojo turinio laiškus, reikalauda-
mas neskriausti ūkininkų nepake-
liamomis prievolėmis. 

Žmonių pasakojimai apie A. 
Kraujelį - Siaubūną virto legen-
domis. Buvo kalbama, kad Siau-
būnas, persirengęs Raudonosios 

armijos karininko uniforma, pri-
versdavo stribus atiduoti jam pa-
garbą; KGB-istai tikėjo, kad Siau-
būnas turi akvalangą ir slapstosi 
ežere, po vandeniu. 

Dešimtmetį nesugaunamo A. 
Kraujelio - Siaubūno paieškomis 
susirūpino Maskva.

1965 m. kovo 17-osios rytą 
KGB pareigūnams ir kariuome-
nei pavyko apsupti sodybą, kur 
slapstėsi A. Kraujelis - Siaubūnas. 
Susišaudymo metu sužeistas, ne-
galėdamas prasiveržti, A. Krauje-
lis - Siaubūnas pasirinko įprastą 
partizanams išeitį – ne pasidavė, 
o nusišovė. Sulaikant paskutinį 
Lietuvos partizaną, operacijoje 
dalyvavo jaunas KGB atstovas, 
Anykščių poskyrio operatyvinis 
įgaliotinis Marijonas Misiukonis, 
vėliau tapęs pirmuoju atkurtos 
Lietuvos vidaus reikalų ministru. 

Apie A.Kraujelį - Siaubūną, jo 
kovą ir žūtį plačiai buvo rašyta 
žurnale ,,Aukštaitiškas formatas“.

-AnYkŠTA

Partizano Antano Krauje-
lio - Siaubūno būrys 1950-
aisiais metais veikė Utenos, 
Molėtų ir Anykščių rajonų 
sandūroje.
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savaitės citatos???
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Kiek Anykščių 
kavinėse mokate 
už pietus?

Vida KAVALIAUSKIENĖ:

- Nuostabios kavinės Anykš-
čiuose, pietūs, užkandžiai nėra 
brangūs, galima pigiai pavalgyti, 
labai skanios arbatos, tarp kitko. 
Pavalgai nuo 5 eurų vienas žmo-
gus. Tik gal labai mažas asorti-
mentas daržovių prie patiekalų, o 
šiaip viskas super!

Žaneta JESAITIENĖ:

- Gerą atlygį reikia gauti, kad 
galėtume leisti sau kasdien pietus 
kavinėse po 5 eurus. Pas mus Ku-
piškyje dienos pietūs kainuoja  2,5 
euro ir į darbovietes bei namus pri-
stato.

Rita PARACHONKO:

- 4 eurai už pietus - tai nėra daug. 
Bet meniu galėtų pateikti įvairesnį, 
daugiau daržovių. Nes kiekvieną 
savaitę vis tas pats per tą patį.

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:

- Kainos kai kur yra labai didelės, 
bet yra vietų, kur skaniai pavalgyti 
galima ir nebrangiai. Kai kuriose 
kavinėse galėtų būti truputį pigiau. 
Aš už pietus  sumoku 4 eurus.

Dalies elektorato ir nebėr...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie Vie-
šintų bokšto spinduliuotę:

,,Ką galėčiau pasakyti apie tele-
vizijos bokšto skleidžiamos spindu-
liuotės poveikį žmonių sveikatai? 
Tiek pat, kiek apie Merkinės pira-
midės poveikį žmogaus sveikatai“.

Į mašinų turgų?

Remigijus JANAVIČIUS, 
UAB ,,Liepsnolita ir Ko“ vado-
vas, apie šiukšles:

,,Mes tuos porą maišelių buitinių 
atliekų išvešime į Panevėžį“.

Seimo narys - vertybė savaime

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, Lietuvos ūkininkų sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirminin-
kas, apie Seimo nario pagalbą 
ūkininkams: 

,,Baura yra Baura. Jis gal ir gera-
noriškas ir norėtų kažką kitaip pa-
daryti, bet dabartinis naujasis Že-
mės ūkio ministras siūlo vienaip, o 
,,karavanas“ vis tiek žygiuoja“.

O geriausia vieta – prie 
diktatoriaus portreto...

Šarūnas GRIGONIS, jauniau-
sias Anykščių rajono tarybos 
narys, konservatorius, apie ben-
dradarbiavimo su Kinija naudą: 

,,Pamatyti lietuviškus ženklus, 
kad ir kur jie bebūtų, visada labai 
smagu“.

Jėzus Kristus, Enšteinas, 
Freudas? Kas kiti?

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, 
apie ūkininkus:

,,Kiek yra tokių ,,sofos“ ūkinin-
kų, žino tik penki žydai Niujorke“.

Po Sausio įvykių savivaldybėje 
tokių atsirado daug...

Roma KUTKA, Anykščių L. 
Ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos direktorius, apie Okuličiūtės 
dvarelio įveiklinimą: 

,,Tikrai nenoriu kol kas sakyti 
pavardžių – esu prietaringas.“

Už dyka tik prie stikliuko

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vyriausioji speci-
alistė, laikinai einanti vedėjos 
pareigas, apie tai, kad apsilan-
kymas Kalėdų rezidencijoje kai-
nuos du eurus:

„O ką jūs galvojate, - nejaugi 
žmogus ( Kalėdų Senis, - red.) 
sėdės ištisas dienas tik iš inicia-
tyvos?“

Anykščių Kalėdų rezidencijos 
lankymas bus mokamas

(Atkelta iš 1 psl.)

Kalėdų rezidencija į rajono 
kaimus nesikels

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai einanti vedėjos 
pareigas Audronė Pajarskienė 
,,Anykštai“ pasakojo, kad nors 
pagrindinė Kalėdų rezidencija 
įsikurs Okuličiūtės dvarelyje, ta-
čiau ji pasklis ir po visą Anykš-
čių miestą - kultūros įstaigos 
kvies dalyvauti keliose dešimty-
se edukacinių programų.

,,Anykščiai taps ištisine akty-
vių kalėdinių veiklų platforma. 
Pavyzdžiui, Anykščių menų 
inkubatorius siūlys edukacines 
programas ,,Kalėdų burbulo is-
torijos“, ,,Kalėdinių tatuiruočių 
magija“. Kiekviena mūsų kul-
tūros įstaiga siūlys įvairių edu-
kacinių programų“, - pasakojo 
A.Pajarskienė.

Spalį vyku-
siame Anykščių 
rajono savival-
dybės Kultūros 
tarybos posėdyje 
kalbėta, kad Ka-
lėdų rezidencija 
galėtų išsiplėsti 
ir už Anykščių 
miesto ribų, ta-
čiau nuspręsta 
pagrindines vei-
klas sutelkti tik mieste.

,,Į Svėdasus ar Viešintas ne-
bejudėsime. Taip įsivaizduoja-
me, kad vaikai, šeimos, aplankę 
pagrindinę Kalėdų rezidenciją, 
turės didžiulį pasirinkimą, ką 
pamatyti Anykščiuose“, - sakė 
A.Pajarskienė.

Pramogos kainuos

Beje, dalyvavimas kalėdinėse 
edukacijose bus mokamas. At-
verti pinigines teks ir norintiems 
pamatyti tikrąjį Kalėdų Senį. 
Anot A.Pajarskienės, apsilanky-
mas pagrindinėje Kalėdų rezi-

dencijoje  kainuos 2 eurus.
,,O ką jūs galvojate, - nejaugi 

žmogus ( Kalėdų Senis, - red.) 
sėdės ištisas dienas tik iš iniciaty-
vos?“ - klausė A.Pajarskienė.

Tiesa, už sumokėtus kelis eurus 
žadama, kad lankytojai gaus ne tik 
aibę gerų emocijų, bet ir kuklių 
dovanėlių.

Kalėdinį įvaizdį kuria 
Anykščių TIC

Anykščių rajono savivaldybės  
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai einanti vedėjos 
pareigas A. Pajarskienė sakė, kad 
kalėdinių renginių organizavimo 
darbo grupė šiuo metu labai inten-
syviai ir sutelktai dirba.

,,Kiekvienas turime pasiskirstę 
po savo sritį. Aš daugiau kuruoju 
komunikaciją ir kultūros dalį“, - 
sakė A.Pajarskienė.

Didelis organizacinis darbo 
krūvis, anot 
A.Pajarskienės, 
tenka Anykščių 
turizmo ir infor-
macijos centrui, 
kuris užsiima 
komunikavimo 
p l a t f o r o m o s 
administravimu 
ir daugeliu kitų 
reikalų.

„ A n y k š č i ų 
turizmo ir in-

formacijos centre dirbantys žmo-
nės kuria ir Kalėdų rezidencijos 
įvaizdį, užsiima komunikacijos 
platformos administravimu. Tas 
pats centras vienija ir jungia vers-
lininkus, kurie prisideda prie Ka-
lėdų miestelio formavimo“, - pa-
sakojo A.Pajarskienė.

Gali koncertuoti Jazzu ir 
valstybinis simfoninis orkestras

Jau galutinai apsispręsta, kad 
pagrindinė Anykščių miesto kalė-
dinė eglė bus statoma ant pontono 
Šventosios upėje, toje vietoje, kur 
vasarą veikia fontanai. 

Upėje žadama statyti ir sceną, 
kurioje pasirodys Kalėdų rezi-
dencijos atidarymo koncerto atli-
kėjai. Viena iš jų greičiausiai bus 
populiari Lietuvos atlikėja Justė 
Arlauskaitė - Jazzu. 

Anykščių rajono savivaldybei 
ji yra davusi žodinį sutikimą da-
lyvauti Kalėdų rezidencijos atida-
rymo renginyje. 

Atidarymo koncerte, be Jazzu, 
gali pasirodyti net Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras su at-
likėja Ieva Prudnikovaite.

Jau prasidėjo rezervacijos

Nors oficialiai dar nepaskelb-
ta, kokiais kanalais ir kur reikė-
tų registruotis, norint dalyvauti 
Kalėdų rezidencijos programose, 
A.Pajarskienė sakė, kad Anykščių 
turizmo ir informacijos centras 
jau šiandien sulaukiąs skambučių 
su prašymais rezervuoti vietas.

,,Žmonės jaučia, kad bus anšla-
gas“, - sakė A.Pajarskienė.

Beje, specialiai Kalėdų rezi-
dencijai žadama sukurti interneto 
svetainę, interaktyvųjį žemėlapį ir 
kitų priemonių.

,,Gyvas“ bus ir miesto parkas

Apie pasiruošimą Kalėdų re-
zidencijos renginiams pakalbi-
nome ir Anykščių rajono mero 
patarėją, Anykščių vadovų klubo 
prezidentą Dalį Vaiginą, kurio 
iniciatyva Rokiškio verslo klubas 
Kalėdų rezidenciją apsisprendė iš 
Rokiškio perkelti į Anykščius.

D.Vaiginas sakė, kad per Ka-
lėdas ,,gyvas“ bus ir Anykščių 
miesto parkas - čia žadama pa-
statyti daug eglučių, kurias kū-
rybiškai puoš vietos bendruo-
menės bei įstaigos. Aplink parką 
kursuos traukinukas, o kalėdinis 
prekybininkų miestelis įsikurs 
Paupio gatvėje.

Dosnesni - ne vietiniai 
verslininkai

Mero patarėjas D.Vaiginas, ruo-
šiantis kalėdiniam šurmuliui, at-
sakingas už bendravimą su verslu, 
todėl teiravomės, ar jau pavyko 
užsitikrinti jų finaninę paramą.

,,Kalėdų rezidencija Anykš-
čiuose buvo verslininkų iniciaty-
va ir jie niekur neatsitraukia. O  
iš vietinio verslo apčiuopiamos 
paramos kol kas nesulaukėme“, - 
atviravo D.Vaiginas.

Įvertino anykštėnų potencialą

Po to, kai buvo paskelbta, kad 
Kalėdų rezidencija bus perkelta 
iš Rokiškio į Anykščius, subruz-
do rokiškėnai, tačiau Anykščių 
rajono savivaldybė į tai pernelyg 
didelio dėmesio nekreipė.

,,Mes tiesiog nesikišam į kitų 
savivaldybių renginius. Mes nieko 
nepavogėme. Jei idėjos autoriai ir 
Kalėdų rezidencijos patento turė-
tojai siūlosi partnerystei, tai mes 
ją ir priimame. Ta mintis dėl Ka-
lėdų rezidencijos gimė per vadovų 
klubų bendravimą. Mūsų ryšiai su 
Aukštaitijos vadovų klubais yra 
šilti ir jie įžvelgė anykštėnų po-
tencialą“, - sakė D.Vaiginas.

(Nukelta į 13 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjos par-
eigas Audronė Pajarskienė sakė, jog žmonės jau jaučiantys, kad 
per Kalėdas Anykščiuose laukia anšlagas.

„...Upėje žadama statyti 
ir sceną, kurioje pasirodys 
Kalėdų rezidencijos atida-
rymo koncerto atlikėjai. 
Viena iš jų greičiausiai 
bus populiari Lietuvos at-
likėja Justė Arlauskaitė - 
Jazzu...“ 
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Vieną popietę, kai jau po bažny-
čios, po sočių pietų, visi, kas gyvas, 
ieško, kuo gi užsiimti, ką čia dar nu-
veikti, ir sutikau tėviškės namuose 
pas motiną viešintį Osvaldą Neniš-
kį. 

Su pasimėgavimu, svėdasietiška 
šnekta pasigardžiuodami, ėmėme 
šnekučiuotis apie, atrodytų, visai pa-
prastus, tačiau  giliaprasmius ir sma-
gius dalykėlius.

Pirmiausia kalba pakrypo lašinių 

link. Užsiminus apie neseniai Os-
valdo sukurtą skulptūrėlę, tikriausią 
odę lašiniams, taip mielos, įprastos 
paltelės pavidalo, jau svarstėme: juk 
dar caro laikais kartu su lietuviais 
studentais lietuviški  lašiniai nuke-
liaudavo iki Rygos, Petrapilio ir net 
Kazanės. Lašiniai maitino ir šildė 
visų praėjusių amžių studentus. Nuo 
smarkių mokslų, miestietiškų, jau-
natviškų nuotykių smarkiai praalkę, 
tuo kiauliniu riebalu, alksnio dūmo, 

Skulptorius Osvaldas Neniškis ir 
svėdasietiškos bulvės Raimondas GuoBis

Per sunkią, išdykusią vaikystę, įgimtus gabumus ir kruopščią 
meistrystę iš Svėdasų miestelio kilęs, ilgokai menų Vilniuje mo-
kęsis Osvaldas Neniškis tapo puikiu skulptoriumi. Jis ir Telšių 
dailės akademijos docentas, tad meno gudrybes jaunesnei kartai 
perduoda, kūrybingumo moko. 

O viskas turbūt prasidėjo nuo bulvių, tų pačių, kurias su didžiu 
kruopštumu augindavo jo motinėlė Vitolda, kilusi iš Bulvienės 
pravardę gavusios Neniškių giminės.

Gyvenimišką išmintį linksmai žarsto svėdasietiška kilme besidi-
džiuojantis skulptorius Osvaldas Neniškis.    
                Autoriaus nuotr.

česnako ir kitų sodžiaus aromatų per-
sisunkusiu skoniu pasigardžiuodavo 
ir pasisotindavo. Lašiniams laikyti 
nereikėjo jokių ypatingų sąlygų - nei 
šėpelių, nei šaldytuvų – kur bebūtų 
nukišti, pamiršti, ilgai jie negesdavo. 
Sūnui iš namų išeinant į savarankiš-
ką gyvenimą, jis atsisveikindavo ne 
tik su gimtais namais, tėvais, bet ir 
su lašiniais. 

Taip buvo ir Osvaldui, kai išvyko 
darbuotis dėstytoju į Telšių taikomo-
sios dailės technikumą. Motina laši-
nių jau nebeįdėdavo...

Pokalbis kryptelėjo apie tai, kaip 
mokomasi meistrystės. Siekia jis 
savo mokiniams ne parodyti, kaip 
dirbti, bet leisti bręsti ir kurti pa-
tiems. 

Osvaldas įsitikinęs, kad lietuviš-
ka švietimo sistema nėra bloga, tai 
rodo lietuvaičių gebėjimas atlikti 
sudėtingiausius darbus, pritapti ir 
Vakaruose: juk net Londone mūsų 
jaunimas neprapuola, tampa ir žy-
diškų, ir  angliškų bankų tarnauto-
jais.

Per tuos dešimtmečius techni-
kumas išaugo į akademiją, išaugo 
ir patys Telšiai, Žemaitijos sostine 
tituluojamas miestelis, sutartinai 
ir išmintingai darbuojantis mies-
to architektams bei dailininkams, 
pasikeitė neatpažįstamai. Ir prie to 
grožio nemažai prisidėjo svėdasiš-
kis Osvaldas. Kokia nuostabi jo su-
kurta lietuviško skaliko skulptūra...

,,Aš ne kuriu - aš tiesiog tuo gy-
venu", - sako Osvaldas. Jo manymu, 
žmoguje turi vyrauti dvasinio ir fizi-
nio darbo balansas, o jei jis išside-
rina, lūžta visa sistema. Vienu metu 
buvo pabandęs dalyvauti politikoje, 
nuveikti ką nors naudingo miesto, 
krašto labui.

Tačiau, pabuvęs Telšių savival-
dybės taryboje vieną kadenciją, su-

prato, kad tarp politikų intelektualas 
laikomas keistuoliu. Visi ten ekono-
mistai, tik apie ekonomiką, pinigus 
tešneka. Bet kas iš tos ekonomikos? 
Senovėje valstybės valdyme dalyva-
vę ponai, bajorai buvo intelektualai 
- jie ne kokius eilėraštukus eiliavo, 
bet galėjo parašyti puikius prozos 
tekstus, mėgautis puikiausiu daily-
raščiu, tapyti, suprato muziką ir su-
prato aukštąją kultūrą. Tokie buvo 
Oginskiai, bet tokių, kaip jie, buvo 
ir daugiau.

Po to prabilome apie bulves. Apie 
jų teikiamą stiprybę. 

Motina, dešimtą metų dešimtį 
įpusėjusi, pasimirė. Gyva būdama  
augindavo nedidelį darželį dar se-

novinių veislių baltų, rausvų bulvių. 
Jos didelės neužaugdavo, visos ,,pa-
vienodos“, galėdavai į delną suimti, 
bet tokios ir yra geriausios bulvės. 
Ne tos didžiosios, kuriomis labai 
džiaugiasi sodžiaus žmonės, o tos, 
mažesnės. Tos didelės iš tiesų tik 
kiaulėms liuobti, nes geriausiuose 
pasaulio restoranuose patiekiamos 
tik nedidukės, vienodos bulvikės. 
Motina, prižiūrėdama tas bulves, 
gerokai pajudėdavo, nusiraminda-
vo ravėdama, kaupdama, rinkdama 
kolorado vabalus. 

Kasti pagelbėti tai jau iš Telšių 
visa Osvaldo šeimyna atvažiuodavo 
per bulviakasį. Smagu būdavo val-
gyti motinos išaugintas bulves.  

Pirmą kartą Anykščių miesto 
istorijoje išrinkti seniūnaičiai 
nepateisino gyventojų lūkes-
čių. kitaip to nepavadinsi, nes 
spalio 7 - 11 dienomis surengti 
nauji Antykščių miesto seniū-
naitijų seniūnaičių rinkimai ne-
įvyko. Didžioji dalis Ažupiečių, 
jurzdiko, Pušyno ir Ramybės 
gyventojų apskritai nusispjovė 
į šiuos rinkimus ir neatėjo bal-
suoti, o Centro ir janydžių se-
niūnaitijų seniūnaičių rinkimai 
nevyko, nes neatsirado norinčių 
kandidatuoti į šias pareigas.

Tokie rezultatai nenustebino 
visų pirma dėl to, kad Anykščių 
miesto seniūnaitijų seniūnaičių 
rinkimus organizavo Anykščių 
rajono savivaldybė. Rinkimai 

prasidėjo spalio 7 dieną, tačiau 
tik kitą dieną nuo jų pradžios 
Anykščių rajono savivaldybės 
interneto svetainėje paskelb-
ti kandidatai į seniūnaičius. 
lėtojo miesto statuso sie-
kiančiuose Anykščiuose toks 
valdininkų  ,,operatyvumas“ nė 
trupučio nenustebino. seniū-
naičių rinkimų organizatoriai 
nedėjo pastangų, kad gyven-
tojai susipažintų su tais, kurie 
siekia tapti Anykščių miesto 
seniūnatijų seniūnaičiais. kad 
jau taip, tai nusprendžiau su 
keletu tų kandidatų susipažinti 
asmeniškai. Pavyzdžiui, Ra-
mybės seniūnaitijos seniūnaite 
siekė tapti Anykščių l.ir s. 
Didžiulių viešosios bibliotekos 
kultūrinės veiklos vadybininkė 
indrė Rukšaitė. elektroniniu 
paštu kandidatei nusiunčiau 
keletą klausimų, pasidomėjau, 
kodėl ji siekia tapti seniūnaite, 
kokius tikslus sau kelia, ką yra 
numačiusi nuveikti Ramybės 
seniūnaitijai, jei būtų išrinkta 
jos seniūnaite. Užuot gavęs 
išsamius atsakymus, iš ger-
biamosios kandidatės sulau-
kiau tylos. Feisbuke galima 
pamatyti daugybę  i.Rukšaitės 
nuotraukų, kuriose  ji maudosi 
nušalintojo  Anykščių rajono 
mero kęstučio Tubio patarėjo 
Donaldo Vaičiūno dėmesio 
spinduliuose, į kurias žiūrint 

norisi tarti:,, Panele, jei sie-
kiate svarbių (nors man taip ir 
neatrodo) seniūnaičio pareigų, 
malonėkite dėmesį rodyti ne tik 
Donaldui, bet ir potencialiems 
jūsų rinkėjams!”

koją siekiantiems tapti 
Anykščių miesto seniūnaitijų se-
niūnaičiais galėjo pakišti ne tik 
viešumo stoka, bet ir pernelyg 
didelis atvirumas, kurį pade-
monstravo Pušyno seniūnaitijos 
seniūnaitis Tautvydas kontri-
mavičius, viešai išdėstęs, kad 
nė velnio tie 
seniūnaičiai 
nieko ne-
dirba ir dar 
mažiau ką 
gali pada-
ryti. Ačiū, 
pone Tau-
tvydai, kad 
nevyniojote 
žodžių į 
vatą. Dviejų 
mėnesių laikotarpiu Anykščių 
rajono savivaldybė planuoja 
skelbti pakartotinus Anykščių 
miesto seniūnaitijų seniūnaičių 
rinkimus - jūsų žodžiai padės 
žmonėms apsipręsti, ar verta 
gaišti laiką prie balsavimo 
urnų.

Tiesą sakant, ne tik seniū-
naičiams sunku pelnyti žmonių 
pasitikėjimą bei spręsti juos ka-
muojančiais problemas. ne ką 

lengviau ir tiems, kurių rankose 
galia ir pinigai.

Dar vasarą vaikštinėdamas 
po Anykščių miestą, kairiajame 
Šventosios upės take, pačiame 
miesto centre, ant tilto šlaitų 
pamačiau vešinčius žolynų sta-
garus. nusistebėjau - mieste lyg 
ir žolė pjaunama, o čia, tokioje 
visiems matomoje vietoje, pa-
liktas piktžolynas. nufotografa-
vęs pamatytą vaizdą, nuotrauką 
nusiunčiau ne kokiam nors 
Centro seniūnaitijos seniūnai-

čiui, o pačiam 
Anykščių rajono 
mero pavaduoto-
jui Dainiui Žio-
geliui. D.Žiogelis 
kaipmat surea-
gavo, pažadėjo 
išsiaiškinti, kodėl 
pačiame miesto 
centre netvar-
ka. Dar beveik 
savaitę vaikščio-

jau pro tą vietą ir stebėjausi, 
kad ant tilto šlaitų beveik metrą 
siekiantys žolynai ir toliau sau 
sėkmingai veši, kol galų gale 
sulaukiau paties D.Žiogelio 
telefoninio skambučio. Viceme-
ras paaiškino, kad žolynai ant 
tilto šlaitų nešienaujami, nes tai 
daryti vietos komunalininkams 
nepriklauso. esą tiltas per 
Šventąją yra lietuvos automo-
bilių kelių direkcijos statinys, 

tad ši ir turi apravėti neravėtu 
daržu virtusį tiltą.

Maždaug po dviejų savaičių 
žolynai ant tilto buvo nupjauti.

Apskritai, paakintas šios ir į 
ją panašių situacijų, norėčiau 
prisiminti šviesaus atminimo 
Vytauto Galvono žodžius. kuo-
met jis buvo dar gyvas, jokių 
seniūnaičių nebuvo. V.Galvonas 
mėgo kartoti, kad Anykščių 
miestas turi turėti savo šeimi-
ninką. Miesto šeimininkas pri-
valo ne tik savo darbo kabinete 
dirbti su dokumentais, lankytis 
ambasadose ar vykti į užsienio 
keliones, tačiau pirmiausia 
privalo stebėti miesto gyvenimo 
pulsą. Tikras miesto šeiminin-
kas turi apžiūrėti savo valdas 
kiekvieną dieną ir geriausia 
būtų, jei tai darytų ne žvelgda-
mas pro tarnybinio automobilio 
langą, o pėsčiomis apeidamas 
kiekvieną miesto kampelį.

Antrasis bandymas išrinkti 
Anykščių miesto seniūnaitijų 
seniūnaičius, bet kuriuo atveju, 
bus. iki tol norėtųsi, kad kan-
didatai į  miesto seniūnaitijų 
seniūnaičius bent jau ,,išlįstų 
iš po rudeninių lapų“ ir viešai 
pademonstruotų, kodėl juos 
rinkdami Anykščių miesto 
gyventojai turėtų gaišti savo 
brangų laiką. O gal kuris ir 
įtikins, kad vertas miesto šeimi-
ninko vardo?

Robertas AleksiejūnAs „...Rinkimai prasidėjo 
spalio 7 dieną, tačiau tik 
kitą dieną nuo jų pradžios 
Anykščių rajono savival-
dybės interneto svetainėje 
paskelbti kandidatai į se-
niūnaičius...“ 

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina lapkričio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 6,21 ct/kWh

                    juridiniams asmenims – 6,9 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 7,24 eur/m3

                    juridiniams asmenims – 8,03 eur/m3

Dėkojame,
Gerb. seniūnaiti Apeiki, už kultūringai ir linksmai praves-

tą vakarą Burbiškio bendruomenės centre. Zabulionienėi ir 
Gintarei už ypatingai skanius pietus ir malonų aptarnavimą. 
Sveikatos ir sėkmės Jums linki 

 vilniečiai 
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Jis ateina pas mus kasdien...
Šį rudenį, spalio 28-ąją, Anykščių rajono garbės pilietis, pro-

fesorius Antanas Tyla galėjo bičiulių apsuptyje pasitikti 90-metį. 
Tačiau rudeniniai lapai šiemet kloja jau pernai rudenį supiltą jo 
kapą Vilniaus Karveliškių kapinėse. Pirmadienį, sukakties vaka-
rą, 17 val. 30 min. į Anykščių koplyčią susirinkę mokslininko ir 
visuomenininko bičiuliai kalbėsis apie tai, ką svarbu daryti, kad 
A. Tylos svajonės pildytųsi ir jam kartu nebesant.

Prieš 26 metus, pasitikdamas Anykščiuose iškilusį Antano Ba-
ranausko paminklą, Pasaulio anykštėnų lyderis A. Tyla kalbėjo, 
kad jis, tai yra, A. Baranauskas, ateina pas mus kasdien. Šian-
dien, skaitydami tuomet jo pasakytas mintis, taip galvojame ir 
apie kitą Antaną... 

-AnYkŠTA

Du ryškiausi Anykščių profesoriai – Algirdas Antanas Avižienis ir Antanas Tyla, 
bene paskutinį kartą susitikę ir bendravę 2018 m. vasarį Vilniaus knygų mugėje. 

Autoriaus nuotr.

Vienas gražiausių ir reikšmin-
giausių yra atminimo jausmas – at-
mintis (N. Berdiajevas: „Atmintis 
kovoja su „žudančiu laiko pradu“). 
Jo turinyje sutelpa žmogaus, tautos 
ir valstybės amžinas kūrybinis pra-
das, sąmoningas ir inertiškas sie-
kimas padaryti tai, ką gali pats, ką 
turi perduoti ateinančioms kartoms. 
Atminime sutelpa jaunosios kartos 
įsijungimas į bendražmogiškų ver-
tybių suaktualinimą, jų pavertimą 
mūsų tautos kasdienybe.

Mūsų protėviai ir mes patys, 
lietuviai, gyvename šioje žemėje 
jau 12 tūkst. metų. Taigi, čia mūsų 
žemė, iš niekieno nepaimta ir iš 
niekieno nepasiskolinta. O protė-
viai mus įpareigojo niekam jos nei 
atiduoti, nei paskolinti. Negalime 
jos niekam atiduoti, nes čia mūsų 
praeitis ir ateitis. Nėra atskirai pra-
eities, nėra atskirai ateities. Jos yra 
vienas mūsų dvasinio, kultūrinio ir 
materialinio gyvenimo sandaras. Ir 
kuo tvirtesnė praeitis, tuo stipresnė 
ateitis. (A. Maceina: „Atitrūkusi 
nuo praeities, tauta tampa tarsi kla-
jokle, kuriai kiekvienas kelias gali 
būti klaidus“). Mes visi žinome ar 
prisimename, kaip mūsų Tėvynės 
okupantai sistemingai ir nuosekliai 
rovė praeities šaknis, kad džiūtų 
mūsų ateities šakos.

Anykštėnai, kaip ir visa lietuvių 
tauta, visada turėjo jėgų, valios ir 
drąsos saugoti ir ginti tai, kas buvo 
protėvių palikta. Tarp paveldėtųjų 
vertybių brangiausios jiems buvo 
mūsų šalies laisvė, dora, tikėjimas 
ir meilė Tėvynei. Kaip didelė, stora 
istorijos knyga ir paminklas stūkso 

Vorutos piliakalnis, menantis Lietu-
vos vyrų darbus, kuriant senąją Lie-
tuvos valstybę, ir raginantis ją saugo-
ti kaip akies vyzdį.

Kaip atskiros atminties knygos 
rymo paminklai 1863 m. sukilėliams, 
knygnešiams, 1918–1920 metų sava-
noriams, kritusiems Anykščių žemė-
je. Rymo paminklai sovietinei okupa-
cijai nenusilenkusiems, siekusiems ir 
neviltyje atkurti Lietuvos valstybin-
gumą Lietuvos partizanams. Rymo 
paminklai 1863 metų ir sovietinės 
okupacijos tremtiniams, politiniams 
kaliniams.

Tačiau Anykščiai turi paminklą, 
kokio niekur kitur nesurasi. Tai lite-
ratūros sostinės dvasia, kurią saugo 
Konstantinas Sirvydas, poetas ir vys-
kupas Antanas Baranauskas, rašyto-
jai Jonas Biliūnas, Antanas Žukaus-
kas - Vienuolis, Bronė Buivydaitė 
ir kiti. Antano Baranausko klėtelės 
istorijos vėsa ir joje degusi kūrybos 
liepsna Anykščiuose seniausiai yra 
juntama ir traukia kiekvieną lietuvį 
ar jo svečią. Ji iš karto pajuntama, kai 
artiniesi prie šio miesto ar Anykščių 
šilelio.

Antanas Baranauskas su savo kū-
ryba neužsidarė, nors ir jaukioje, savo 
Klėtelėje. Jo kūryba tiesiogiai sujun-
gė jo kartą su esama ir būsimomis. Jo 
kūryba tebedainuojama ten, kur jis 
užaugo, kūrė, kur grįždavo su nepa-
siekiama vyskupo didybe. Jis ateina 
pas mus kasdien, mokydamas mylėti 
mūsų tautos pamatą – jos kalbą, mus 
supančią gamtą, dorą ir žmones.

Poetas ir vyskupas Antanas Bara-
nauskas surišo mūsų praeitį ir dabartį 
kilniais siekimais ir savo kūrybiniu 

palikimu.
Mes imame praeitį iš praeities 

rankos ir dedame ją į dabarties ran-
ką. Paminklas, prie kurio mes susi-
rinkome, tai mūsų dabarties ranka, 
iškelianti tai, kas mums brangu, ne-
pamirštama ir reikalinga. Tai pamin-
klas ne vien poetui ir vyskupui An-
tanui Baranauskui, bet ir svetimųjų 
nustumtai, bet atsikėlusiai ir į priekį 
išėjusiai lietuvių tautai, jos kalbai. Ir 
kol Anykščiuose nebus Laisvės pa-
minklo, jis bus tokiu simboliu.

„Exegi monumentum, aere peren-
nius,“ – sakė Horatius savo odėje. 
Šis paminklas tikrai bus stipresnis 
už varį, nes jis yra kartu paminklas 
ir mūsų kartai, parodžiusiai pagarbą 
praeičiai, kuri organiškai susilieja su 
dabartimi.

Kaip Pasaulio anykštėnų bendri-
jos tarybos narys, noriu pasidžiaugti, 
kad prie paminklo statybos prisidėjo 
ir įvairiose šalyse gyvenantys lietu-
viai. Ir čia norėtųsi prisiminti, kad 
poeto ir vyskupo amžinoji poilsio 
vieta atskirta nuo Lietuvos valstybės 
ir jo gimtinės, viliamės, kad ten ne-
nutils lietuviškos giesmės ir dainos, 
kad išsipildys mūsų kantrios viltys.

Taigi mes esame didelėje atmin-
ties ir pagarbos šventėje. Tegul pa-
minklu išreikštas atminimas stiprina 
mus ir gaivina nelengvoje Rytų Eu-
ropos geopolitinėje erdvėje.

„Pažindami praeitį, mes ją sau-
gojame patys savyje, mes įaugame 
į buvusį tautos gyvenimą“ (A. Ma-
ceina) ir esame kartu su kūrusiais 
mūsų ateitį.

Antanas TYlA

Ilgametis Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, Lietuvos 
mokslų akademijos narys, istorikas Antanas Tyla su Uteniškių 
klubo „Indraja“ prezidentu, profesoriumi, buvusiu Vilniaus dai-
lės akademijos rektoriumi Arvydu Šalteniu.

Profesorius Antanas Tyla buvo nuolatinis Anykščių kultūros renginių dalyvis. Ša-
lia jo iš kairės Anykščių rajono garbės pilietė Bronė Lukaitienė, iš dešinės - buvusi 
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė.

nuotraukos iš redakcijos archyvo.

Miesto šventė. Antanas Tyla drauge su žinomais anykštėnais.

Ne tik žinios, erudicija, bet ir vidinė šviesa, prigimtinė inteligen-
cija ir dėmesys žmogui išskyrė profesorių Antaną Tylą iš kitų.
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Bendradarbiavimas su kinais primena 
medinės pilies statybas

(Atkelta iš 1 psl.)

Džiaugiasi, kad verslininkams 
nebemeluojama

 
Anykščių rajono tarybos narys, 

liberalas Lukas Pakeltis mano, kad 
šiandien būtų neprotingas sprendi-
mas imti ir Anykščių rajono savi-
valdybei nutraukti bendradarbiavi-
mą su Kinijos Pengžou miestu.

,,Kadangi bendradarbiavimas 
jau pradėtas, nori nenori - jį reikia 
tęsti, antraip liktume nesuprasti, 
nutraukdami santykius po metų, 
be objektyvios priežasties. Kitas 
klausimas, kiek intensyviai verta 
vystyti bendradarbiavimą, atsižvel-
giant į atstumą ir tikslus - šiai dienai 
nematau to kaip strateginės partne-
rystės. Džiaugiuosi bent tuo, kad 
nebemeluojama apie utopinius pla-
nus šio bendradarbiavimo pagrindu 
Anykščių verslininkams užkariauti 
Kinijos rinką. Sudėtinga vienareikš-
miškai vertinti bendradarbiavimo 
naudą, kuomet nelabai aišku, dėl ko 
iš viso buvo pradėta bendradarbiau-
ti, o  drauge nesant objektyvių prie-
žasčių, dėl ko reikėtų jį nutraukti“, 
- nušalintąjį Anykščių rajono merą 
K.Tubį sukritikavo L.Pakeltis.

Kenkėjiškos veiklos neįžvelgia

Jauniausias Anykščių rajono ta-
rybos narys, konservatorius Šarūnas 
Grigonis mano, kad Anykščių rajo-
no savivaldybės bendradarbiavimas 
su Kinijos Pengžou miestu gali būti 
naudingas.

,,Manyčiau, kad tarptautinių ry-
šių plėtimas nėra savaime blogas 
ar kažkaip kenkiantis veiksmas. 
Turbūt ne visi žino, kad Anykščiai 
yra susigiminiavę su dar bent 10 
miestų – jų yra ir JAV (Keitons-
vilis), ir Italijoje (Kastelfortė), ir 
kaimyninėse šalyse. Pasakoti apie 
savo miestą, parodyti lietuvišką 
kultūrą yra sveikintina, nes taip ne 
tik garsinami Anykščiai, bet ir to-
bulėja, savo programas pristatyti 
galimybę gauna svečiose šalyse 
pasirodantys Anykščių šokių, dainų 
kolektyvai (kaip tai neseniai daryta 
Ukrainoje). Galbūt šios išvykos ne-
suteikia tiesioginės naudos patiems 
anykštėnams, bet apie miestą, jo 
įžymias vietas sužino vis daugiau 
žmonių, o ypač tada, kai tikrai tu-
rime, ką parodyti. Taip intensyvėja 
turistų srautas, nešdamas didesnes 
pajamas ir puikius atsiliepimus apie 
mūsų gražų kraštą. Užsidaryti ir 

būti įdomiems tik sau patiems tikrai 
neverta“, - svarstė Š.Grigonis.

Koplytstulpis turėtų 
išliekamąją vertę

Vienas iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės sumanymų - Kinijos 
Pengžou mieste pastatyti koplyts-
tulpį. Kaip ,,Anykštą“ informavo 
Anykščių rajono savivaldybė, ko-
plytstulpio projekto autorius – tau-
todalininkas Robertas Matiukas. 
Koplystulpio statymo projektą Ki-
nijos Pengžou mieste įgyvendins 
ir finansuos Pengžou miesto savi-
valdybė (taip pat Pengžou miesto 
savivaldybė finansavo ir pirminį 
R. Matiuko vizitą į Pengžou). Šių 
metų pavasarį  R.Matiukas kartu 
su tautodalininku Valdu Pelegrimu 
lankėsi Kinijos Sičuano provin-
cijoje, kur susipažino su Pengžou 
miestu ir apylinkėmis, jie taip pat 
dalyvavo tarptautiniame menininkų 
sambūryje.

Anykščių rajono tarybos narys 
Š.Grigonis mano, kad Kinijoje pa-
statytas lietuviškas koplytstulpis 
turės išliekamąją vertę.

,,Pamatyti lietuviškus ženklus, 
kad ir kur jie bebūtų, visada labai 
smagu. Būnant JAV ir lankantis 
Kongreso bibliotekoje Vašingtone 
mūsų, lietuvių, grupei buvo paro-
dytas lietuviškų knygų skyrius su 
veikalais ir laikraščiais, išsaugotais 
nuo pat tarpukario. Lietuviškų sim-
bolių toje šalyje gausu ir kiekvienas 
jų maloniai nustebina ir turi didelę 
išliekamąją vertę, nes tai mūsų tau-
tos kultūros ir istorijos paminklai, 
kuriuos saugo kitos šalys. Lygiai 
tokią pat išliekamąją vertę turėtų ir 
lietuviškas koplytstulpis iš Anykš-
čių toli Rytuose. Šiam tikslui ver-
tėtų paieškoti ir rėmėjų, ir palaiky-
tojų, juk mūsų koplytstulpiai tikrai 
unikalūs. Jei iš viso to bent kažkuri 
dalis nubyrėtų ir mūsų krašto vers-
lui, būtų labai malonu“, - kalbėjo 
Š.Grigonis.

Nesupranta, kam lietuviškas 
paminklas Kinijoje

Visai priešingos nuomonės apie 
Kinijoje planuojamą statyti koplyts-
tulpį buvo mokslų daktarė, menoty-
rininkė, lietuvių liaudies meno tyri-
nėtoja Jolanta Zabulytė.

 ,,Pasirodė keista, kad Kinijoje su-
galvota statyti lietuvišką paminklą. 
Sukėlė dvejonių tai, kad neaišku, 
kokiu tikslu reikia statyti lietuvišką 

Nušalintasis Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis taip ir neišdavė, kokia žemės produkcija 
labiausiai domino kinus.

Anykščių rajono tarybos narys Lukas 
Pakeltis  Anykščių rajono savivaldy-
bės ir Kinijos Pengžou miesto ben-
dradarbiavime strateginės partnerys-
tės neįžvelgia.

Jauniausias Anykščių rajono tarybos 
narys Šarūnas Grigonis mano, kad 
Kinijoje galės tobulintis Anykščių ra-
jono šokių ir dainų kolektyvai.

Anykštėnas Juozas Ratautas mano, 
kad valdininkams labiau rūpi ke-
lionės į užsienio šalis už valdiškus 
pinigus nei reali bendradarbiavimo 
teikiama nauda anykštėnams.

Anykščių rajono savivaldybės speci-
alistė ryšiams su visuomene Silvija 
Sakevičiūtė negalėjo atsakyti, ar jau 
atsirado norinčių su kinais bendradar-
biauti Anykščių rajono verslininkų. 

paminklą Kinijoje. Jei būtų daugiau 
informacijos, būtų aiškesnė tokio 
veiksmo prasmė“, - tik iš naujienų 
portalo anyksta.lt žinią apie Anykš-
čių rajono savivaldybės planus iš-
girdusi, sakė dr.J.Zabulytė.

Bendradarbiavimas brangus ir 
neaiškus

Anykštėnas, visuomeninkas 
Juozas Ratautas įsitikinęs, kad su 
kinais bendradarbiauti norintiems 
Anykščių valdininkams daugiau 
rūpi asmeniniai interesai.

,,Kokia nauda ir kaip atsipirks 
brangios kelionės į Kiniją, turi pa-
aiškinti meras. Man tas projektas 
primena norą statyti medinę pilį ant 
Vorutos piliakalnio: egzotiška, bran-
gu ir neaišku. O gal tarp Anykščių 
ir Pengžou miestų šalia sutarties yra 
pasirašyti slapti protokolai, kurių 
mes nežinom? Kas iš to, kad mili-
jardus gyventojų turinčioj šaly bus 
pastatytas koplytstulpis ar į parodą 
nuvežti marškinėliai su Anykščių 
logotipu... Reikėtų kalbėti apie 
mūsų verslininkų susidomėjimą 
realiais planais šioje šalyje ar apie 
turtingos šalies investicijas į mūsų 
rajoną. Kitaip - panašu, kad valdi-
ninkams labiau rūpi paskraidymai į 
dar nematytą šalį už valdiškus pini-
gus“, - sakė J.Ratautas.

Informacijos nekaupia. O gal 
nežino?

,,Anykšta“ Anykščių rajono savi-
valdybės teiravosi, kurie Anykščių 
krašto verslo subjektai jau mezga 
( ar ketina tai daryti) ekonominius 
ryšius su Kinijos Pengžou miestu, 
tačiau sulaukė gan keistoko atsa-
kymo.

,,Tokio pobūdžio informacijos  
(t.y. apie verslo subjektų bendra-
darbiavimą su atskirais juridiniais 
objektais) Anykščių rajono savi-
valdybės administracija nekaupia“, 
- paaiškino Anykščių rajono savi-
valdybės specialistė ryšiams su vi-
suomene Silvija Sakevičiūtė.

Neturi nuomonės

Beje, kai kurie Anykščių rajono 
tarybos nariai apskritai abejingai 
žvelgia į Anykščių rajono savival-
dybės ir Kinijos Pengžou miesto 
bendradarbiavimą.

,,Neturiu nuomonės šiuo klau-
simu. Jei savivaldybininkai mato 
naudą, bendradarbiavimą vertinu 
teigiamai“, - sakė buvęs nušalinto-
jo Anykščių rajono mero K.Tubio 
patarėjas,  Anykščių rajono tarybos 
narys, ,,valstietis“ Dominykas Tut-
kus.

Už bendradarbiavimą 
susimoka kinai

Anykščių rajono savivaldybė įro-
dinėja, kad jai bendradarbiavimas 
su Kinijos Pengžou miestu nieko 
nekainuoja, kaip ir, pavyzdžiui, pas 
kinus įrengtas  Anykščius pristatan-
tis stendas.

,,Anykščius pristatantis sten-
das Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai finansiškai nekaina-
vo nieko. Šį stendą, kaip ir visų kitų 
susigiminiavusių miestų stendus, 
finansuoja Pengžou savivaldybė. 
Stende eksponuojama pristatanti 
Anykščius informacija, kuri buvo 
perduota elektroninėmis priemonė-
mis“, - informavo Anykščių rajono 
savivaldybės specialistė ryšiams su 
visuomene S.Sakevičiūtė.

Priminsime, kad Anykščių rajono 
savivaldybė taip pat puoselėja idė-
ją,  kad Antano Baranausko poema 
„Anykščių šilelis“ būtų išversta į 
kinų kalbą. 

Iš ūkininkų - abejonės, iš 
pareigūnų - perspėjimai

Pernai iš Kinijos Pengžou mies-
to grįžęs nušalintasis Anykščių ra-
jono meras K.Tubis, kuris viešėjo 
kartu su laikinai Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro direk-
torės pareigas atliekančia Kristina 
Beinoryte, surengė spaudos konfe-
renciją, kurioje elgėsi gan keistai. 
K. Tubis pasakojo, kad kinus ypač 
domina žemės ūkis, kalbėjo, kad 
kinai Lietuvoje  dairosi konkrečios 
produkcijos, tačiau kokios – įvardy-
ti atsisakė. Vėliau K.Tubis į Anykš-
čių rajono savivaldybę susikvietė 
rajono ūkininkus ir ragino juos ben-
dradarbiauti su kinais.

,,Daržovėmis reikėtų užsodinti 
visą Anykščių rajoną. O 10 tonų 
morkų kinams užtektų valandai“, 
– tuomet susitikime skeptiškai į 
K.Tubio raginimus reagavę juoka-
vo kai kurie  ūkininkai.

Susitikime su Anykščių rajono 
ūkininkais nušalintasis meras K. 
Tubis užsiminė ir apie tai, kad kinai 
Anykščių rajone galėtų nuomotis 
žemės ūkio paskirties žemes, kaip 
tai daro kitose šalyse, ar net staty-
tis gamybos įmonę, tačiau tokios jo 
kalbos ir liko tik priešrinkiminėmis 
kalbomis...

Anykščių rajono savivaldybei 
mezgant bendradarbiavimo su Ki-
nijos Pengžou miestu ryšius, kai 
kurie šalies pareigūnai perspėja, jog 
komunistinė Kinija per investicijas 
gali įgyti svertų vidaus politikai.

Mokslų daktarei, menotyrininkei Jolantai Za-
bulytei Anykščių rajono savivaldybės sumany-
mas Kinije statyti koplytstulpį pasirodė keistas.



2019 m. spalio 26 d. 

pirmadienis 2019 10 28

sekmadienis 2019 10 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Undinėlė
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios pasaulio upės. 
Amazonė 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų dinastijos 
13:45 Puaro 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 Sutvirtinimas N-14
00:10 Nusikaltimai ir prasi-
žengimai N-14

06:45 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 

07:10 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:45 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:10 Varlių karalystė 2. 
Nuotykiai užšalusiame ežere 
09:55 Laukinių žmonių me-
džioklė N-7. 
12:00 Roko amžius N-7. 
14:25 Policijos akademija 
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 Visi pasaulio pinigai 
N14. 
00:20 Smurto istorija N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Svajonių ūkis” 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai” 
12:00 “Kumba” 
13:40 “Maloningasis vaiduo-
klis” N-7
15:45 “Karštos galvos 2” N-7
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 “Non-Stop”. N-14
00:10 “Loganas” N-14 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas. Žagarė 
(k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
10:05 “Varom!” N-7.  
10:40 “Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse” 
11:55 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:25 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:55 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
14:00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
15:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7.
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Lietkabelis - Sintek-
Dzūkija. 
19:30 “Tiltas” N-7.
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7.
22:30 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis (k) N14. 
01:25 Košmaras Guobų ga-
tvėje (k) N14. 

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Pragaro katytė” 
08:20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 

12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:00 “Gaminame namie 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 Bel Canto N14
23:05 Gimę mylėti N14. 
01:35 Trumano šou (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Lilo ir Innomine kon-
certas (kart.).
07:35 Šimtas. Trumpos isto-
rijos apie dvi Lietuvas (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 1 d. 
19:40 Dauntono abatija 6 

N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Nuopuolis. 
22:08 Miškas. 
22:20 Po mirties, prieš pra-
garą. 
22:30 Paskutinė stotelė – 
mėnulis. 
22:40 Gimimas. 
22:45 Žonglierius. 
22:55 Kaltė. 
23:00 Kaukai. 
23:15 Vilniaus festivalis 
2019. „Synaesthesis“: 
Abipus geležinės uždangos.
00:25 Į dienos šviesą N-14 
(kart.).

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 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
(kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
N-7
14:00 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7

19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “NBA Action”. 
21:30 NBA rungtynės. 
“Golden State Warriors” - 
Oklahomos “Thunder”.
00:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. „F-1” čempio-
nato JAponijos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Nauja diena. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Jakštytė. 
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 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
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 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.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou”  
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Rimti reikalai 2” N-7.  

11:25 “Supermamos” 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 VIDO VIDeO. 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 Visi nori Nikolės N14.  
00:45 “Begėdis” 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 “Svajonių sodai”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės simfonija” N-7 
12:00 “Svotai” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”.  
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Namas”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”.  

21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Kobra 11” N-7 
23:00 “Viktoras 
Frankenšteinas” N-14 
01:15 “X mutantai” N-14

06:35 “CSI. Majamis”(k) N-7.  
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k)  
08:40 “Stoties policija” (k) N-7.  
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7.  
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.  
11:35 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7.  
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7.  
16:00 “Paskutinis faras” N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 “Kobra 11” N-7.  
18:30 “CSI. Majamis” N-7.  
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7.  
20:30 Laba diena. N-7.  
21:00 Moteris-Katė N-7.  
23:10 Įkaitas (k) N-7.  
01:45 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Neklausk meilės vardo”  
09:05 “Meilės sparnai”  
10:00 “Didelės svajonės, ma-
žos erdvės” (k)  
11:15 “Akloji” (k)  
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7 
13:50 “Stivenas Visata”  
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”  

14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(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” 
N-7 
21:00 Ji man – ne pora N14 
23:10 “Imperatorė Ki”  
01:40 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. (kart.). 
07:05 Kultūros diena (kart.). 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.). 
07:40 Kaimynai piratai (kart.). 
07:55 44 katės 
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.). 
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.). 
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.). 
13:05 Savaitė.  
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 
14:55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.). 
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  
16:00 Kaimynai piratai  
16:15 44 katės  
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3  

17:10 Keistuolė 3 N-7 
18:00 Kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną.  
19:25 Milžiniški nacių statiniai. 
Povandeninių laivų bunkeriai  
20:10 Mano tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir Simonas 
Daukantas. 
20:30 Panorama   
21:00 Dienos tema   
21:20 Sportas. Orai   
21:30 Scenos ąžuolas. Jonas 
Stasiūnas.  
22:25 Einantis Pilies gatve.  
23:00 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
23:10 Istorijos detektyvai.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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” -7 
11:30 “Univeras” (kart.) N-7 
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(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 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 “Šaunioji įgula” N-7 
20:00 “Rezidentai”. N-7 
20:30 “Žinios”.  

20:58 “Orai”.  
21:00 “Farai”. N-7 
21:05 “Naša Raša” N-14 
23:00 “Žiauriai baisi naktis 
2” S 
01:05 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa. 
06.14 TV parduotuvė. 
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Šiandien kimba.  
08.00 „24/7“.  
09.00 Apie tave.  
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai” N-7. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7. 
12.40 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
13.45 TV parduotuvė. 
14.00 Nauja diena.  
15.00 „Šviesoforas” N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.48 Sportas. 
16.58 Orai. 
17.00 2019m. „F-1“ čempi-
onato 
18.00 Reporteris.  
18.45 Sportas. 
18.55 Orai. 
19.00 Nauja diena.  
19.30 Delfi dėmesio centre.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. 
20.28 Orai. 
20.30 Viralas.  
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7. 
22.00 „Pone prezidente”  
22.30 Reporteris.  
23.20 Sportas. 
23.25 Orai. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 



2019 m. spalio 26 d.

antradienis 2019 10 29

trečiadienis 2019 10 30

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 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 ekspedi-
cija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Užverbuotas N-14 
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.). 
00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou”  
07:55 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
10:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7.  
11:25 “Supermamos” 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 VIDO VIDeO. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 
22:30 Kaip diena ir naktis 
N-7.  
00:45 “Begėdis” 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 “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 “Pašalintieji” N-14 
23:55 “Rezidentas” N-14 
00:55 “X mutantai” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7.  
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7.  
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7.  
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.  
11:35 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7.  
12:35 “Visa menanti” N-7.  
13:35 “Mano virtuvė geriausia”  
14:55 “Stoties policija” N-7.  
16:00 “Paskutinis faras” N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 “Kobra 11” N-7.  
18:30 “CSI. Majamis” N-7.  
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7.  
20:30 Laba diena. N-7.  
21:00 Karys N14.  
22:55 Moteris-Katė (k) N-7.  
01:00 “Visa menanti” (k) N-7.  

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi”  
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7 
08:05 “Neklausk meilės vardo”  
09:05 “Meilės sparnai”  
10:05 “Akloji”  
10:35 “Akloji” (k)  
11:10 “Būrėja”  
11:45 “Būrėja” (k)  
12:20 “Mokytojas” (k) N-7 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7 

13:50 “Stivenas Visata”  
14:20 “Muča Luča” N-7.  
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7 
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” 
N-7 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Nusikaltimas Alpijuje 
N14 
22:55 “Imperatorė Ki”  
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.). 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.). 
07:40 Kaimynai piratai (kart.). 
07:55 44 katės  
08:20 Į sveikatą! (kart.). 
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.). 
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.). 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.). 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 
14:55 Milžiniški nacių statiniai. 
Povandeninių laivų bunkeriai 
(kart.). 
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 

1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(kart.). 
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės  
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3  
17:10 Keistuolė 3 N-7 
18:00 Kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną.  
19:25 FIBA Čempionų lyga. 
Atėnų PAOK – Klaipėdos 
„Neptūnas“.  
21:30 Medičiai, Florencijos 
valdovai N-7.  
23:15 Neužmiršti.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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 “Vedęs ir turi vaikų” 
(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 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Vilniaus 

“Rytas” – Venecijos “Umana 
Reyer”. 
21:00 “Taksi 3” N-7 
22:45 “Tironas” N-14 
23:55 “Pėdsakai” N-7 
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa. 
06.14 TV parduotuvė. 
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 „Moterų daktaras“ 
N-7. 
08.00 Nauja diena.  
09.00 Puikūs pralaimėjimai.  
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
11.05 „Prokurorai” N-7. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7. 
12.40 „Meilė kaip mėnulis”  
13.45 TV parduotuvė. 
14.00 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. S.Prūsaitis.  
22.00 „Pone prezidente”  
22.30 Reporteris.  
23.20 Sportas. 
23.25 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.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou”  
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 

10:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7.  
11:25 “Supermamos” 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 VIDO VIDeO. 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 Nakties šešėliai N14.  
00:45 “Begėdis” 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 “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 “Maištas” N-14 
22:25 “Vikinglotto”.  
23:50 “Rezidentas” N-14 
00:50 “X mutantai” N-14

06:25 “CSI. Majamis” (k) N-7.  
07:20 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k)  
08:30 “Stoties policija” (k) 
N-7.  
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7.  
10:25 “Kobra 11” (k) N-7.  
11:25 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7.  
12:25 “Visa menanti” N-7.  
13:25 “Mano virtuvė geriau-
sia”  
14:55 “Stoties policija” N-7.  
16:00 “Paskutinis faras” N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 “Daktaras Richteris” 
N-7.  
18:35 “CSI. Majamis” N-7.  
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7.  
20:30 Laba diena. N-7.  
21:00 Padangių riteriai N14.  
23:10 Karys (k) N14.  
01:10 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi”  
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo”  
09:05 “Meilės sparnai”  
10:05 “Akloji”  
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 “Stivenas Visata”  
14:20 “Muča Luča” N-7
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7 
17:00 “Būk su manim” N-7 
17:30 “Keršto gėlės”  
18:30 “Mokytojas” N-7 
19:30 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Martige N14 
22:55 “Imperatorė Ki”  
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.). 
07:45 Kaimynai piratai (kart.). 
07:55 44 katės 
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.). 
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.). 
12:40 Literatūros pėdsekys. 
Programa apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. (kart.). 
13:05 Stambiu planu. (kart.). 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 
14:50 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja. Dokumentinė apy-
braiža, skirta rašytojos Ievos 
Simonaitytės 120-osioms 

gimimo metinėms.  
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  
16:00 Kaimynai piratai  
16:15 44 katės  
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3  
17:10 Keistuolė 4 N-7
18:00 Kultūros diena. 
18:30 Į sveikatą! (kart.). 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Ankaros „Turk Telekom“.  
21:05 Mano tėviškė. Antanas 
Juška ir Kazimieras Būga. 
21:20 Elito kinas. Sufražistė 
N-14.  
23:05 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7 
13:30 “Dvi merginos be cento” 
(kart.) 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Einšteinas” N-7 
16:00 “CSI kriminalistai” N-7 
17:00 “Univeras” N-7 
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 “Šaunioji įgula” N-7 
20:00 “Rezidentai”. N-7 
20:30 “Žinios”.  

20:58 “Orai”.  
21:00 “Naša Raša” N-14 
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Sankt 
Peterburgo “Zenit”. 
00:20 “Tironas” N-14

06.13 Programa. 
06.14 TV parduotuvė. 
06.30 Atliekų kultūra.  
07.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
08.00 Nauja diena.  
09.00 Sėkmės gylis.  
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
11.05 „Prokurorai” N-7. 
12.10 „Pone prezidente”  
12.40 „Meilė kaip mėnulis”  
13.45 TV parduotuvė. 
14.00 Nauja diena.  
15.00 „Prokurorai” 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. 
18.57 Rubrika “Verslo genas”. 
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 „Pone prezidente”  
22.30 Reporteris.  
23.20 Sportas. 
23.25 Orai. 
23.27 Rubrika “Verslo genas”. 
23.30 Delfi dėmesio centre.  
00.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S.Prūsaitis. 
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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.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou”  
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 

11:25 “Supermamos” 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 VIDO VIDeO. 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. R 
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 
22:30 Užslėptas grožis N-7.  
00:35 “Begėdis” 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 “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 “Maikas ir Deivas ieško 
pamergių” N-14 
00:05 “Mara”. S

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7.  
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k)  
08:15 “Stoties policija” (k) N-7.  
09:15 “Paskutinis faras” (k) 
N-7.  
10:15 “Daktaras Richteris” 
(k) N-7.  
11:25 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7.  
12:25 “Visa menanti” N-7.  
13:25 “Mano virtuvė geriausia”  
14:55 “Stoties policija” N-7.  
16:00 “Paskutinis faras” N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 “Daktaras Richteris” 
N-7.  
18:35 “CSI. Majamis” N-7.  
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7.  
20:30 Laba diena. N-7. 
Humoro šou. 
21:00 Kibernetinė zona N14.  
22:50 Padangių riteriai (k) 
N14.  
00:55 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi”  
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7 
08:05 “Neklausk meilės vardo”  
09:05 “Meilės sparnai”  
10:05 “Akloji”  
10:35 “Akloji” (k)  
11:10 “Būrėja”  
11:45 “Būrėja” (k)  
12:20 “Mokytojas” (k) N-7 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7 

13:50 “Stivenas Visata”  
14:10 “Muča Luča” N-7 
14:35 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7 
17:00 “Būk su manim” N-7 
17:30 “Keršto gėlės”  
18:25 “Mokytojas” N-7 
19:30 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7 
21:00 Policijos telefonas 110. 
N14.  
22:55 “Imperatorė Ki”  
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.). 
07:05 Kultūros diena (kart.). 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.). 
07:40 Kaimynai piratai (kart.). 
07:55 44 katės  
08:20 Mūšio laukas. (kart.). 
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.). 
12:40 Stop juosta. (kart.). 
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 
14:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.). 
14:45 Naktis Manhatane. 
Česlovas Gabalis ir instru-
mentinis ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“. (kart.). 
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  

16:00 Kaimynai piratai  
16:15 44 katės  
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Pikantiškas pavadini-
mo prieskonis 
17:10 Keistuolė 4 N-7 
18:00 Kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną.  
19:25 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
20:20 Pirmą kartą. 
20:30 Panorama   
21:00 Dienos tema   
21:20 Sportas. Orai   
21:30 Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide  
23:00 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja. Dokumentinė apy-
braiža, skirta rašytojos Ievos 
Simonaitytės 120-osioms 
gimimo metinėms. (kart.). 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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 “Vedęs ir turi vaikų” 
(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 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 “Sara iš ano pasaulio” 

N-7 
20:00 “Rezidentai”. N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Adrenalinas” N-14 
22:40 “Aukščiausia pavara” 
N-7 
00:10 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa. 
06.14 TV parduotuvė. 
06.30 Vantos lapas. N-7. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
08.00 Nauja diena.   
09.00 Visi savi.  
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7. 
11.05 „Šviesoforas” N-7. 
12.10 „Pone prezidente”  
12.40 „Meilė kaip mėnulis”  
13.45 TV parduotuvė. 
14.00 #NeSpaudai.  
15.00 „Prokurorai” 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. Rubrikos.  
19.30 Delfi dėmesio centre.  
20.00 Reporteris.  
20.23 Sportas. 
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.58 Orai. 
21.00 #NeSpaudai.  
22.00 „Bruto ir Neto” N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Sportas. 
23.25 Orai. 
23.30 Delfi dėmesio centre.  
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.). 
07:00 Gustavo enciklopedija. 
(kart.). 
07:30 Loraksas  
09:00 Akių lygyje N-7 
10:35 Ernis – šiaurės miškų 
vaiduoklis  
11:30 Pranciškus – popie-
žius iš Naujojo pasaulio  
12:25 Gražiausios poetų 
dainos.  
14:00 Gyvenimo spalvos  
15:00 Visų Šventųjų diena. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Antakalnio kapinių. 
16:15 100 metų kartu.  
17:25 Loterija „Keno Loto“. 
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. 
20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Auksinis protas.  
22:25 „Brexitas“. Karas be 
taisyklių N-14 
00:05 Daiktų istorijos. (kart.).

06:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” (k)  
07:00 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
(k)  
07:25 “Tomo ir Džerio šou”  
07:50 Princesė gulbė. 
Princesė rytoj, piratė - šian-
dien  
09:15 Peliukas Stiuartas 

Litlis 2  
10:45 Monstrų namai  
12:35 Mano blogiausi metai 
mokykloje  
14:25 Septynios minutės po 
vidurnakčio N-7.  
16:35 Pelenės istorija  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 Vaiduoklių medžiotojai 
N-7.  
21:50 Heraklis N14.  
23:45 Nuo sutemų iki auš-
ros. Budelio duktė N14 
01:40 Užslėptas grožis (k) 
N-7. 

06:20 “Televitrina”.  
06:35 “Aladinas”  
07:05 “Ančiukų istorijos” N-7 
07:35 “Pokahonta” N-7 
09:10 “Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną” N-7 
11:00 “Monstrų šeimynėlė” 
N-7 
12:50 “Mažasis vampyras” 
N-7 
14:30 “Ponas Bynas” N-7 
16:10 “Veidrodėli, veidrodėli” 
N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”.  
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Namo su laikrodžiais 
paslaptis” N-7 
21:45 “Egzodas. Dievai ir 
karaliai” N-14 
00:50 “Devynioliktasis sta-
las” N-7

06:30 “Kalnų šventovė. 

Išgyventi Alpėse” (k)  
07:30 Iš liūtukų - į liūtus 
karalius  
08:40 “Gyvūnijos stebuklai”  
11:00 Gepardas, vardu 
Duma  
13:00 Dvynys  
15:20 Fantomas N-7.  
17:20 Tango ir Kešas N-7.  
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7.  
21:30 Visa griaunantis N14.  
23:50 Pranašas N14.  
01:35 “Detektyvų istorijos” 
N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo”  
09:05 “Meilės sparnai”  
10:05 “Akloji”  
11:10 “Būrėja”  
12:20 “Mokytojas” (k) N-7 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7 
13:50 “Stivenas Visata”  
14:10 “Muča Luča” N-7 
14:35 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7 
17:00 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Keršto gėlės”  
18:55 Seklė Agata. 
Užnuodytas pyragas N-7 
21:00 “Tabula Rasa” N14 
22:10 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Kelio atgal 
nėra N14 
00:05 “Senojo Tilto paslap-
tis”  

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos va-
karas.  
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.). 
07:40 Kaimynai piratai 
(kart.). 
07:55 44 katės 
08:20 Pasaulio lietuvių ži-
nios. (kart.). 
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 Pikantiškas pava-
dinimo prieskonis  (kart.). 
09:15 Vieno buto istorija. V. 
Mykolaitis-Putinas.  
10:45 Nėra laiko gerumui.  
11:55 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
12:50 Veidas už balso – 
Virgilijus Kęstutis Noreika.  
13:45 Stotelė. Spektaklis 
Bohumilo Hrabalo kūrinių 
motyvais.  
15:15 Dainuoju Lietuvą. 
15:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Vyrai. Trumpoji programa.  
17:05 Klausimėlis.lt. 
17:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. Trumpoji 
programa.  
18:50 Klausimėlis.lt. 
19:15 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Moterys. Trumpoji programa.  
20:50 Klausimėlis.  
21:10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Poros. Trumpoji programa.  
22:25 Pirmą kartą. (kart.). 

22:30 Smaragdo miestas 
N-14 
23:15 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. (kart.). 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7 
13:30 “Nuovada”. (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Einšteinas” N-7 
16:00 “CSI kriminalistai” N-7 
17:00 “Univeras” N-7 
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7 
19:00 “Sara iš ano pasaulio” 
N-7 
20:00 “Rezidentai”. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:45 “Sportas”.  
21:50 “Orai”.  
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Fenerbahce” – 
Kauno “Žalgiris”. 
00:20 “Žiauriai baisi naktis 
2” S (kart.)

06.13 Programa. 
06.14 TV parduotuvė. 
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S.Prūsaitis.  
08.00 #NeSpaudai.  
09.00 Greiti pietūs.  
10.00 Atliekų kultūra.  
10.30 Kaimo akademija.  
11.05 Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Pažintis 
N-7 
12.45 TV parduotuvė. 
13.00 Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. 
Kruvinas užrašas N-7 
14.30 Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius N-7 
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. 
16.28 Orai. 
16.30 Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Mirtinas susirėmimas N-7 
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. 
18.28 Orai. 
18.30 Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Tigro medžioklė N-7 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas. 
20.28 Orai. 
20.30 Oponentai.  
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
22.00 „Bruto ir Neto” N-7. 
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. 
22.58 Orai. 
23.00 Tarptautinis turnyras 
“BUSHIDO KOK”  
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 
07:00 Mūšio laukas.  
07:25 Rikas, Oskaras ir širdies 
graužatis  
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Hipopotamai. Afrikos upių 
milžinai  
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 
3. Patys unikaliausi  
13:50 Džesika Flečer 9 N-7 
15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai  
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai   
18:00 Euromaxx.  
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 Amžinybė  
01:10 „Brexitas“. Karas be 
taisyklių N-14 (kart.).

06:40 “Tomo ir Džerio šou” (k)  
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai”  
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū”  
08:05 “Berniukas Blogiukas”  
08:30 Pažinimo klubas.  
09:00 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”  
09:30 “Ogis ir tarakonai”  
09:50 Skūbis Dū. Cirko pala-
pinė  

11:30 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai N-7.  
13:45 Pokštas arba saldainis 
N-7.  
15:35 Jaunavedžiai N-7.  
17:25 Kelionių panorama.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 Šiurpuliukai N-7.  
21:35 Kelionė į Žemės centrą 
N-7.  
23:25 Viskis, tango, fokstrotas 
N14.  
01:30 Heraklis (k) N14. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ančiukų istorijos” (kart.) 
N-7 
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7 
07:30 “Aladinas”   
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7 
08:30 “Virtuvės istorijos”.  
09:00 “Gardu Gardu”.  
10:00 “Būk sveikas!”.  
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”.  
11:00 “Misija: dirbame sau”.  
11:30 “Mano pinigai”.  
12:00 “Fiksikai. Didžioji pa-
slaptis”  
13:35 “101 dalmatinas” 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 “Padangių akis” N-14 
23:05 “Devintojo legiono erelis” 
N-14 

01:20 “Maikas ir Deivas ieško 
pamergių” N-14 (kart.)

06:30 Laba diena (k). N-7.  
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7.  
08:30 Laba diena (k). N-7.  
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina . 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Afrika. Mirtinai pavo-
jingi”  
11:45 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:20 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:50 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos”  
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.  
15:55 “Pavojingi kaimynai” N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. CBet - Neptūnas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:05 Apgaulės meistrai N-7.  
00:20 Galutinis tikslas N14. 
 

06:20 “Akloji” (k)  
06:50 “Pragaro katytė”  
07:50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.  
08:50 “Tėvas Motiejus” N-7.  
10:10 “Būrėja” (k)  
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai”  
12:30 “Akloji” (k)  
13:05 “Didelės svajonės, ma-
žos erdvės”  
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7.  
15:30 Sveikatos namai telepar-

duotuvė. N-7.  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7. 
21:00 “Aš gyvas” N14 
22:50 Gamtos jėgos N-7 
00:55 Nusikaltimas prie Baltijos 
jūros. Kelio atgal nėra (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Klausimėlis.  
06:20 Duokim garo! (kart.). 
07:45 Auksinis protas.  
09:00 Skrendam.  
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 B. Kutavičius. Kaulo se-
nis ant geležinio kalno. Opera 
vaikams. 
14:20 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Vyrai. Laisvoji programa.  
16:10 Klausimėlis. (kart.). 
16:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. Laisvoji pro-
grama.  
18:00 Stambiu planu.  
18:55 Pasaulio teisuoliai.  
19:40 Klausimėlis. (kart.). 
20:00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Moterys. Laisvoji programa.  
21:50 Mano tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir Simonas 
Daukantas. (kart.). 
22:10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Poros. Laisvoji programa.  
23:30 Festivalis „nowJapan 
2019“. Senų draugų melodijos. 
Yuki Deai, Hideki Sakomizu. 
00:30 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”. 
(kart.) 
09:30 “Statybų gidas”.  
10:00 “Autopilotas”.  
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7 
11:00 “Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
(kart.) N-7 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7 
13:00 “Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” N-7 
14:00 “Išlikimas”  
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7 
16:00 “Iš peties” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Krovinių karai” N-7 
19:00 “Amerikos talentai”  
21:00 “Žinios”.  
21:45 “Sportas”.  
21:50 “Orai”.  
22:00 “Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse” N-7 
00:20 “Taksi 3” N-7 (kart.)

06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.03 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpe-
tuose. Nepriklausomybės kovų 
krikštas“ .  
07.55 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų ver-
petuose. Vladas Putvinskis 
- Pūtvis“ . 
08.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7. 
09.00 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. 
10.00 Vantos lapas. N-7. 
10.30 „Pone prezidente”  
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7. 
14.00 Gyvenimas.  
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.28 Orai. 
16.30 Kryptys LT.  
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
J.Nainys.  
18.00 Žinios. 
18.28 Orai. 
18.30 „Bruto ir Neto” N-7. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.28 Orai. 
20.30 „Šviesoforas” N-7. 
21.00 Viralas. 
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 
22.30 Žinios. 
22.58 Orai. 
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
A.Pranckevičius 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Aukštaitijoje BTA šiemet gyventojams atlygino beveik 4 mln. eurų nuostolių
Nelaimės ir nuostoliai, kaip sako liaudies išmintis, po vieną ne-

vaikšto. Neaplenkia jie ir Aukštaitijos gyventojų – per devynis šių 
metų mėnesius draudimo bendrovė BTA čia užfiksavo per 6700 
būsto, turto bei automobilių suniokojimo atvejų. Už juos BTA gy-
ventojams atlygino 3,7 mln. eurų nuostolių. Po šiais skaičiais sle-
piasi skaudžios nelaimės, įvykusios ne tik didžiuosiuose Aukštaiti-
jos miestuose, bet ir Ukmergės, Kėdainių, Rokiškio, Kaišiadorių, 
Radviliškio, Anykščių, Biržų bei kituose rajonuose. 

Vien Anykščių mieste ir rajone dėl žalos atlyginimo į BTA krei-
pėsi 133 gyventojai, bendra jų patirtų nuostolių suma siekė be-
veik 50 tūkst. eurų. 

Dominuoja automobiliai, 
stiprėja gamtos stichijos

„80 proc. Aukštaitijoje užfiksuotų 
draudimo įvykių susiję su transpor-
to priemonių apgadinimais. Šiame 
regione atlyginome daugiau nei 
3000 žalų pagal vairuotojų civilinės 
atsakomybės draudimą, per 2500 
žalų – pagal KASKO draudimą. 
Tačiau šiemet labai dažni buvo ir 

būsto, buitinės technikos ar specia-
lios įrangos sugadinimo atvejai“, – 
sakė draudimo bendrovės BTA Žalų 
reguliavimo departamento direktorė 
Karolina Karpova. 

Gyventojų turto šiemet negailėjo 
ir gamta – vasarą tropinius karščius 
keitusios liūtys, žaibai ir vėtros pri-
darė nuostolių ne tik ūkininkams. 
Gamtos jėgų nulemtų įvykių šieme-

tinę vasarą BTA užfiksavo penktada-
liu daugiau nei pernai. 

„Pasitaikė itin skaudžių atvejų, 
kai dėl vasaros liūčių ir krušų žmo-
nės tiesiogine to žodžio prasme liko 
be stogo. Draudimo išmokos tokiais 
atvejais šeimoms tampa rimta paspir-
timi – padeda atsitiesti finansiškai, 
pasijausti saugiau. Tačiau nelaimės 
atneša ne tik finansinę žalą – sunio-
kotas turtas reiškia stresą, papildo-
mas laiko sąnaudas remontuojant 
ar įsigyjant naują turtą. Todėl visada 
gyventojus raginame būti atidžiais, 
maksimaliai rūpintis kilnojamojo 
bei nekilnojamojo turto apsauga“, – 
sako Karolina Karpova.

Labiausiai bijoma vagysčių ir 
gaisrų

BTA inicijuotų tyrimų duomeni-
mis, gyventojai iš visų galimų nelai-
mių labiausiai baiminasi vagysčių, 
gaisrų bei eismo įvykių. „Spinter 
tyrimų“ atlikta apklausa parodė, kad 

72 proc. gyventojų transporto avari-
ja sukeltų didžiulį stresą, o 71 proc. 
žmonių didžiulių išgyvenimų patirtų 
vagystės atveju.

Tuo tarpu ilgesniam laikui palikę 
namus, 51 proc. gyventojų nerimau-
ja dėl galimo įsilaužimo, 49 proc. – 
dėl gaisro. 

Šaltuoju sezonu – ugnies rizika
„Natūralu, kad labiausiai bijome 

to, kas, regis, mažiausiai priklauso 
nuo mūsų pačių. Kita vertus, nors 
vagių ar kitų piktadarių elgesį pro-
gnozuoti sunku, tačiau tinkama būs-
to apsauga, signalizacija ar tiesiog 
bendruomeniška kaimynystė net 
ir vagysčių atvejais dažnai padeda 
sumažinti nuostolius. Užkirsti kelią 
dažnai galime ir gaisrui, prieš tai tin-
kamai pasirūpinę šildymo įrenginių, 
inžinerinių sistemų, kaminų priežiū-
ra – tai ypač svarbu šiuo metu, šildy-
mo sezono pradžioje“, – sako BTA 
departamento vadovė.

Pasak BTA atstovės, tinkamai rū-
pinantis būsto, automobilių ar kito 
turto apsauga vis dėlto būtina neuž-
miršti ir draudimo – nelaimės atveju 
draudimo išmoka padeda atsitiesti 
bent finansiškai.

„Per devynis šių metų mėne-
sius dėl patirtų žalų į mus kreipėsi 
beveik 17 tūkst. šalies gyventojų, 
kuriems jau išmokėjome beveik 10 
mln. eurų. Anykščių miesto ir rajo-
no gyventojus mielai kviečiame už-
sukti į BTA atstovybę, kur padėsime 
pasirūpinti finansine automobilio, 
būsto ar kito turto apsauga“, – sako 
BTA ekspertė.

Užsak. nr. 1150

Istorijos dvarelį atidarys po Trijų Karalių
Anykščių rajono tarybos sprendimu Anykščių L. ir S.Didžiulių 

viešajai bibliotekai bus perduotas Okuličiūtės dvarelis, kuriame 
įsikurs naujas bibliotekos filialas - Istorijos dvarelis. 

Apie laukiančias naujoves tiek patiems bibliotekininkams, tiek 
ir Okuličiūtės dvarelio lankytojams ,,Anykštos“ žurnalistas Ro-
bertas ALEKSIEJŪNAS kalbėjosi Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos direktoriumi Romu KUTKA.

- Kieno inciatyva Istorijos 
dvarelį nuspręsta paversti 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos filialu? Gal-
būt tai buvo pačių biblioteki-
ninkų iniciatyva?

- Apie tai reikia kalbėtis su 
Anykščių rajono savivaldybe. 
Inciatyva šiuo klausimu buvo iš 
savivaldybės pusės. Čia mums 
tik buvo pasiūlymas, su kuriuo 
mes sutikome. Tai susijusi vei-
kla, tęstinumas su Anykščiuose 
rengiamu festivaliu vaikams ir 
šeimoms ,,Nuotykiai tęsiasi“.

- Ar jau vyksta kažkoks pa-
siruošimas Istorijos dvarelio 
atidarymui?

- Taip, bet, matot, esu prieta-
ringas. Anykščių rajono tary-
ba tik patvirtino naujojo filialo 

nuostatus, o pats pastatas mums 
bus perduotas spalį vyksiančio 
Tarybos posėdžio metu. 

- Bet vis vien, juk kažką pla-
nuojate, ruošiatės?

- Istorijos dvarelio koncepcija 
yra paruošta. Vadovaujantis ja, 
yra perkami baldai, įranga, įren-
ginėjamos ekspozicijos. Žodžiu, 
veikla bus Okuličiūtės dvarelyje 
pradėta vystyti po Trijų Karalių, 
matyt, kažkur.

- O kas konkrečiai nupirkta 
ir jau padaryta Istorijos dva-
relyje?

- Kaip jau ir sakiau, nupirkti 
baldai ir visa įranga montuo-
jama dabar. Tai vaikams skirta 
pažintinė įranga, ekspozicijos, 
kur eksponatus bus galima pa-
liesti, sudėlioti. Ekspozicija dar 

nebaigta įrengti. Man atrodo, 
kad ta ekspozicija turėtų būti pa-
traukli, nes ją rengia jauni žmo-
nės, dizaineriai. Viename rūsyje 
planuojama įrengti holograminį 
vaiduoklį. Žodžiu, bus pasako-
jama apie Okuličiūtės dvarelio 
atsiradimą.

Pats Okuličiūtės dvarelis yra 
gaubiamas mitų. Kažkada apie 
jį bandėme archyvuose ieškoti 
medžiagos, bet nieko neradome. 
Pačios Okuličiūtės net vardo ne-
žinome. Neaišku, ir kada tiksliai 
tas dvarelis pastatytas, tik žino-
me, kad pokariu ten būta įvairių 
paskirčių - nuo grūdų sandėlio 
iki veltinių artelės. Po to ten dar 
buvo valdiškų įstaigų buveinės. 
O mitą apie Okuličiūtę sukūrė 
Antanas Vienuolis - Žukauskas. 
Bet niekas iš pateikiamos istori-
jos dokumentais neparemta, to-
dėl ateityje reikės ieškoti faktų.

- Be Istorijos dvarelyje vei-
kiančių ekpozicijų, kokias dar 
planuojae jame veiklas?

- Vyks susitikimai su vaikų 
rašytojais, renginiai vaikams. 
Istorijos dvarelyje tai bus orga-
nizuojama plačiau ir giliau nei 
bibliotekoje.

Apskritai sunku pasakyti da-
bar, kas ten vyks, o kai Istorijos 
dvarelyje jau darbuosis konkre-
tūs žmonės, tai priklausys nuo jų 
išmonės.

- Ar jau esate numatęs, kas 
vadovaus naujam bibliotekos 
filialui - Istorijos dvareliui?

- Kol kas sutarta tik žodžiu, 
patvirtintų žmonių dar nėra. Tai 
bus darbuotojai iš mūsų rezervo. 
Tikrai nenoriu kol kas sakyti pa-
vardžių -  esu prietaringas. Tu-
rime karčios patirties su Angelų 
muziejumi. Mes viską tvarkėme, 
darėme, o paskui perdavė ki-
tiems. Nesinori išsišokti.

- O kada tai bus galima su-
žinoti?

- Anykščių rajono tarybai pa-
teiktoje medžiagoje apie darbuo-
tojus informacijos nebus. Kai 

Anykščiuose, buvusiame senajame bibliotekos pastate, vadina-
mame Okuličiūtės dvareliu, planuojama įrengti Anykščių viešo-
sios bibliotekos filialą - Istorijos dvarelį. Ekspozicija, pasak bi-
bliotekos direktoriaus Romo Kutkos, „turėtų būti patraukli, nes 
ją rengia jauni žmonės, dizaineriai. Viename rūsyje planuojama 
įrengti holograminį vaiduoklį“.

66-erių Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direkto-
rius Romas Kutka aiškino, kad vadovaudamas bibliotekai didelės 
iciatyvos esą negalįs rodyti, nes esąs tik samdomas darbuotojas.

mums bus perduotas Okuličiūtės 
dvarelis, į jį bus nukreipti vienas 
arba du darbuotojai. Papildomų 
darbuotojų nereikės.

- Ar skaičiavote, kiek pa-
pildomai bibliotekai kainuos 
naujojo filialo išlaikymas?

- Ne. Projektinėje dokumenta-
cijoje kažkokie skaičiai yra, bet 
aš dabar jų neatsimenu. Steng-
simės, kad nebūtume biudžetui 
našta, kad išsilaikytume. Tai da-
rysime per projektinę veiklą, per 
tarptautinę projektinę veiklą. 
Čia galimybių yra daug.

- Anykščių rajono savival-
dybės vadovų darbotvarkėse 
skelbta, kad buvo kalbamasi 
su jumis apie bibliotekos vei-
klą. Apie ką kalbėjotės?

- Kalbėjomės apie kitų metų 
rajono biudžetą, apie Okuličiū-

tės dvarelį, vizijas. Tai jau nebe 
pirmas toks susitikimas.

- Kokias matote bibliotekos 
perspektyvas, turint galvoje, 
kad rajono biudžetas šiuo metu 
gan sudėtingoje situacijoje?

- Nieko negaliu pasakyti kon-
krečiai, nes nieko konkrečiai ne-
buvo, tik pokalbis.

- O ar pats nemanote, kad, 
pavyzdžiui, rajono kaimuo-
se veikia per daug filialų, juk 
žmonių Anykščių rajone spar-
čiai mažėja?

- Aš esu darbuotojas, dirbantis 
pagal darbo sutartį. Kai paklau-
sia mano nuomonės, aš ją pasa-
kau, bet inciatyvos didelės kaip 
ir rodyti aš teisės neturiu. Tuščia 
apie tai būtų kalbėti. Kai bus po-
reikis, tada apie tai savo nuomo-
nę ir išsakysiu.
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Kapinėse daug netvarkos Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Dalyje Anykščių rajono kapinių nėra vandens, griūva tvoros, gyventojai į atliekų konteinerius 
veža net maisto atliekas, o štai prie Juostininkų kapinių Troškūnų seniūnijoje, dėl kelininkų nubrėž-
tos ištisinės linijos, negali sustoti net laidotuvių automobiliai. 

Yra ir gerų naujienų - Anykščių seniūnijos Burbiškio kaimo kapinėse pastatytas įrankių stovas, 
skirtas kapinių priežiūrai. Laistytuvais ir kitais įrankiais gali naudotis visi panorėję.

Kapinėse įrengė įrankių sto-
vą

Burbiškio seniūnaitijos seniū-
naitis Alvydas Apeikis ,,Anykš-
tai“ pasakojo, kad mintis Burbiš-
kio kapinėse įrengti įrankių stovą 
kilo Anykščių rajono savivaldy-
bei teikiant projektą finansinei 
paramai gauti. 

Burbiškiečiams savivaldybė 
skyrė 600 Eur, dalis šių lėšų skir-
ta pirkti kapinių priežiūros  įran-
kiams.

,,Pasikalbėjome su bendruo-
menės nariais, pasvarstėme, gal 
kapinių lankytojai tų įrankių ne-
išnešios... Įrankius pažymėjome, 
o visa kita priklausys nuo žmo-
nių sąžinės“, - kalbėjo A.Apeikis, 
pridurdamas, kad įrankių stovas 
kapinėse pastatytas žmonių pato-
gumui.

Burbiškio kapinėse įrankių sto-
vas, kuriame galima rasti laisty-
tuvų, kauptukų, žolės ravėtuvų, 
stovi jau daugiau nei mėnuo. 

Kol kas, anot Burbiškio se-
niūnaičio A.Apeikio, norinčiųjų 
įrankius pasisavinti neatsirado.

Tikimasi, kad tokie įrankių 
stovai ypač pravers tiems, kurie 
artimųjų kapų atvyksta aplankyti 
dviračiais ar autobusais ir su sa-
vimi negali pasiimti savų kapinių 
priežiūrai skirtų daiktų.

Kapai laistomi gaisrininkų 
atgabentu vandeniu

Kapams tvarkyti pasitelkiama ir 
itin originali pagalba: Kurklių ka-
pinėse į vandens rezervuarą van-
denį gabena...gaisrininkai. Kur-
klių seniūnas Algimantas Jurkus 
,,Anykštai“ sakė, kad kapinėse 
yra šulinys, tačiau jau bemaž treji 
metai, kai jis yra išdžiūvęs, todėl 
dėl kapinių lankytojų patogumo 
problemą bandyta spręsti tokio-
mis netradicinėmis priemonėmis.

Tiesa, problema netrukus turėtų 
išsispręsti ne tik kapinių lankyto-
jų, bet ir verslininkų naudai. UAB 
,,Zala Arms“ direktorius Valdas 
Žala ,,Anykštai“ sakė, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė rengia pro-
jektą, kurį įgyvendinus į kapines 
bus atvestas vandentiekis.

,,Nuo naujai įrengtos vanden-
tiekio atšakos mums prijungti 
beliks tik apie 50 metrų. Mums, 
kaip verslininkams, šis projektas 
- stipri parama. Nereiks investuoti 
į gręžinį, prisijungsime prie ben-
dros sistemos“, - pasakojo V.Žala.

Pilnus laistytuvus nešasi pusę 
kilometro

Kita vertus, padėtis miesto ka-
pinėse visiškai nedžiugina ka-
varskiečių. Kiek ten daug netvar-
kos, papasakojo aktyvi Kavarsko 

bendruomenės narė Laimutė Kuo-
jienė.

,,Kad tvarkos nepakanka, mes 
jau seniai šnekėjome, dar tada, kai 
Kavarsko seniūnu dirbo Algirdas 
Gansiniauskas. Ne visur nušie-
nauti kapinių takai, o jei šienauja 
su trimeriais, tai palieka žoles ant 
kapaviečių. Grioviai žioji kapinių 
takuose. Prieš porą metų buvo at-
vežta mašina žvyro, palyginta, bet 
po lietaus vis tiek telkšo balos“, - 
sakė L.Kuojienė.

Dar viena seniai neišspręsta pro-
blema - Kavarsko kapinių tvora.

,,Tvora suręsta yra iš akmenų, 
bet tie akmenys jau byra. Negra-
žiai atrodo. Žadėjo komunalininkai 
sutvarkyti, bet taip ir liko tik paža-
dai“, - sakė L.Kuojienė.

Kavarsko kapinių teritorijoje 
reikėtų apipjauti, apgenėti ir me-
džius.

,,Medžiai dideli, tokie 10 me-
trų stuobriai su keliomis šakomis 
viršūnėje. Jie neteikia jokio es-
tetinio pasigėrėjimo“, - kalbėjo 
L.Kuojienė.

Beje, vandens naujosiose kapi-
nėse neturi ir kavarskiečiai. Van-
denį iš J.Tumo - Vaižganto gatvėje 
esančios vandens kolonėlės žmo-
nės laistytuvais iki kapinių neša 
apie pusę kilometro.

,,Labai būtų didelis kavarskiečių 
prašymas į naujas kapines vandenį 
atvesti. Tiems, kas atvažiuoja auto-
mobiliais, prisileidžia to vandens 
iš kolonėlės ir atsiveža, bet močiu-
tėms nešti tokį kelią labai sunku“, 
- pastebėjo kavarskietė.

Nemoka rūšiuoti atliekų
Skiemonių seniūnaitijos seniū-

naitis Kęstutis Maleckas pasakojo, 
kad labai daug gyventojų komuna-
lines atliekas iš savo namų tempia į 
kapinių atliekų konteinerius.

,,Ir maisto atliekų priveža, ir dra-
bužių. Ir šiaip, nors yra atliekoms 
rūšiuoti skirti konteineriai, žmonės 
viską meta kaip papuola - kartu ir 
augalines atliekas, ir stiklą. Žmo-
nės rūšiuoti kol kas neišmokę.
Gal su laiku išmoks?“ - svarstė 
K.Maleckas.

Beje, Skiemonių kapinėse kapų 
priežiūrai taip pat galima rasti 
nemokamų įrankių - laistytuvų, 
grėbliukų. Skiemonių seniūnai-
tis K.Maleckas sakė, kad įrankius 
kapinėms paaukojo patys skiemo-
niškiai. Įrankius kapinėse galima 
pasiimti jau bemaž dvejus metus ir 
nė vienas jų, anot K.Malecko, iki 
šiol dar neprapuolė.

Prašo atliekas rūšiuoti

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka sakė, 
kad prieš artėjančią Visų šventųjų 
ir mirusiųjų dieną bei Vėlines ko-
munalininkai skuba išvežti kapinė-
se susikaupusias atliekas.

,,Šią savaitę baigsime atliekas iš-
vežti iš Anykščių kapinių. O rajono 
kapinėse beliks atliekas išvežti iš 
Troškūnų bei Anykščių seniūnijos 
kapinių. O kitos kapinės sutvarky-
tos“, - sakė K.Šapoka.

Pasak K.Šapokos, kol kas nė 
vienose kapinėse dar nėra užsuktas 
vanduo.

,,Iki lapkričio švenčių vanduo 
kapinėse žmonių patogumui bus, 
o kai prasidės šalnos, tada, kaip 
ir kiekvienais metais, vandenį iš-
jungsime“,- sakė K.Šapoka.

Kiekvienais metais po masinio  
kapų lankymo kapinių prieigose 
lieka kalnai atliekų. Komunali-
ninkai ypač piktinasi, kad žmonės 
atliekų nerūšiuoja, nors tam yra 
pastatyti konteineriai.

,,Pagrindinis priekaištas ir labai 
norėtųsi, kad gyventojai į žaliąją 
masę nemestų stiklo, plastiko atlie-
kų. Turime priekaištų ir įmonėms, 
kurios tvarko paminklus, kapavie-
tes - dažnai jos neišsiveža statybi-
nio laužo, nors turėtų tai padaryti. 
Statybinis laužas sumaišomas su 
žaliąja mase ir tada tikrai yra pro-
blemų atliekas išvežant“, - kalbėjo 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius K.Šapoka.

K.Šapoka sakė, kad iš kapinių 
lankytojų didesnių nusiskundimų 
esą nesulaukiama, o pasitaikan-
čios problemos, ypač dėl želdinių, 
sprendžiamos.

Uždraudė automobiliams 
stovėti prie Juostininkų kapinių

Troškūnų seniūnijos Juostininkų 
kaimo kapinių lankytojai jau ilgiau 
negu metai susiduria su kita pro-
blema. 

Pernai rudenį, prieš Vėlines, 
kelininkai ant šalia kapinaičių ei-
nančio kelio nubrėžė ištisinę liniją 
ir automobiliais atvykę gyventojai 
nebegali sustoti prie kapinaičių, 
nepažeisdami kelių eismo taisy-
klių. Draudimas statyti automobi-
lius šalia kapinių atvykusiems per 
Vėlines aplankyti artimųjų kapų, 
sukėlė sumaištį, apmaudą ir pasi-
piktinimą, nes tiesiog nėra kur pa-
likti automobilių. Prie kapinaičių 
nėra jokios automobilių stovėjimo 
aikštelės, o artimiausia vieta, kur 
nepažeidžiant kelių eismo taisy-
klių galima palikti automobilius 
šalia kelio kelkraščio yra už kelių 
šimtų metrų. Bet tai tampa sudė-
tinga, kai prie kapinių daug auto-
mobilių. 

Teoriškai prie kapinių nega-
li stovėti net į paskutinę kelionę 
velionį atvežęs katafalkas, jau ne-
kalbant apie laidotuvių dalyvius. 

Taip pat neaišku, ką daryti ka-
pines tvarkantiems ir paminklus 
statantiems darbininkams, kurie 
atsiveža statybines medžiagas ir 
įrankius darbams – juk nešti juos 
kelis šimtus metrų yra pernelyg 
sunku. 

Tiesa, ties kapinių varteliais yra 
kelių metrų ilgio ištisinės linijos 
pertrūkis, bet akivaizdu, kad ne 
tam, kad būtų galima pastatyti au-
tomobilį ties varteliais. Šis punkty-
rinis pertrūkis – įvažiavimas į kito-
je kelio pusėje esančią sodybą. 

Kad ši problema nei valdinin-
kams, nei kelininkams nerūpi, 
liudija tai, kad per metus nebuvo 
padaryta nieko, kas leistų išspręsti 
stovėjimo prie Juostininkų kapi-
nių problemą. 

Maža to – šį rudenį kelininkai 
šiame kelyje atnaujino ištisinės li-
nijos ženklinimą lyg patvirtindami, 
kad sąlygų lankyti Juostininkų ka-
pines sudarymas – ne jų reikalas. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka sakė, 
kad dėl tvarkos kapinėse komunalininkai gyventojų skundų 
praktiškai nesulaukia.

Brūkšnelis - ir Juostininkų kaimo kapinių lankytojai turi 
problemą.

Po masinio kapinių lankymo komunalininkams tenka sutvarkyti kalnus atliekų.
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spektras

KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS Į ANYKŠČIŲ MIESTO 
SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIUS

Š. M. LAPKRIČIO 18-22 D. VYKSIANČIUOSE RINKIMUOSE
Rinkimuose nedalyvavus 5 procentams Ažupiečių, Jurzdiko, Ramybės, Pušyno seniūnaitijų gyventojų, Centro, Janydžių seniūnaitijose gy-

ventojams neiškėlus kandidatų į minėtų dviejų seniūnaitijų seniūnaičius, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir 
atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-80 „Dėl Anykščių rajono 
savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ organizuojami pakartotiniai rinkimai Ažupiečių, Jurzdiko, Ramybės, 
Pušyno seniūnaitijose ir pirminiai rinkimai Centro, Janydžių seniūnaitijose.

Kviečiame iki š. m. lapkričio 11 d. siūlyti kandidatus į Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičių pareigas.
Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje ir seniūnaitijoje veiklą vyk-

dančios bendruomeninės organizacijos.
Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo 

kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti: 
- rašytinį kandidato sutikimą (Aprašo 1 priedas); 
- kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- kandidato gyvenimo aprašymą; 
- patvirtintą susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.
Daugiau informacijos - https://www.anyksciai.lt/struktura-ir-kontaktai/administracija/51/anyksciu-miesto-seniunaitijos/d31

Dokumentai dėl kandidatų į Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičius priimami bei konsultacijos teikiamos: Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos „Vieno langelio“ padalinyje J. Biliūno g. 23, Anykščiai,  tel. 8 381 50649, e. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt, Bendrajame ir 
ūkio skyriuje 110 kab., tel. 8 381 58146, algirdas.zalkauskas@anyksciai.lt

Užsak. nr. 1153

Svarstys. Advokatai dėl susida-
riusios valstybės skolos svarstys 
galimybę laikinai nutraukti nemo-
kamą teisinę pagalbą. Toks siūly-
mas bus aptartas spalio 31 dieną 
šaukiamame neeiliniame Advokatų 
tarybos posėdyje, penktadienį pra-
nešė advokatūra. Advokatūros tei-
gimu, paslaugų teikimo stabdymas 
reikštų, kad negalės būti atliekami 
dauguma ikiteisminio tyrimo veiks-
mų, pavyzdžiui, asmens suėmimas, 
suėmimo pratęsimas ir apklausa, 
taip pat reikšmingai strigs teismų 
darbas. Valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą paslaugas Lietuvo-
je teikia 553 advokatai. Advoka-
tai taip pat kreipėsi į Teisingumo 
ministeriją prašydami pateikti pa-
siūlymus dėl valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos reformos, 
biurokratijos mažinimo, nurodyti 
kitų metų finansavimo apimtis bei 
numatomo valandinio atlygio dydį. 
Advokatai piktinasi, kad šiemet 
valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos biudžetas sumažintas iki 
3,7 mln. eurų, o pernai tam buvo 
skirta 4,5 mln. eurų. Tuo metu bylų 
skaičius išaugo nuo 42 tūkst. iki 50 
tūkst., viena advokato darbo valan-
da neatskaičius mokesčių sudaro 
13 eurų (apie šešis eurus atskaičius 
mokesčius ir individualios veiklos 
kaštus), o visos bylos kaina, kurią 
gauna advokatas prieš mokesčius, 
tesiekia 120 eurų, nurodoma advo-
katūros pranešime.

Investicijos. Vilniaus apskričiai 
(Sostinės regionui) praėjusių metų 
pabaigoje teko 11,96 mlrd. eurų, 
arba 70,2 proc. visų Lietuvoje su-
kauptų tiesioginių užsienio investi-
cijų (TUI) Lietuvoje. Vilniaus aps-
krityje net 95 proc. visų sukauptų 
TUI teko Vilniaus miestui. Vienam 
Sostinės regiono gyventojui praėju-
sių metų pabaigoje teko vidutiniškai 
14,8 tūkst. eurų investicijų – 5,7 
karto daugiau nei Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione, kur ši suma buvo 
tik 2,6 tūkst. eurų. Vienam Lietuvos 
gyventoju tenkančių TUI suma per 
metus padidėjo 5 proc. iki 6,1 tūkst. 
eurų. Kauno apskričiai 2018-ųjų pa-
baigoje teko 1,989 mlrd. eurų, arba 
11,7 proc., Klaipėdos apskričiai 
– 1,262 mlrd. eurų, arba 7,4 proc. 
visų šalies TUI. Mažiausia investuo-
ta Tauragės apskrityje – 49,6 mln. 
eurų, arba vos 0,3 proc. visų šalies 
TUI, tačau jų augimas pernai buvo 
sparčiausias ir siekė 67,8 proc. – tai 
lėmė didėjusios investicijos į apdir-
bamąją gamybą.

Paketas. Lietuvos premjeras 
Saulius Skvernelis dar kartą pareiš-
kė, kad kai kurios naujos Europos 
Sąjungos (ES) Mobilumo paketo 
nuostatos prieštarauja ES vidaus 
rinkos taisyklėms. Jis kartu su Bul-
garijos, Rumunijos, Lenkijos, Ven-
grijos ir Latvijos premjerais laiške 
Europos Sąjungos (ES) vadovybei 
rašo, jog paketas turi išsaugoti ES 
kelių transporto sektoriaus konku-
rencingumą ir nepabloginti Lietuvos 
įmonių padėties. Anot premjerų, siū-
lomos nuostatos, ypač dėl nuolatinio 
vilkikų grąžinimo į registracijos šalį, 
prieštarauja pastangoms įgyvendinti 
ES klimato politiką. Be šios nuosta-
tos, šalys nepatenkintos siūlomu ka-
botažo operacijų ribojimu, vairuoto-
jų poilsio sąlygų ir komandiravimo 
tvarka. Europos Parlamentas (EP) 
už Mobilumo paketą nubalsavo ba-
landį. Šiuo metu laukiama tarpins-
titucinių derybų tarp EP, Europos 
Komisijos ir ES Tarybos.

-BNs

Anykščių Kalėdų rezidencijos 
lankymas bus mokamas

(Atkelta iš 3 psl.)
Eglė ant vandens

Anykščių rajono savivaldybėje 
jau veikia neformali darbo grupė, 
kuri generuoja idėjas, kaip origina-
liai Kalėdoms papuošti Anykščius. 

Visi organizatoriai sutaria dėl 
pagrindinės idėjos - Kalėdų eglę 
užkelti ant pontoninės platformos 
ir pastatyti Šventosios upėje. Ro-
kiškio verslininkai Anykščiams 
net žada padovanoti savo eglės 
karkasą, kad būtų pigiau. Svars-
toma puošti ir Anykščių miesto 
centrą, prie kultūros rūmų pastatyti 
eglučių ir kalėdinių šviečiančių pa-
puošimų. 

Tačiau nesutarimus grupėje kol 
kas kelia mintis, kur rengti kalėdi-
nę mugę. Vieni yra už tai, kad ama-
tų mugė vyktų, kaip ir anksčiau, 
Anykščių kultūros centro foje, kiti 
- kad mediniuose nameliuose, pa-
statytuose kur nors netoli  eglės. 

Žadama, kad bus išskirtinai 
ypatinga Kalėdų rezidencija

Apie tai, kad Anykščiai gruodį 
taps Kalėdų rezidencija, Anykščių 
rajono savivaldybė jau išplatino 

pranešimą spaudai. Įdomu tai, kad 
pirmiausia pranešimai pasirodė re-
gioninių žiniasklaidos priemonių 
kanaluose ir tik po to pranešimas 
paskelbtas Anykščių rajono savi-
valdybės interneto svetainėje:

,,Kuo šiemet kvepės Kalėdos? 
Eglute, mandarinais, o gal kva-

pniais pyragais? Ar bus jos baltos? 
O kada aplankys ta ypatinga nuo-
jauta, kad netrukus nutiks kažkas 
nepaprasta? Žinome tikrai – jau 
gruodžio 7 dieną nepaprasti da-
lykai prasidės Anykščiuose  – pa-
slaptingame Istorijų dvarelyje ir 
visame mieste.

Paslaptinga Kalėdų senelio 
buveinė Anykščiuose

Nuo gruodžio 7 dienos pats ti-
kriausias Kalėdų senelis įsikurs 
Anykščiuose, Istorijų dvarelyje, 
Paupio g. 10, ant Šventosios upės 
kranto. Viešės jis čia iki pat sausio 
6 dienos.

 Devynioliktą amžių menančia-
me dvarelyje Kalėdų senelis kvies 
visus – didelius ir mažus – aplan-
kyti išskirtinai papuoštą, paslaptin-
gą jo rezidenciją ir kartu kurti bei 
dalytis stebuklais!

Kalėdų eglė ant Šventosios 
upės

Šventinę nuotaiką skleis ne tik 
Kalėdų senelio rezidencija, bet ir 
netoliese įsikūręs Kalėdų mieste-
lis. 

Šiais metais miestelėnus bei sve-
čius Anykščiai nustebins išskirtiniu 

Anykščių rajono mero patarėjas Dalis Vaiginas sakė, kad Kalė-
dų rezidencijos perkėlimas į Anykščius - anykštėnų potencialo 
įvertinimas.

sumanymu – Kalėdų egle ant van-
dens. Gruodžio 7 dieną 17 valan-
dą visų akys nukryps į Šventosios 
upę, kur bus įžiebta lyg iš pasakos 
atkeliavusi Kalėdų eglė. 

Šventinį įspūdį sustiprins van-
dens paviršiuje atsispindinčios de-
koracijos bei rezidencijos atidary-
mo koncertas

Visas miestas gaubiamas 
Kalėdų dvasios

Visą mėnesį kūrybingi anykš-
tėnai Kalėdų rezidencijos svečius 
kvies leistis į kelionę šventiniu 
traukinuku, pasivaikščioti po Kalė-
dų miestelį, apsilankyti net keliose 
dešimtyse įvairiausių edukacinių 
programų!

Susitikimai su Kalėdų seneliu, 
išskirtiniai renginiai, ryškios ir 
įdomios edukacinės programos 
šeimai, kelionė šventiniu trauki-
nuku, žėrinti eglė ant Šventosios 
upės, pasivaikščiojimai šviesomis 
spindinčiame mieste – kas gali būti 
įspūdingiau, laukiant gražiausių 
žiemos švenčių? Būtent tokį ypa-
tingą švenčių laukimą, šiltus prisi-
minimus sukurs užburianti Kalėdų 
rezidencija Anykščiuose!“ - rašo-
ma išplatintame Anykščių rajono 
savivaldybės pranešime.

Scena ant upės - jokia naujiena. Ši idėja prieš dešimtmetį buvo panaudota Anykščių miesto šventėje.
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įvairūs

siūlo darbą

2019 m. spalio 31 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 

rajono savivaldybės tarybos 8-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2019 m. spalio 29 d. (antradienį)

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. iii a. 304 kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. i a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. iii a. 

304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. ii a. 

206 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti anykščių rajono sa-
vivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

Užsak. nr. 1151

Įvarių gamintojų 
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI 

nuo 500 Eur.
CE sertifikatas, valo azotą ir fosforą.

Tel. (8-686) 78355.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 31 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirniai 16:40.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 27 d. (sekmadienį) prekiausime 

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

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

Vienvagę bulvių kasamają (395 
eu), rusišką trivagį plūgą (210 eu), 
žirklinę šienapjovę (190 eu), 7m 
pločio kultivatorių (1650 eu), mėšlo 
transporterį (390 eu), rusišką kūgi-
nę džiovyklą (3850 eu), 2m tankini-
mo volus (470 eu), Pethus Gigant 
K - 531 (1650 eu), dubliai sudve-
jinimo - padangos 520 / 70 R 38 
ratlankio skersmuo (3000 + PVM), 
suvirinimo aparatas (trifazis) (220 
eu), tarkavimo mašina (320 eu), 
obliavimo staklės (420 eu), kempas 
(trifazis) (270 eu), trąšų barstytuvas 
BOG BALL (24m) talpa 2t (570 eu), 
sėjamoji AMAZONE 07/40 E (dis-
kinė su kompaktoriumi) (3950 eu), 
kemridžio volius, sulankstomi, 4m 
pločio.

Tel. (8-670) 28997. Uždara akcinė bendrovė - vilkiko 
(miškovežio) vairuotojui turinčiam  
e kategoriją, darbas lietuva, 
latvija. Privalumas: darbo patirtis.  
atlyginimas 1000,00 eurų.

Tel. (8-618) 39828.

UaB „Jarimpekso statyba“ reika-
lingi plataus profilio statybininkai 
(apdailininkai, fasadų šiltintojai).

Tel. (8-616) 38795.

Reikalingas žmogus pašerti ke-
letą karvių. apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

ieškoma auklė dviems vaikams 
anykščiuose.

Tel. (8-699) 65526.

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.

atlieka vaizdo stebėjimo kamerų 
ir apsaugos signalizacijų insta-
liacijas, techninę priežiūrą ir re-
montą. Taip pat smulkius elektros 
darbus.

Tel. (8-620) 62129.

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

Tel. (8-699) 18885. 

parduoda

Projektų rengimas. iki gruo-
džio 31 d. renkamos paraiškos 
“Parama smulkiems ūkiams” iki 
15 000 eur (galima pirkti naudo-
tą techniką). iki lapkričio 29 d. 
Siūloma parama 50 000 eur para-
mos pagal priemonę “investicijos į 
žemės ūkio valdas”. 

Tel. (8-673) 88712.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

valo kaminus, indeklus, pečius, 
krosnis.

Tel. (8-610) 08039.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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. 

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

Tel. (8-685) 10959.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-617) 00616.

MOZAIKA
P. Cvirkos paminklo negalima 

nukelti, sako Kultūros paveldo 
departamento direktorius

Paminklo rašytojui ir sovietmečio 
veikėjui Petrui Cvirkai negalima 
nukelti, nes jis yra kultūros vertybių 
registre ir svarstoma jam suteikti 
papildomą apsaugą, sako Kultūros 
paveldo departamento (KPD) di-
rektorius Vidmantas Bezaras.

„Šiuo metu pats paminklas yra 
registre, bet jam nėra nustatytos 
vertingosios savybės, kaip ir dar 

apie trečdaliui registre esančių 
objektų. Jų yra 25 tūkstančiai (...). 
Bet tas registrinio objekto, kultūros 
paveldo statusas jau yra ir dabar, 
šiuo metu tai būtų neįmanoma“, – 
BNS sakė V. Bezaras, paklaustas, ar 
savivaldybė galėtų imtis žingsnių ir 
pašalinti paminklą P. Cvirkai.

Anot jo, vasaros pabaigoje į 
departamentą kreipėsi Lietuvos 
restauruotojų sąjunga, prašydama 
įrašyti į Kultūros vertybių regis-
trą ir patį skverą, taip pat nustatyti 
vertingąsias savybes paminklui. 

Parengiamuosius darbus pavesta at-
likti Kultūros paveldo centrui – po-
zicijos užklausta Lietuvos rašytojų 
sąjungos, Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimų centro 
(LGGRTC), o iki metų pabaigos 
dėl aikštės ir paminklo turėtų pasi-
sakyti šiuos klausimus sprendžianti 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo taryba.

Svarstymuose dėl vertingųjų pa-
minklo ir aikštės savybių nustatymo 
galės dalyvauti ir paminklą nukelti 
norinčios savivaldybės atstovai.

V. Bezaras sako, kad aštrios dis-
kusijos tarp politikų ir paveldosau-
gininkų vyksta dėl įvairių objektų, 
ypač sostinėje – dėl atminimo lentų, 
ir dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo, 
oro uosto pastato, buvusio „Per-

galės“ kino teatro visiškai šalia P. 
Cvirkos skvero. 

Ispanijoje ekshumuoti 
diktatoriaus F. Franco palaikai

Ispanijoje ketvirtadienį gran-
dioziškame mauzoliejuje netoli 
Madrido ekshumuoti diktatoriaus 
Francisco Franco palaikai, kuriuos 
ketinama perlaidoti kuklesnėje šei-
mos kriptoje į šiaurę nuo sostinės.

Vyriausybės sprendimu įvykdy-
to palaikų ekshumavimo daugelis 
Ispanijos gyventojų laukė ilgus 
dešimtmečius. Jų nuomone, šis mil-
žiniškas F. Franco pastatytas mau-
zoliejus niekina dešimčių tūkstan-
čių žmonių, žuvusių per Ispanijos 
pilietinį karą ir jį lydėjusius režimo 

metus, atminimą, ir yra įžeidimas 
Ispanijai kaip moderniai demokra-
tinei valstybei.

Po to, kai per maždaug 11 val. 
vietos (12 val. Lietuvos) laiku prasi-
dėjusią uždarą ceremoniją iš po mar-
muro plokščių ir dviejų tonų granito 
buvo iškeltas karstas su F. Franco 
palaikais, velionio šeimos prašymu 
buvo sukalbėta trumpa malda.

Maždaug po dviejų valandų aš-
tuoni šeimos nariai išnešė karstą iš 
bazilikos Kritusiųjų slėnyje ir įkėlė 
jį į katafalką, nuvežusį palaikus į 
sraigtasparnį, išskridusį į perlai-
dojimo vietą – už 57 km esančias 
valstybines kapines „Mingorrubio 
El Pardo“ į šiaurę nuo sostinės, kur 
palaidota F. Franco žmona.

-BNs

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Siūlo nuolatinį darbą
STATYBOS DARBŲ 

VADOVUI
Darbo pobūdis:

Inžinerinių tinklų, hidrotechninių 
statinių statyba, melioracijos darbai.

išsamesnė informacija 
tel. (8-698) 87977 arba kreiptis 

adresu: Durpyno g. 2, Kavoliškio k., 
Rokiškio r.

Reikalingas 
suvirintojas 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411. 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
aTSiSKaiTOMe iŠ KaRTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

Perka grikius, 
www.lasai.lt/elevatorius, 

tel. (8-683) 85 009.

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 įvairų mišką visoje 
lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus 
nuo 1 ha. atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

Brangiai lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir branžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

Butą anykščių mieste. 
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. išsiveža patys. 
atsiskaito vietoje. išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Nekilnojamasis turtas

namą anykščių m. ir gerą sody-
bą anykščių r. 

Tel. (8-683) 93746.

namą anykščių rajone ir komer-
cines patalpas anykščių mieste. 

Tel. (8-684) 02025.

Gerą, tvarkingą butą šalia 
anykščių. 

Tel. (8-605) 48032.

2-jų kambarių bute - vieną kambarį.
Tel. (8-693) 17596.

namą viešintose, Klevų g. 9, 
miestelio centre su ūkiniais pasta-
tais. Papildomai 20 a žemės.

Tel. (8-647) 15883.

1k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g. Reikalingas remontas 
pagal poreikius. nauji langai, šar-
vuotos durys. Kaina 25 000 eur. 
Domina ir ilgalaikė nuoma.

Tel. (8-608) 94543.

Žemę, 5,5 ha, apaugusi krūmais. 
anykščių sen., Buivydų km.

Tel. (8-607) 67723.

Kuras

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PvM. Greitai pasiima. 

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

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.

100 t kvietrugių ir miežių.
Tel. (8-670) 28997.

atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

PiGiaU! Gamintojas - beržo, uo-
sio 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.

Kita

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.80 eur. 
atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. atveža.

Tel. (8-608) 39334.

naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 x 
6, 4 x 6, 6 x 6  m, yra ir tinkančių 
traktoriams (nuo 350 €). 

Tel. (8-687) 73343.

Ūkininkas - savo paties užaugin-
tas bulves: vineta, laura, adora, 
Sifra. atveža. 

Tel. (8-622) 45996.

naujų baldų išpardavimas itin 
geromis kainomis!

Tel. (8-656) 49002.

Šiltnamius – polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki. Rudeninės nuolaidos! 

www.siltnamiaijums.lt, 
Tel. (8-682) 10643.

Kumelę, 5 metų, darbinę. Telyčią, 
5 mėnesių.

Tel. (8-671) 85336.

veršelio skerdieną.
Tel. (8-624) 18666.

Bulves, kviečius, šieną rulonais. 
Starterinį komplektą nTZ varikliui.

Tel. (8-678) 73465.

Traktorių dalimis: MTZ-82, MTZ-
50, T-40 aM, T-25, T-16. MTZ-
80 UK didžiąją kabiną. Priekabą 
2PTS-4 dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

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.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

(iki a4 formato). nuotraukos su 
rėmeliu  kaina – 15 eurų.
UaB „anykštos redakcija“ 
(vilniaus g. 29, anykščiai) 
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anekdotas

oras
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+15

mėnulis
Spalio 16 - 27 d. - delčia
Spalio 28 d. - jaunatis

Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 
Sabina, Vincas.

Liudginas, Mingintė, Evaristas, 
Liaudginas, Vita.

šiandien

spalio 27 d.

spalio 28 d.
Judas, Tadas, Simonas, Almantė, 
Gaudrimas, Simas.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė kęstutis PAbijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

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

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumeratos kainos 2020 - 
iesiems metams

- Pamėginkime nustatyti jūsų 
neurozės priežastį, - sako psichi-
atras pacientui. - Ką dirbate?

- Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą 
dieną loveliu žemyn rieda apelsi-
nai, o aš stoviu apačioje ir juos 
rūšiuoju. Į vieną krepšį - didelius, 
į kitą - vidutinius, į trečią - ma-
žiukus.

- O ko čia nervintis? Juk toks 
puikus, ramus darbas!

- Ramus? Supraskite pagaliau, 
kad kiaurą dieną aš privalau vos 
ne kas sekundę priiminėti spren-
dimus, sprendimus, sprendi-
mus...

***
Vyras po ilgo laiko atsigavo 

iš komos. Jo žmona nuolat buvo 
prie jo. Atsimerkęs jis tarė savo 
žmonai, sėdinčiai greta jo patalo:

- Tu buvai su manim pačiu sun-
kiausiu metu. Kai aš netekau dar-
bo - tu mane palaikei, kai į mane 
šovė ir sužeidė - tu buvai šalia, 
kai žlugo mano verslas - tu buvai 
čia, kai mes netekome savo namo 
- tu buvai su manimi, kai sušlu-
bavo mano sveikata - tu nepali-
kai manęs. Tu žinai, Marta, ką aš 
manau?

- Ką brangusis? - šypsodamasi 
švelniai tarė žmona, ir jos širdį 
užliejo šilti jausmai.

- Aš jau imu manyti, kad tu 
neši nelaimes.

***
- Ar galiu apsimauti tavo ko-

jinėmis, nes mano visos suply-
šusios, – klausia jaunuolis, išsi-
ruošęs į pasimatymą, kambario 
draugo.

- Žinoma, maukis. Ana ten, po 
lova stovi.

***
Ateina klientas pas laikrodinin-

ką. Laikrodininkas paima kliento 
laikrodį, atidaro, o iš jo iškrinta 
nudvėsęs tarakonas. Meistras ir 
sako:

-A-a, dabar suprantu, kodėl 
neina jūsų laikrodis. Mašinistas 
numirė.

Amiliutė dovanoja moliūgus Anykščiams apšviesti
Moliūgėlių priderėjo -
net daugiau negu pasėjo. 
Apskiritučiai, nemaži -
Daržo puošmena  graži. 

sunešė dabar kamaron -
Durys net neužsidaro.
Visą pastalę užkrovė,
O devynis - į palovį. 
 
kaip suvalgyt tiek reikės?
košę srėbt teks iš peties. 
jei tarkuotų ir kasdien, -
Pusę reiks išmest vis vien.

Amiliutė išradinga -
inovacijos patinka. 
netingėkit, mere mielas,
Pjaustinėti moliūgėlius -

Po žvakelę įstatysit, -
Miestą šviesų padarysit.
O už tai pagerbs mane
,,Verslo žiburių“ fone. 

Vesks per tuo alu!

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje populiarėja 
tematika apie alų. Lapkričio 15 
dieną bibliotekoje  architektas, 
grupės „Antis“ lyderis Algirdas 
Kaušpėdas pristatys savo pirmą-
ją grožinę knygą „Gyveno kartą 
bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie 
alaus“.

,,Knyga neturi jokio siužeto ir 
jokios prasmės. Knygos herojai - 
bičas ir kaimynas - tyli arba kal-
basi,  nuolatos gerdami alų. Taip 
jie, autorių teigimu, liudija meilę 
tautiniam aludarių paveldui ir iš-
reiškia tylią buitinę rezistenciją 
esamam antialkoholiniam reži-
mui. Prie alaus aptariamos pačios 
įvairiausios nūdienos temos: nuo 
gyvenimiškų iki pseudofilosofi-
nių, nuo anekdoto iki grotesko“, 

- rašoma knygos pristatyme.
O iki susitikimo su A.Kaušpėdu 

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje galima pavartyti 
Vyčio Ramanausko ir Žygimanto 
Šalkausko knygą „Alumi nepre-
kiaujame – išjungtas vanduo“.  
Knygoje trumpai supažindina-
ma su alaus daryklų kasdienybe, 
dailininkų, kūrusių pramoninį 
dizainą, sunkumais ir pavojais, 
prisimenamos sovietinių restora-
nų subtilybės. Beje, tarp gausybės 
iliustracijų, šioje knygoje yra ir le-
gendinio Anykščių krašto fotogra-
fo Izidoriaus Girčio nuotraukos, 
kuriose užfiksuoti alaus buteliai, 
restoranas „Puntukas“ ir kt.

Kaip žinia, Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešoji biblioteka 
garsėja siūlomu plačiu paslaugų 

spektru - čia galima ne tik knygas 
vartyti. Bibliotekoje vienu metu 
net vyko sportinės gimnastikos 
užsiėmimai...

Alaus baras bibliotekoje tikrai 
nepamaišytų - aptarti literatūros 
kūrinius juk kur kas smagiau prie 
alaus bokalo!


