
71-ieji leidimo metai 2019 m. spalio 31 d. ketvirtadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 84/9374

http://www.anyksta.lt

šiupinys

asmenukė

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Kasdien susiduriant su mirtimi, ji 
gąsdina mažiau Daiva GOŠTAUTAITĖ

Pro duris įžengia šviesiu pal-
tu vilkinti močiutė – skaidraus 
skaidraus, raukšlių išvagoto 
veido... Sklaido sukneles... Ta-
čiau išsirenka tik „mereškuo-
tą“ šalikėlį... Sutrikusi žiūriu į 
prieš mane sėdinčias moteris, 
o jos tik šypsosi: „Vyresnio 
amžiaus žmonės dažnai patys 
išsirenka ir nusiperka sau įka-
pes... Kokiais drabužiais vilkė-
dami bus palydėti į paskutinę 
kelionę, jiems labai svarbu...“ 
– sako jau daugiau nei 25-erius 
metus Anykščių komunaliniam 
ūkiui priklausančiuose laidoji-
mo namuose dirbanti Dalė Piš-
kinienė. 

Jai antrina ir šių laidojimų 
namų vedėja Jolita Šimonė.

6 psl.
Laidojimo namų vedėja Jolita Šimonė (kairėje) ir jos kolegė Dalė 
Piškinienė, paklaustos, ar reikėtų vaikus vestis į šermenis, sako: 
„Visai mažų vaikų nereikėtų vestis, tačiau jeigu vaikas jau su-
pranta, kas yra mirtis, atsisveikinti su artimuoju turėtų...“

Ramūnui Blazarėnui vis arčiau tėviškė...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.ltPrie mero Kęstučio Tubio dirbęs Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotoju, o dešimtmetį buvęs 
,,Vilkmergės alus“ direktoriumi Ramūnas Blazarėnas pamažu, 
nors ir komplikuotai, grįžta į tėviškę, į Viešintas. 

Jis per Viešintų seniūno konkursą pateko į antrąjį turą kartu 
su vienu šalyje žinomu politiku. Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė, tikėtina, kad be dide-
lio entuziazmo iš dviejų į antrąjį turą patekusių asmenų pasirin-
ko R.Blazarėną.

Kol vyksta STT patikrinimas, 
R.Blazarėnas Viešintų seniūnu 
nėra skiriamas. Tuo pat metu po 
teismus ,,vaikšto“ ir skundai dėl 
Viešintų seniūno konkurso. Skun-
dų autorius, į antrąjį Viešintų se-
niūno konkurso turą nepatekęs as-
muo, pradžioje kreipėsi į konkursą 
organizavusį Valstybės tarnybos 
departamentą (VTD), paskui į Re-
gionų apygardos administracinio 
teismo Panevėžio rūmus, o pasku-
tinis skundas nukeliavo į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą. 

Skunde minimoms instituci-
joms nurodoma, kad R.Blazarėnas 
neva metus negali užimti seniūno 
pareigų, nes dirbdamas Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoju tie-
siogiai kuravo seniūnų veiklą. 

Taip pat nurodoma, kad konkur-
so komisijoje, vertinusioje preten-
dentus į Viešintų seniūnus, dirbo  
R.Blazarėno giminaitis, o dar vie-
nas asmuo iš konkurso komisijos 
buvo to paties visuomeninio ko-
miteto (,,Anykščių krašto labui“), 
kaip ir R.Blazarėnas, kandidatas 
į Anykščių rajono tarybą. VTD 

nurodė,  kad metų ,,pauzės“ reika-
lavimai seniūnų pareigoms negali 
būti taikomos, nes seniūnijos nėra 
juridiniai vienetai, o R.Blazarėno 
giminystės ryšiai su seniūnaičiu 
yra tolimi (konkurso komisijoje 
dirbęs seniūnaitis yra R.Blazarėno 
žmonos brolio žmonos tėvas).

Regionų apygardos adminis-
tracinio teismo Panevėžio rūmai  
skundą nagrinėti atsisakė. Atsisa-
kymas motyvuotas tuo, jog pagal 
skundo esmę jo nagrinėjimas ne 
Panevėžio rūmų, o Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 
kompetencija. Pastarasis teismas, 
gavęs skundą, savo sprendimo - 
nagrinės jį ar atmes - dar nėra pa-
skelbęs.   

R.Blazarėnas yra Anykščių ra-
jono tarybos narys. Jeigu jis taps 
Viešintų seniūnu, privalės atsisa-
kyti tarybos nario mandato. Pirma-
sis ,,už brūkšnio“ Kęstučio Tubio 
visuomeninio komiteto ,,Anykščių 
krašto labui“ sąraše liko režisierius 
Jonas Buziliauskas. 

53-ejų Ramūnas Blazarėnas augo Viešintose, baigė šio miestelio 
vidurinę mokyklą. 

Maldos. Lapkričio 1 dieną 
Šv.Mišios Anykščių Šv.Mato bažny-
čioje bus aukojamos 9,11 ir 18 va-
landą. 12.15 val. senosiose Anykščių 
miesto kapinėse - prie kryžiaus, o 13 
val. naujosiose Anykščių miesto ka-
pinėse, prie kunigo A.Talačkos kapo,  
bus meldžiamasi už mirusiuosius. 
Po maldų bus galimybė pašventin-
ti paminklus. Lapkričio 1 dieną Šv. 
Mišios Dabužių bažnyčioje bus au-
kojamos 13 valandą. Po Šv. Mišių 
Dabužių kapinėse bus meldžiamasi  
už mirusius. 15 val. už mirusiuosius 
bus meldžiamasi  Peslių kapinėse. 
Lapkričio 1 dieną Svėdasų kapinių 
koplyčioje vyks susikaupimo va-
landa ,,Lai šildo žvakelės vėles arti-
mų...“, kurią rengia Anykščių kultū-
ros centro Svėdasų skyrius. 

Keltuvas. Medžių lajų takas be-
veik pusmetį bus nepasiekiamas 
judėjimo negalią turintiems neįga-
liesiems - likimo nuskriaustieji ne-
galės pasigrožėti žiemiškais Anykš-
čių šilelio peizažais. Anykščių 
regioninio parko direkcija pranešė, 
kad neįgaliųjų lankytojų keltuvai 
neveiks nuo lapkričio 1 iki kovo 30 
dienos.

Akcija. Trečiadienį, po Šv.Mišių,  
Anykščių Šv.Mato bažnyčios šven-
toriuje surengta akcija, kurios metu 
uždegtos  žvakutės už negimusius 
kūdikius. Akcija siekiama prisiminti 
kūdikius, iš kurių buvo atimta teisė 
gimti. 

Atostogos. Spalio 29 Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Veneta 
Veršulytė išėjo atostogų. Į darbą ji 
grįš lapkričio 7 dieną.

Gaisras. Spalio 26 dieną Nau-
jųjų Elmininkų kaime degė plasti-
kiniai UAB Anykščių komunalinio 
ūkio šiukšlių konteineriai. Ugnis 
sunaikino tris konteinerius, vienas 
apdegė. Pastebėta, kad konteineriai 
užsidegė nuo šalia stovinčio dau-
giabučio netvarkingo kamino (kon-
teineriai sustatyti prie namo sienos) 
- pro plyšius krito degančių suodžių 
žiežirbos.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis lapkričio 5 d., antra-
dienį.

Į kunigo bylą 
liudininkus 
atvesdins

2 psl.

FNTT akiratyje 
– buvusi 
Dariaus Gudelio 
bendrovė

2 psl.

Mirties fakto 
nuo vaikų slėpti 
nereikia

4 psl.

Pakelkime 
akis į dangų

Vėl namo. Keliais keleliais. 
Ten, kur šaknys. Iš kur jėga. 

Kaip per Kūčias. Tik ne pas 
gyvuosius į gimtus namus, o 
pas mirusius. 

Degdami žvakelę, pakelki-
me akis aukštyn. Gal jie žiūri 
dabar į mus. Globoja, saugo... 

O jeigu ir ne, jeigu ten, Ana-
pus, nieko nėra -  dangaus gi-
luma dar niekam nepamaišė.
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spektras

Temidės svarstyklės

Genocidas. Turkija trečiadienį 
iškvietė JAV ambasadorių Ankaro-
je dėl ankstesnę dieną JAV Atstovų 
Rūmų priimtos rezoliucijos, kuria 
oficialiai pripažįstamas armėnų ge-
nocidas Osmanų imperijoje Pirmojo 
pasaulinio karo metais. Kaip pranešė 
Turkijos užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, JAV ambasadorius Da-
vidas Satterfieldas buvo iškviestas į 
URM dėl „rezoliucijos, neturinčios 
jokio istorinio arba teisinio pagrin-
do“, taip pat dėl teisės akto, įpareigo-
jančio paskelbti sankcijas Ankarai dėl 
jos pradėtos karinės operacijos Sirijos 
teritorijoje. Armėnai sako, kad masi-
nės jų tautiečių žudynės 1915–1917 
metais prilygsta genocidui. Šią pozi-
ciją palaiko apie 30 valstybių. Turkija 
griežtai neigia kaltinimus genocidu ir 
sako, kad per Pirmąjį pasaulinį karą 
žuvo tiek armėnų, tiek turkų. 

Šarvuočiai. Krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis tre-
čiadienį paskelbė, kad tikisi lapkri-
tį pasirašyti sutartį dėl beveik 200 
amerikietiškų šarvuotųjų visureigių 
pirkimo. Tokią informaciją jis patei-
kė Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto posėdyje, svars-
čiusiame kitų metų krašto apsaugos 
biudžetą. „Sutarties pasirašymas (...) 
– kitą mėnesį“, – sakė R. Karoblis. 
JAV vasaros pabaigoje leido Lietuvai 
įsigyti JLTV visureigius iš amerikie-
čių kompanijos „Oshkosh Defence“. 
Pasak ministro, sandorio vertė sieks 
149 mln. eurų. Tai antras pagal dydį 
įsigijimas Lietuvos kariuomenės isto-
rijoje po šarvuočių „Boxer“. Šarvuo-
tieji visureigiai bus skirti įvairiems 
kariuomenės vienetams. 

Priekaištai. Iranas ir Rusija pažėrė 
priekaištų ir kritikos JAV prezidento 
Donaldo Trumpo administracijos 
planams karinėmis priemonėmis 
saugoti Sirijos naftos telkinius, o 
rusų užsienio ministras Sergejus 
Lavrovas apkaltino Vašingtoną „ne-
teisėtais“ veiksmais. S. Lavrovas 
atvyko į Ženevą kartu su Irano už-
sienio reikalų ministru Mohammadu 
Javadu Zarifu bei Turkijos diploma-
tijos vadovu Mevlutu Cavusoglu, de-
monstruodami palaikymą trečiadienį 
turinčioms prasidėti Jungtinių Tautų 
remiamoms deryboms tarp Sirijos 
vyriausybės, opozicijos ir pilietinės 
visuomenės delegacijų dėl šalies 
konstitucijos. JAV kariuomenė šiuo 
metu stiprina pastangas apsaugoti 
Sirijos naftos telkinius tiek nuo dži-
hadistų judėjimo „Islamo valstybė“ 
(IS) kovotojų, tiek nuo Sirijos vy-
riausybės pajėgų, nors amerikiečių 
pajėgos buvo atitrauktos iš kitų šios 
šalies dalių. S. Lavrovas apkaltino 
Jungtines Valstijas ieškant „dings-
ties“ naftos ištekliams perimti.

Ieškiniai. Vokietijos chemijos ir 
farmacijos milžinė „Bayer“ trečia-
dienį pranešė, kad ieškinių, pateiktų 
Jungtinėse Valstijose dėl piktžolių 
naikinimui skirtos priemonės „Roun-
dup“, skaičius per pastaruosius tris 
mėnesius išaugo daugiau nei dvigu-
bai – iki 42,7 tūkstančių. Grupė tai 
paaiškino išaugusiu reklamos tele-
vizijoje kiekiu, teisininkams ieškant 
naujų ieškovų, nukentėjusių nuo 
prieštaringai vertinamo „Roundup“ 
aktyviojo ingrediento glifosato. Lie-
pos mėnesį ieškinių skaičius siekė 
18,4 tūkstančio. „Bayer“ susidūrė su 
nuolat augančia ieškinių Jungtinėse 
Valstijose banga po to, kai pernai per-
ėmė chemikalų gamintoją „Monsan-
to“ už 63 mlrd. JAV dolerių – tai buvo 
vienas didžiausių įsigijimų užsienyje 
Vokietijos įmonių istorijoje.

Bėglys. Spalio 26 dieną,  apie 
19.30 val., Kavarsko seniūnijos 
Pumpučių kaime, Tujų g., vyras 
(g. 1976 m.) smurtavo prieš su-
gyventinę (g. 1978 m.). Po įvykio 

vyras iš namų pasišalino. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Nelaimė. Spalio 26 dieną,  apie 
09.35 val., Skiemonių seniūnijos 
Mačionių kaime, Mušėjaus ežere, 
rasta apvirtusi valtis ir šalia jos, 

nendrėse, nuskendusio vyro (g. 
1970 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti. 

Smurtas. Spalio 27 dieną, apie 
18.15 val., Viešintų seniūnijos 

Karūnių kaime, namuose, neblai-
vus (2,84 prom.) vyras (g. 1981 
m.) smurtavo prieš neblaivią (2,47 
prom.) savo buvusią  žmoną (g. 
1982 m.). Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Į kunigo bylą liudininkus atvesdins
Vakar, spalio 10-ąją, Utenos apygardos Anykščių rūmai tęsė 

Troškūnų parapijos klebono Sauliaus Filipavičiaus baudžiamo-
sios  bylos nagrinėjimą. Bylą nagrinėjanti teisėja Zita Gavėnie-
nė šiame posėdyje planavo apklausti penkis liudininkus, tačiau į 
teismą atvyko tik vienas iš jų - vilnietis Vytautas Grinius.

Priminime, jog kunigas S. Filipa-
vičius kaltinamas aplaidžiu parapi-
jos ir asmeninio ūkio buhalterinės 
apskaitos tvarkymu bei neteisėtu 
vertimusi ūkine, komercine, finan-
sine ar profesine veikla. Nurodoma, 
kad S. Filipavičius, neturėdamas 
leidimo verstis paskolų teikimu, 
skolino pinigus už palūkanas. Ty-
rimo metu buvo nustatyta beveik 
40 pinigų skolinimo atvejų, pasko-
lų buvo suteikta per pusę milijono 
eurų. Manoma, kad dvasininkas iš 
šios veiklos gavo ne mažiau kaip 
13,8 tūkst. eurų pajamų.

Panašu, kad į teismą kviečiami 
liudininkai turėjo finansinių rei-
kalų su kunigu S.Filipavičiumi. 
Vienintelis atvykęs liudininkas 
V.Grinius teismui nurodė, kad iš 

S.Filipavičiaus skolinosi 10 ar 
15 tūkst. eurų. Vyras teigė, kad 
S.Filipavičius yra jo draugas, to-
dėl, skubiai prireikus pinigų, į jį ir 
kreipėsi. Pasak liudininko, kunigas 
jam pinigus pervedė, o jis gal po 
savaitės skolą grąžino grynaisiais. 
,,Nebuvo jokios kalbos apie pro-
centus“, - tikino V.Grinius. Pasak 
jo, nebuvo nei vekselio, nei sutar-
ties, nes skolintojas ir skolininkas 
vienas kitu pasitikėjo. V.Griniaus 
apklausa truko vos kelias minutes. 

Valstybės kaltinimą palaikantis 
Panevėžio apygardos prokuratūros 
Antrojo baudžiamojo persekioji-
mo skyriaus prokuroras Kęstutis 
Greiciūnas teisme pareiškė, kad 
į kitą posėdį liudininkus Vytautą 
Mikalauską, Mindaugą Kazanavi-

Troškūnų kleboną Saulių Filipavičių teisme gina advokatas Ri-
mondas Kuzminas.   

čių, Arną Pivorą ir Liną Kalibatai-
tę reikia atvesdinti, nes jie jau ne 
į pirmą posėdį neatvyksta. Būtiny-
bei apklausti liudininkus pritarė ir 
S.Filipavičiaus gynėjas, advokatas 
Rimondas Kuzminas.

Po teismo posėdžio teisėja 
Z.Gavėnienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
L.Kalibataitės atvesdinti tikriau-

siai nereikės, nes ji apie neatvyki-
mą į šį posėdį pranešė laikydamasi 
nustatytos tvarkos, bet visi trys 
vyrai, regis, sąmoningai ignoruo-
ja teismą. Visi keturi į teismą ne-
atvykę liudytojai nėra anykštėnai. 
Liudytojų atvesdinimą, gavę teis-
mo kreipimąsi, atlieka policijos 
pareigūnai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

FNTT akiratyje – buvusi Dariaus Gudelio bendrovė
Buvusio Anykščių rajono mero Dariaus Gudelio įsteigta ben-

drovė ,,VIP Viešosios informacijos partneriai“ įtariama doku-
mentų klastojimu ir mokesčių slėpimu.

Įtarimai taip pat pateikti vienos 
didžiausių kelionių organizatorių 
bendrovės „Tez Tour“ vadovui 
Aleksandrui Sukovui, bendrovei 
„Aza Tours“ ir kai kurioms kitoms 
įmonėms.

 Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos (FNTT) Vilniaus apygar-
dos valdybos tyrėjai atskleidė 13 
asmenų bendrininkų grupę, kuri, 
pasinaudojusi dešimtimi turizmo 
paslaugas teikiančių įmonių, įta-
riama nuslėpusi ne mažiau kaip 2 
mln. eurų pajamų.

FNTT spalio pradžioje savo 
pranešime rašė, kad bendrininkų 
grupuotės nariams pareikšti įtari-
mai dėl sukčiavimo, turto pasisa-
vinimo, neteisingų duomenų apie 
pajamas, pelną ar turtą pateikimo, 
apgaulingo apskaitos tvarkymo ir 
buhalterinių dokumentų klastoji-
mo.

Įtariama, kad mokesčių slėpi-
mo schemoje, siekiant sumažinti 

realiai gaunamas pajamas, buvo 
pasinaudota Latvijoje įsteigtomis, 
tačiau jokios veiklos nevykdančio-
mis bendrovėmis.

Priminsime, kad viešųjų ryšių 
agentūros „VIP Viešosios infor-
macijos partneriai“, veikiančios su 
prekės ženklu „vipcommunicati-
ons“, savininkas D. Gudelis  spalį 
pardavė verslą.

 100 proc. agentūros akcijų įsigi-
jo įmonės partnerė ir vadovė Berta 
Čaikauskaitė.

D. Gudelis teigė norintis daugiau 
laiko skirti šeimai ir asmeniniam 
gyvenimui.

„Po 25 metų aktyvios veiklos 
priėmiau sprendimą verslą par-
duoti puikiai į komandą įsiliejusiai 
B. Čaikauskaitei.  Neabejoju, kad 
Bertos profesionalumas, lyderės 
savybės ir asmeninė charizma leis 
įgyvendinti įmonės atsinaujinimo 
ir plėtros tikslus“, – pranešime 
sakė D. Gudelis.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras Darius Gudelis vers-
lą pardavė šių metų spalį.                                                                    
BNS nuotr.

Komunikacijos bendrovė „VIP 
Viešosios informacijos partneriai“ 
teigia, kad dienraščio „Verslo ži-
nios“ paskelbta informacija apie 
įtarimus įmonei dokumentų klas-
tojimu ir mokesčių slėpimu yra 
klaidinanti ir neatitinka tikrovės. 

„Nei man, įmonės vadovei, 
nei pačiai įmonei jokie įtarimai 
nėra pareikšti ir nesame kaltinami 
veiksmais, aprašomais įvairiose 
žiniasklaidos priemonėse“, – BNS 
atsiųstame komentare informavo 
bendrovės direktorė Berta Čai-
kauskaitė. 

Ji nurodė, kad „VIP Viešosios 
informacijos partneriai“ neturi 
jokių sutartinių įsipareigojimų su 
žiniasklaidoje minima bendrove 
„Tez Tour“. 

Dienraštis „Verslo žinios“ tre-
čiadienį pranešė, esą vienos di-
džiausių kelionių organizatorių 
„Tez Tour” vadovas Aleksandras 
Sukovas, „VIP Viešosios informa-
cijos partneriai“, „Aza Tours“ ir 
kai kurios kitos įmonės įtariamos 
dokumentų klastojimu ir mokesčių 
slėpimu. 

Dienraštis nurodė, kad remiasi 
neįvardytu prokurorų pasirašytu 
dokumentu. 

Nuo rugsėjo 6 dienos įmonei 
„VIP Viešosios informacijos par-
tneriai“ vadovaujanti B. Čaikaus-
kaitė bendrovę iš Dariaus Gudelio 
įsigijo šį mėnesį. Anksčiau įmonės 
direktoriaus pareigas ėjo Giedrius 
Galdikas.

-ANYKŠTA

Tylūs prisiminimai apie prof. Antano Tylos svajones
Spalio 28 dieną istorikas, publicistas, visuomenininkas prof. An-

tanas Tyla 90-ojo gimtadienio proga buvo prisimintas savo gimtuo-
siuose Anykščiuose bei Vilniuje, Lietuvos istorijos institute.

Jeigu sostinėje istorikai diskuta-
vo daugiau apie jo istorinį palikimą, 
anykštėnai prisiminė profesorių 
kaip asmenybę – svetingą bičiulį, 
kūrybingą mokytoją, žmogų, be  
galo atsidavusį ir dirbusį dėl savo 
tėvynės, mylimo miesto, dėl savo 
šeimos. 

Koplyčios  - Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centro salė buvo pilna A. 
Tylą pažinusių žmonių. 

Susitikimo tema – tylūs prisimi-
nimai apie prof. A. Tylos svajones.  
Dr. Irma Randakevičienė parodė per 
ilgą laiką sukauptas nuotraukas. Šil-

tų žodžių buvo sulaukta ir iš kolegų 
istorikų – pasisakė Danutė Blažytė- 
Baužienė, dr. Gintautas Zabiela, dr. 
Tomas Baranauskas. Visi jie liudijo, 
jog profesorius buvęs labai kūrybin-
gas, mokėjęs net komunistiniame 
režime išlaikyti savo autentiškumą 
bei objektyvumą, vertinęs kiekvie-
no žmogaus iniciatyvą ir pastangas,  
buvęs labai kruopštus ir atkaklus, 
ypač statant Lietuvos istorijos insti-
tutą, kurio direktoriumi buvo. 

Vakarą moderavo mokslininkė - 
filologė, rašytoja, vertėja, Vilniaus 
anykštėnė Jurga Žąsinaitė - Gedmi-

nienė ir Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio - Žukausko memoria-
linio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas. J. Žąsinaitė - Gedmi-
nienė skaitė A. Tylos eiles (taip, 
profesorius buvo ir poetas!), taip 
pat pačios apie mylimą mokytoją 
A. Tylą sukurtą eilėraštį, kuriame 
jis simboliškai vaizduojamas kaip 
pilkas Lietuvos akmuo – paprastas, 
tikras, svarbus. 

Prieš mėnesį A. Tylos sūnus Ge-
diminas padovanojo Anykščių vie-
šajai bibliotekai profesoriaus kny-
gas. Visą A. Tylos palikimą – per 
4000 leidinių biblioteką, - pasak 
muziejininko Tautvydo Kontrima-
vičiaus, sutvarkyti užtruks nemažai 
laiko.

A. Verbickas pasvajojo apie A. 
Tylos vardo įamžinimą – muzie-
jus norėtų tapti premijos Anykščių 
rajono moksleiviams už istorijos 
pasiekimus, patriotiškumą, pilieti-
nį nusiteikimą, mecenatu, taip pat 
svarstyta įsteigti ir A. Tylos krašto-
tyros premiją.

Buvo rodoma unikali filmuota 
medžiaga. Muziejininkai pristatė 
dalelę archyvinės medžiagos iš su-
sitikimų su profesoriumi, taip pat 
buvo parodytas profesionalus Jus-
tino Lingio  LRT  televizijai kurtas 
filmas „Lietuvos mokslininkai. Is-
torikas Antanas Tyla“. 

Lietuvos Mokslų akademijoje 
prof A. Tyla bus prisimintas jo mir-
ties dieną – lapkričio 23 – iąją. 

Justė LOTYŠ
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Ką manote 
apie sumanymą 
kalėdinę eglę 
statyti 
Šventosios 
upėje?

Žydrūnė VINIKAITĖ - 
GOBIŪNIENĖ:

- Idėja puiki ir pirma Lietuvoje, o 
gal ir net Europoje. Tik kas ryšis ją 
puošti? Gal tas, kas šią idėją suge-
neravo ir kas jai pritarė? Na, būtu 
įdomu pažiūrėti, kai savivaldybės 
darbuototojai (politikai) puošia, o 
ne stebi iš šono.

Vida JOZOKIENĖ:

- Na, nežinau ...Gal ir ịdomu, bet 
visi nori prieiti prie eglutès, nusi-
fotografuoti šalia eglės .Tai ar bus 
koks valtininkas, kuris su valtele 
plukdys, o ir kaip Kalėdų senelis, 
ar ant kranto su vaikučiais šoks ra-
telį ?

Viktorija BARIMOVA:

- Manau, bus gražu. Bet ar su 
vežimėliu bus galima privažiuoti?

Janina UZDRIENĖ:

- Manau, būtų labai gražu... Šau-
nuoliai...

Įmonės pavadinimas. Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis, 
Gegužės g. 47, Anykščiai. Įmonės kodas 15111083

Pareigos. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Pareigų pavadinimas. Atliekų tvarkymo padalinio vadovas.
Darbo vieta (miestas). Anykščiai.

Darbo pobūdis:
Organizuoti Atliekų tvarkymo padalinio veiklą, formuoti padalinio tikslus ir planus bei numatyti 

veiksmus jų įgyvendinimui vykdant komunalinių atliekų surinkimą, autotransporto maršrutų optimi-
zavimą.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį techninį/ekologinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų vadovavimo patirtį.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuo-

jančiais atliekų tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, darbų saugą, 
aplinkosaugą, administracinį ir ūkinį darbą.

3. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėti naudotis Microsoft Office programos paketu ir 
įvairiomis programomis).

4. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
5. Būti nepriekaištingos reputacijos (pastaruosius 3 metus darbuotojas neturi būti atleistas iš juridi-

nio asmens dėl netinkamų pareigų atlikimo)
6. Turėti struktūrinį mąstymą ir teigiamą požiūrį į darbą.

Privalumai:
1. Darbas su GPAIS sistema.
2. Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kompetenciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos 
2. Gyvenimo aprašymas
3. Motyvacinis laiškas.
4. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos
5. Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentus siųsti el. paštu direktorius@anykom.lt arba pateikti Gegužės g. 47, Anykščiai. 
Atlyginimas nuo 1200,00 iki 1500,00 Eur (neatskaičius mokesčių).
Dokumentai priimami iki 2019-11-08.
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje 

adresu www.anykom.lt

UAB Anykščių komunalinis ūkis ieško atliekų 
tvarkymo padalinio vadovo/ės

Trys savivaldybės veiklos aspektai, 
kuriems užteko laiko Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Spalio 28 dieną įvyko Anykščių vadovų klubo ir Anykščių val-
džios susitikimas. Prie apvalaus stalo Anykščių menų inkubato-
riuje taip pat sėdo ir anykštėnai Seimo nariai: ,,valstietis“ Anta-
nas Baura bei konservatorius Sergejus Jovaiša. 

Diskusijoje Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus inicia-
tyva paliesti trys aspektai – kadrai, finansai ir projektai.

Atsakydamas į susitikimą pra-
dėjusio Anykščių vadovų klubo 
prezidento Daliaus Vaigino klau-
simą, kaip sekėsi naujai išrinktai 
rajono valdžiai šį pusmetį valdyti 
rajoną, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius sakė, kad 
norėtų aptarti tris esminius savi-
valdybei kylančius uždavinius: 
kadrus, finansus ir projektus. 

Pasak mero, ,,kadrai juda į 
priekį“. Ir nors savivaldybės 
administracija iki šiol neturi tri-
jų skyrių vedėjų, ,,prie Tubio“ 
neliko nė vieno skyriaus, kuriam 
vadovautų  prie ankstesnių merų 
dirbęs vedėjas, o trečdalis savi-
valdybei pavaldžių įstaigų va-
dovų buvo pakeisti, bet yra gerų 
naujienų - į darbą Anykščiuose 
sugrįžta buvusi vyriausioji rajo-
no architektė Daiva Gasiūnienė 
ir Investicijų skyriui vadovavęs 
Mantas Vaičiulevičius. ,,Man 
skambina Panevėžio žurnalistai 
ir klausia, ar man negaila Pane-
vėžio. Sakau - nė kiek negaila“, - 
sakė S. Obelevičius aiškindamas, 
kad D. Gasiūnienė yra Anykš-
čiams vienintelė viltis bandyti 
pakeisti Vyriausybei jau pateiktą 
svarstyti Lietuvos bendrąjį planą. 
Jeigu šis planas būtų patvirtintas, 
,,Anykščiai būtų balta dėmė, re-
gioninės reikšmės miestelis, kaip 
Biržai ar, atsiprašant, Rokiškis. 
O pavyzdžiui, Trakai – šalies 
masto turizmo centras. Tai žiau-
ru. Su Daiva važiuosim pas plano 
rengėjus. Jeigu nepavyks įtikinti, 
iki 2030 metų nematysime nei 
kurorto statuso, nei papildomo 
finansavimo turizmo vystymuisi. 
Štai ką lemia kadrai. Vienas žmo-
gus gali kainuoti labai daug“, - 
apie tai, kiek prarado rajonas, nes 
mero Kęstučio Tubio laikais „tol 
buvo mobinguojama vyriausioji 
architektė, kol ji savo noru paliko 
darbą“, - kalbėjo S. Obelevičius. 
Meras džiaugėsi, kad naujosios 
rajono valdžios jau nebebijoma - į 
kiaurus metus laisvas seniūnų vie-
tas dabar pretenduoja po septynis 
ir aštuonis žmones.Tiesa, apie tai, 
kad seniūnauti  dabar gali preten-
duoti jau kiekvienas pusgalvis, 
nes panaikinti bendrųjų gebėjimų 
testai, meras neužsiminė.

Antroji problema – finansai. Ir 
S. Obelevičius, ir jo pavaduotojas, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis 
tvirtino, kad ankstesnė Anykščių 
rajono valdžia prastai subalansavo 
rajono biudžetą. Anykščių savi-
valdybės balanse ,,700-800 tūks-
tančių eurų nesueina galai“. Pini-
gų pašalpoms numatyta iki liepos, 
o vaikų pavėžėjimui – iki gegužės 
mėnesių. Taip pat blogiau, nei 
ankstesniais metais, renkamas ir 
Gyventojų pajamų mokestis. 

Į mano klausimą, kodėl jie, buvę 
rajono Tarybos nariai ir didžiausių 
frakcijų vadovai, šį  pavasarį for-
mavo ir tvirtino nesubalansuotą 
biudžetą (juk K. Tubis tada sėdėjo 
sulaikytas STT ir negalėjo daryti 
įtakos), S. Obelevičius teisinosi, 

kad buvęs meras juos įtikinėjęs, 
kad ,,kalbėjosi su Sauliumi“ (su-
prask  - premjeru Sauliumi Skver-
neliu) ir kad esą rugsėjo mėnesį 
biudžetas bus papildytas ir per-
skirstytas. 

Į diskusiją  įsijungė ir Seimo 
narys A. Baura, sakydamas, kad 
jis ne pirmą kadenciją dirba Sei-
me ir  žino, kad Ministras pirmi-
ninkas tokių pažadų dėl biudžeto 
perskirstymo niekaip negalėjęs 
duoti. 

Į klausimą, kokiais kanalais 
galėjo vykti komunikacija su K. 
Tubiu dėl biudžeto sudarymo, nes  
prokurorai šiam buvo uždraudę 
net artintis prie savivaldybės, D. 
Žiogelis aiškino, kad formuodami 
biudžetą jie pasitikėję savivaldy-
bės specialistų pateiktais skai-
čiais. 

Meras ir vicemeras tikino, kad 
biudžete deficitas susidarė ir dėl 
projektavimo klaidų. ,,Šimto 
tūkstančių trūkumas taisant pro-
jektus nuolat išlenda“, - kalbėjo S. 
Obelevičius. Taip buvo ir tiesiant 
Dešinįjį Šventosios krantą, ir vyk-
dant Tilto gatvės projektą. Savi-

valdybei dabar tenka aiškintis ir 
dėl netvirtų perdangų Anykščių A. 
Vienuolio progimnazijoje. Dėl to 
vėluos renovavimo darbų pabai-
ga, taip pat kyla mokinių saugumo 
problemos. Tačiau UAB ,,Anykš-
čių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis siūlė ne tik kaltinti pro-
jektuotojus, bet pasižiūrėti ir į tai,  
kas savivaldybėje pasirašinėjo su-
tartis su projektavimo įmonėmis. 
O jeigu reikia, nebijoti pasiaiškin-
ti, kas dirbo neatsakingai. 

Rajono vadovai džiaugėsi, kad  
rajone vėl kuriasi verslas: Viešin-
tose vėl bus perdirbima mediena, 
Anykščiuose įmonę norėtų steigti 
vaisvandenių gamintojai. 

Buvo svarstoma, ar reikia 
griauti Anykščių užtvanką. Vice-
meras D.Žiogelis nuogąstavo, kad 
įrengus žuvitakius ties užtvanka, 
ledonešis bet kada gali atplukdyti 
kokį rąstą ir sodai vėl, kaip jau yra 
buvę, atsidurs po vandeniu. 

Su Seimo nariais diskutuota apie 
planuojamus didinti mokesčius. 
Bankininkas Vytautas Bernatavi-
čius retoriškai klausė, ar seimūnai 
Lietuvoje žino kokį mokestį, kurį 
sumokėtų ne Lietuvos žmonės.

Dėmesio sulaukė Anykščių li-
goninė. Meras apgailestavo, kad 
baigiami ,,suvalgyti‘ ankstesnio 
ligoninės direktoriaus Daliaus 
Vaigino sutaupyti pinigai, o ,,gy-
dytojai, kurie ėjo skųstis Vaiginu, 
dabar jau skundžiasi naujuoju 
direktoriumi“. Į klausimą, kodėl, 

kai situacija ligoninėje prastėja, S. 
Obelevičius savo įsakymu ligoni-
nės direktoriui Audriui Vasiliaus-
kaui leidžia Anykščių ligoninėje 
dirbti tik keturias dienas per sa-
vaitę, meras atsakė: ,,Direktorius 
dabar lanko kursus ir įgytas žinias 
pritaikys Anykščių ligoninėje. 
Taip pat jis dirba ir kitur‘‘.

S. Obelevičiaus žodžius palydė-
jo replika, kad per keturias dienas 
padaroma mažiau žalos, o Aknys-
tos  socialinių globos namų  direk-
torius Arūnas Kiaušas pastebėjo, 
kad jo darbuotojai pastebi Anykš-
čių ligoninės paslaugas prastėjant. 
Svėdasų krašto žmonės dažniau-
siai iš karto pagalbos kreipiasi į 
Utenos medikus. 

,,Viskas laikosi ant pavaduotojos 
Virginijos Pažerienės pečių. Bet ji 
nuo tokio krūvio išprotės“, - kalbė-
jo vadovų klubo nariai. 

Susitikimas su Anykščių vado-
vų klubu tęsėsi vos valandą – ra-
jono vadovai išskubėjo į profeso-
riui Antanui Tylai atminti skirtą 
renginį Anykščių Kopyčioje, to-
dėl nuspręsta susitikimą pratęsti 
kitą dieną. Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė ir jos pavaduotoja Ve-
neta Veršulytė susitikime nedaly-
vavo, nes tam savo darbotvarkėse 
dėl užimtumo nerado laiko.

Susitikimai su Anykščių rajono 
savivaldybės vadovais ir adminis-
tracija rengiami Anykščių vadovų 
klubo iniciatyva.
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rievės

Beprotišku greičiu lekiančio-
je kasdienybėje mes neturime 
laiko – jo vos užtenka rytiniam 
kavos puodeliui, trumpam „labas 
rytas“ kolegai, o jau likusi diena 
priklauso nuo to, kas pažymėta 
išmaniųjų telefonų užrašinėje. 
Jeigu darbų sąrašas „leis“, gal-
būt liks kelios minutės paskaityti 
pasaką vaikui prieš miegą... Taip 
ir sukamės lyg rate įkalintos 
voverės, kurių gyvenimus regu-
liuoja supersvarbių ir nesvarbių 
darbų prigrūstos užrašinės...

Tačiau ateina diena, kai 
svarbiąją užrašinę tenka palikti 
namie... Ateina diena, kai, užuot 
vykęs verslo pietų ar ėmęsis 
kurti svarbias strategijas, savo 
išmaniajame telefone randi žinią: 

Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Išėjo...“ Skausmas sustingsta 
gerklėje, o atrodo -  norėtum tik 
šaukti, visam pasauliui išrėkti 
apie tave užklupusią neteisybę... 
Kodėl tas taip mylėtas, brangin-
tas, širdyje gyvenęs žmogus kaip 
tik dabar buvo pakviestas į kelio-
nę? Nelieka nieko kito, tik skau-
dama širdimi, rankoje gniaužiant 
gėlės žiedą ateiti paskutinį kartą 
atsisveikinti...

Aš nesu prieš tradicijas, nesu 
prieš nusistovėjusius ritualus, 
esu už tai, kad klausytumėm 
savo širdies. Yra teigiančių, kad 
palaikų deginimas, vos kelios 
valandos, skirtos atsisveikinti su 
velioniu, yra bėgimas nuo paties 
mirties fakto, nenoras įsisą-
moninti, priimti, susitaikyti su 
netektimi.

Esu dalyvavusi ne vienose lai-
dotuvėse, kuriose šermenys truko 
dvi paras... Ar nuo to mirties fak-
tas man buvo mažiau skaudus, ar 
turėjau užtektinai laiko mintyse 
atsisveikinti su brangiu žmogu-
mi? Ne... Ir gal tai, ką pasakysiu 
dabar, daugeliui nepatiks, bet 
sėdėti dvi dienas prie tau bran-
gaus žmogaus karsto ir klausyti, 
kaip Marytės dukra ištekėjo už 
alkoholiko vyro, o Pranas gyvena 
su dvidešimčia metų jaunesne 
„merga“, o kur dar Ilona, kuri 
kasmet perkasi po naujus kai-
linius, nes jos vyras yra penkių 
firmų direktorius – bepigu jai 

maudytis turtuose... 
Laidojant brangiausią žmogų 

– Mamą – vienintelis dalykas, ko 
man trūko, laiko – laiko pabūti 
tyloje, laiko pabūti tik su Ja... 
Taip norėjosi vakare, kada žmo-
nės jau išsiskirstė, pastovėti prie 
jos karsto ir prisiminti, atsipra-
šyti, padėkoti, pažadėti...

Nesutin-
ku su tuo, 
kad palaikų 
deginimas, 
trumpesnis 
šarvojimo 
laikas, yra 
tik tam, 
kad būtų 
patogiau 
mums, gy-
viesiems... 
Geriau 
nuoširdžiai 
atsisveikin-
ti per tris 
valandas, 
negu dvi 
paras 
klausytis nenusisekusio Bronytės 
gyvenimo istorijos...

O iš tikrųjų norėjau rašyti apie 
tai, kad artimojo mirtis mus visa-
da supurtys, šiek tiek pristabdys, 
gal net leis suvokti, kokie buvome 
laimingi, turėdami vieni kitus... 
Tačiau gyviesiems – gyvenimas, 
mirusiems – amžinybės dova-
nos... 

Nereikia laukti to skambu-
čio, kuris praneš - „Išėjo...“, o 
patiems imti telefoną ir, verslo 
pietus sutrumpinus penkiolika 
minučių, pakviesti tą, dėl kurio 
lietum ašaras amžinai atsisvei-
kindamas, susitikti, pabraidyti 
po nukritusius spalvotus lapus, 
išgerti puodelį arbatos ir pasa-

kyti: „Tu man 
brangus dabar, 
tu man reikalin-
gas dabar...“

Po kelių 
dienų ant savo 
brangiausiųjų 
išėjusiųjų kapų 
degsim žvakutes. 
Vieni paskęsim 
maldoje, kiti – 
prisiminimuose... 
Prisipažinsiu, ne 
visada, stovėda-
ma apie artimųjų 
amžinojo poilsio 
vietos, gebu su-
kalbėti maldą... 
Bet būna, kad 

prisimenu akimirkas, praleistas 
kartu... Kai kurios jų užgniaužia 
gerklę... Vienais metais, degdama 
žvakelę ant Mamos kapo, prisi-
miniau, kaip kartu važiavome į 
Santariškių klinikas – ilgos eilės 
laukiant tyrimų, dar ilgesnės 
– rezultatų... Nuėjom kartu su 
Mama į klinikų kavinę... „Man 
užteks tik kavos, juk viskas čia 

taip brangu...“ – nejaukiai pa-
sijuto Mama, o man dingtelėjo, 
kad tai vienas iš labai labai retų 
atvejų, kada ji lankėsi kavinėje... 
Pyrago gabalėlį Jai nešiau sun-
kiai tramdydama ašaras... 

O su a.a. teta Jane žaisdavom 
mano mėgstamiausią stalo žaidi-
mą -  „Arklių lenktynės“. Dabar 
suprantu, kad ūkyje darbų pakak-
davo nuo aušros iki sutemų, bet 
nors vieną partiją ji su manim 
visada sužaisdavo. 

Todėl, lankydama artimųjų 
kapus, ne visada jiems siunčiu 
maldą, man melstis ne visada 
išeina... 

Gal naivu, bet tikiu ir tuo, kad 
mirusiems nereikia mūsų ašarų, 
nereikia mūsų skausmo, kuris 
trunka kelerius metus. Tikiu, jog 
jie nori, kad mes gyventumėm – 
semtumėm gyvenimą pilnomis 
saujomis: pastebėtumėm saulė-
tekius ir saulėlydžius, atrastu-
mėm naujas šalis, kvatotumėm 
iš širdies, verktumėm, kai labai 
skauda, mylėtumėm tuos, kurių 
dažnai mylėti neleidžia be per-
stojo pypsintys mobilieji telefonai 
arba amžinas laiko neturėjimas... 
Esu tikra, kad jie viso to nori, nes 
mus mylėjo ir visada mylės...

O degdami jiems žvakeles 
vilkimės, kad nuo jų jiems bus 
šilčiau ir šviesiau: juk lygiai to 
paties – šviesos ir šilumos -  jie 
linki mums, likusiems čia.

„...Tikiu, jog jie nori, kad 
mes gyventumėm – sem-
tumėm gyvenimą pilnomis 
saujomis: pastebėtumėm 
saulėtekius ir saulėlydžius, 
atrastumėm naujas šalis, 
kvatotumėm iš širdies, verk-
tumėm, kai labai skauda, 
mylėtumėm tuos, kurių daž-
nai mylėti neleidžia be per-
stojo pypsintys mobilieji te-
lefonai arba amžinas laiko 
neturėjimas...“

Mirties fakto nuo vaikų slėpti nereikia Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Vėlinės arba Ilgės, laikas, kai prisimename tuos, kurie jau išė-
jo. Žvakučių degimas, maldelių kalbėjimas, vakarinės pamaldos, 
susikaupimas – įprasti, natūralūs dalykai, kurių išmokstama dar 
vaikystėje ir griežtai laikomasi. 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokytoja Elena Bražiūnienė sako, jog vaikams būtina kal-
bėti apie mirtį ir išėjusiuosius, tačiau savo mokinius ragina apie 
mylėtus žmones galvoti šviesiai, tikint, jog jiems ten – viskas gerai.

Apie mirtį vaikams kalba be 
melo

Neseniai su klase mokytoja va-
žiavo į filmą ,,Šuns tikslas 2“, ku-
riame pasakojama vis kitame kūne 
atgimstančio šunelio, kuris vienaip 
ar kitaip grįžta pas savo šeiminin-
kę, istorija: ,,vaikai verkė salėje, tai 
labai jautrus filmas, kuriame visko 
labai daug“, - įspūdžiais dalijosi 
mokytoja.  Po filmo vienas iš E. 
Bražiūnienės ketvirtokų papasako-
jo bendraklasiams apie savo prieš 
kelerius metus Anapilin iškeliavusį 
šunelį, kurio netekties skausmą jau-
čiąs dar ir dabar: ,,Kiti vaikai tai pri-

ėmė labai natūraliai ir jam (bendra-
klasiui) sakė gražių, paguodžiančių 
žodžių. Mes su vaikais kalbame apie 
tai. Kiekvienais metais, kiekvienai 
laidai apie Vėlines, mirtį kalbu tar-
si iš naujo – tai labai sakrali tema. 
Nėra kažkokių pasakų – apie šiuos 
dalykus šnekame atvirai, dalijamės 
patirtimi. Jeigu išeina artimas mano 
auklėtinių žmogus, visada jį klasėje 
pagerbiame tylos minute.

Moko mirusiuosius atsiminti 
šviesiai

,,Visada pasakoju, kad gedėti rei-
kia šviesiai – prisiminti, koks buvo 

senelis arba močiutė. Kalbamės apie 
tai paprastai, gražiai. Man labiau 
patinka pavadinimas ne ,,Vėlinės“, 
bet ,,Ilgės“ – tai ilgesys artimųjų, 
bet tas ilgesys su liūdesiu, tačiau 
jame yra ir artumo, gera juos prisi-
minti. Kai kalbame apie Vėlines su 
mokinukais, juos reikia tarsi įves-
dinti, kalbėti labai subtiliai, nesu-
žeidžiant jų. Pati svarbiausia verty-
bė – gyvenimas, gyvybė, o išėjimas 
yra natūralus“, – pasakojo ne vieną 
šimtą mažųjų anykštėnų ugdžiusi 
mokytoja E. Bražiūnienė.  Ji sako, 
jog svarbu tikėti, kad gyvenimas 
mirtimi nesibaigia, o po jo sielos 
kelias Paukščių taku veda į Dausas: 
,,Mes dažnai kalbame apie Paukščių 
taką, kaip juo keliauja vėlelės. Jeigu 
jos pavargsta, o kelionė į Amžinuo-
sius namus ilga, jos prisėda pailsėti 
ant ten esančių suolelių“.

Vaikai jaučia, kai su jais kalba-
ma atvirai

,,Manau, tėveliai klaidingai elgia-
si, jei, pavyzdžiui, slepia sunkią arti-
mojo ligą, neveža vaiko į laidotuves 
ar atsisveikinimą“, - mokytoja sakė 
galvojanti, jog svarbu vaiką paruoš-
ti mirčiai. ,,Apie mirtį kalbama pa-
gal vaiko raidos lygį, priklausomai 
nuo to, koks vaiko amžius. Reikia 
kalbėti apie tai, kad mes gimstame 
ir mirštame. Tėveliai turi jausti, 
kada ir kur apie tai kalbėti su savo 
vaiku. Tėvai kartais kalba labai 
mažai arba labai miglotai, galvoja, 
kad vaikas nesupras, bet jeigu pasa-
kysim tinkamai, tinkamus žodžius, 
tada vaikai tikrai viską priima. Jie 
jaučia, kada nuo jų slepiama, ma-
nau, atvirumas yra labai svarbu. 
Aš sakau, kad tai labai natūralu – 
žmogus gimsta, bręsta, kaip ir gėlė 
– auga, žaliuoja, sukrauna žiedus, o 
po to miršta. Taip ir žmogus – nieko 
nėra amžina. Netekčių aplinkui la-
bai daug, dažnai vengiame apie jas 
kalbėti, nenorime, o kartais – per-

nelyg dramatizuojame. Vaikai labai 
išmintingi, jie dažnai supranta dau-
giau, nei tėveliai mano. Kartais mo-
kiniai sako, jog sukalba už močiutę 
arba senelį maldelę, pasakoja apie 
tai, kaip eina ant kapelių, uždega 
žvakutes. Dažnai kalbame apie tai, 
kad labai daug yra apleistų kapelių 
– ant jų mokiniai su tėveliais kartais 
uždega žvakutes, sukalba maldelę ir 
ten,“ – mokytoja džiaugiasi, kai au-
klėtiniai ir jų šeimos rūpinasi ne tik 
savo artimųjų palaidojimo vietomis, 
tačiau ir pamirštais, neprižiūrimais 
kapais, kuriais rūpinasi ir ji pati.

Klasėje sukūrė mandalą

Šiais metais gyvenimo laikinumo 
temą E. Bražiūnienė mokiniams su-

galvojo pateikti per mandalą iš nu-
kritusių lapų. ,,Per integruotą dailės 
ir pasaulio pažinimo pamoką miš-
kelyje rinkome medžių lapus ir pas-
kui kūrėme mandalą, kuri gyveni-
mą pratęsia,“ – mokytoja sakė, jog 
idėja iš lapų sukurti budistinį vieno-
vės, darnos, visatos simbolį kilo su 
lapais jau grįžtant iš miškelio, taigi 
visai spontaniškai. E. Bražiūnienė 
džiaugėsi, jog net ir labai energinga 
klasė su ne vienu padūkėliu manda-
lą saugo ir, mokytojos pasiūlymu, 
sustoja prie jos pamedituoti, nurim-
ti ar atsipalaiduoti. ,,Nesukrutėjo nė 
vienas lapelis – jie mandalą labai 
saugo“, - džiaugėsi mokytoja, ta-
čiau mandala iš rudeninių lapų, kaip 
ir gyvenimas, neamžina – dėl to po 
Vėlinių klasėje jos jau nebus. 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinukų 
mokytoja Elena Bražiūnienė sako, jog apie mirtį su vaikais kal-
bėtis yra būtina.

Autorės nuotr.

Mokytojos Elenos Bražiūnienės ir jos ketvirtokų mandala iš nu-
kritusių medžių lapų simbolizuoja gyvybės tėkmę.

E.BRAŽIŪNIENĖS asmeninio archyvo nuotr.
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Pirmojo romano apmatus sugalvojo per 
nuobodų klasės susitikimą Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Aldona Ruseckaitė – poetė, prozininkė, ilgametė Maironio lietu-
vių literatūros muziejaus direktorė. Moteris yra išleidusi ne vieną 
knygą apie žymius lietuvių kūrėjus – Maironį, Žemaitę, Vytautą 
Mačernį, kontraversiškai vertinamą Salomėją Nėrį. 

Šią vasarą rašytoja viešėjo Anykščiuose, kur trečius metus iš 
eilės vykdomas Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuo-
lio - Žukausko memorialinio muziejaus ir Lietuvos Rašytojų Są-
jungos projektas, kurio metu Anykščiuose savaitę laiko reziduoja 
Rašytojų Sąjungos nariai. Iš Ingavanagio, Prienų rajono, kilusi 
rašytoja džiaugėsi galimybe paviešėti Anykščiuose ir papasakojo 
apie savo kūrybines vizijas.

Niūronyse pajuto Biliūno aurą

,,Turiu prisipažinti, jog į Anykš-
čius savo malonumui nė karto ne-
buvau atvažiavusi -  lankiausi dar 
dirbdama muziejininke  įvairiau-
siais darbo reikalais“, –  sakė  A. 
Ruseckaitė  ir pridūrė, kad, nors 
Anykščių ir nėra visiškai prisijauki-
nusi, tačiau per kelias viešnagėjimo 
čia dienas džiaugėsi atradusi gra-
žią miesto bažnyčią, Bronės Bui-
vydaitės sodelį. Tačiau ryškiausia 
Anykščių krašto vieta rašytojai – 
Niūronys, kur, jos teigimu, jaučiasi 
rašytojiška aura: ,,Galbūt dėl to, kad 
labai myliu Biliūną, – sakė moteris, 
- mane visada jaudino trumpas jo 
gyvenimas. Vis klausausi Birutės 
Mar spektaklio apie J. Biliūno laiš-
kus ir verkiu pasikūkčiodama. La-
bai myliu jo kūrybą“. 

,,Būdama Anykščiuose galvo-
ju, jog  galbūt rudeniop  pradėsiu 
kurti kokį nors pokalbį, susitiki-
mą Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko, Bronės 
Buivydaitės. Galbūt išeis tarsi 
apysaka, galbūt kažkokia drama-
turginė medžiagėlė“, – rugpjūčio 
pabaigoje ,,Anykštai“ apie ateities 
planus pasakojo autorė. Vėliau, 
jau spalio pabaigoje, paprašiau 
rašytojos komentaro apie tai, kaip 
kūrybinę viešnagę Anykščiuose ji 
vertina dabar: ,,Buvodama tą sa-
vaitę Anykščiuose, išties jaučiausi 
laiminga, pakylėta. Mane globojo 
muziejininkai, ypač direktorius  
Antanas Verbickas, man buvo įdo-
mu stebėti jų darbus ir veiklą, visa-

da žavėjausi Anykščių muziejinin-
kų sumanymais. Aplankiau ne tik 
B.Buivydaitės memorialinį muzie-
jų, priskanavau jos sodo nuostabių 
obuolių, ne tik J.Biliūną Niūrony-
se, bet ir Griežionėliuose Didžiulių 
sodybą, ir  Malaišiuose Vaižganto 
muziejų, A.Vienuolio - Žukausko 
gimtinės vietą, Juozo Baltušio na-
melį Anykščiuose, Siauruko mu-
ziejų,  pasivažinėjau traukinuku, 
Arklio muziejų, kuriame pamačiau 
daug įvairių įdomybių, paragavau 
darbuotojų keptos duonos su me-
dučiu. O kur dar tolimesnės apy-
linkės, kvarco kasyklos, Puntuko 
brolis,  Lajų takas. Nežinau, ar kas 
savo svečius globoja rūpestingiau 
ir nuoširdžiau nei Anykščių mu-
ziejininkai... Turėjome ir dalykinių 
pokalbių  apie eksponatus, naujas 
ekspozicijas, kaip kolegos, dalijo-
mės patirtimi“, - neslėpdama džiu-
gesio, pasakojo pašnekovė.

Džiaugiasi, kad gali kurti 
neskubinama

A. Ruseckaitė džiaugėsi anykš-
tėnų kompanija, čia gyvenančiais 
rašytojais ir menininkais: ,,Ben-
dravau ir su daugiau anykštėnų: 
vieną popietę keliavome po miškus 
su rašytoju Rimantu Vanagu ir jo 
žmona Violeta, kitą vakarą gurkš-
nojome arbatą su meniškos sielos 
verslininku, bardu Kazimieru Ja-
kučiu ir jo žmona Birute, susitikti 
su manimi atvažiavo kunigas, poe-
tas Justas Jasėnas, pabendravau su 
kūrybingomis bibliotekininkėmis.  

Įsimintinos ir tos valandos, kai 
viena vaikščiojau prie Šventosios, 
gėrėjausi vandens tėkme, brai-
džiojau upėje, stebėjau nardančias 
antis, o saulės spinduliai žaidė 
kiekvienoje smilgoje. Gamtą labai 
myliu, visada joje jaučiuosi saugiai 
ir gerai. Fotografavau. Buvo ir rug-
pjūčio 23-ji – Baltijos kelio diena. 
Tą dieną parašiau vieną ilgoką ei-
lėraštį, kuriame susiejau anų laikų 
didžiuosius – A. Baranauską, J. 
Biliūną, A. Žukauską, įsivaizduo-
dama, jog be jų darbų ir pastangų 
tokios dabarties neturėtume. Jį jau 
ir palikau šio projekto kuratoriui 
Tautvydui Kontrimavičiui. Smagu, 
kad muziejininkai yra atlaidūs, ne-
skubina manęs su kūryba, tad dar 
ant lapo nieko neparašiau, bet min-
tyse jau kažkas dėliojasi. Šis ruduo 
labai įtemptas, užimtas darbais, 
nes važinėju po Lietuvą, pristatinė-
ju savo knygas, bet išmuš valanda 
ir Anykščius prisiminti, nes tų die-
nų šviesa manyje dar nė trupučio 
neišblėso...“

Tikėjosi, kad užteks vienos 
plonos eilėraščių knygelės

Paklausta, kaip pradėjo savo, 
kaip rašytojos, kelią, moteris sakė, 
jog pirmuosius žodžius dėliojo 
dienoraščio puslapiuose: ,,Dar 
labai jauna būdama rašiau die-
noraštį (dabar kartais užrašau tik 
kokią pastabą) ir buvau užsirašiusi 
sakinį, kurį žinojo visi ,,jeigu gali 
nerašyti – nerašyk!!!“. Universi-
tete studijavau  lietuvių kalbą ir 
literatūrą, kūrybos niekas nemokė, 
mus ruošė tyrinėtojais, mokytojais. 
Tačiau visada gyvenau literatūroje, 
visada žinojau, kad literatūros no-
riu mokytis. Laimingai lėmė liki-
mas, kad papuoliau į tokią įstaigą, 
apie kurią išvis beveik nieko neži-

nojau – Maironio lietuvių literatū-
ros muziejų. Papuoliau prie aukso 
gyslos, kur yra archyvai, kurie pa-
sirodė man labai įdomūs – nors esu 
ir labai gyvybinga, choleriška, ta-
čiau archyvuose galiu dirbti dienų 
dienas, valandų valandas. Iš pra-
džių dirbdama muziejuje daugiau 
rašiau įvairių straipsnių – tai buvo 
mano darbas, o  eilėraščiai, kuriuos 
rašiau, buvo toks šuolis iš gilumos, 
kai tau kunkuliuoja, verda žodžiai, 
kuriuos jau turi parašyti“, – apie iš 
vidaus kylančius eilėraščius pasa-
kojo A. Ruseckaitė .  ,,Kai buvau 
jauna, galvojau, kad norėčiau para-
šyti vieną ploną eilėraščių knygelę 
ir man to pakaktų. Tačiau kažkaip 
labai ilgai užtrukau su tuo darbu, 
o tų eilėraščių vis parašydavau. 
Ir kai išleidau pirmąją eilėraščių 
knygelę, pavadinimu ,,Liūdesys“, 
jau buvau muziejaus direktorė. 
Kolegos klausdavo, ar čia ta pati 
aš – sakydavo:  ,,Darbe tu gyvy-
binga, kažkokių gilesnių  jausmų, 
emocijų nelieji, ir staiga čia tu, ta 
pati, tokia liūdna, neatpažįstama“,- 
kalbėjo  A. Ruseckaitė.  Poetė, 
1995 -aisiais išleidusi pirmąją savo 
eilėraščių knygą ,,Liūdesys kaip 
sekmadienis: lyrika“ , sakė, jog na-
tūralu, kad kiekvienas žmogus turi 
dvi puses – praktiškąją ir  emocin-
gą, jautrią, tačiau būtent ta, antroji, 
dažnai pamirštama.  

Romanas - neįveikiama misija

Netrukus gimė ir pirmasis A. 
Ruseckaitės romanas, pavadinimu 
,,Marios vandens“: ,,O romano, 
galvojau, niekada neparašysiu, nes 
tai labai ilgas, didelis darbas, ir ne-
žinau kodėl, bet vieną dieną kilo 
toks impulsas – vyko labai nuo-
bodus bendraklasių susitikimas. 
Pagalvojau, kad galima įdomiau 

padaryti – taip gimė mano pirma-
sis romanas – apie bendraklasių li-
kimus, tačiau išgalvotus - ,,Marios 
vandens“. Pripyniau daug likimų, 
kokie jie gali būti, atidaviau tam ti-
krą duoklę savo gimtajam kraštui, 
tėvams. Ir tada, artėjant 150-ies 
metų Maironio jubiliejui, pradėjau 
ieškoti medžiagos apie jį archyvi-
niam leidiniui. Po to tarsi savaime 
gimė romanas apie jį. Norėjau pa-
rašyti tokį tekstą, tokį romaną, ku-
riame būtų daug medžiagos, tačiau 
tai nebūtų dokumentinė knyga, 
kad žmogui būtų intriga, kad jam 
būtų įdomu, kažkas jį vestų skai-
tyti toliau“, – apie pirmųjų romanų 
įkvėpimus pasakojo dabar jau dvi-
dešimties knygų autorė.

Knyga, kurią pristatyti 
kaskart būdavo sunku

„Po Maironio aš parašiau tokią 
sunkią knygą – romaną, pavadintą 
,,Kaip žaibas“, tokia šiuolaikine 
tema - apie nusikaltimą, bausmę, 
atlaidumą. Ten truputėlį rėmiausi 
ir Šventuoju Raštu. Per savo gimi-
nę įgijau tokią patirtį, kad atsirado 
žmogus su savo kupra, su savo 
nuodėme, ir teko jį ir kalėjime 
lankyti, patirti visą tą spaudimą ir 
visas spalvas, kokios būna, kuomet 
giminės sūnus, pavyzdžiui, kažką 
nužudė ir sėdo į kalėjimą. Tas po-
žiūris kitų giminių, kitų žmonių, tie 
svarstymai, atlaidumas ir visiškas 
atsižadėjimas... Toks buvo sudėtin-
gas tas mano tekstas. Knygą apie 
Maironį Lietuvoje pristatinėjau de-
šimtis kartų, o šitą - ,,Kaip žaibas“ 
- bandžiau pristatyti vienur, kitur, 
bet žmonės kažkaip į mane žiūri ir 
galvoja: ar aš čia teisinu, ar ginu tuos 
nusikaltėlius. Supratau, kad nereikia 
tos knygos pristatinėti. 

Ilgametė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė – Maironio bute 
Kaune.                                                                               A. RUSECKAITĖS asmeninio archyvo nuotr.

Rašytoja Aldona Ruseckaitė savaitę viešėjo Anykščiuose, kaip 
kūrybinėje rašytojų rezidencijoje. Čia autorė prie Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių sodybos-muziejaus. (Nukelta į 11 psl.)
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spektras

Išskirtinis „Tele2“ planas: 16 GB 
už 8,90 Eur/mėn.

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ paruošė išskirtinį pa-
siūlymą savo naujiems ir esamiems klientams – mokėjimo 
planą su neribotais pokalbiais ir SMS bei 16 GB interneto 
duomenų už itin  patrauklią kainą. Pasiūlymu pasinaudoti 
galima internetinėje svetainėje www.tele2.lt arba bet kuria-
me „Tele2“ salone.

„Atvėsus orams, vis daugiau 
laiko skiriame naršymui, vaiz-
do įrašų žiūrėjimui ir virtualiam 
bendravimui. Todėl klientams 
paruošėme išskirtinį, kasdien 
neribotai bendrauti leidžiantį 
mokėjimo planą“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

Neriboti pokalbiai, SMS ir 
16 GB – tik 8,90 Eur/mėn. 

Naujasis mokėjimo planas 
ypač tiks tiems, kuriems vis pri-
trūksta mobiliųjų interneto duo-
menų – turėdami 16 GB dydžio 
mėnesinį duomenų paketą galė-
site naršyti savęs nevaržydami.

Šis 8,90 Eur/mėn. pasiūlymas 

mokėjimo planui galioja pasira-
šant terminuotą 18 mėn. sutartį 
be telefono arba 24 mėn. sutartį, 
įsigyjant telefoną ir mokant jo 
kainą dalimis (kaina ne akcijos 
metu – 14,90 Eur/mėn.). 

Už nurodytą mėnesinį mokestį 
suteikiamas neribotas minučių 
kiekis pokalbiams ir neribotas 
SMS kiekis į visus Lietuvos tin-
klus bei 16 GB duomenų. 2,9 GB 
šių duomenų galima išnaudoti 
keliaujant Europos Sąjungos ša-
lyse.

Pasibaigus 18 mėn. arba 24 
mėn. sutarties terminui, nuo-
laida mokėjimo planui nebebus 
taikoma. Akcijos laikas ribo-
tas. Daugiau informacijos rasite 

www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
ar paskambinus 117.

Papildomos dovanos
Ir tai dar ne viskas! Užsisakius šį 

mokėjimo planą ir su juo sudarius 
terminuotą 18 arba 24 mėn. sutartį, 
kartu gausite puikių išmaniųjų pas-
laugų – pusmetį nieko nekainuosiantį 
mobilųjį parašą ir galimybę mėnesį 
nemokamai žiūrėti visą „TV Play 
Premium“ pramogų paketo turinį.  

Pasiūlymai papildomoms nemo-
kamoms paslaugoms galioja jas už-
sisakius kartu su minėtu mokėjimo 
planu ir aktyvavus jas ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo naujo plano sutar-
ties pasirašymo datos.

Akcijos laikas ribotas. Daugiau in-

formacijos rasite www.tele2.lt, „Te-
le2“ salonuose ar paskambinus 117.

„Tele2“ – skaidriausias 
operatorius Lietuvoje
Technologijų lyderė „Tele2“ 

šiemet antrą kartą iš eilės buvo 
pripažinta skaidriausia telekomu-
nikacijų bendrove Lietuvoje. Tai 
atskleidė „Transparency Interna-
tional“ Lietuvos skyriaus atliktas 
tyrimas, kurio metu „Tele2“ surin-
ko 100 iš 100 galimų balų.

Ką tai reiškia jums? Pasirinkę 
„Tele2“, jūs pasirenkate partnerį, 
teikiantį sąžiningos kainodaros 
paslaugas ir pasiūlymus.

Užsak. Nr. 1169

Kasdien susiduriant su mirtimi, 
ji gąsdina mažiau

(Atkelta iš 1 psl.)

Dirbti padeda meilė žmonėms

„Jokios paslapties čia nėra – tie-
siog turi labai mylėti žmones...“ 
– paklausta, kas suteikia stiprybės 
ir jėgų ketvirtį amžiaus diena po 
dienos išbūti šalia mirties, matyti 
artimųjų skausmą, teigia D. Piški-
nienė. 

„Man taip pat patinka šis darbas 
– patinka padėti žmonėms. Jie į mus 
kreipiasi pačią sunkiausią akimirką, 
būna, kad pirmiausia su žmogumi 
pasikalbi, nuramini jį, o tada tik 
imiesi aptarinėti laidotuvių organi-
zavimo reikalus“, – kalba J. Šimo-
nė. „Būna, kad kartu ir paverkiam 
– nesvarbu, kad tai mūsų darbas, 
bet mes irgi ne geležinės“, – pridu-
ria vedėja. 

Beje, jos, laidojimo namuose dir-
bančios šiek tiek daugiau nei pusan-
trų metų, atėjimo į šį darbą istorija 
neįprasta... „Visą laiką dirbau vady-
binį darbą, bet pravažiuodama pro šį 
laidojimo namų pastatą, tikriausiai 
kitaip nei daugelis, pagalvodavau, 
kaip norėčiau čia dirbti... Supratau, 
kad galėčiau dirbti su žmonėmis, 
kuriems reikia pagalbos netekties 
akimirką“, – pasakoja J. Šimonė. 

Keičiasi laidotuvių tradicijos

„Dabar jau retai pasitaiko tokių 
šermenų, kurios truktų dvi paras 
– įprasta, kad žmogus šarvojamas 
parai, nebent laukiama iš užsienio 
grįžtančių artimųjų... Anksčiau, pri-
simenu, šermenys tikrai trukdavo 
ilgiau, sakydavo, kad žmogų reikia 
palaidoti praėjus dviem paroms nuo 
jo mirties valandos, nes tik tada sie-
la paliekanti kūną“, – prisimena D. 
Piškinienė. 

Kasmet vis daugėja laidotuvių, 
kuriose žmonės gedi nebe prie kars-
to, o prie urnos. „Jeigu prieš kelerius 
metus kremuojami buvo dažniau-
siai jaunesnių žmonių palaikai, tai 
dabar jau ir itin garbingo amžiaus 

žmonės yra kremuojami. Neseniai 
buvo laidojama beveik šimto metų 
močiutė, kuri pageidavo būti kre-
muota. Taip pat prieš kelias dienas į 
mūsų laidojimo namus užėjo senu-
tė, kuri išsirinko sau suknelę ir, kaip 
pati aiškino, norinti „pigesnės, nes  
būsianti kremuota“. Viena populia-
rėjančios kremacijos priežasčių – 
vietos stoka kapavietėje. Nebenori 
žmonės kelių kapų - geriau renkasi 
vieną, kur atgultų visa šeima, kelios 
kartos, todėl ir renkasi laidojimą ur-
nose“, – kalba J. Šimonė.

Laidojimo namų darbuotojos 
sako, kad yra skirtumas, ar žmogus 
šarvojamas karste, ar urnoje. Pas-
tarosios laidotuvės, pasak jų, būna 
lengvesnės. „Kai nematai karste 
gulinčio žmogaus, manau, tikrai 
yra lengviau. Be abejo, skausmas, 
liūdesys – jie yra, bet kai stovi tik 
urna, atrodo, išėjo žmogus, išskrido 
ten aukštai, į Dausas, o čia liko tik 
pelenai...“ – sako D. Piškinienė.

„Manau, parą ar dvi žiūrėjimas 
į artimąjį, gulintį karste, yra tik 
dar didesnis savęs kankinimas... 
Ir pačios šermenys tarsi kitokios 
– būdami prie urnos žmonės dau-
giau kalbasi, dalijasi prisiminimais, 
nebūtinai tik verkia – šviesesnės 
laidotuvės... Tik jokiu būdu mes 
nesakom, kad tokios šermenys ge-
riau nei kitos: žmonės renkasi pagal 
savo įsitikinimus, pildo išėjusiųjų 
pageidavimus, vertinti, kaip geriau, 
būtų nepagarbu“, – teigia laidojimo 
namų vedėja.

Pašnekovės sako, kad keičiasi ne 
tik šarvojimo trukmė, bet ir kiti da-
lykai – nebe visi artimieji pageidauja 
giedotojų arba nori, kad giedotojai 
giedotų bažnytines giesmes – yra 
tokių, kurie nori, kad prie karsto ar 
urnos skambėtų neutrali muzika. 
Būna ir tokių šermenų, kur skamba 
velionio pageidauta muzika. Kitas 
laidotuvių „atributas“, kuris, pasak 
pašnekovių, dar Anykščiuose nėra 
labai dažnas, bet kartais artimieji jau 
paprašo, kad šermenų metu būtų ga-
limybė ekrane rodyti nuotraukas. 

Žmonės pageidauja ir itin 
prabangių laidotuvių

Jau lyg ir įprasta, kad, mirus ži-
nomiems žmonėms, girdime, jog 
artimieji pageidauja, kad ateinantys 
atsisveikinti su velioniu neneštų vai-
nikų, krepšelių, o pagerbtų tik gėlės 
žiedu. Moterys sako tokią tenden-
ciją pastebinčios ir eilinių žmonių 
laidotuvėse – gėlių tikrai sumažėję. 
„Dabar jau atsiranda tokia nerašyta 
taisyklė, nebylus susitarimas, kad 
geriau atnešti gėlės žiedą, o arti-
miesiems įteikti vokelį su pinigais. 
Manau, kad tai gerai, nes laidotuves 
brangu surengti“, – sako J. Šimonė.

Paklausus, ar pasitaiko tokių lai-
dotuvių, kurias rengdami artimieji 
neskaičiuoja pinigų, pašnekovės 
patvirtina, kad būna: „Taip, kartais 
artimieji sako, kad šermenys yra pa-
skutinė dovana velioniui, todėl vis-
kas turi būti brangiausia, gražiausia, 
kokybiškiausia“. Tačiau kalbintos 
laidojimo namų darbuotojos sako, 
kad ateina ir artimųjų, turinčių labai 
kuklų biudžetą: „Ir sakyčiau, kad 
daugiau būna pastarųjų. Būna ku-
klesnės laidotuvės, mažiau praban-
gos, bet negali sakyti, kad jos dėl to 
tampa prastesnėmis...“

Laidojimo namų darbuotojos 
sako, kad pasitaiko ir tokių laidotu-
vių, kada artimieji pasako, kad jos 
turinčios būti prabangios, brangios, 
nes „ką pagalvos kiti“. „O ypač jeigu 
miręs žmogus palieka nemažą pali-
kimą, tada artimieji net ir neslepia, 
kad reikia ir atitinkamų laidotuvių, 
nes į šermenis susirinkę žmonės ims 
kalbėti, kad va, palikimą gerą pali-
ko, o karstui, gėlėms ar drabužiams 
artimieji pinigų pagailėjo“, – sako 
pašnekovės.

Pasiteiravus, ar teko susidurti su 
tokiomis laidotuvėmis, kada velionio 
artimieji jau prie karsto ima dalytis 
jo turtus, J. Šimonė teigia: „Kad prie 
karsto dalintųsi, gal neteko, tačiau 
kad pykstasi artimieji tarpusavyje, 
mums pasakoja, koks vienas ar kitas 
giminaitis esąs blogas, taip, būna...“ 

Asmeninės patirtys...

Ar kasdien susiduriant su mirtimi, 
tampa lengviau išgedėti savo skaus-
mą? 

D. Piškinienė teigia: „Esu palai-
dojusi ir vyrą, ir dukrą... Nors gal 
pasakyčiau kiek kitaip – kai pats 
esi palaidojęs ne vieną artimą žmo-
gų, kai žinai, ką reiškia netekties 
skausmas, tada ir gali dirbti tokį dar-
bą, gali suprasti ir padėti tam, kuris 
ateina, kuris gedi... Juk netektį kie-
kvienas išgyvenam skirtingai – vieni 
verkia, kiti užsidaro savyje, o būna, 
kad žmogus pyksta... Svarbu supras-
ti, kad žmogus pyksta ne konkrečiai 
ant tavęs, o pyksta ant Dievo, likimo, 
kad išėjo jam brangus žmogus... Vos 
pamatę žmogų, vos jam ištarus kelis 
žodžius, suprantam, kaip jis gedi...“

Dažnai iš netekties skausmą išgy-
venančių žmonių girdim, kad reikia 
vertinti žmogų tol, kol jis gyvas, 
kad reikia džiaugtis kiekviena diena, 
nesipykti dėl niekų – ir kartais tai 
atrodo taip banalu, tačiau mano pa-
šnekovės sako, kad tai nėra banalūs 
žodžiai. „Kai aš pradėjau čia dirbti, 
supratau labai paprastą dalykų – nie-
kur nereikia bėgti, skubėti... Klausau 
kartais žmonių, kaip jie visur lekia, 
dirba keliuose darbuose, plėšosi dėl 
kiekvieno cento – kam? Visi anks-
čiau ar vėliau išeisim ten pat... Man 
tada kyla kitokie klausimai – kada 
paskutinį kartą matėt, kokie gražūs 
rudenį lapai? Ar kada stebėjot, kaip 
dangumi sklendžia paukščiai? O 
koks būna aukštas dangus? Žinoma, 
tai nereiškia, kad žmogui nereikia 
materialinės gerovės, bet labai svar-
bu ir išmokti džiaugtis paprastais, 
nieko nekainuojančiais dalykais. Ir 
mylėti... Mylėti žmogų tol, kol su juo 
gali susitikti, kol gali su juo pasikal-
bėti, apkabinti...“ – sako laidojimo 
namų vedėja J. Šimonė.

Beje, moteris pati turėjusi tokių 
patirčių, kurios leido suprasti, kad 
su mirtimi niekas nesibaigia: „Aš tai 
tiesiog žinau... Tai man tapo aišku 
kartu su tėčio išėjimu...“

Nelegalai. Kalvarijos pasienie-
čiai antradienį sulaikė du indus, ku-
rie per Lietuvą siekė į Vakarų Euro-
pą neteisėtai išvežti du Bangladešo 
piliečius, pranešė Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba (VSAT). Parei-
gūnai Salaperaugio kaimo ribose 
patikrinimui sustabdė automobilį 
„Seat Ibiza“ lenkiškais numeriais. 
Transporto priemonę vairavo vai-
ravo 28 metų Indijos pilietis, tu-
rintis leidimą gyventi Lenkijoje. 
Kartu vyko jo 24 metų tautietis, 
turintis leidimą gyventi Latvijoje. 
Šiems dviem indams pasieniečiai 
jokių pastabų neturėjo. Tačiau kar-
tu automobilyje vyko dar du vyrai, 
neturėję Šengeno vizų ar kitų doku-
mentų, suteikiančių teisę atvykti ir 
būti Lietuvoje. Pasieniečiai nustatė, 
kad tai – 20 ir 38 metų Banglade-
šo piliečiai. Šie užsieniečiai buvo 
pasiprašę prieglobsčio Latvijoje ir 
apgyvendinti tokiems asmenims 
skirtame registracijos cente. Ban-
gladešo piliečiai gavo neigiamus 
Latvijos sprendimus dėl prieglobs-
čio ir juos apskundė. Bangladešo pi-
liečius VSAT pareigūnai trečiadienį 
perduos Latvijos pasieniečiams.

Atleido. Pasibaigus kadencijai 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis iš pareigų at-
leido Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnybos direktorę 
Aliną Jakavonienę. Kaip trečiadienį 
pranešė Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija, nuo ketvirtadienio 
šios tarnybos direktorės pareigas 
laikinai eis direktoriaus pavaduoto-
ja Vita Šulskytė. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija antrą kartą 
skelbia konkursą tarnybos direkto-
riaus pareigoms užimti. Vaiko tei-
sių apsaugos tarnybos vadovas ski-
riamas ketverių metų kadencijai.

Infliacija. Lietuvoje spalio mė-
nesį infliacija, apskaičiuota pagal su 
kitomis Europos Sąjungos šalimis 
suderintą vartotojų kainų indeksą 
(SVKI), artima nuliui. Suderinta iš-
ankstinė metinė (spalį, palyginti su 
2018-ųjų spalio mėnesiu) infliacija 
yra 1,5 proc., remdamasis negaluti-
niais duomenimis, pranešė Statisti-
kos departamentas. Rugsėjo mėnesį 
Lietuvoje buvo 0,9 proc. suderinta 
mėnesio infliacija, o metinė inflia-
cija siekė 2,2 procento.

Pajamos. Valstybės valdoma 
naftos ir suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) terminalų operatorė „Klai-
pėdos nafta“ per devynis šių metų 
mėnesius gavo 77,2 mln. eurų paja-
mų – 1,8 proc. daugiau nei tuo pat 
laikotarpiu pernai (75,8 mln. eurų). 
Grynasis nuostolis per tris šių metų 
ketvirčius siekė 2,3 mln. eurų, kai 
pernai per tą patį laikotarpį uždirbta 
11,4 mln. eurų pelno, per „Nasdaq“ 
Vilniaus biržą pranešė „Klaipėdos 
nafta“. Bendrovės koreguotas gry-
nasis pelnas palyginamuoju laiko-
tarpiu mažėjo 34 proc. iki 7,4 mln. 
eurų,.„Klaipėdos naftos“ devynių 
mėnesių pelnas prieš mokesčius, 
palūkanas, amortizaciją ir nusidė-
vėjimą (EBITDA) siekė 40,8 mln. 
eurų – 82,1 proc. daugiau nei tuo 
pačiu laikotarpiu pernai (22,4 mln. 
eurų). Koreguotas EBITDA suma-
žėjo 21 proc. iki 17,8 mln. eurų. 
EBITDA marža išaugo 23,2 pro-
centinio punkto iki 52,8 proc. Kore-
guota marža mažėjo 6,6 procentinio 
punkto iki 23 procentų. Bendrovė 
teigia, kad bendriems devynių mė-
nesių rezultatams įtakos turėjo sun-
kus pirmasis pusmetis.
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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. 
Mergaitė su degtukais  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios pasaulio upės. 
Nilas  
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų dinastijos. Kitu 
kampu  
13:45 Puaro N-7 
15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.). 
17:30 Žinios. Sportas. Orai   
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
21:30 Bloga mergaitė 
22:30 Mulai.  
24:00 Alisa N-14

06:40 “Tomo ir Džerio šou” 
(k)  

07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai”  
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū”  
08:05 “Berniukas Blogiukas”  
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”  
09:00 Sveikatos namai. N-7.  
09:55 Didysis skrydis  
11:45 “Ogis ir tarakonai”  
12:00 Ponas būrio mama 
N-7.  
13:45 Kaip valgyti keptus 
sliekus  
15:30 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 Šokio revoliucija.   
21:40 Dvasia šarvuose N14.  
23:45 Nėra kur bėgti N14.  
01:35 Viskis, tango, fokstro-
tas (k) N14s

 
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 “Bremeno plėšikai” N-7 
13:40 “Gražuolė ir 
Sebastianas. Nuotykiai tęsia-
si” N-7 
15:40 “Meilės lažybos” 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 “Operacija “Hunter 
Killer” N-14 
00:30 “Egzodas. Dievai ir 
karaliai” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
Panevėžys (k) 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”.  
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 
kulinarinės 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 čempio-
natas. Žalgiris - Juventus.  
19:30 “Tiltas” N-7.  
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7.  
22:30 “Gyvi numirėliai” N14 
23:30 Visa griaunantis N14. 

06:55 “Akloji” (k) 
07:25 “Pragaro katytė”  
08:25 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7 
09:25 “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 Antrininkas N14.  
22:50 Kerol N14 
01:10 Gamtos jėgos (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Festivalis „nowJapan 
2019“. Senų draugų me-
lodijos. Yuki Deai, Hideki 
Sakomizu. (kart.). 
07:10 Einantis Pilies gatve. 
(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. Mokslo 
žurnalas.  
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.). 
15:00 Euromaxx.  
15:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Parodomoji programa.  

18:00 Kultūringai su 
Nomeda.  
18:50 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos.  
19:40 Dauntono abatija 6 
N-7 
20:30 Panorama   
20:52 Sportas. Orai   
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
22:00 Jonas Tamulionis. 
Lietuviškasis Requiem.  
22:50 Vieno buto istorija. V. 
Mykolaitis-Putinas. (kart.). 
00:20 Kino žvaigždžių alėja. 
Tylus skrydis N-7

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 “Pietų Afrika: mirtinas 
gyvatės įkandimas” 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”  
20:00 “Gero vakaro šou”. 
N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:45 “Sportas”.  

21:50 “Orai”.  
22:00 “NBA Action”.  
00:00 NBA rungtynės. 
Čikagos “Bulls” – Indianos 
“Pacers”.

06.20 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7. 
06.40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“.  
07.03 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Gluchariovas“ N-7. 
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 2019m. „F-1“ čempio-
nato Meksikos GP apžvalga 
10.00 Šiandien kimba.  
11.00 Atliekų kultūra.  
11.30 Nauja diena. Rubrikos 
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. A.Pranckevičius.  
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 Oponentai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. 
22.58 Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J.Nainys.  
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 švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 

N-7.
11:25 KK2 penktadienis. 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 Operacija “Argo” N14. 
00:55 “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 “Loganų sėkmė” N-14
01:25 “Rezidentas” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” 
(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 “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 Organų vagys N14. 
23:10 Apgaulės meistrai (k) 
N-7. 
01:20 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Tabatos salonas”
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7. 

13:50 “Stivenas Visata” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Tėvas Motiejus” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius! N14. 
23:05 “Imperatorė Ki” 
00:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XV tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama Jazz 
2016“. (kart.).
06:35 Nėra laiko gerumui. 
(kart.).
07:45 B. Kutavičius. Kaulo se-
nis ant geležinio kalno. Opera 
vaikams. (kart.).
08:30 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
09:00 Mano tėviškė. Antanas 
Juška ir Kazimieras Būga. 
(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 Maistas išsinešti 
17:10 Keistuolė 4 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Milžiniški nacių statiniai. 
Raketų V-2 bazės 
20:10 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Prezidentas Valdas 
Adamkus. 
23:40 Istorijos detektyvai. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (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
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Universalus karys” 
N-14
23:05 “Lemtingas posūkis 3” S
01:00 “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 Nauja diena. 
12.40 2019m. „F-1“ čempiona-
to Meksikos GP apžvalga
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Pranckevičius. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019m. „F-1“ čempiona-
to JAV GP apžvalga
18.00 Lietuvos politikos foru-
mas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. Jumoristinė 
pramoginė laida. 
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. 
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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 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Nuo... Iki... (k). 
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 Piktas vairuotojas N14. 
00:40 “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 “Kaip išsirinkti vyrą” 
N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
01:00 “Rezidentas” N-14

06:15 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” 
(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 “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 Specialistas N-7. 
23:15 Organų vagys (k) N14. 
01:20 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Tabatos salonas” 
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 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 “Seklė Agata” N-7. 
19:45 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Averone N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “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 pra-
manas? 3 Maistas išsinešti 
(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. 
Raketų V-2 bazės (kart.).
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 

ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Skanūs garsai 
17:10 Keistuolė 4 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Septintasis dešimtme-
tis. Vietnamo karas 
20:55 FIBA Čempionų lyga. 
Ostendės „Filou“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:00 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 2 d. (kart.).
23:50 Prisiminkime. Ansamblis 
„Lietuva“. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “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 “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 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Krasnodaro 
“Lokomotiv” – Vilniaus 

“Rytas”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Liverpool FC” - 
“KRC Genk”.
23:50 “Rouzvudas” 
00:50 “Pėdsakai” 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 Viralas. 
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
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. M.Žiedas. 
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. N-7.
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 šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko (k). 
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 Šalta naktis N14. 
00:15 “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 “Atsargiai! Merginos” 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 “16 kvartalų” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:00 “Skubi pagalba” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:20 “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. 
21:00 Terminatorius N-7. 
23:15 Specialistas (k) N-7. 
01:20 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Tabatos salonas” 
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 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 drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Lozere N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
Domas Žeromskas Quintet 
(Lietuva).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Skanūs garsai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys. 
(kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Septintasis dešimtmetis. 
Vietnamo karas (kart.).
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.

15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Maisto formos 
17:10 Keistuolė 4 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Saragosos „Casademont“. 
21:00 Davidas Bowie. Kelias 
į šlovę 
22:35 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
23:05 Nacionalinė ekspedicija. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “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 “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
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14

21:45 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid CF” - 
“Galatasaray AŞ””.
23:50 “Rouzvudas” 
00:50 “Pėdsakai” N-7

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. 
M.Žiedas. 
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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 poli-
cija 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.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 VIDO VIDeO. 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. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Absoliutus blogis. Atpildas 
N14
00:20 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:15 “SR Memories”. 
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 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Trys dienos nužudyti” 

N-14
00:20 “Skubi pagalba” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (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 “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 Priverstinis kerštas N14. 
22:50 Terminatorius (k) N-7. 
01:00 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Tabatos salonas” 
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 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 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 drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:45 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Kasandra. Angelo šuolis 
N14. 
22:50 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018 
(kart.).
06:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Gertrūdos 
(Marijonų) bažnyčia.
06:54 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia.
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Kelias. Programa apie 
tradicines protestantų bendruo-
menes Lietuvoje. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Maisto formos (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.).
14:50 Septintasis dešimtmetis. 

Seksas, narkotikai, rokenrolas 
(kart.).
15:35 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Užkandinės malonumai 
17:10 Keistuolė 4 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Tarptautinis literatūros 
festivalis „Vilniaus lapai 2019“. 
20:15 Mano tėviškė. Šatrijos 
Ragana.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Balandis 
tupėjo ant šakos ir mąstė apie 
būtį 
23:10 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” kart.) N-7
11:30 “Univeras” 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
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “12 galimybių” -7
23:10 “Rouzvudas” 
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 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Žiedas. 
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. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai. 
22.00 Viralas. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Everestas N-7.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 

11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Valanda su Rūta (k). 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Galiu rytoj” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Savižudžių būrys N14. 
23:25 Ekstremalus greitis N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
17:55 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Monstrų universitetas” 
N-7
21:35 “Tobulos kopijos” N-14
23:45 “Pabudimas” S
01:45 “16 kvartalų” N-14 (kart.)

06:15 “CSI. Majamis” (k) N-7. 

07:10 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (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 “Daktaras Richteris” 
N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Snaiperis 3 N14. 
23:20 Priverstinis kerštas (k) 
N14. 
01:10 “Detektyvų istorijos” 
N-7.  

06:00 “Tabatos salonas” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
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” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 

N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. 
Nelauktas vaikas N14. 
22:55 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Vaiduoklis N14
00:50 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. Andy Sheppard su 
Espen Eriksen trio.
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 Užkandinės malo-
numai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa. (kart.).
13:05 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Kinijos „Didysis prizas“. Vyrai. 
Trumpoji programa. 
14:40 Klausimėlis. (kart.).
15:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Kinijos 
„Didysis prizas“. Poros. 
Trumpoji programa. 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3 Vaivorykštės 
spalvos 
17:10 Keistuolė 4 N-7.

18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas. 
20:20 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Laimės 
kūdikis N-7.
23:00 Smaragdo miestas 
N-14
23:45 Mano tėviškė. Dionizas 
Poška.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “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 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Barselonos 

“FC Barcelona”.
00:15 “Lemtingas posūkis 3” 
S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Žiedas. 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Pasaulio turgūs” 
Berlynas. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 lapkričio 30 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:25 Rikas, Oskaras ir pa-
vogtas akmuo 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Rudieji lokiukai ir aš 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 4 
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 
17:55 1989
18:45 Speciali laida, skirta 
Berlyno sienos nugriovimo 
30
19:15 Laisvės banga: nuo 
Vilniaus iki Berlyno. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Pinigų liūnas N-7.
00:40 Everestas N-14

06:40 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melodi-
jos” 

09:30 Kria-kria-keriai 
11:15 Viena diena Niujorke 
13:05 Nensė Driu 
15:10 Mis Slaptoji agentė 
N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Smurfai. Pamirštas 
kaimelis 
21:20 Kung Fu Joga N-7. 
23:20 Savigynos mokykla 
N14. 
00:55 Savižudžių būrys (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
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 “Alfa ir Omega” N-7
13:40 “102 dalmatinai” 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 “Išgyventi vasarą”. N-7
22:50 “Nemirtingieji” N-14

01:05 “Kaip išsirinkti vyrą” 
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 tele-
vitrina .
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 
kulinarinės 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 čem-
pionatas. Neptūnas - 
Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Mirtinas ginklas N14. 
00:20 Galutinis tikslas 2 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, 
mažos erdvės” 

14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
parduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Pabėgimas su vaikais 
N14. 
22:50 Vandens ieškotojas 
N14. 
01:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Vaiduoklis (k) 
N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. 
07:20 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
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 J.Tumas
14:40 Mano tėviškė. Juozas 
Tumas-Vaižgantas.
15:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Kinijos 
„Didysis prizas“. Poros. 
Laisvoji programa. 
16:20 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. (kart.).

16:30 Mūšio laukas.
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
19:00 Dainuoju Lietuvą.
19:15 Dauntono abatija 6 
N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Leidimas žudyti N-14. 
23:10 Sostinės dienos 2019. 
Frans (Švedija).
24:00 Klausimėlis. (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 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Pavojingiausios Pietų 
Afrikos gyvatės” (kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pavojingiausios Pietų 
Afrikos gyvatės” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
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 “Mis Visata Lietuva 
2019”. 
22:30 “Asteriksas ir 
Obeliksas: jos didenybės 
tarnyboj” N-7

00:50 “12 galimybių” N-7 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Emilija 
Pliaterytė. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
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 #NeSpaudai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S.Prūsaitis. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė”. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Žiurauskas. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

Kryžiažodis ,,Ratai“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyks-

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

Rugsėjo 28-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Lūšis“ teisingas atsaky-
mas -  KONTROLINIS DARBAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  48 skaityto-
jai. Tai anykštėnai J.Mieželienė, R.Vilimas, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, 
V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, R.Kavoliūnienė, A.Kavolienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, 
A.Tamulėnienė, A.Skaržauskienė, V.Urbutienė, D.Varnienė ir O.Arienė; E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; R.Puolis, V.Strazdienė 
ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;  S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė -  iš Šovenių, L.Ruša ir 
D.Rušienė iš Vilniaus, S.Želnienė iš Maželių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, A.Kuolienė 
iš Kunigiškių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, M.Risakovienė iš Dabužių, J.Aukštakojienė 
iš Ukmergės, R.Vaiginytė iš Aknystų, I.Guobienė iš Svėdasų, T.Patumienė iš Vikonių, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos,  G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, S.Krisiūnienė iš Surdegio, 
O.Petronienė iš Smėlynės, K.Rimkuvienė iš Antupių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių ir 
A.Lisauskienė iš Mickūnų..  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Lūšis“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2 ) 15 eurų čekis  atiteks  Ž.GALVANAUSKAITEI iš Anykščių. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“
Rimantas KATKEVIČIUSEuropos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo al-

janso frakcijos narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 
vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi: ir Europos Są-
junga, ir Lietuva vis dar per mažai investuoja į vaikus. 

Europarlamentarė teigia, kad vaikai turi tapti pirmuoju vals-
tybės investicijų pasirinkimu, ir klausia: „Ką renkamės: inves-
ticijas į vaikus ar vaikiškus bilietus į skurdą?“

- Gerbiama Vilija, kaip vertinate 
siūlymą jau kitais metais Lietuvoje 
tiekti nemokamus pietus ir ikimo-
kyklinukams, ir pirmokams?

- Žinoma, pritariu. Aš – už investi-
cijas į vaikus. Į garantuotą vaikystę. 

Labai gerai, kad savivaldybėms ir 
mokykloms siūloma leisti pačioms 
nutarti, koks maitinimo būdas (šve-
diškas stalas ar maistas porcijomis) 
priimtinas ir mokiniams, ir jų tė-
vams. Ir teigiu, kad toks nemokamas 
maitinimas būtų pakeliama našta 
valstybei. Juk 2008 metais gebėjome 
nemokamai maitinti visus ikimoky-
klinukus  ir pradinukus. 

- Bet juk teigiama, kad tai – pi-
nigų švaistymas vėjais: neva vaikai 
to maisto dažniausiai nevalgo? 

- Gal kai ką ir nustebinsiu, bet 
vaikai ir Lietuvoje, ir likusiame pa-
saulyje valgo. Nori valgyti, nors kai 
kurie vaikai ne visada turi ką (skur-
dą, nepriteklių patiria kas ketvirtas 
Europos Sąjungos vaikas, tarp jų – ir 
Lietuvos vaikai). Mes, suaugusieji, 
turime apsaugoti vaikus, kad jie nuo 
mažų dienų nesijaustų esantys pras-
tesni, blogesni tik todėl, kad auga 
nepritekliuje.

Ir visa tai – ne išlaidos, kaip dar 
kartais teigiama. Tai – investicijos. Į 
vaikus. Vadinasi, į valstybės ateitį. Į 
saugumą. Todėl tikiuosi, kad Lietu-
vos Respublikos Seimas, balsuoda-
mas už 2020 metų valstybės biudžetą, 
skirs pakankamai lėšų ir nemokamai 
maitinti vaikus mokyklose, ir vaiko 
pinigams. Ir tai tėra tik pradžia ku-
riant garantuotą vaikystę.

- Kokios žinios iš Europos Parla-
mento dėl Jūsų pasiūlytos europi-
nės Vaikų garantijos iniciatyvos?

- Geros. Europos Parlamente vy-
kusiuose kandidatų į Europos komi-
sarus klausymuose ypatingas dėme-
sys skirtas europinei Vaikų garantijos 
iniciatyvai, kuriai 2021–2027 metų 
ES biudžete numatyti 6 milijardai 
eurų. Būtent naujajai Europos Ko-
misijai teks užduotis sukurti Eu-
ropos vaikų garantijos iniciatyvos 
mechanizmą, taip pat ir programas, 
kuriomis tėvams teikiama parama.

Vaikų garantija reiškia ne tik ne-
mokamą vaikų priežiūrą, tinkamą 
mitybą, lygias galimybes mokytis, 
lankyti būrelius, bet ir jaukų būstą, 
sąlygas suaugusiems šeimos nariams 
dirbti ir užsidirbti, derinti darbą ir 
asmeninį gyvenimą, slaugyti sergan-
čius artimuosius. Tai ir investicijos 
į švietimą ir mokytojus, į socialines 
paslaugas ir socialinius darbuotojus, 
tai ir konkreti pagalba auginantiems 
neįgalius, sergančius vaikus.

Todėl Vaikų garantija – tai ir suau-
gusiųjų garantijos. Valstybės garan-
tijos tiems, kurie vaikus augina, au-
klėja, moko, prižiūri, slaugo ir labai 
dažnai tuo pačiu dar ir dirba keliuose 
darbuose arba apskritai neturi darbo.

- Visiems vaikams garantuoti 
vaikystę reikia milžiniškų lėšų. Iš 
kur jos?

- Klausimas yra kur kas platesnis. 
Vaikystė be bado, nepriteklių, sto-
gas virš galvos, šilti namai, artimų-
jų meilė ar bilietas į skurdą nuo pat 
ankstyvos vaikystės? Ką mes, Euro-

pos Sąjunga ir Lietuva, renkamės?
Ar galima pritarti Kauno miesto 

tarybos sprendimui, kad ne mieste 
gyvenantys tėveliai mokėtų už vai-
kus darželiuose 16 kartų didesnę 
kainą, nei mieste gyvenantieji tė-
veliai? Kas leido rūšiuoti vaikus? 
Negalima spekuliuoti vaikais ir 
tėvų jausmais siekiant savo politi-
nių tikslų.  

Kai girdžiu sakant, kad nėra pa-
kankamai pinigų nei investicijoms 
į vaikus, nei švietimui, visada at-
sakau: nuo vaikystės skurstantiems 
vaikams sunkiau sekasi mokytis, 
jų silpnesnė sveikata, vėliau jiems 
būna sudėtingiau gauti gerą darbą, 
didelė tikimybė, kad dėl to skurs ir 
jų vaikai. Mes to norime? Mes ir to-
liau pasirengę amžinai leisti milži-
niškas sumas kovai su pasekmėmis 
– su jaunimo nedarbu, su skurdu, at-
skirtimi ir menkomis pajamomis, su 
patyčiomis, nusikalstamumu, smur-
tu šeimose ir savižudybėmis?

O pinigų visada bus per mažai. 
Visada. Esmė, ką renkamės priori-
tetu. Būtent vaikai turi tapti priorite-
tu, pirmuoju valstybės pasirinkimu 
kuriant ateitį.

Užsak. Nr. 1170

Vilija Blinkevičiūtė: „Arba investicijos į vaikus ir švietimą, 
arba ir toliau bus leidžiamos milžiniškos sumos kovai su pase-
kmėmis – su jaunimo nedarbu, skurdu, menkomis pajamomis, 
nusikalstamumu“.

Pirmojo romano apmatus sugalvojo 
per nuobodų klasės susitikimą

(Atkelta iš 5 psl.)
Taigi palikau ją vertinti patiems 

skaitytojams ir tada jau norėjau 
rašyti  kažką lengvesnio...“ – apie 
patirtį pristatant kontraversiškai 
vertinamą romaną ,,Kaip žaibas“ 
kalbėjo autorė.

Užmezgė draugystę su 
Mačernio mylimąja

Rašytoja yra išleidusi ir roma-
ną apie Vytautą Mačernį - ,,Dūž-
tančios formos“. Autorė ilgą lai-
ką domėjosi šiuo anksti mirusiu, 
tačiau į mokyklines programas 
įtrauktu poetu, gyvai bendravo su 
jo mylimąja: ,,bendravau su jo se-
serimi, broliais, pažįstamais, su-
sipažinau ir su jo sužadėtine, kuri 
šiemet švęs savo 99- erių metų 
sukaktį. Ji uždara, tačiau muzie-

Aldona Ruseckaitė jaunystėje svajojo išleisti bent vieną mažą eilėraščių knygelę, o šiandien yra net dvidešimties romanų bei lyrikos rinkinių autorė.

jui perdavė daug eksponatų, nors 
savo meilės laiškus perleido tik 
būdama 96 – erių, atidavė būtent 
Maironio muziejui“. A. Rusec-
kaitė pasakojo, jog V. Mačernio 
sužadėtinė nebuvo linkusi prisi-
leisti žmonių, nesidalydavo prisi-
minimais, pasakojimais apie tra-
giškai nuo atsitiktinės artilerijos 
sviedinio skeveldros žuvusį tada 
vos 23-ejų poetą. Tačiau bėgant 
laikui moterys susidraugavo, o  
A. Ruseckaitė ėmėsi rinkti me-
džiagą knygai apie V. Mačernio 
likimą: ,,norėjosi tai aprašyti  iš 
senos moters, kuri niekada taip ir 
neištekėjo, pozicijų“, – pasakojo 
autorė. 

Romanai gimsta iš artumo

A. Ruseckaitė sakė, jog kuria 

romanus apie autorius, kurie jai 
pačiai itin artimi, o rašydama 
knygą net pasideda aprašinėja-
mojo nuotrauką namuose: ,,Kai 
manęs klausia, kas toliau, aš ne-
žinau, ar dar iš viso ką nors para-
šysiu. Kartais per kokią ,,Knygų 
mugę“ skaitytojas pakelia ranką 
ir sako: ,,Jūs dabar parašykit apie 
tą ar aną“. Tam autoriui, apie kurį 
rašai, turi beatodairiškai jausti 
susidomėjimą, turi su juo tarsi 
gyventi. Turi sirgti juo, turi būti 
viskas įdomu apie jo gyvenimą. 
Be to, autoriai, apie kuriuos para-
šiau knygas, ilgus dešimtmečius 
vienaip ar kitaip išgyvenau santy-
kį su jų gyvenimu ir kūryba. Nėra 
taip paprasta pasakyti, jog paim-
siu ir parašysiu“, – apie įkvėpimą 
ir kūrybinių prisilietimų vingius 
pasakojo rašytoja.
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Šarūnui ir jo karžygiams atminti Raimondas GUOBIS

Šeštadienį, spalio 26 –ąją, pokario partizanų sostine vadinta-
me Andrioniškyje atidengtas paminklinis akmuo žymiausiam 
Anykščių krašto partizanui, pirmųjų kovotojų junginių kūrėjui, 
Algimanto apygardos, o vėliau Rytų Lietuvos Karaliaus Mindau-
go srities vadui Antanui Slučkai - Šarūnui (1917 – 1949) bei jo 
bendražygiams. 

Kovų už laisvę ženklą pašventino Panevėžio vyskupas emeri-
tas Jonas Kauneckas, skambėjo giesmės, istorinės ir patriotinės 
kalbos.

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, padedamas 
vietinio klebono Midaugo Šakinio, šeštadienį Andrioniškyje pa-
šventino savanorių atminimo ženklus ir paminklą Aukštaitijos 
partizanams bei jų vadui Antanui Slučkai – Šarūnui.

Nenuilstantis tėvynės patriotas, buvęs partiza-
nas Jonas Kadžionis – Bėda kvietė nepaliauja-
mai kovoti už teisingą, patriotišką Lietuvą. 

Šventėje dalyvavo pasipriešinimo judėjime daly-
vavęs, kalėjęs, vėliau svarbiausiu naujosios Lie-
tuvos kariuomenės ginklininku tapęs Algirdas 
Petrusevičius.

pastabos paraštėse

Juozas RATAUTAS

Ateina moteriškė į Sodrą ir 
sako: „Paskirkit man našlės pen-
siją“. Pavartau jos asmens do-
kumentą, klausiu:  ,,Tamsta gal 
nebuvote ištekėjusi, jūsų pavardė 
mergautinė?“ ,,Kokia neteisy-
bė,- atsako,- mano kaimynka ir 
diedą turėjo, ir pinigų gauna.“ 
Ji visiškai teisi - koks skirtumas, 
turėjo ji diedą ar ne: senatvė 
visiems vienoda. Atvirkščiai 
netgi - ji lengvesnė tam, kas tu-
rėjo sutuoktinį - jam gali padėti 
vaikai, anūkai. Tokių nekorektiš-
kų nuostatų šalies teisės aktuose 
pasitaiko ne viena. Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų 
įstatymas numato daugiau nei 
dešimt pensijų rūšių, dar keletas 
iš jų yra valstybinės. Vienas 
asmuo gali gauti tris ar daugiau 
pensijų ar kompensacijų, kurios 
vargu ar pakankamai motyvuo-

tos ir logiškos, kaip ir minėtos 
moters atveju. Išbarsčius fondo 
biudžetą per daugybę išmokų 
rūšių, vidutinis šalies pensijos 
dydis siekia vos 350 eurų. Nors 
per pastaruosius kelerius metus 
pensijos neženkliai augo, o nuo 
kitų metų valdžia žada jas dar 
padidinti 8 procentais, toli gražu 
nėra kuo džiaugtis. Skurdo lygis 
tarp pensininkų yra net 41,7 
procento. Pensijos dydžio ir 
vidutinio atlyginimo  santykis 
Vakarų Europos šalyse siekia 60-
70 procentų, o pas mus -  tik 40. 
Vadinasi, mūsų senjorai skursta 
ne dėl to, kad jie mažai stengėsi 
dirbdami ir mokėdami mokes-
čius, o dėl prasto valdžios dė-
mesio jiems. Pasak ekonomisto, 
profesoriaus Romo Lazutkos, so-
cialinio draudimo išmokoms Lie-
tuvoje skiriama tik 6 procentai 
bendrojo vidaus produkto. Kad 
būtų pasiektas nors kiek oresnis 
senjorų pragyvenimo lygis, šis 
rodiklis turi siekti 8-10, net 12 
procentų šios reikšmės. Viltingai 
nuteikia tai, kad kitąmet ir 2021 
metais bazinės pensijos augimas 
bus penktadaliu spartesnis ir 
ženkliai viršys vidutinio darbo 
užmokesčio augimo tempus.

Valstybėje daug netvarkos, 
tad būtinos rimtos reformos. Ne 
pusinės, ne pagrimuotos, bet 

esminės ir tikros. O tam reikia 
tvarkos  mūsų galvose. Vienas 
socialinių tinklų komentatorius 
piktinasi urėdijų reforma. Neva 
ji bloga: atleista daug žmo-
nių, miškininkams reikia toli 
važinėti... Tai jei po pertvarkyto 
valdymo vienas žmogus padaro 
už du - vadinasi, gerai. Toks ir 
yra reformos tikslas - padaryti 
veiklą efektyvesnę. Antra, praėjo 
laikai, kai girininkas su šautuvu 
ant pečių vaikščiojo po mišką. 

Ne tik urėdija, visos valdiškos 
įstaigos reformavosi - ir ne po 
vieną kartą. Ir Sodra ruošiasi 
naujiems pokyčiams. Pirmoji re-
forma, vykusi prieš keletą metų, 
kuomet apskrityse buvo palikti 
juridiniai vienetai, nepateisino 
lūkesčių. Atsirado tarpinė biu-
rokratinė institucija tarp rajono 
Sodros skyrių ir Fondo valdybos 
Vilniuje, kuri pūtėsi, didino val-
dininkų skaičių. Naujai paskir-
tas vadovas Utenoje į pareigas 
pavaduotojais pasiėmė savo 
draugus, o dar artimesnį žmogų 
- vedėja. Jiems  labai svarbus 
tapo vadovybės vaidmuo bei 
susireikšminimas savo statuse, o 
rajonuose dirbančioms bitutėms 
atsirado papildomos biuro-
kratinės kliūtys, kurios neretai 
trukdo Sodros sistemos tikslams 
pasiekti. Draugiška ir klientus 

 Tvarkos reikia galvose
gerbianti institucija pamažu 
tapo atsiribojusi nuo aplinkos ir 
didele dalimi pakeitusi vertybinį 
supratimą. Tad artėjanti reforma 
yra sveikintina ir laukiama.

Net abejonių nekyla, jog 
reforma būtina ir savivaldos 
lygmenyje. Atsukime laiką 50 
metų atgal. Matome lygiai tokią 
pat savivaldybės struktūrą - tie 
patys skyriai, tos pašios seniū-
nijos. Tuo pat metu gyventojų 
skaičius mažėjo, viešųjų paslau-
gų sričių apimtys menko, tačiau 
valdininkų skaičius nuolat augo. 
Visgi  žmonių aptarnavimo lygis 
bei kokybė nė kiek nepagerėjo. 
Per mano minimą pusės šimto 
metų laikotarpį gyvenimo, darbo 
sąlygos, aplinkos veiksniai 
bei technologinės galimybės 
nepalyginamai pasikeitė - ne 
„gazelkom“ ar „moskvičiais“ 
važinėjam ir ne „feliksiukais“ 
ar mediniais skaitliukais skai-
čiuojam: tam pasitelkiamos mo-
dernios technologijos, technika, 
programos, internetas, mobi-
lieji telefonai... Mano manymu, 
rajone pakaktų 5-6 seniūnijų, 
turint minty, kad  kaimiškose 
vietovėse turim nemažą patirtį 
sukaupusį seniūnaitijos institutą. 
Beje, Anykščių mieste seniū-
naičių veikla nepasiteisino ir 
nepasiteisins- nenorėdamas būti 

nuobodus, nesikartosiu: apie 
tai esu rašęs. Tad nuo suma-
žėjusių administracinių viene-
tų  nenukentėtų nei viešosios 
paslaugos, nei rajono tarybos 
bei savivaldybės administraci-
jos darbo kokybė. Tik politinės 
valios tokiems pokyčiams vargu 
ar pakaks. Politikams bei naujai 
išrinktiems vadovams  verkiant 
reikia naujų kėdžių. Verkiant. 
Bus rasta aibė priežasčių, kaip 
išlaikyti valdininkų skaičių ar 
net jį didinti. Vienas partijos 
bičiulis plakatų daug išklijavo, 
kitas - susirinkime gražiai kalba, 
trečias - ranką laiku pakels -  nė 
vieno nepaliksi „ant ledo“! 
Todėl po kiekvienų rinkimų 
valdžios aparatas vis pučiasi, 
vis didėja. Valdžią reikia artinti 
prie žmogaus,- pasiteisindami 
sako valdantieji. Nejuokinga. Ne 
valdžios struktūros ar valdininkų 
krėslai turi  artėti prie mūsų, o 
palankūs žmonėms sprendimai. 
Valdžios artinimą reikia suprasti 
kaip gyventojų interesų geresnį 
supratimą bei didėjantį norą 
jiems padėti. Juk valdžia gali 
būti toli ir vis tolti nuo gyven-
tojų - niekam neklius, jeigu bus 
sėkmingai  sprendžiamos sis-
teminrės problemos, nuo kurių 
priklauso žmonių gyvenimo lygis 
bei kokybė.

Pamaldos už laisvės kovotojus 
ir tėvynę Andrioniškio bažnyčioje 
simboliškai prasidėjo vidurdienį. 
Vėliavų šilkas tarp įprastų spal-
vų, griežtu ir saikingu melsvumu 
spindėjo ir NATO bei Europos Są-
jungos simboliai, garbės rikiuotė, 
susimąstę veidai. 

Padedamas vietinio klebono 
Mindaugo Šakinio, apeigoms va-
dovavo laisvės kovotojų kapelionu 
vadinamas, sovietmečiu vadintas 
kovotoju už tikėjimo teises dva-
sininkas, nūnai vyskupas J. Kau-
neckas, taręs prasmingus žodžius 
apie pragaištingus laikus, kuomet 
Rusija ir Vokietija, sudariusios są-
jungą, pradėjo neregėto masto karą 
ir genocidą. Juk šios valstybės už-
kūrė tą pragarą, jei ne jos, nebūtų 
buvę milijonų aukų, nebūtų buvę 
nei žydšaudžių, nei partizanų, nei 
tėvynę pardavusių komunistų. Ga-
nytojas kalbėjo apie A. Slučką, ku-
ris jau 1944 m. vasarą ragino jau-
nimą neiti tarnauti sovietams, būrė 
ginkluotus būrius kovai su okupan-
tais, tapo svarbiausiu vadu, kariu, 
kurį sunaikinti sovietai labiausiai 
norėjo. Partizanų auka buvo tarsi 
tolesnio pasipriešinimo sėkla iš 
kurios sudygo ir išaugo pogrindinė 
spauda ir istorinė „Katalikų baž-

nyčios kronika“. Pasimeldus buvo 
pašventintos atminimo lentos iš 
Andrioniškio  valsčiaus kilusiems 
1919 – 1920 metų laisvės kovų sa-
vanoriams. Jose – Vyčio kryžiaus 
kavalierių Jurgio strazdo bei Petro 
Tamošiūno ir kitų tėvynės laisvės 
gynėjų pavardės: Juozas Adomo-
nis, Jonas Biliūnas, Antanas Čer-
kauskas – Čerskis, Pranas Gai-
liūnas, Antanas Galvonas, Juozas 
Gindrėnas, Pranas Janiulis, Mikas 
Kaušpėdas, Antanas Kavaliūnas, 
Povilas Kepalas, Povilas Kova-
liūnas, Grigorijus Kublickas, Jo-
nas Labeika, Juozas Lalis, Juozas 
Laskauskas, Juozas Markūnas, Jo-
nas Milčiukas, Povilas Počinskas, 
Pranas Pečkus, Antanas Pišnius, 
Povilas Ralickas, Povilas Sližys, 
Anicetas Strazdas, Jonas Šermukš-
nis, Petras Tamošiūnas, Jonas Uz-
donas, Gasparas Vitkauskas ir Kle-
mensas Žvironas. 

Jo Ekscelencija pašventino ir 
paminklą Rytų Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo srities partizanų vadui 
A. Slučkai – Šarūnui bei jo bendra-
žygiams. Didingas, masyvus, bene 
dviejų metrų aukščio laukų riedu-
lys su nerūdijančio plieno kryžiu-
mi buvo pastatytas Lietuvos Poli-
tinių kalinių ir tremtinių Anykščių 
skyriaus, daugiausia prisidėjus 
jos nariui Gerimantui Kaklauskui, 
rūpesčiu. Juodo granito lentoje 
iškaltas vado vardas, gimimo ir 
mirties datos, minimi Aukštaitijos 
partizanai, akmenyje iškaltos 1949 
m. rugpjūtį sukurtos partizanės 
Dianos Glemžaitės eilės: „O juk 
bus dar diena, kai pro vėliavų plaz-
dantį mišką/ Baltas vytis pakils ir 
padangėj aukštoj suspindės./ Mūsų 
kraujas giedos pro gimtinės velėną 
ištryškęs,/ Ir ant kapo nykaus švie-
sios taurės lelijų žydės. “

Žodį tarė Šarūno bendražygis, 
legendinis partizanas Jonas Ka-
džionis – Bėda, sveikino kovotojas 
už Lietuvos laisvę, buvęs sovieti-

nių lagerių kalinys. lietuviškų gin-
klų kūrėjas, Lietuvos Kariuome-
nės kūrėjų  sąjungos pirmininkas  
Algirdas Petrusevičius. Priminęs 
1949 metų rudens tragiškus įvy-
kius, kuomet žuvo srities vadas ir 
buvo sunaikinta beveik visa Al-
gimanto apygarda, kovų istoriją 
apžvelgė partizaninių kovų tyrinė-
tojas Gintaras Vaičiūnas. Europos 
parlamento narė Rasa Juknevičie-
nė kalbėjo apie didį pasiekimą, 
šiam parlamentui paskelbus nuta-
rimą, kuriuo visuotinai  nusikals-
tamais pripažinti ir  vadinami tiek 
fašistinis, tiek ir sovietinis režimai. 
Ji kalbėjo ir apie Rusijos klastą, 
gebėjimą veikti net per tautines - 
patriotines organizacijas. 

Trenkė Lietuvos karių automati-
nių ginklų salvė ir iškilmė baigėsi. 
Apie keturios dešimtys patriotinės 
istorijos mėgėjų aplankė Šarūno ir 
jo bendražygių žūties vietą Butkiš-
kio kaime ir bene tris valandas ke-
liavo po Šimonių girią, lankydami 
buvusių bunkerių vietas. Ką matę, 
patyrę, aptarė vakaronėje, jaukiai 
rusenant laužui prie istorinio Vai-
tlunkio ąžuolo.

Šv.Mišios už laisvės kovoto-
jus vyko Andrioniškio baž-
nyčioje.

Autoriaus nuotr.
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Septynių partizanų žūtį prisimenant...
Vytautas BAGDONAS

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 3 - iąją, Svėdasų krašte ruošia-
masi iškilmingai pagerbti vardan Lietuvos Laisvės ir Nepriklau-
somybės lygiai prieš 70 metų žuvusių partizanų šviesų atminimą. 

Pasivadinę Vaižganto vardu...

2019-uosius Lietuvos Respubli-
kos Seimas paskelbė Juozo Tumo-
Vaižganto metais, rugsėjo mėnesį 
minėjome šio lietuvių literatūros 
klasiko, visuomenės veikėjo, ka-
nauninko 150 - ąsias gimimo me-
tines. Labai simboliška, kad Vaiž-
ganto vardas skambės ir Lietuvos 
partizanų pagerbimo iškilmėse. Juk 
Laisvės kovotojai savo kuopą kaip 
tik buvo pavadinę Juozo Tumo - 
Vaižganto vardu, o pats kuopos 
vadas Albertas Nakutis – Viesulas 
– labai artimas klasiko giminaitis 
( Vaižganto vyriausiosios sesers 
Marijonos Tumaitės - Nakutienės 
anūkas). 

Albertas Nakutis gimė 1910 
metų vasario 4 d. Malaišių kaime, 
ten pat ir augo.  Daug skaitė, dar 
ankstyvoje jaunystėje įsijungė į 
to meto visuomeninių patriotinių 
organizacijų veiklą. Iki Antrojo 
pasaulinio karo vadovavo Svėda-
sų valsčiaus šaulių būriui. 1944 
metų spalio mėnesį kartu su kitais 
bendraminčiais A. Nakutis įkūrė 
pogrindinę organizaciją „Nepri-
klausoma Lietuva“ ir jai vadovavo, 
spausdino ir platino atsišaukimus, 
laikraštį „Į kovą!“, ginklavosi, už-
mezgė ryšius su kitais besikurian-
čiais partizanų būriais. Tų pačių 
metų pabaigoje, pasirinkęs Viesulo 
slapyvardį, pasiryžo gyvenimą pa-
skirti partizaninei kovai. Nuo 1945 
metų buvo Vytauto apygardos 
„Liūto“ rinktinės „Viesulo“ būrio 
vadu, o 1947 metų gegužės 1 d., 
įkūrus naują Algimanto partizanų 
apygardą, su kitais jis ėmėsi burti 
Kunigaikščio Margio rinktinę. Iki 
pat savo žūties 1949-ųjų lapkričio 
2 dieną Albertas Nakutis buvo šios 
rinktinės Juozo Tumo - Vaižganto 
kuopos vadas.

 A. Nakučio - Viesulo vadovauja-
mi kovotojai veikė ne tik Svėdasų, 

bet ir Kamajų, Šimonių bei kitose 
apylinkėse, kurios dabar priklauso 
Anykščių, Rokiškio ir Kupiškio ra-
jonams...

Septynių partizanų žūtis    

Tai atsitiko Svėdasų valsčiaus  
Drobčiūnų miške. Čia 1949-ųjų 
lapkričio 2-os dienos rytmetį, iš 
pasalų atsėlinę prie partizanų bun-
kerio, čekistai, kareiviai ir „stribai“ 
norėjo ten buvusius Laisvės kovo-
tojus paimti gyvus, tačiau sulaukė 
jų pasipriešinimo. Partizanai bandė 
išsiveržti iš mirties žiedo, bet  jėgos 
buvo nelygios. Atkakliai priešinęsi, 
septyni partizanai žuvo, bet gyvi 
priešui nepasidavė. Krito kovoje 
Algimanto apygardos Kunigaikš-
čio Margio rinktinės Juozo Tumo 
-Vaižganto kuopos vadas  Albertas 
Nakutis - Viesulas, rinktinės vado  
adjutantas Stasys Gimbutis - Rū-
kas ( g. 1921 m.), kilęs iš Svėda-
sų vlsč. Narbūčių kaimo, rinktinės 
žvalgybos skyriaus viršininkas Pe-
tras Dilys - Tarzanas, kilęs iš Ro-
kiškio apskrities Jūžintų valsčiaus 
Kulių Trako kaimo, „Viesulo“ bū-
rio vadas Kazys Palskys - Ąžuolas, 
Gintaras ( g. 1918 m. ) iš Svėdasų 
vlsč. Tadauskų  kaimo, S. Dariaus 
ir S. Girėno kuopos vadas Petras 
Černius - Tigras ( g. 1921 m.), ki-
lęs iš Rokiškio apskr. Kamajų vlsč. 
Nemajūnų kaimo; partizanai: svė-
dasiškis Jonas Meškauskas - Caras 
( g. 1924 m.), Petras Miškinis - Ša-
rūnas (g. 1922 m.) iš Svėdasų vlsč. 
Miškinių kaimo. 

Tiktai per stebuklą iš apsupties 
Drobčiūnų miške pavyko išsiveržti 
ir gyvybę išsaugoti partizanui Juo-
zui Kemekliui - Rokui ( Rimtučiui, 
Granitui), kilusiam iš Rokiškio 
apskr. Jūžintų vlsč. Šarkių kaimo. 
Jis vėliau sukūrė kovos draugų at-
minimui skirtą eilėraštį „Broliams 
septyniems“. 

Jūs žuvot tada, kai stūgavo vėjas,
Tamsų šilą dengė ūkana  juoda.
Tą Vėlinių rytą tyliai varpas gaudė,
Į mišką skubėjo budelių gauja.

Miškas verkė savo tylią raudą,
Sukniubo eglutė tyliai pakirsta.
Tuojau krito Tigras, Ąžuolas ir Rūkas,
Pravirko berželiai raudona puta.

Susiūbavo miškas, lenkėsi berželiai, 
Viesulas, Eimutis kovėsi narsiai.
Klastingai pakirsti, krito tarp viks-
velių,
Lūpos sušnabždėjo: „Sudiev jums, 
draugai“...

(Taip rašė vienintelis Drobčiūnų 
mūšyje išlikęs gyvas partizanas 
Juozas Kemeklis. Šį eilėraštį išsau-
gojo gyva paimta ir suimta enkave-
distų Šimonių girios mūšyje 1949 
m. pabaigoje partizanė Elena Vale-
vičiūtė – Uoksienė - Nida, gyvenu-
si Svėdasų vlsč. Galvydžių kaime. 
Žūtbūtiniame mūšyje 1951 metais 
krito ir šis partizanas. Jis palaido-
tas gimtinėje – Jūžintuose...).

Visi septyni nukauti Drobčiūnų 
miške partizanai, kaip jau būdavo 
įprasta, pamesti ant grindinio Svė-
dasuose, prie „stribynės“. Po kurio 
laiko išniekintų partizanų kūnai 
buvo išvežti iš miestelio į Bajorų 
kaimą, kur vietiniai gyventojai smė-
lyje iškastose duobėse  laikydavo 
per žiemą bulves, daržoves. Taigi, 
tose duobėse paskubomis ir buvo 
užkasti Laisvės kovotojų kūnai...

Okupantų aktas apie čekistų 
karinę operaciją

Anykštėnas, Lietuvos kariuo-
menės kūrėjų savanorių sąjungos 
savanoris Albinas Gudonis, kuris 
su šeima pokario metais gyveno 
Svėdasų valsčiaus Narbūčių kai-
me, visokeriopai rėmė „miško 
brolius“ ir atmintyje išsaugojo 
daug  prisiminimų apie partizanų 
kovas, prieš kurį laiką Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejui per-
davė dokumento kopiją. To rašto 
kopiją Albinas gavo iš Utenoje 
gyvenusio buvusio partizanų ryši-
ninko, kraštotyrininko, daug ver-
tingų prisiminimų apie partizaninį 
judėjimą surinkusio ( dabar jau 
šviesios atminties) Stasio Indra-
šiaus - Drąsučio, o dokumentą ar-
chyvuose surado žuvusio partiza-
no Stasio Gimbučio – Rūko brolis 
Gasparas Gimbutis.

1949 metų lapkričio 2 dieną, 
tuoj po partizanų žūties, Svėda-
suose rusų kalba rašomąja maši-
nėle MGB (Valstybės saugumo 

ministerijos) Kauno valdybos I - 
ojo tardymo skyriaus viršininkas 
majoras Fominych, III -iojo šau-
lių bataliono 298 -o pulko vadas, 
kapitonas Pelevin  ir MGB Kauno 
valdybos operatyvinis įgaliotinis, 
vyresnysis leitenantas Skakauskas 
surašė Aktą apie Kupiškio apskri-
ties Svėdasų valsčiaus Drobčiū-
nų miške įvykdytą čekistų karinę 
operaciją, kurios metu,  sulaukus 
„banditų ginkluoto pasipriešini-
mo, susišaudant buvo užmušti 
septyni banditai“. Toliau Akte iš-
vardytos nukautų partizanų pavar-
dės, slapyvardės : Nakutis Alber-
tas - „Viesulas“, Gimbutis Stasys 
- „Rūkas“, Miškinis Petras –„Ša-
rūnas“, Černius Petras- „Tigras“, 
Dilys Petras - „Eimutis“, „Tarza-
nas“, Palskys Kazys - „Gintaras“, 
„Ąžuolas“. Sąraše ties septintu 
numeriu įrašyta: „Neatpažintas 
banditas“. (Kaip vėliau paaiškėjo, 
tai buvo partizanas Jonas Meš-
kauskas - Caras).  Taip pat tame 
pačiame popieriaus lape buvo 
nurodyta, kad „bunkeryje paimti 
banditų dokumentai ir jiems pri-
klausę ginklai: 1 kulkosvaidis, 2 
šautuvai „CBT“, 4 įvairūs auto-
matai, 3 pistoletai, 3 revolveriai 
„Nagan“, 3 minos, 750 vnt. šovi-
nių, taip pat 2 rašomosios mašinė-
lės, 1 šapirografas...

Amžinojo poilsio vieta – 
Kunigiškių kapinės

Partizanų artimieji vieną nak-
tį kūnus iš Bajorų duobių slapta 
išsikasė ir palaidojo Kunigiškių 
kaimo kapinėse. Kad nekiltų ko-
kių nors įtarimų, kapinėse nebuvo 
supilti atskiri septyni kapai, nebu-
vo pastatyti kryžiai, antkapiniai 
paminklai. Tiktai partizanų arti-
mieji, toje vietoje sodindami gė-
les, degindami žvakeles, apie tuos 
kapus žinojo. Kiti net nenutuokė, 
kas amžinojo poilsio atgulė šiose 
nuošalaus kaimo kapinaitėse...

1991 metų lapkričio 16-ąją Ku-
nigiškių kapinėse vyko didelės 
iškilmės. Čia tuometinis Svėdasų 
Šv. Arkangelo Mykolo parapijos 
klebonas, Anykščių dekanato de-
kanas, kun. Vladas Rabašauskas  

pašventino septynių partizanų 
kapus, kuriuos papuošė gražūs 
vienodos spalvos antkapiniai pa-
minklai iš granito su išrašytomis 
Alberto Nakučio, Stasio Gim-
bučio, Kazio Palskio, Petro Čer-
niaus, Petro Miškinio, Petro Dilio, 
Jono Meškausko pavardėmis. Ša-
lia šių septynių paminklų atsirado 
dar ir aštuntas. Tai  partizanų vado 
Alberto Nakučio brolio Stasio 
Nakučio ( gim. 1922 m.) simbo-
linis kapas. Partizanas St. Nakutis 
su dar keliais bendražygiais buvo 
suimtas Šimonių girios slėptuvė-
je. Nuteistas 15 metų kalėjimo, 
jis mirė Norilsko lageryje. Ten 
ir buvo palaidotas, o Kunigiškių 
kapinėse jo atminimą mena tiktai 
granito antkapis...

Netoli partizanų kapų iškilo 
originalus paminklas Laisvės ko-
votojams – varpinę primenantis 
bokštas su skambančiu varpu vir-
šuje. Tokį obeliską suprojektavo, 
gerai žinomas šalies architektas, 
tuo metu išėjęs į užtarnautą poilsį, 
pradėjęs ūkininkauti gimtajame 
Vaitkūnų kaime Bronius Kaz-
lauskas. Buvęs partizanų rėmėjas, 
aktyvus sąjūdininkas, (dabar jau 
šviesios atminties) Br. Kazlauas-
kas, negailėjo jėgų, sveikatos, kad 
Kunigiškių kapinėse palaidotų 
partizanų atminimas būtų deramai 
pagerbtas. Jo brolis, doc. dr. Gvi-
das Kazlauskas kaip 1991-aisiais, 
taip ir dabar, parodė sveikintiną 
iniciatyvą organizuoti Svėdasų 
krašto  kovotojų už Lietuvos Lais-
vę ir Nepriklausomybę pagerbimo 
iškilmes. 

Svėdasų seniūnija pasirūpino, 
kad būtų sutvarkyta Kunigiškių 
kapinių teritorija, nuvalyti spėję 
samanom apeiti partizanų pamin-
klai.

Tačiau seniūnija neturėjo jokių 
galimybių atkurti tai, ką  kapinė-
se piktavaliai žmonės išniekino. 
O ilgapirščiai be jokio sąžinės 
graužimo pavogė paminklo viršū-
nėje įtaisytą varpą, nutraukė prie 
varpo pritvirtintą lyną. Neliko be 
piktadarių dėmesio ir įspūdingą 
architekto Br.Kazlausko pamin-
klą juosusios masyvios metalinės 
grandinės – pavogtos ir jos...  

Lapkričio 3-iąją, sekmadienį, Anykščių rajono savivaldybė, 
Svėdasų seniūnija, Kauno anykštėnų draugijos Vaižgantiečių 
klubas, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus ir asociacija Vaiž-
gantiečių klubas „Pragiedrulys“ kviečia pagerbti ir prisiminti 
prieš 70 metų Drobčiūnų miške žuvusius Vaižganto partizanų 
kuopos vado Alberto Nakučio - Viesulo ir kitų Laisvės kovotojų 
atminimą.

• Nuo 10 val. Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje kle-
bonas, kun. Raimundas Simonavičius ta proga aukos Šv. Mišias. 

• Nuo 11 val. 30 min. Kunigiškių I kaimo kapinėse vyks čia palaidotų 
Lietuvos partizanų pagerbimo iškilmės „Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė 
aukos reikalauja...“ ( Dalyvaus ir mintimis dalysis partizanų artimieji, 
giminės, bendražygiai, Anykščių rajono vadovai, Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai, Lietuvos šaulių sąjungos nariai ir kt. svečiai).

• Kapinėse vyks ir muzikinė-literatūrinė kompozicija,  kurioje pasiro-
dys Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus etnografinis ansamblis, 
generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus (Kaunas) auklėtiniai ir 
pedagogai, Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos jaunieji šauliai, 
literatai, Rokiškio ,,Senamiesčio“ progimnazijos moksleiviai ir kiti ren-
ginio dalyviai. 

• Po oficialiosios dalies (maždaug nuo 13 val. 30 min.) bus lankomas 
Kunigiškiuose veikiantis Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, apžiūri-
mos atnaujintos ekspozicijos ir ta proga parengta architekto, dailininko, 
Buriatijos tremtinio Jono Lukšės istorinė - vizualinė paroda „Lietuvos 
partizanų takais“.  Muziejaus kiemelyje uteniškiai šauliai  vaišins šau-
liška koše ir arbata. 

Organizatoriai maloniai kviečia!

Informacinis rėmėjas – „Anykštos“ leidinių grupė

Architekto Broniaus Kazlausko suprojektuotas originalus pa-
minklas primena varpinę.

Autoriaus nuotr.

Juozo Tumo-Vaižganto var-
du pavadintos kuopos vadas, 
rašytojo giminaitis Albertas 
Nakutis – Viesulas. 
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įvairūs

MOZAIKA

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

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

PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Žemės ūkio žemę 
apaugusią krūmais.
Įvairią medieną.
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.
El. p.: aldaspat@gmail.com

Nuoma

Išnuomoja butą tvarkingame 
bendrabutyje. Kaina 60 Eur/mėn.

Tel. (8-627) 06592.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus, įdėklus, pečius, 
krosnis.

Tel. (8-610) 08039.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

Jei norite ką nors padovanoti, toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Ar reikia baimintis naujų tradicijų?savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Keičiasi laikai, keičiasi ir mirusiųjų pagerbimo tradicijos. Kokios šiandien jos yra Anykščių 
rajone?

Ar sutinkate, kad į mirusiųjų pagerbimo tradicijas jau braunasi ir įvairios mados?
Kaip žiūrite į tai, kad Anykščių rajono mokyklose vis dar triukšmingai švenčiamas Helovynas?

Tikrai taip!: „Helovynas nėra 
mirusiųjų pagerbimo tradicija. Tai 
tik pramoga.“

Jonas: „Man labai negražu, kad 
kapinėse kertami medžiai. Pasižiū-
rėkite, kokios nejaukios naujosios 
Anykščių kapinės plyname lauke.“

Leonas: „O man gražios nau-
josios Anykščių kapinės. Ir žalu-
mynų, ir gėlių pakanka. Paminklai 
originalūs, meniški.“

Jonas: „Geriau Troškūnai negu 
naujosios Svėdasų kapinės. Baisiai 
atrodo neapsodintas laukas. Kaip 
kokioj Rusijoj. Ir iš kur šita mada 
kirsti ant kapinių medžius, o naujas 
kapines daryti laukuose užėjo?"

Jonui: „Tai laidokis Troškūnų 
kapinėse prieš koplyčią, po ąžuolu. 
Ten kapavietę sunku susirasti neiš-
nešus 5 maišų lapų. Vietiniai reko-
menduoja be šalmo ten nesirodyti, 
nes bet kada gali lūžti šaka.“

Siūlau: „Miško žemėje negalima 
rengti kapinių. Siūlau susirinkti ant 
Beždžionių tilto ir pareikalauti pa-

keitimų iš valdžios.“

Tai kad: „Lietuviai turi helovyno 
atitikmenį - Užgavines, tad nereikia 
jau labai šventus vaidinti. Kas dėl 
Vėlinių, tai jos, kaip pastebiu, pra-
randa populiarumą, prieš kokia 15 
metų mašinų keliuose ir prie kapi-
nių būdavo daugiau, nors ir mašinų 
keliuose buvo mažiau, o dabar lap-
kričio 1 kasmet eismas vis mažėja, 
nes žmonęs pradeda suvokti, kad 
šita šventė pavirto kažkokia buta-
forija, vietoj ramybės įsivyrauja 
skubėjimas, kapai užverčiami žva-
kutėmis, plasmasinėmis gėlėmis ir 
kitomis šiukšlėmis taip tik panie-
kinant mirusiųjų atminima, atrodo, 
jog ši šventė prarado savo prasme, 
ja pasinaudojo prekybininkai kaip 
ir kokiomis kalėdomis. Šiaip tai ge-
riau jau per metus karta nuvažiuoti 
pas seniai lankytus draugus, gimi-
nes, kol jie dar gyvi, nei kad ant tų 
kapų, vis vien ten jau žmogaus ne-
bėra, tik kaulai, tai dabar ir vyksta 
tokios kaip ir kaulų garbinimo var-
žybos, su tais kapais dalis lietuvių 
baigia nuprotėti su vis rausinėja-
mais darželiais ir vis didesniais, vis 

brangesniais paminklais kapinėse, 
dėl to kiti suvokdami visa ta absur-
da ir nebelanko kapų, taip ir nyksta 
Vėlinės, jos ir taip seniai prarado 
savo esmę: ar helovynas, ar Vėli-
nės -  tai jau prekybininkų šventės, 
beje, helovynas anksčiau Amerikoje 
buvo švenčiamas kaip kad derliaus 
nuėmimo šventė, o į ką pavirto? Į tą 
patį, ką ir Vėlinės, Kalėdos“.

X - man: „Jei jau kalbėti apie 
Helovyno šventes mokyklose, svar-
biausia, kad viskas vyktų laisva 
valia, laisvu pasirinkimu. Kas nori 
- eina, kas nenori - ne. Ne ir tuo 
atveju, jei to atsisako nors vienas 
žmogus iš visos klasės. Žmogų ir jo 
pasirinkimą gerbti privalu. Reikėtų 
atsiklausti ir tėvelių nuomonės, jei 
ši šventė organizuojama jaunesnių-
jų klasių mokinukams. Savaime 
aišku, būtų ne pro šalį ir psichologo 
komentaras šia tema, nes visgi tokių 
linksmybių tema ne pati jaukiausia, 
o netgi priešingai - kelianti nerimą , 
baimę. Galų gale, kad tokios links-
mybės nepaliktų juodųjų pėdsakų 
atskirų jaunų asmenybių pasąmo-
nėje, kurie, subrendus ir užaugus 

žmogui, nesukeltų nesveiko noro 
garbinti mirties kultą bei neišpro-
vokuotų neprognozuojamiems po-
elgiams. O taip tai, iš esmės, tegul 
paklausa diktuoja iniciatyvą.“

Mindaugas: „Egzorcistas ku-
nigas Valkauskas skelbia, kad da-
lyvaujant Helauvyne galima prisi-
šaukti piktą dvasią, būti apsėstam, 
ir rekomenduoja saugotis nuo tokių 
žaidimų.“

Tikrai ne: „Vėlinės sena šventė. 

Reikia apankyti kapines, po jų -gi-
mines. Tik žvakių tų plastiko induo-
se nereikia krauti. Aš perku tik po 
dvi stikliniuose dėkluose, o į vidų 
dedu plastikines. Vis mažiau teršiu 
gamatą.“

Senjorė: „Helovyną švenčia jau-
nimas, o jų tėvai tebėra gyvi ir apie 
artimųjų netektį jie įsivaizduoja ki-
taip - ne taip skaudžiai, kaip palai-
doję tėvus.“

Britanijoje naikinamos 
išstojimui iš ES spalio 31-ąją 
skirtos monetos

Didžiosios Britanijos iždas pra-
dėjo lydyti monetas, skirtas anks-
čiau numatytam Jungtinės Karalys-
tės išstojimui iš Europos Sąjungos 
spalio 31 dieną, antradienį pranešė 
vietos žiniasklaida, remdamasi  Fi-
nansų ministerijos pateikta infor-

macija.
Pratęsus „Brexit“ terminą, bus 

sunaikinta tūkstančiai 50 pensų 
nominalo monetų. Lėšas šių mo-
netų kaldinimui skyrė Karališkoji 
monetų kalykla iš savo pajamų, jos 
nebuvo paimtos iš mokesčių mo-
kėtojų kišenės, nurodė Britanijos 
finansų ministerija.

„Mes vis tiek nukaldinsime mo-
netas, skirtas išstojimui iš ES, bet 

į apyvartą jos pateks tik po to, kai 
tikrai išstosime [iš ES]", – nurodė 
ministerijos atstovas.

Pasak jo, ant monetų bus iškal-
dintas užrašas „Draugystė su viso-
mis valstybėmis“ ir JK išstojimo iš 
ES data. 

Paprastai Didžiosios Britanijos 
50 pensų monetos kaldinamos iš 
vario ir nikelio lydinio.

Anksčiau buvo planuota, kad 10 
tūkstančių monetų, skirtų Britani-
jos išstojimui iš ES, galės įsigyti 
kolekcininkai. Planuota, kad viena 
50 pensų atminimo moneta kai-
nuos 10 svarų (apie 11,6 euro). 

Tailando karalius už „svetima-
vimą“ atleido kelis karališkuosius 
sargybinius

Tailando karalius atleido keturis 
karališkosios sargybos narius, iš jų 
du – už „svetimavimą“.

Šie nauji valymai karališkuosiuo-
se rūmuose buvo atlikti po to, kai 
67 metų karalius Maha Vajiralong-
kornas atėmė visus titulus iš savo 34 
metų konsortės už „nelojalumą“.

Šįkart monarchas įsakė atleisti du 
sargybinius iš „miegamųjų dalinio“, 
antradienį vakare paskelbė karališ-
kasis leidinys „Royal Gazette“.

„Jie įvykdė nepriimtinų veiksmų 
ir užsiėmė svetimavimu“, – sakoma 
pranešime.

Du kiti gvardiečiai, neatitinkantys 
karališkosios sargybos standartų, 
irgi buvo atleisti be jokios kompen-
sacijos, nurodė leidinys.

Tailando karališkoji šeima yra sau-
goma griežtų įstatymų prieš šmeižtą, 
faktiškai užkertančių kelią bet kokiai 
jos kritikai šioje šalyje.

Tačiau pastarieji valymai suteikė 
retą progą pažvelgti į didelę įtaką 
turinčių rūmų ir vienos turtingiausių 
monarchijų pasaulyje gyvenimą.

-BNS
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parduoda

Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Superkame KARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

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.

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 - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

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

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

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

Tel. (8-608) 44340.

Parduodame
EKOLOGIŠKĄ ŠIENĄ 

IR ŠIENAINĮ
Anykščių ir Rokiškio rajonuose.
Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.

Nekilnojamasis turtas

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.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

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

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

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 - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

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

Tel. (8-608) 39334.

Arklį.
Tel. (8-609) 39341.

Perpuvusį galvijų mėšlą, mai-
šais. Atveža.

Tel. (8-623) 86576.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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.

siūlo darbą

Reikalingas mini krautuvo bob-
cat operatorius. Atlyginimas nuo 
1200 Eur. Patirtis ne mažiau nei 
3 m.

Tel. (8-645) 66768.

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

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

Reikalinga tvarkinga, 
be žalingų įpročių šeima, 

gyventi ir prižiūrėti sodybą 
Molėtų r. Mokamas minima-
lus atlyginimas, suteikiamas 

gyvenamas plotas.
tel. (8-656) 49075.

Reikalingas žmogus pašerti ke-
letą karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

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“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

teleloto Žaidimas nr. 1229 Žaidimo data: 2019-10-27 Skaičiai: 41 28 20 38 63 67 32 43 73 48 02 39 27 14 29 52 61 50 18 
08 36 62 75 35 59 53 15 40 72 42 37 34 49 33 21 19 30 17 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 74 13 06 54 05 57 55 60 11 45 24 
64 69 07 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 10047.00€ 2 Užbraukus įstrižai-
nes 59.00€ 203 Užbraukus eilutę 2.00€ 9697 Užbraukus keturis kampus 5.00€ 4535 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0431329 
Automobilis JEEP COMPASS 0069715 Automobilis JEEP COMPASS 024*435 Dėmių šalinimo piešt. ELECTROLUX 001*325 
Dėmių šalinimo piešt. ELECTROLUX 048*670 Išmanioji apyrankė Xiaomi 035*912 Išmanioji apyrankė Xiaomi 040*522 Išmanioji 
apyrankė Xiaomi 020*551 Išmanioji apyrankė Xiaomi 004*597 Išmanioji apyrankė Xiaomi 017*899 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
045*731 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0328628 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0374664 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0321279 Išmanioji 
apyrankė Xiaomi 0294533 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0427667 Išmanioji apyrankė Xiaomi 045*754 Kavos aparatas Delonghi 
042*556 Kavos aparatas Delonghi 004*520 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 0199147 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 0119601 
Knyga NEREGĖTA LIETUVA 0425921 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 0163608 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 0355044 Knyga 
NEREGĖTA LIETUVA 011*076 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 024*279 Kompiuteris LENOVO IdeaPad N4000 009*242 Kuponas 
degalams Circle K 023*101Kuponas degalams Circle K 011*736 Kuponas plovyklai Circle K 028*676 Kuponas plovyklai Circle K 
035*066 Pakvietimas į TV studiją 008*445 Pakvietimas į TV studiją 001*260 Pakvietimas į TV studiją 035*826 Pakvietimas į TV 
studiją 003*820 Planš. komp. Samsung TAB A T290 025*987 Radijo žadintuvas Thomson 040*361 Radijo žadintuvas Thomson 
034*224 Radijo žadintuvas Thomson 032*137 Siurblys-šluota BOSCH BBH22041 025*585 Telefonas Samsung Galaxy A10
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mėnulis
Spalio 31 - lapkričio 3 d. - 
jaunatis
Lapkričio 4 d. - priešpilnis

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

šiandien

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.
Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

lapkričio 3 d.
Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė.

lapkričio 4 d.
Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, 
Vitalijus, Vitalius.

Prabangus kruizinis laivas patyrė 
katastrofą ir į negyvenamą salą iš-
metė tik dešimt žmonių. Netrukus 
prasidėjo badas ir išsigelbėjusieji 
nutarė, kad trauks burtus ir vieną 
iš jų suvalgys. Vieną dieną suvalgė 
vieną, kitą dieną - kitą, kol paga-
liau atėjo eilė iki vieno turtuolio.

- Na, ką, balandėli, vilkis savo 
„versačius”, nusikabinėk auksines 
grandines, tuoj tave valgysim.

- Ei, nejuokaukit, aš tuoj pa-
skambinsiu su mobiliaku savo 
draugeliams, jie atskris su malūns-
parniais, atgabens visokio maisto 
ir dar visus namo parskraidins!

- Tai ko tu iš pat pradžių taip ne-
padarei?!!! Juk tiek žmonių suval-
gėm! - nustebo išlikę gyvieji.

- Aš galvojau, kad čia viskas įei-
na į kelionės programą, - patraukė 
pečiais turtuolis.

***
Mergina skambina vyrui.
- Brangusis, į mano mašinos kar-

biuratorių vandens pribėgo.
- Oho, tu dar net ir tokį žinai. 

Kur jis yra ar bent žinai?
- Na, dabar tai ežere...

***
Suvalkietis skambina i redakci-

ją. Diktuoja skelbimą:
- Mirė Jadzė.
Operatorė:
- Galite diktuoti daugiau, 5 žo-

džiai nemokami.
Suvalkietis:
- Mirė Jadzė, parduodu Opel 

Astra.

***
Pokalbis šeimoje:
- Vietoje to, kad mokytis, tu 

lakstai paskui mergas!
- Tėti…
- Ir nepertraukinėk manęs, kas 

čia tėvas?!!!
- Abu, tėti, abu…

Amiliutė skaito Salomėją Nėrį ir lanko artimųjų kapus
,,Kloja žemę lapų šilkas,
Į kapus kelelis pilkas.
Ten palaidota motulė,
Ten tėvelis tyliai guli..."

Perskaičius poetės mintį 
Ašara sūri jai krinta -
Amiliutė eis į kelią,
Leisis aplankyt kapelių.

Kapelius išpuoš gėlelėm, 
Nustatys šviesiom žvakelėm
Ir sau tyliai parymojus
Trauks namo persižegnojus.

O nameliuose jau laukia
Pulkas giminių suplaukęs:
Broliai, sesės, dėdės, tetos - 
Vaišių nepristigs dėl svečio -

Juk nuo seno surėdyta, -
Kai kapeliai aplankyti,
Reik visiems gražiai susėsti
Ir meilingai pakalbėti...

Skelbiama prenumerata 2020-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės ,,Anykštą“ ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje. 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
80 cm įstrižainės televizorius. 

Prizo steigėjas - parduotuvė ,,TECHasas“ (Žiburio g.12, Anykščiai).

Kiti prizai: 
penki MB ,,Anykščių dvaras“ sviestiniai šakočiai (Šaltupio g. 26, 

Anykščiai),  

penki UAB ,,Boresa“ parduotuvės ,,Viskas žvejui“ 20 eurų čekiai 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai),

penki ūkininko Algio Bukausko mėsos gaminių parduotuvės 
20 eurų čekiai (Vilniaus g. 18, Anykščiai), 

dešimt Anykščių baseino „Bangenis“ kvietimų dviem asmenims 
apsilankyti šioje įstaigoje.   

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į ,,Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g. 29, LT29145, Anykščiai).

„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

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.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! 
,,Anykštoje“ viskas tikra!


