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,,Šilelio“ leidėjai pripažino esantys 
melagiai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po ,,Anykštos“ pradėto karo, siekiant sąžiningos konkurenci-
jos, laikraščio ,,Šilelis“ leidėjai buvo priversti pripažinti esantys 
melagiai. Spalio 5-ąją ,,Šilelis“ dar nurodė, neva yra leidžiamas 
3000 egzempliorių tiražu, o kitas laikraščio numeris, išėjęs po sa-
vaitės, jau neva atspausdintas 1400 egzempliorių tiražu. 

Nuo spalio 12-osios skaičiai melagių laikraščio metrikoje nebe-
sikeičia - rašomas tas pats 1400 egzempliorių tiražas.

Laikraščio ,,Šilelis“ tiražas per savaitę sumažintas nuo 3000 iki 
1400 egzempliorių.

Vietoj keliuko - kelionės 
į Molėtus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, lapkričio 5-ąją, 
Utenos apylinkės teismo Molė-
tų rūmai tęsė buvusio Anykščių 
mero Kęstučio Tubio baudžia-
mosios bylos nagrinėjimą. 

Teisme liudijo Antrųjų Kur-
klių kaime esančios  UAB 
,,VLI Timber“ vadovai -  tėvas 
ir sūnus Rimantas ir Darius 
Lackai. Posėdis prasidėjo po 
pietų ir užtruko iki darbo die-
nos pabaigos, iki kurios UAB 
,,VLI Timber“ direktoriaus 
D.Lackaus apklausos nespėta 
pabaigti. K.Tubio ir D.Lackaus 
kalbos apie keliuko, vedančio 
į pastarojo įmonės teritoriją, 
asfaltavimą ir paramą eksmero 
visuomeniniam komitetui yra 
vienas iš trijų K.Tubio bau-
džiamosios by-
los epizodų.

UAB ,,VLI Timber“ direktoriaus Dariaus Lackaus bandymai iš-
asfaltuoti kelią, vedantį į jo įmonės teritoriją, baigėsi ,,valdiškų 
namų“ durų varstymu. 13 psl.

11 psl.

Anykščių 
PSPC 
įdiegta eilių 
valdymo sistema 

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS: 

„...jeigu burblenimai apie vis 
prastėjančią Anykščių ligoninės 
būklę yra tik dabartinės rajono 
valdžios savotiškas kerštas 
K.Tubiui už išėstą buvusį ligo-
ninės direktorių Dalį Vaiginą, 
- tuomet reikia 
liautis...“ 4 psl.

Komunalininkai 
pradėjo dirbti 
blogai po 
atleidimo iš 
darbo

5 psl. 6 psl.
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Lietuvoje kas ketvirtas gyvena 
skurde. Skurdo riba – 345 eurai 
mėnesiui. Iš tiesų, skurde gyven-
tų kas antras, jeigu ši riba būtų 
kaip Europoje – 800 eurų. 

Bet mes vertiname fasadą. Kuo 
labiau jis aptrupėjęs, tuo gražes-
nės dekoracijos. Praeitais metais 
beveik 19 procentų miestiečių ir 
28 procentai kaimiečių neturėjo 
prieigos prie interneto. Tačiau 
be interneto net ir mokesčius su-
simokėti sunku. O savivaldybė, 
siekdama pagerinti vargšų dalią, 
informaciją apie kompensacijas 
ir paramas skelbia tik savo sve-
tainėje ir Feisbuke.

Konkursas. Svėdasų seniūnijos 
seniūnu sieks tapti devyni preten-
dentai. Konkursas vyks gruodžio 2 
dieną.

Muzika. Anykštietiškų šaknų tu-
rinti  islandų lyriškoji grupė „Low 
Roar“ lapkričio 8-ąją dieną  išleido 
naują dainų albumą 'ross' ir šiandien 
pristatė vaizdo klipą naujajame albu-
me esančiam kūriniui ,,Slow Down“. 
Vieno  iš grupės narių -  Ryan Kara-
zijos -  senelio brolis Balys Karazija 
1926 metais įkūrė „Anykščių Vyną“. 

Personalas. Anykščių ligoninės 
gydytojų anykštėnų amžiaus vidurkis 
siekia 60,3 metų, vidutinis slaugos 
specialistų amžiaus vidurkis - 52,7.  
Anykščių ligoninėje šiuo metu nedir-
ba nė vienas jaunas specialistas iki 30 
metų.

Paroda. Anykščių menų inkubato-
rius - menų studija šį mėnesį Vokieti-
joje dalyvauja parodoje ,,Bazaar Ber-
lin 2019“, kur pristatomi Anykščių 
kūrėjų darbai. Tai - jau antras kartas, 
kai įstaiga vyksta į šią parodą. ,,Baza-
ar Berlin 2019“ - tai tarptautinė meno, 
amatų, dizaino bei natūralių produktų 
iš viso pasaulio paroda. Kasmet ši 
paroda vyksta nuo 1962 metų. Par-
odą kasmet aplanko kelios dešimtys 
tūkstančių lankytojų.

Ekologija. Anykščių baseinas 
,,Bangenis“ prisijungė prie gamtos iš-
saugojimo iniciatyvos ir skelbiasi at-
sisakęs vienkartinių plastiko stiklinių. 
Baseino lankytojai, užuot vartoję jas, 
raginami naudotis gertuvėmis.

Įranga. Andrioniškio Šv.Apaštalų 
Petro ir Povilo bei Viešintų 
Šv.arkangelo Mykolo bažnyčiose 
planuojama įrengti garso aparatūrą. 
Tokios iniciatyvos ėmėsi klebonas 
Mindaugas Šakinis: internete ragina-
ma, kad tikintieji bažnyčių įgarsinimo 
projektus paremtų piniginėmis auko-
mis. Andrioniškio bažnyčiai reikia 2 
800 Eur, o Viešintų bažnyčiai - 5 800 
Eur. 

Dovana. Miškininkai pradėjo 
gyventojams nemokamai dalyti egli-
šakius augalams dengti. Eglių šakų 
buvo galima pasiimti praėjusį penk-
tadienį Pavarių girininkijoje. Tai dar 
bus galima padaryti ir ateinantį penk-
tadienį, lapkričio 15 dieną.
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spektras

Temidės svarstyklės

Nelaimė. Lapkričio 7 dieną,  
apie 16.56 val., Anykščiuose, 
A. Baranausko a., moters (g. 
1966 m.) vairuojamas lengvasis 
automobilis ,,Mazda 5“ pėsčių-
jų perėjoje partrenkė moterį (g. 
1931 m.), kuri dėl politraumos ir 
dubens kaulų lūžimo paguldyta į 
Vilniaus universitetinės ligoninės 
reanimacijos skyrių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Keliautojas. Lapkričio 6 die-
ną,  apie 18.30 val.,  Anykščiuose, 
Liudiškių-Rubikių g. sankryžoje, 
vyras (g. 1984 m.), gyvenantis 
Svėdasų seniūnijos Grikiapelių 
kaime, Mokyklos g., būdamas ne-
blaivus (nustatytas 2,29 prom. gir-
tumas), vairavo automobilį ,,Ford 
Focus“, jo nesuvaldė ir įvažiavo 
į pakelės griovį. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Radinys. Lapkričio 5 dieną gau-

tas moters, gyvenančios  Anykš-
čiuose, Ažupiečių g., pranešimas, 
kad Kurklių seniūnijos Janpolio 
kaime, mirusio tėvo namuose, 
rado dėžutę, kurioje buvo revol-
verio tipo ginklas ir 28 šoviniai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Chuliganas. Lapkričio 4 dieną,  
apie 10.15 val., Troškūnuose, Ne-
priklausomybės a., parduotuvėje 
,,Aibė“, vyras (g. 1958 m.) keikė 
necenzūriniais žodžiais, grasino, 
sudavė delnu vieną smūgį į veidą 

moteriai (g. 1967 m.), gyvenančiai 
Troškūnuose, Žemaitės g. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Užpuolikas. Lapkričio 4 dieną,  
apie 14.45 val., Anykščiuose, S. 
Nėries g., Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinės mokyklos teri-
torijoje, viešoje vietoje, neblaivus 
(nustatytas 1,76 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1999 m.) sumušė jau-
nuolį (g. 2002 m.).Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Anykščių kultūros centro režisierius 
darbuojasi ir Utenoje

Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas ben-
dradarbiaus su Utenos kultūros centru - statys spektaklį šeimai 
,,Batuotas katinas“.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Spektaklio premjera vyks gruo-
džio 16, 17 ir 19 dienomis. 

Režisierius Jonas Buziliauskas 
,,Anykštai“ sakė, kad kvietimo 
bendrdarbiauti sulaukė iš Utenos 
kultūros centro direktoriaus Eriko 
Druskino, su kuriuo yra pažįsta-
mas jau daugelį metų.

,,Lietuvoje visi režisieriai vie-
ni kitus pažįsta. Dieve, kiekgi čia 
tos Lietuvos... E.Druskinas dirbo 
Anykščių kultūros centro reži-
sieriumi, aš - Rokiškio. Dalyvau-
davome bendruose festivaliuose, 

renginiuose, taip ir suspažinome“, 
- sakė J.Buziliauskas.

Bendradarbiavimas su Utenos 
kultūros centru Anykščiuose dir-
bančiam J.Buziliauskui - jau nebe 
pirmas.  Su Kupiškio kultūros cen-
tru J.Buziliauskas statė spektaklį 
apie Vaižgantą, kuriame pats ir 
įkūnijo garsųjį iš Anykščių krašto 
kilusį klasiką.

,,Batuotas katinas“ - proginis, 
žiemos šventėms skirtas spekta-
klis, kurį režisierius kuria ne su 
teatru, o Utenos kultūros centro 

darbuotojais. 
Pasak J.Buziliausko, bendradar-

biavimas tarp skirtingų kultūros 
centrų prideda daugiau įvairovės, 
spektakliai įgyja kitokį braižą bei 
stilių.

57-erių J.Buziliauskas prisipa-
žino, kad darbas Utenos kultūros 
centre daug laiko neatima - repe-
ticijos vyksta  ne per dažnai, rytais 
arba savaitgaliais, todėl tai netruk-
do paties kūrybiniams planams ar 
numatytoms Anykščių kultūros 
centro teatro gastrolėms.

Utenos kultūros centras tikisi, 
kad graži dviejų miestų ir kūrėjų 
bičiulystė ateityje pakvies ir į kitus 
naujus kūrybinius atradimus.

Anykščių kultūros centro re-
žisierius Jonas Buziliauskas 
su Utenos kultūros centro 
direktoriumi Eriku Druskinu 
pažįstamas jau daugelį metų.

Protestai. Honkonge penk-
tadienį mirė studentas, patyręs 
galvos sužalojimų, kai nukrito 
per susirėmimus su policija. Jau-
nuolio mirtis išprovokavo naują 
demokratijos aktyvistų judėjimo 
pasipiktinimo bangą ir pakurstė 
būgštavimus dėl naujų smurtinių 
neramumų. 22 metų Alexas Chow 
yra pirmasis studentas, žuvęs per 
jau penkis mėnesius vykstančius 
protestus, nors tiksli tos dienos 
įvykių eiga ir jo nukritimo aplin-
kybės yra migloti ir kelia daug 
klausimų. Protestuotojai tvirtina, 
kad dėl A. Chow mirties kalta 
policijos taktika. Į žinią apie stu-
dento mirtį jie reagavo ragini-
mais penktadienio vakarą visame 
mieste organizuoti gedulingus 
budėjimus, o savaitgalį toliau 
rengti demonstracijas. „Šiandien 
mes gedime Honkongo kovotojo 
už laisvę“, – socialiniame tinkle 
„Twitter“ parašė žinomas demo-
kratijos aktyvistas Joshua Won-
gas. Interneto pokalbių svetaines, 
kuriomis dažniausiai naudojasi 
aiškių lyderių ir vadovybės netu-
rintis protestų judėjimas, greitai 
užliejo raginimai rinktis į gedu-
lingus budėjimus dėl A. Chow 
mirties. Pirmadienį paryčiais A. 
Chow buvo atvežtas į ligoninę 
po protestuotojų ir policijos su-
sirėmimų Ceung Kvan O rajone. 
Jį ištiko koma. Penktadienį ryte 
ligoninėje buvo konstatuota vai-
kino mirtis. 

Cerkvė. Popiežius Pranciškus 
penktadienį pažadėjo padėti ati-
daryti rusų sentikių cerkvę Romos 
istorinėje dalyje, po susitikimo su 
pontifiku pareiškė Pasaulinės sen-
tikių sąjungos vadovas Leonidas 
Sevastjanovas. „Tai buvo mano 
pirmasis susitikimas su popiežiu-
mi nuo Sąjungos įkūrimo. Kalbė-
jomės apie galimybę gauti leidimą 
pastatyti Romoje sentikių maldos 
namus. Popiežius pasakė, kad 
visokeriopai prie to prisidės“, – 
naujienų agentūrai „Interfax“ sakė 
jis. L. Sevastjanovo sumanymu, 
būsimoje šventovėje vienu metu 
galės melstis apie 150 žmonių, o 
pavadinti ją planuojama Sergijaus 
Radonežskio – „šventojo, kuris 
yra Senovės Rusios simbolis, ir 
tuo pačiu gerbiamas popiežiaus 
bei italų“ – garbei. Per susitiki-
mą L. Sevastjanovas padovanojo 
Pranciškui XX amžiaus pradžios 
medinę sentikių ikoną, vaizduo-
jančią Sergijų Radonežskį. Šis 
šventasis žinomas tuo, kad de-
monstruodamas savo nuolankumą 
naudodavosi tik mediniais indais, 
be kita ko, ir per eucharistijos ap-
eigas. Pasak jo, Italijoje yra dide-
lė sentikių bendruomenė, turinti 
apie 20 tūkst. žmonių – daugiau-
sia rumunų, moldavų ir ukrainie-
čių. Dauguma jų išvyko iš šalies 
po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 
1991 metais, ieškodami geresnio 
gyvenimo.

Nedarbas. Nedarbo lygis šaly-
je spalio mėnesį buvo 7,9 proc. – 
0,1 procentinio punkto mažesnis 
nei rugsėjį. Palyginti su pernai 
spaliu, šiemet nedarbo rodikliai 
nepakito. Lapkričio 1 dieną ša-
lyje registruota beveik 136 tūkst. 
darbo neturinčių žmonių, rodo 
Užimtumo tarnybos duomenys. 
Į tarnybą spalio mėnesį kreipėsi 
25,4 tūkst. bedarbių. Mažiausias 
nedarbas birželį fiksuotas Klai-
pėdos (6,3 proc.), didžiausias – 
Utenos apskrityje (11,2 proc.).

Muziejuose konferencijų ruduo Martynas DuLKĖ

Anykščių a. Baranausko ir 
A. Žukausko – Vienuolio me-
morialinio muziejaus muzieji-
ninkams ypač turtingas konfe-
rencijų buvo šių metų ruduo:  
rengė konferencijas, skirtas 
Siaurojo geležinkelio bei kan. 
Juozo Tumo – Vaižganto jubi-
liejams, aktyviai dalyvavo ko-
legų rengiamose, o spalį paži-
nimo ir sklaidos keliai nuvedė 
ir į brolišką Maduonos miestą 
Latvijoje.

Tarsi didesnei šventei rengda-
masis, spalio 23 dieną  muzieji-
ninkas Raimondas Guobis skaitė 
pranešimą ‚,Svėdasų bažnyčia: 
misija Alaušo pakrantėse“ pasau-
linei misijų dienai skirtoje kon-
ferencijoje „Adomynės apylinkių 
bažnyčios: istorija ir dabartis“ 
šiemet mažąja kultūros sotine pa-
skelbtoje Adomynėje. Kupiškio 
rajono pakraštyje, beveik ties riba 
su Anykščių žemėmis, įsikūręs 
bažnytkaimis, jau daugelį metų 
viliojantis puikiais mediniais XIX 
amžiaus pradžioje ponų Žuraus-
kių statytais dvaro rūmais bei ku-
linarinio paveldo gardėsiu - „pa-
grabinėmis bandelėmis“ , šiemet 
nustebino renginių gausa ir tapo 

tikriausiu kultūros žiburiu plačiai 
apylinkei.

Rytojaus dieną minėtas paskaiti-
ninkas kartu su kolega, muziejaus 
kuratoriumi Tautvydu Kontrima-
vičiumi nukeliavo į Maduoną, kur 
dalyvavo latvių muziejininkų su-
rengtoje tarptautinėje konferenci-
joje „Lokaliniai tyrinėjimai: atra-
dimai ir netektys“. Istorinių žinių 
sklaidos ir bičiuliško dalijimosi 
patirtimi puota tęsėsi visą die-
ną – buvo perskaityti net devyni 
pranešimai. Kalbėta apie Biržų – 
Maduonos bendruomenės kūrimą-
si, apie Latvijos piliakalnius. Jų 
skaičius jau artėja prie pusšimčio: 

vien šiemet surasta  40 piliaviečių, 
ypač įdomios įtvirtinimų ežerų sa-
lose liekanos, kone daugiausia jų 
aptikta Maduonos apylinkėse.

 T. Kontrimavičius kalbėjo apie 
poetą, „Anykščių šilelio“ autorių, 
vyskupą Antaną Baranauską, jo 
reikšmę lietuvių kultūrai,  giminės 
istorijos tyrinėjimus ir muziejaus 
Anykščiuose įkūrimą. Latviams 
kilo klausimų apie lietuviškų pa-
vardžių kilmę.  R. Guobis dalijosi 
kaimų istorijos tyrinėjimo patirti-
mi ir kaip pavyzdį pateikė darbo 
ypatybes, renkant ir užrašant 1900 
– 1940 metų Butėnų kaimo isto-
riją. Prisiminęs, kad šiemet - vie-

tovardžių metai,  išraiškingai ke-
letą Butėnų vietovardžių pateikė 
apmąstyti latviams. Nepamiršo ir 
anų laikų kaimo ryšių su Latvija, 
apie kurį liudija du latviški dvi-
račiai – „latviukai“, vienas radijo 
imtuvas VEF, žinia apie Lietuvos 
rinktinės pergalę Europos krepši-
nio čempionate 1939 m., įveikus 
latvius. Galiausiai latviškai padė-
kojo už pakvietimą ir priminė, kad 
lietuviai ir latviai yra broliai. Ta 
proga senas lietuvio bičiulis, bu-
vęs Maduonos muziejaus istorikas 
Indulis Zvirgzdins padovanojo 
istorinį tautos ženklą – ugnies ir 
aušros žvaigždę „Auseklį“. 

Nuotrauka konferencijai Latvijoje atminti.

Laimingai apsivertė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar,  lapkričio 8-ąją, po vidurdienio, kelyje Mačionys-Bur-
biškis apsivertė automobilis ,,Ford Galaxy“ . Posūkyje vairuoto-
jas nesuvaldė automobilio.

Tame kelio ruože, kur įvyko 
avarija - ribojamas greitis. Tikė-
tina, kad pagyvenęs vairuotojas 
galėjo viršyti leistiną greitį.

Laimei, per avariją nei vairuo-
tojas, nei kartu su juo važiavę 
du keleiviai nenukentėjo. Visi 
žmonės iš automobilio išlipo be 
specialiųjų tarnybų darbuotojų 

pagalbos. Kadangi nukentėjusių 
žmonių nėra - avarija priskiriama 
techninių įvykių kategorijai. 

Šiais metais Anykščių rajono 
keliuose žuvo vienas žmogus. Ne-
laimė įvyko spalio 5-ąją Anykš-
čiuose, J.Biliūno gatvėje,  kai 
žuvo visureigį kliudęs motocikli-
ninkas. 

,,Ford Galaxy“ netoli Mačionių, kelio posūkyje, atsigulė ant stogo.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

EIP: kelią skinasi naujovės 
ir naujos technologijos
Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai 

ir Lietuvos ūkininkai susivienijo tam, kad pieno ir 
galvijų ūkiai taptų inovatyvesni ir konkurencingesni, 
o juose gaminama produkcija – dar kokybiškesnė. Ir 
tai – tik vienas pavyzdžių, kaip prie šalies žemės ūkio 
ateities prisideda Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavi-
mas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms 
kurti ir jų veiklai vystyti“. 

Tikslas – didinti 
produktyvumą

Aleksandro Stulginskio uni-
versitetas drauge su devyniais 
partneriais nuo 2017 m. vyk-
do projektą „Konkurencingas 
ūkis“. Tarp partnerių – ūkinin-
kai iš Kėdainių, Marijampolės, 
Biržų rajonų. Būtent jų ūkiuose 
yra auginami ir išbandomi įvai-
rūs augaliniai pašarų priedai bei 
jų mišiniai, kurie pagal nustaty-
tą cheminę ir planuojamo raci-
ono sudėtį papildo pagrindinius 
pašarus svarbiais mitybiniais 
komponentais ir biologiškai ak-
tyviomis medžiagomis. 

Po mišinių paruošimo vyk-
domi šėrimo bandymai, vėliau 
bus atliekami pieno ir mėsos 
kokybės tyrimai bei gyvulių 
sveikatingumo ir reprodukcinių 
savybių tyrimai, inovacijų eko-
nominio efektyvumo ir plataus 
inovacijų pritaikymo galimybių 
vertinimas.

Projekto autoriai tikisi, kad 
šėrimo inovacijos pieno ir mė-
sos galvijų ūkiuose didins jų 
produktyvumą, mažins gamy-
bos sąnaudas ir produkcijos sa-
vikainą bei gerins gaminamos 
produkcijos kokybę. 

Beveik 2 milijonai Eur

Paraiškas pagal KPP prie-
monės veiklos sritį „Parama 
EIP veiklos grupėms kurti ir jų 
veiklai vystyti“ galima teikti ir 
šįmet – jos priimamos nuo lap-
kričio 4 d. iki gruodžio 31 d. 
Šiam paraiškų teikimo etapui 
skirta 1 834 880 Eur paramos 
suma. 

Pagal veiklos sritį remiama 
ūkininkų, miško valdytojų, 
mokslininkų, žemės ir miškų 
ūkio konsultantų ir kitų kaimo 
plėtros sektoriaus dalyvių ben-
dra veikla, kurios tikslas – tai-
kant žinias ir inovacijas plėtoti 
konkurencingą ir tvarų žemės ir 
miškų ūkį.

Paraiškas paramai 
gauti gali teikti EIP 
veiklos grupės, kurių 
projektų galimybių 
studijos yra patvirtin-
tos ministerijos. EIP 
veiklos grupę turi su-
daryti ne mažiau kaip 
trys subjektai. Pažy-
mėtina, kad įgyven-
dinant projektą pa-
reiškėjo ir partnerių 
bendradarbiavimas 
yra itin reikšmingas. 
Pareiškėjas privalo 
reguliariai konsul-
tuotis su partneriais, 
informuoti juos apie 
projekto įgyvendini-
mo eigą, raštu sude-
rinti projekto pakeiti-
mus ir pan. 

EIP veiklos grupės 
projekto galimybių studijos ren-
giamos pagal vieną iš šių temų: 
tvaraus dirvožemio naudojimo, 
augalų produktyvumo didinimo 
ir produkcijos nuostolių maži-
nimo, augalų sveikatos, kenks-
mingų organizmų ir piktžolių 
kontrolės, ūkininkavimo sistemų 
pritaikymo mažinant klimato 
kaitos poveikį, gyvūnų gerovės, 
sveikatingumo ir aplinkosaugos 
standartų užtikrinimo gyvulinin-
kystės ūkiuose ir kitos įgyvendi-
nimo taisyklėse nurodytos pro-
jekto įgyvendinimo temos.

Paramos intensyvumas 
priklauso nuo investicijų

Didžiausia paramos suma EIP 
projekto galimybių studijoje nu-
matytam bandomajam ir produktų, 
procesų ir technologijų plėtojimo 
bei tobulinimo projektui žemės 

Projekto autoriai tikisi, kad šėrimo ino-
vacijos pieno ir mėsos galvijų ūkiuose 
didins jų produktyvumą, mažins gamy-
bos sąnaudas ir produkcijos savikainą 
bei gerins gaminamos produkcijos ko-
kybę. 

Freepik.com nuotr. 

ir miškų ūkio srityje įgyvendinti 
siekia iki 200 tūkst. Eur. 

Paramos intensyvumas gali 
skirtis, atsižvelgiant į įsigyja-
mas investicijas: EIP veiklos 
grupės bendradarbiavimo, pro-
jekto viešinimo ir projekto įgy-
vendinimo išlaidas numatyta 
finansuoti iki 100 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų. Pro-
jekto įgyvendinimo išlaidoms 
paramos intensyvumas, priklau-
somai nuo įgyvendinimo išlaidų 
rūšies bei sektoriaus, pagal kurį 
įgyvendinamas projektas (gy-
vulininkystė, augalininkystė ir 
kt.), gali būti iki 60 proc., iki 70 
proc. arba iki 100 proc. visų tin-
kamų finansuoti išlaidų.

Parama finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.
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elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Ar lankotės 
kino 
teatruose?

Beata ŠAPOKIENĖ:

- Lankausi Anykščių kino na-
muose. Mačiau daug ,,Kino pava-
sario“ filmų. Paskutinis matytas - 
,,Nijolė“ ir ,,Kita tylos pusė“. Abu 
puikūs.

Tomas ZASAS:

- Kino teatruose lankausi kartais. 
,,Joker“ -  paskutinis buvo matytas 
filmas. Žiūrėjau ,,Forum Cinemas“ 
kino teatre  Vilniuje.

Jolanta SAKALAUSKAITĖ - 
GRAŽIENĖ:

- Kino teatre žiūrėjau  lietuvių 
naują filmą ,,Leónė. Bėganti į švie-
są“.

Aistė VILKAITĖ:

- Aš taip pat kino teatre žiūrėjau 
kino filmą ,, Leónė. Bėganti į švie-
są‘. Rekomenduoju jį pasižiūręti 
tiems, kurie dar nematė.

Čia pavydo scena?

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, kaltinamasis, 
teisme uždavė klausimą liudi-
ninkui Dariui Lackui: 

,,Kada maloniau jautėtės - ar po 
apsilankymo pas mane, ar po to, 
kai pas jus apsilankė pareigūnai?“

Būtų gelbėjęs kalbėjimas 
pašnibždomis...

Giedrius DANĖLIUS, K.Tubio 
advokatas, teisme paklausė liu-
dininko D.Lackaus: 

,,Kokiais kitais žodžiais meras 
turėjo suformuluoti paramos pra-
šymą, kad nebūtų jaučiamas spau-
dimas?“

Atvyko pats seniūnas! Pats 
Kurklių seniūnas!

Darius LACKUS, verslinin-
kas, liudininkas K.Tubio byloje, 
išgirdęs teisėjos Monikos Bene-
tės klausimą, kaip jis jautėsi, 
kai apžiūrėti keliuko atvyko 
Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus: 

,,Jūs norite, kad atsakyčiau, jog 
buvo perdėtas dėmesys? Jaučiau-
si, kad reikalai tvarkosi greitai.“

Šiukšles iš įmonės išnešiojo-
te?

Alfrydas SAVICKAS, buvęs 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis darbuotojas, apie tvarką 
šioje bendrovėje: 

,,Kai aš nuėjau dirbti į komuna-
linį, buvo baisu, betvarkė, komu-
nalinis buvo paverstas šiukšlynu. 
Sutvarkėme viską, tai dabar pasi-
darėme blogi. Su buvusiu direk-
toriumi Jonu Žukausku mes daug 
tenai ką padarėme“.

Žmonės pagalvos, kad kažkas 
visai naują policininką išmetė...

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direkto-
rius, apie tvarką prie atliekų 
konteinerių: 

,,Policininko ar komunalininko 
prie kiekvieno konteinerio tikrai 
nepastatysime.“

Profesinis įprotis....

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, kreipė-
si į Anykščių ligoninės direkto-
rių Audrių Vasiliauską: 

,,Kiekviename jūsų  atsakyme 
pirmiausia girdisi atodūsis ir tada 
kažkoks pagrindimas.“

Teks virgulėmis ieškoti ligų...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
rentgeno aparato pirkimą: 

,,Su rentgeno aparatu situacija 
yra bloga. Šansų, kad nupirksime 
naują, šiemet vis mažėja.“
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Kokia gero vandens kaina?
Mažame miestelyje gyvenantis gruzinas guodėsi pas jį 

besivečiuojančiam lietuviui: ,,Kalbama, jog mums uždės 
mokestį už vandenį. Belieka, kad orą, niekšai, apmokes-
tintų!“ 

Lietuviai, nesvarbu, kur begyventų, didmiesčiuose ar 
kaimuose, nesistebi, kad už centralizuotai tiekiamą vande-
nį reikia mokėti. Tačiau visuomet kvestionuojama kaina.

Pinigų gali išleisti tik 
tiek, kiek uždirbi

Alvydas Gervinskas, UAB 
,,Anykščių vandenys“ direk-
torius, šiai savivaldybės įmo-
nei vadovauja kiek mažiau nei 
pusantrų metų. ,,Kodėl esate 
blogas žmogus? Kodėl anykš-
tėnai turi mokėti už vandenį. 
Ir dar brangiai?...“ - paklau-
sėme UAB ,,Anykščių vande-
nys“ direktoriaus. ,,Anykščių 
vandenys“ yra uždaroji akcinė 
bendrovė, kurios 100 procen-
tų akcijų priklauso Anykščių 
rajono savivaldybei, taigi, pa-
tiems anykštėnams. Taigi - ne 
mano čia biznis“, - juokavo 
A.Gervinskas.

Dabartinis ,,Anykščių van-
denų“ vadovas ilgai dirbo pre-
kybos versle, turėjo nuosavą 
įmonę, buvo Anykščių rajono 
meru, vadovavo banko pada-
liniui. Taigi, A.Gervinską gy-

venimas visuomet vertė skai-
čiuoti. ,,Pinigų gali išleisti 
tiek, kiek jų uždirbi. Žinoma, 
gali skolintis, tačiau paskolas 
taip pat turėsi atiduoti ir, kas 
skaudžiausia vartotojui, pa-
lūkanas įskaičiuodamas į pa-
slaugos kainą“, - dėstė UAB 
,,Anykščių vandenys“ direk-
torius. Be ES fondų finansinės 
paramos, be savivaldybės pa-
ramos vandentvarkos projektų 
įgyvendinti būtų neįmanoma.

Investicijos pasiekė 
dešimtis gyvenviečių

,,Anykščių vandenys“ eks-
ploatuoja ir prižiūri Anykščių 
miesto ir 36 rajono gyvenvie-
čių geriamojo vandens tiekimo 
sistemas, užtikrina nuotekų 
šalinimą mieste ir rajono gy-
venvietėse. Vandens tiekimui 
miesto vandenvietėje naudoja-
mi 6, rajono gyvenvietėse - 34 

arteziniai gręžiniai, 25 van-
dens gerinimo (nugeležinimo) 
įrenginiai Anykščių mieste 
ir rajone gerina vandens ko-
kybę – pašalina iš požeminio 
vandens geležies perteklių. 
,,Anykščių vandenys“ prižiūri 
239 kilometrus vandentiekio ir 
146 kilometrus nuotekų vamz-
džių. 239 km. - tai nuo Anykš-
čių iki Vilniaus ir atgal. Dar ir 
galas iki Kavarsko lieka...

Žinia, ir gręžinius, ir vamz-
džius reikia remontuoti, su-
sidėvėjusius keisti naujais, 
likviduoti avarijas vandens 
tiekimo ir nuotekų tinkluose. 
Čia lyg ir kasdieniai, rutininiai 
darbai, ir būtinosios išlaidos.

Didžiulius pinigus kainuo-
ja vandentvarkos projektai. 
Paskaičiuota, kad 2013-2018 
metais ,,Anykščių vandenys“ 
padarė aštuonis didelius pro-
jektus, kurių bendra vertė - be-
veik 10 mln. eurų. Investicijos 
ir jų skaičiuojamoji grąža taip 
pat daro įtaką vendens tieki-
mo ir nuotekų šalinimo kainai. 
Per minimą laikotarpį vanden-
tiekio ir (ar) kanalizacijos inf-
rastruktūros gerinimo darbai 
atlikti Anykščiuose, Vėjališky-
je, Ažuožeriuose, Svėdasuose, 
Kavarske, Pumpučiuose, Dau-
ginčiuose, Janušavoje, Troš-
kūnuose, Smėlynėje, Vaidlo-
nyse, Čekonyse, Kirmėliuose, 
Senuosiuose Elmininkuose, 
Dabužiuose, Debeikiuose, Le-
liūnuose, Burbiškyje. Minima 
10 mln. eurų investicijų suma 
- ne vien ,,Anykščių vande-
nys“ lėšos: 2013-2018 metų 
laikotarpiu vykdyta intesyvi 
Europos Sąjungos fondų para-
ma, kuri šiuo metu yra gerokai 
sumažėjusi.

Investicijos į infrastruktū-
ros plėtrą nėra tik tiesioginiai 
bendrovės finansiniai resursai. 
Žinia, darbus atlieka rangovai, 
tačiau, vykstant projektams, į 
juos savo laiką ir energiją turi 
įdėti ir ,,Anykščių vandenų“ 
darbuotojai, kuriems už atsi-
davimą įmonei ir neskaičiuo-
jamas darbo valandas direkto-
rius sakė esąs labai dėkingas.

Šiemet baigtas vandentie-

kio ir nuotekų tinklų plėtros 
projektas Kurklių miestelyje, 
pradėtas vandentiekio ir nuo-
tekų tinklų projetas ,,Šaltu-
pio“ sodų bendrijoje bei Ke-
blonyse. Numatomi smulkesni 
projektai, pavyzdžiui, pagrin-
dinės nuotekų siurblinės re-
novacijos I etapas, vandens 
bokšto mieste renovacijos 
projekto parengimas ir darbų 
pradžia, susidėvėjusių siur-
blių keitimas naujais. Bendra 
2019-2021 metų įgyvendin-
tų ir planuojamų įgyvendinti 
UAB,,Anykščių vandenys“ 
projektų ir investicijų vertė – 
beveik 4 mln. eurų.

Žvelgiant geografiškai, 
,,Anykščių vandenys“ yra 
vienintelė įmonė, kurios in-
vesticijos neaplenkia ir atokių 
Anykščių rajono gyvenviečių. 
Šiuo požiūriu, yra net šioks 
toks paradoksas - iš kaimų 
traukiasi sveikatos priežiūros 
bei švietimo įstaigos. Jau net 
ir maršrutiniai autobusai nebe 
į visus kaimus beužsuka, o 
,,Anykščių vandenys“ dažnai 
atlieka greičiau socialines, o 
ne verslo paslaugas..

Nebijo likti ,,šeštas“

A.Gervinskas ,,Anykščių 
vandenys“ direktoriumi tapo 
laikinai mero pareigas einant 
vicemerui Sigučiui Obele-
vičiui. Rinkimų kampanijos 
metu buvo K.Tubio visuome-
ninio komiteto koordinatorius. 
Pastarasis eks - titulas šiuo 
metu nėra didelis privalumas 
A.Gervinskui. O dar ir vanduo 
nepinga, atvirkščiai – jis, pa-
gal valstybinės energijos re-
guliavimo tarnybos skaičiavi-
mus, gali brangti. „Sunku būtų 
paneigti, kad kaina – svar-
biausias dalykas gyventojui. 
Investicijos, kurias darome, 
yra mažiau matomos, mažiau 
jaučiamos, svarbiausia – galu-
tinis tikslas: didėja galimybė 
centralizuotu vandens tiekimu 
ir nuotekų šalinimu pasinau-
doti vis daugiau rajono gyven-
tojų, kai iš krano bėga švarus 
vanduo ir kokios sąskaitos 

pasiekia pašto dėžutę. Todėl 
vienas svarbesnių mūsų užda-
vinių yra nuolat informuoti ir 
kantriai aiškinti gyventojams, 
kad investicijos į jų gerovę 
būtinos, o investicijos, kaip 
ir viskas, – kainuoja. Žinoma, 
esu įsipareigojęs lėšas naudo-
ti efektyviai ir taupiai. Geriau 
suprasdami vieni kitus, galime 
ir geriau dirbti“, – aiškino A. 
Gervinskas.

Pasak dabartinio ,,Anykščių 
vandenų“ vadovo, jam pasise-
kė, kad buvę vadovai taip pat 
atsakingai valdė įmonę, nenu-
stekeno jos, kaip yra nutikę 
kitur Lietuvoje. ,,Perėmiau 
bendrovę, kuri nebuvo ,,nuva-
ryta“, kuri, naudodama savo ir 
ES lėšas, stengėsi atlikti inves-
ticijas. Mano garbės reikalas - 
tęsti buvusių vadovų pradėtus 
darbus. Labai nesinorėtų, kad 
kažkas, kas perims įmonės vai-
rą po manęs, vėliau keiksnotų, 
sukdamas galvą, kaip užlopyti 
bendrovės biudžetą“, - tikino 
UAB,,Anykščių vandenys“ di-
rektorius A.Gervinskas.

Katlėrių - Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos vandentvar-
kos projekto vertė daugiau nei milijonas eurų. Darbus atlieka 
UAB,,Žilinskis ir CO“ .

UAB,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Ger-
vinskas sako, kad 2019-
2021 metų jo vadovaujamos 
bendrovės planuojamos in-
vesticijos siekia per 4 mln. 
eurų. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

,,jeigu kas turi pasakyti tai, 
kas sukliudys šiai santuokai,   
tesako dabar arba tenutyla 
amžiams“, - taip ar kažkaip 
panašiai sakoma amerikietiš-
kuose filmuose. Iš viešai girdėtų 
Anykščių ligoninės direkto-
riaus Audriaus Vasiliausko 
pasisakymų sprendžiu, kad jis 
nebus mano kumyras. Švelniai 
tariant...  Tačiau kai studija-
vau pedagoginiame, medicinos 
žinių nedaug gavau. Sunku man 
jo medicininį profesionalumą 
vertinti. Ir apie A.Vasiliausko 

vadybinius-administracinius 
gebėjimus aiškios nuomonės 
neturiu. Tik iš nuogirdų... 

,,Viską nuosekliai išsiaiškinsiu 
ir nubausiu ką pakliuvo!“  - 
sakoma kariuomenės kalambūre. 
Su Anykščių ligonine ir vyksta 
,,kas pakliūva“. Patys rajono 
vadovai tęsia gražią buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio tradiciją viešai kritikuoti 
Anykščių ligoninės vadovą, 
paslaugas ir kolektyvą. jeigu 
ligoninėje netvarka - direktorių 
reikia atleisti iš darbo. Gal net 
jis pats išeis, jeigu jam bus aiš-
kiai pasakyta: ,,Brolau, ne savo 
rogėse sėdi“.   

Tačiau jeigu burblenimai 
apie vis prastėjančią Anykščių 
ligoninės būklę yra tik dabarti-
nės rajono valdžios savotiškas 
kerštas K.Tubiui už išėstą buvusį 
ligoninės direktorių Dalį Vaigi-
ną, - tuomet reikia liautis. Var-
dan Anykščių ateities dera rasti 
valios ir nustoti keršyti, baigti 
kovoti su vėjo malūnais. jau 
esu ne kartą rašęs, kad Anykš-
čių ligoninė yra ne tik vienas 
didžiausių mūsų rajono darb-
davių, bet ir įstaiga, generuo-

janti milžiniškas netiesiogines 
miesto ir miestelėnų pajamas. 
Net K.Tubio teismas Molėtų 
ekonomikai padeda: liudininkai 
ir advokatai pietauja šio miesto 
kavinėse, degalinėse įsipila 
kuro. O ligoninė skatina ne tik 
prekybą gėlėmis ir saldainiais. 
Medikamentai, ligonių maitini-
mas, patalynės skalbimas...

Rėkdami, kokia baisi mūsų 
ligoninė, 
ją suėsime. 
Sukramty-
sime iki pat 
pamatų. 
Sveikata 
- bran-
giausias 
žmogaus 
turtas, todėl jo niekas neatiduos 
į abejotinos reputacijos kontoros 
rankas. Na, gal tik tie, kurių 
pačių reputacija abejotina, arba 
tie, kurie neturi alternatyvų - 
nebepaeina, nebepavažiuoja ir 
neturi artimųjų.

Drįstu teigti, kad didelė dalis 
Anykščių rajono mokyklų buvo 
sunaikinta dėl rietenų ir dėl 
tuometinės rajono valdžios 
impotencijos arba kerštingumo. 

Surdegio pagrindinė mokykla 
likviduota, nes valdžia nerado 
kitų būdų, kaip atleisti mokyklos 
direktorių. Situacija panaši į tą, 
kurioje girtas vyras grįžta namo 
ir neranda kišenėse buto raktų. 
Žino - yra raktai, bet neran-
da... Žmogelis mąsto logiškai 
- nusirengia striukę, ją laiptinėje 
sudegina ir pelnuose lengvai 
randa raktus. 

Raguvėlės pagrin-
dinės mokyklos pro-
blemą konservatoriai 
ir socialdemokratai 
tol sprendė, kol galų 
gale išsprendė visu 
šimtu procentų. Nėra 
mokyklos - nėra 
problemos. Ir dėl 

Kurlių mokyklos likimo didžioji 
kaltės dalis krinta ant politikų. 
Gal buvusi direktorė jūratė 
Kašinskienė ir nėra angelas. 
Greičiausiai ji - ne angelas... 
Bet kur tada žiūrėjo jos veiklą 
prižiūrinčios institucijos? Kiek 
atsimenu, per visų griūvančių 
mokyklų braškėjimą politikai 
stengėsi identifikuoti kaltuosius. 
Nusiplaunam rankas, viešai 
paskelbiam, kuriai konkrečiai 

įstaigai galas ir... neva tas galas 
atslenka nepastebimai... 

Grįžtant prie ligoninės valdy-
mo, grįžtu prie tradicinio klausi-
mo - kuo A.Vasiliauską keisime? 
Klausė kas D.Vaigino, ar jis vėl 
sutiktų imtis vadovavimo ligoni-
nei? Įtariu, neklausė... Kodėl? 
Todėl, kad dėmesio D.Vaiginui 
bus per daug, reikšmingas besąs 
pasijus. Amžinoji ligoninės 
direktorių pavaduotoja ir dažna 
laikinoji vadovė Virginija Pažė-
rienė imsis vadovo naštos? 

jei pradžioje išmesime 
A.Vasiliauską, o paskui pradė-
sime naujo ligoninės direkto-
riaus paiešką, V.Pažėrienei gali 
atsibosti laikinai vadovauti. Kas 
bus, jeigu ji galų gale spjaus 
į viską ir nuspręs mėnesį kitą 
pasišildyti Egipte?            

Įstaigų direktorių kėdės nėra 
labai šiltos vietos. Tiksliau, tos 
vietos šiltos, tačiau žmogaus 
prie konkrečios vietos priderini-
mas dažnai ilgai užtrunka: geri 
vadovai į provincijos valdiškas 
įstaigas nesiveržia, o tie, kurie 
veržiasi, dažnai būna ne visai 
tobuli. Arba atvirkščiai – čiut 
čiut per daug ,,paturbinti“. 

„...geri vadovai į pro-
vincijos valdiškas įs-
taigas nesiveržia, o tie, 
kurie veržiasi, dažnai 
būna ne visai tobuli...“
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Anykščių PSPC įdiegta eilių valdymo sistema 
„Norėtume, kad mūsų įstaiga ne tik teiktų kokybiš-

kas sveikatos priežiūros paslaugas, joje dirbtų aukš-
čiausios kvalifikacijos medikai, bet ir koja kojon ženg-
tume su modernėjančio pasaulio naujovėmis. 

Jau nieko nebestebina, kad vienu iš gydytojų dar-
bo įrankių tapo kompiuteriai, kad užsiregistruoti 
pas mediką galima ne tik telefonu, bet ir internetu, o 
kad galėtumėm kontroliuoti pacientų srautus, įvedėm 
elektroninę eilių valdymo sistemą“, – apie paskutinę 
įstaigoje atsiradusią naujovę kalba Anykščių rajono 
Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė. 

Naujoji sistema – ir 
pacientų gerovei

Jau mėnuo, kai Anykščių 
PSPC veikia eilių valdymo 
sistema – ir įstaigos darbuoto-
jai prie jos jau įpranta, ir paci-
entai nereiškia tiek nepasiten-
kinimo, kiek jo buvo, vos šią 
sistemą įrengus.

„Nieko nedarėme aklai. Pir-
miausia šią sistemą testavome, 
mokėmės ja dirbti: žiūrėjome, 
kokie jos pliusai ir minusai. 
Pasirodė, kad tai tikrai inova-
tyvi, šiuolaikiška, funkcionali 
sistema, todėl ir nusprendėme, 
kad jos mums reikia. Panašios 
eilių valdymo sistemos jau se-
niai veikia bankuose, didžio-

siose šalies gydymo įstaigose, 
nors ir mažesnės, kiek žinau, 
po truputį šią sistemą įsiveda. 
Žinoma, kad kiekviena naujo-
vė pradžioje sukelia šiek tiek 
nepatogumų, žmonėms – tiek 
darbuotojams, tiek persona-
lui - ją reikia perprasti, tačiau 
jau dabar iš gydytojų, o ypač 
bendrosios praktikos slaugy-
tojų, girdžiu, kad jie paten-
kinti naująja sistema“, – sako 
Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė. 

Pasak įstaigos direktorės, 
ateičiai jie turi ir daugiau pla-
nų: „Galvojame ir apie speci-
aliosios programėlės kūrimą, 
kurią į savo išmanųjį telefoną 
atsisiuntęs žmogus matytų, kiek 

prieš jį žmonių dar laukia patek-
ti pas gydytoją. Tai žinodamas 
žmogus galėtų laiką, kurį skirtų 
laukti prie gydytojo kabineto, 
išnaudoti produktyviau“.

Sveikatos apsaugos minis-
terija nuo kitų metų pradės 
skelbti gydymo įstaigų verti-
nimus, pirminio lygio gydymo 
įstaigos „varžysis“ su pirminio 
lygio įstaigomis, antrinio ly-
gio – su antrinio ir pan. „Mūsų 
įstaiga pagal įvairius rodiklius 
tikrai nėra blogai vertinama, ta-
čiau būtent informacinių tech-
nologijų diegimo srityje mes 
atsiliekame, todėl ir norime 
pasitempti, kad šis vertinimo 
kriterijus nenublokštų mūsų į 
eilės galą“, – kalba Anykščių 
PSPC direktorė.

Registracijos procedūra 
labai paprasta

Anykščių PSPC bendrosios 
praktikos slaugytoja Irena Mi-
kailienė, pasak direktorės, yra 
geriausiai šią sistemą perpra-
tęs žmogus įstaigoje – ji do-
mėjosi sistemos galimybėmis, 
talkino sistemos diegėjams 
mokant kolektyvą, kaip su sis-
tema dirbti. 

„Nieko sudėtingo čia nėra, 
tiesiog žmonėms reikia žino-
ti kelis pagrindinius dalykus. 
Pacientų registracijoje pas 
gydytojus niekas nesikeičia. 
Žmonės ir toliau gali regis-
truotis paskambinę į mūsų įs-
taigą telefonu, taip pat atėję į 
registratūrą bei internetiniame 
puslapyje sergu.lt. Anksčiau 
būdavo taip, kad vienu iš iš-
vardytų būdų užsiregistravęs 
žmogus iš karto galėdavo eiti 
pas gydytoją ir laukti prie ka-
bineto, kol bus pakviestas. 
Dabar viskas kiek kitaip – net 
jeigu žmogus ir yra iš anksto 
užsiregistravęs pas gydyto-
ją, atvykęs į mūsų įstaigą turi 
prie registratūros esančiame 
pulte atsispausdinti talonėlį 
su numeriu. Tuomet palaukti, 
kol virš pulto esančioje len-
toje užsidegs jo numeriukas, 
nurodantis, prie kurio registra-
tūros langelio jis turi prieiti. 
Registratorė, paėmusi talonėlį, 
per kelias sekundes sistemoje 
pažymi, kad žmogus atvyko, 

ir jau tada galima eiti prie gy-
dytojo kabineto. Virš kiekvie-
no gydytojo kabineto durų 
taip pat yra įrengtos lentelės, 
kuriose užsidega talonėliuose 
esantys numeriai. Sulaukus sa-
vojo numerio galima užeiti pas 
gydytoją“, – apie naująją sis-
temą pasakoja I. Mikailienė. 

Paklausta, kokią pagrindinę 
klaidą daro talonėlį atsispaus-
dinę pacientai, bendrosios 
praktikos slaugytoja I. Mi-
kailienė sako: „Noriu pabrėž-
ti, kad pacientams neužtenka 
atsispausdinti taloną. Būtinai 
reikia prieiti prie registrato-
rės langelio, kad ji paciento 
atvykimą pažymėtų sistemo-
je. Jeigu to nebus padaryta, su 
gydytoju dirbanti bendrosios 
praktikos slaugytoja nematys 
jūsų numeriuko, todėl nebūsit 
pakviesti į kabinetą“.

Pasak medikės, žmonėms 
atrodo, kad tokia procedūra 
atima labai daug laiko, tačiau 
taip tikrai nėra. „Stengiamės, 
kad registratūros darbuotojai 
dirbtų prie visų trijų lange-
lių, ypač tuo metu, kai būna 
didžiausias pacientų srautas 
– pirmadieniais, ryto valan-
domis. Išsimušus taloną, jame 
esantis numeris lentoje, kvie-
čiančioje prie registratorės, 
užsidega greitai – užtruksit 
vos kelias minutes laukdami. 
O priėję prie registratorės dar 
minutę ar dvi – registratorė 
tik pažymės, kad atvykote“, – 
naujovių pataria neišsigąsti I. 
Mikailienė.

Stabdo tuos, kurie nori 
„tik paklausti“

Su šeimos gydytoju Eimantu 
Brazaičiu dirbanti bendrosios 
praktikos slaugytoja Lijana 
Ragauskienė sako, kad naujoji 
eilių valdymo sistema palen-
gvina darbą. „Būdavo labai 
daug atvejų, kada prie gydy-
tojo kabineto laukia nemažai 
žmonių, tačiau atsiranda tokių, 
kurie į gydytojo kabinetą ver-
žiasi be eilės - „tik paklausti“. 
Nieko nuostabaus, kad dėl to 
žmonės pykdavo.  

Be to, ši sistema leidžia 
laikytis asmens duomenų ap-
saugos įstatymo. Laikydamie-

si jo, mes negalime paciento 
kviesti pavarde. O kaip kitaip 
tai padaryti? Jeigu prie kabi-
neto laukia penki Jonai, kaip 
pakviesti? O dabar - užsidega 
lentelėje numeris ir žmogus 
žino, kad atėjo jo eilė. Jeigu 
paspaudusi mygtuką nesulau-
kiu žmogaus, galiu jį pakviesti 
tiesiog paskelbdama nume-
riuką“, - apie naująją sistemą 
pasakoja bendrosios praktikos 
slaugytoja.

Pasiteiravus, ką daranti, jei-
gu žmogus sėdi prie kabineto 
su talonėliu, bet pasirodo, kad 
pamiršo prieiti prie registra-
torės, L. Ragauskienė teigia: 
„Suprantu, kad reikia laiko, 
kol žmonės pripras prie nau-
josios sistemos. Nevaikom 
žmonių – paimu talonėlį ir 
pati nueinu iki registratūros jo 
užregistruoti. Bet džiugu, kad 
žmonės jau visai neblogai yra 
perpratę šią sistemą. Ir jeigu 
kam atrodo, kad tik senyvo 
amžiaus žmonėms kyla sun-
kumų su naująja sistema, tai 
noriu tam paprieštarauti. In-
formacija labai puikiai sklinda 
iš lūpų į lūpas. Ateina kokia 
močiutė ir sako: „Jau žinau, 
kad reikia išsimušti talonėlį, 
kaimynė sakė...“

Anykščių PSPC modernėja

Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė sako, kad prie eilių 
valdymo sistemos dar nėra pri-
jungti odontologai, laboratori-
ja ir procedūrinis kabinetas. 
„Laikui bėgant, prisijungs ir 
jie. Tiesiog dabar norime pir-
miausia atnaujinti procedūrinį 
kabinetą. Ne tik sienos, lubos 
ar grindys prašosi remonto. 
Ketinam nupirkti modernius 
lašelinių stovus, širmas, kurios 
suteiktų pacientams privatu-
mo, kol leidžiami ar lašinami 
vaistai. Juk į tą kabinetą ateina 
sergantys žmonės, norisi, kad 
bent jau aplinka būtų kiek ga-
lima malonesnė.

Prie odontologų kabinetų 
nebūna didelių eilių, bet keti-
nam ir juos prijungti prie ben-
dros sistemos“, – apie netoli-
mos ateities planus pasakoja 
Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė.

Anykščių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro bendro-
sios praktikos slaugytoja Lijana Ragauskienė sako, kad naujoji 
eilių valdymo sistema padeda reguliuoti pacientų srautus ir už-
kerta kelią tiems, kurie pas gydytoją stengiasi patekti be eilės.

Lentoje užsidegus paciento talonėlio numeriui, žmogus turi prieiti prie registratorės langelio.  Į Anykščių PSPC atvykęs pacientas pirmiausia turi atsispaus-
dinti talonėlį. Pultas pastatytas prie pat įėjimo.
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Komunalininkai pradėjo dirbti blogai 
po atleidimo iš darbo Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis atliekų tvarkymo organizatorius Alfrydas Savickas 
,,Anykštai“ atsiuntė nuotraukų, kuriose užfiksuotas Skiemonių seniūnijos Nagurkiškių kaime per-
pildytas atliekų konteineris. A.Savickas aiškino, kad šiukšlių komunalininkai neišvežė visą savaitę. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka sakė, kad atliekos išvežamos pagal 
Anykščių rajono savivaldybės patvirtintą grafiką kartą per mėnesį, o tokiais atvejais reikia kalbėti 
ne apie pavienius atvejus, o apskritai apie Anykščių rajono gyventojų atliekų tvarkymo kultūrą.

Atliekų konteinerių 
nuotraukas viešino ir feisbuke

Anykštėnas A.Savickas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad perpildyto atliekų 
konteinerio nuotraukas jam atsiuntę 
žmonės, kurie jį vis dar prismena 
kaip buvusį UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis darbuotoją. Jie esą 
skundėsi, kad perpildytas atliekų 
konteineris prie buvusių Nagur-
kiškių kaimo fermų neišvežamas 
jau visą savaitę. Fotografijomis 
A.Savickas pasidalijo ne tik su 
,,Anykšta“, bet paviešino ir paties 
feisbuko paskyroje.

,,Anykštai“ atsiųstame laiške 
A.Savickas rašė: ,,Spalio 27 d. Na-
gurkiškiai. K.Šapokos geri darbai, 
prašyčiau manęs nė reklamuoti.“

Feisbuke šalia pasidalytų perpil-
dytų atliekų konteinerių nuotraukų 
A.Savickas paliko tokio turinio ko-
mentarą: ,, Gėda akis bado, naujo 

vadovo pasekmes. Spalio 27 die-
na.“

Leido suprasti, kad be atliekų 
tvarkymo organizatoriaus bus 
blogai

Susisiekus su A.Savicku telefo-
nu, jis sakė, kad tokių dalykų jam 
dirbant UAB Anykščių komunali-
nis ūkis nebuvę.

,,Niekas nekontroliuoja šiukšlia-
vežių vairuotojų, jie nenuvažiuoja 
ištuštinti konteinerių, sutaupo kurą. 
Visokių sumetimų yra“, - kodėl 
kaimuose stovi atliekomis užkrauti 
konteineriai, to priežastis aiškino 
A.Savickas.

Buvęs UAB Anykščių komuna-
linis ūkis atliekų tvarkymo orga-
nizatorius A.Savickas aiškino, kad  
vienas UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapoka to-
kių dalykų esą sukontroliuoti nepa-

jėgus.
,,Jis apsiėmė kartu su buhaltere 

vadovauti. Visus atleido. Kai aš nu-
ėjau dirbti į komunalinį, buvo baisu, 
betvarkė, komunalinis buvo pavers-
tas šiukšlynu. Sutvarkėme viską, tai 
dabar pasidarėme blogi. Su buvusiu 
direktoriumi Jonu Žukausku mes 
daug tenai ką padarėme“, - kalbėjo 
A.Savickas, žadėdamas panašiais 
iš gyventojų gautais vaizdais su 
,,Anykšta“ pasidalyti ir ateityje.

Atliekas išveža pagal grafiką

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius K. Šapoka sakė, 
kad pagal grafiką Anykščių rajono 
kaimuose  atliekų konteineriai yra 
ištuštinami vieną kartą per mėnesį, 
Anykščių mieste tai daroma kas dvi 
savaites.

,,Tokia tvarka yra nustatyta ir 
patvirtinta Anykščių rajono savi-
valdybės. Yra patvirtinti grafikai, 
yra patvirtinti maršrutai. Ten, kur 
papildomai gyventojai prineša au-
tomobilių dalių, padangų ir kuomet 
gauname iš seniūnų prašymus bei 
nusiskundimus, važiuojame papil-
domai“, - sakė K.Šapoka.

Verčia ne buitines atliekas

Pasak K.Šapokos, kaime stovin-

tis bendro naudijimo atliekų kontei-
neris gali būti po atliekų išvežimo 
,,užgriautas“ jau po dviejų valandų.

,,Taip nutinka net Anykščių mies-
te, aikštelėje šalia senosios bibliote-
kos, Žiburio gatvėje“, - konkrečiais 
pavyzdžiais dalijosi  K.Šapoka.

Bendrojo naudojimo konteineriai 
yra pastatomi tokiose vietose, kur 
kaimuose gyvena pavieniai gyven-
tojai ir kur, anot K.Šapokos, šiukš-
liavežės negali privažiuoti. Prie 
tokių konteinerių esą dažniausiai 
kraunamos ne buitinės atliekos, o 
automobilių dalys, padangos. To-
kios atliekos, anot K.Šapokos, turi 
būti vežamos ne komunalininkams, 
o pagal  sudarytas sutartis keliauti 
perdirbimui arba utlizavimui.

Pagrindinė problema - 
nesąžiningi gyventojai

,,Šiukšlina ne komunalinis ūkis, o 
nesąžiningi gyventojai. Manau, kad 
žmones reikia mokyti ir tą spauda 
turi akcentuoti - gyventojai turi ne 
atsikratyti šiukšlių,o jas tvarkingai  
rūšiuoti ir panašiai. Policininko ar 
komunalininko prie kiekvieno kon-
teinerio tikrai nepastatysime. Kaip 
sako, reikia mokyti arba su pyragu, 
arba su lazda, bet mokyti“, - kalbėjo 
K.Šapoka.

Pasak K.Šapokos, fotografuoti 
perpildytus atliekų konteinerius - 
,,pigus dalykas“, ypač kai tuo užsii-
ma iš darbo atleistas UAB Anykščių 
komunalinis ūkis darbuotojas.

,,Atliekų tvarkymo kultūra turi 
būti žymiai aukštesnė ir šitai  turi 
suprasti ir kiekvienas Anykščių ra-
jono gyventojas, ir Anykščių rajono 
svečias. Ir tada nebus tokių proble-
mų, nebus atliekomis užverstų kon-
teinerių“, - pastebėjo K.Šapoka.

Skundžia buvusią darbovietę

Priminsime, kad nušalintojo ir 
korupcija įtariamo buvusio Anykš-
čių rajono mero Kęstučio Tubio 
bendražygis  A.Savickas, šiuo metu 
atvirai besipiktinantis komunalinin-
kų darbu, pats dirbo  UAB Anykščių 
komunalinis ūkis atliekų tvarkymo 
organizatoriumi. Bendrovėje  pra-
dėjo dirbti 2017 metais sausio mė-
nesį, tačiau, pasikeitus politiniams 
vėjams, iš darbo buvo atleistas šių 
metų vasarą. A.Savickas iš darbo 
atleistas konstatavus, kad vykdė 
perteklines funkcijas, todėl jo užim-
tas etatas panaikintas.

Tokį sprendimą A.Savickas buvo 
apskundęs Ginčų komisijai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos, žadėjo šio atvejo ,,taip sau 
nepalikti“.

Šią nuotrauką paviešinęs anykštėnas Alfrydas Savickas šalia jų 
suraitė ir prieš UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorių Kazį 
Šapoką nukreiptus komentarus.

Anykštėnas Alfrydas Savickas gyrėsi, kad 
dirbdamas UAB Anykščių komunalinis ūkis 
daug yra nuveikęs.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius 
Kazys Šapoka piktinasi, kad į bendrojo naudo-
jimo konteinerius kaimuose vežamos automo-
bilių dalys bei padangos.

Aš: „Nu, nesisėdi tam Savickui ramiai, knisasi, lyg kai jis vadovavo, 
buvo kitaip“

Ai..: „Čia gi Tubio draugelis Savickas...“
Taigi: „kam šnekėti , o kam geriau tylėti ,nes žmonės ne akli ir matė, 

kad tas buvo ir tam pačiam ponui be jokios naudos trinantis po kamu-
nalinį“

Pastaba: „Požymis, kad kaimo gyventojai gerai gyvena, tingi išrū-
šiuoti atliekas ir dėl to perkrauna buitinių atliekų konteinerį nerūšiuo-
tomis. Būtų labai pavyzdinga, kad toks visuomenininkas, patyręs atliekų 
tvarkymo vadybinininkas susitiktų kartu su seniūnaičiais gyventojų suei-
gose ir išmokintų žmones tvarkingai išrūšiuoti atliekas, mažiau teršiant 
aplinką ir sudarant galimybę perdirbti jas.“

balsai internete (anyksta.lt):

spektras

Kritikavo. Lietuvos preziden-
tas Gitanas Nausėda penktadienį 
sukritikavo Prancūzijos vadovo 
Emmanuelio Macrono pastabas 
apie NATO „smegenų mirtį“, ir pa-
brėžė, kad aljansas neturi kelti abe-
jonių pasiryžimu gintis nuo išorės 
pavojų. Prezidento teigimu, NATO 
išlieka svarbiausiu instrumentu 
gintis nuo išorės pavojų, todėl būtų 
visiškai nepriimtina kurti naujus 
institutus aljansui pakeisti. „Kalbė-
ti, kad NATO ištiko smegenų mir-
tis būtent šiuo metu, kai sprendžia-
me principinius NATO klausimus 
ir kai kalbame apie tai, kad NATO 
partneriai turi labiau prisidėti prie 
paties NATO gyvybingumo, – tai 
bent patys ir nedarykime taip, kad 
NATO silpnėtų“, – Lietuvos žurna-
listams Romoje sakė G. Nausėda. 
„Mano nuomone, NATO lieka ab-
soliučiai svarbiausias instrumen-
tas mūsų gintis nuo išorės pavojų 
ir mes niekam išorėje neturėtume 
sukelti nė menkiausios abejonės, 
kad taip ir bus ateityje, kad ne-
bus kuriami dirbtiniai institutai, 
instrumentai, kurių tikslas būtų 
konkuruoti su NATO arba pakeisti 
NATO. Tai yra visiškai nepriimtina 
žvelgiant mano požiūriu“, – pridū-
rė prezidentas.

Liemenės. Policija įsigijo 4 tūkst. 
neperšaunamų liemenių, jos iki kitų 
metų vidurio pasieks visus reaguo-
jančius į įvykius bei konvojuojan-
čius policijos pareigūnus. „Norisi, 
kad pareigūnai, skubantys kitiems 
į pagalbą, patys jaustųsi kiek įma-
noma labiau apsaugoti ir turintys 
visas jiems reikiamas priemones, 
leidžiančias oriai vykdyti savo par-
eigas“, – penktadienį paskelbtame 
pranešime cituojamas Lietuvos 
policijos generalinis komisaras 
Linas Pernavas. Vienos liemenės 
kaina – 508 eurai. Jas tiekia Lietu-
vos bendrovė „Arveka“. Pasiūlymą 
konkurse taip pat pateikė Suomijos 
tiekėjas. Liemenės gali sugerti ir 
išgarinti dėmę, sukeliant aušinimo 
pojūtį. Jos dėvimos ant marškinėlių. 
Vieną liemenės komplektą sudaro 
liemenės balistiniai paketai, saugan-
tys nuo visų dažniausiai naudojamų 
pistoletų kulkų, dvi skalbiamos 
įmautės, krepšys šarvinės liemenės 
komplektui saugoti ar transportuoti. 
Balistiniams paketams suteikiama 
dešimties metų garantija, o kiekvie-
nas balistinis paketas apdraustas 
gamintojo civilinės atsakomybės 
draudimu.

Svarsto. Antras pagal dydį Vo-
kietijos bankas „Commerzbank“ 
svarsto galimybę apmokestinti tur-
tingų privačių klientų indėlius ir 
bent kažkiek sumažinti žalą, kurią 
daro neigiamos Europos Centrinio 
Banko (ECB) palūkanų normos. 
„Commerzbank“ finansų direk-
torius Stephanas Engelsas pareiš-
kė, jog bankas svarsto galimybę 
„būtinais, protingais ir pagrįstais“ 
atvejais nustatyti neigiamas indė-
lių palūkanų normas tam tikriems 
mažmeniniams klientams. Tačiau 
S. Engels pabrėžė, jog tokią prie-
monę svarstoma taikyti tik klien-
tams, kurių sąskaitose likutis viršija 
„milijoną eurų“. Anot jo, diskusijo-
se nekalbama apie galimybę tokias 
palūkanas nustatyti klientams, kurių 
santaupos nesiekia 100 tūkst. eurų. 
ECB jau ilgą laiką taiko rekordiškai 
mažas palūkanų normas, kuriomis 
siekia skatinti skolinimą ir investi-
cijas. Tačiau tokios palūkanos gero-
kai apkarpė bankų pelną.

-BNS
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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. 
Kiauliaganys 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios pasaulio upės. 
Misisipė 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis. Likimas 
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 Second Hand. N-14.
24:00 Mergina su drakono 
tatuiruote S

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” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis 
11:00 “Ponas Bynas” N-7. 
11:30 Sveiki atvykę į praeitį! 
N-7. 
13:40 Sklinda gandai N-7
15:35 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Slaptasis agentas N14. 
23:35 Skambutis N14. 
01:45 Savigynos mokykla (k) 
N14.

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Operacija „Riešutai“ 
2” N-7
13:45 “Gražuolė ir 
Sebastianas. Draugai visam 
gyvenimui” N-7
15:35 “Lizės Magvair filmas” 
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 “Sicario 2. Kartelių 
karai” N-14
00:25 “Tobulos kopijos” N-14 
(kart.)

06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”. 
Panevėžys (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas. Šilalė. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Afrika. Mirtinai pavo-
jingi” 
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:50 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Sintek-Dzūkija 
- Žalgiris. 
19:30 “Tiltas” N-7. 
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:30 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:30 Snaiperis 3 (k) N14. 
01:15 Galutinis tikslas 2 (k) 
N14. 

06:35 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 

09:35 “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 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Mes ne šventieji N14. 
23:10 Džiaugsmingas triukš-
mas N-7. 
01:30 Vandens ieškotojas (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Sostinės dienos 2019. 
Frans (Švedija). (kart.).
06:55 B. Kutavičius. Kaulo 
senis ant geležinio kalno. 
Opera vaikams. (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 

17:00 Stilius 
17:55 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Gertrūdos (Marijonų) bažny-
čia. (kart.).
19:00 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2019“. Vakaras su istoriku ir 
rašytoju Timothy Snyderiu bei 
poetu Tomu Venclova. 
20:45 Mano tėviškė. Dionizas 
Poška. (kart.).
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.
22:00 Koncertas „Ir ištiesiau 
rankas – miražas...“. 
23:45 Kino žvaigždžių alėja. 
Leidimas žudyti N-14 (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “100% Dakaro”. 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 “Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Pietų Afrikoje”.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
18:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” 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”. 
22:30 NBA rungtynės. 
Denverio “Nuggets” – 
Minesotos “Timberwolves”.
01:00 “Asteriksas ir 
Obeliksas: jos didenybės 
tarnyboj” N-7 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Mano vieta. 
09.30 „Neprijaukinti“ Kodjako 
sala. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
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 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė”. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S.Prūsaitis. 
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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 86 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 KK2 penktadienis (k). 
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 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas 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 “Svajonių sodai”. (kart.)
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 “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 “7 dienos Entebėje” N-14
01:10 “Rezidentas” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:10 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:10 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:10 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:20 “Pavojingi kaimynai” (k) 
N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “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 Džonas Q N-7. 
23:20 Mirtinas ginklas (k) N14. 
01:30 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Tabatos salonas” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Didelės svajonės, ma-
žos erdvės” (k) 
11:15 “Akloji” (k) 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 

13:50 “Stivenas Visata” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. Mathias Eick Quintet 
(Norvegija). (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Vaivorykštės spalvos 
(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 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 

16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Dabitiškasis šeštasis 
dešimtmetis 
17:10 Keistuolė 4 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Milžiniški nacių statiniai. 
Supertankai 
20:10 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Aš priglaudžiau prie 
žemės širdį. N-7.
22:50 Istorijos detektyvai. 
23:40 Euromaxx. (kart.).
00:15 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”. 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 “Sučiupus nužudyti” 
N-14
23:00 “Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia” S
00:55 “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 Mano vieta. 
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Žiurauskas. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 
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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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 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 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 Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai „Tech Top 
2019”. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Tamsos baikeris 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 “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 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Laiko kilpa” N-14
00:20 “Skubi pagalba” N-14
01:20 “Rezidentas” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:50 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:10 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:10 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:05 “Daktaras Richteris” 
(k) N-7. 
11:15 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:15 “Visa menanti” N-7. 
13:15 “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 Grėsminga žemė N14. 
23:10 Džonas Q (k) N-7. 
01:25 “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” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
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. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Eg Morte N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “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 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Dabitiškasis šeštasis 
dešimtmetis (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. 
Supertankai (kart.).
15:40 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 

16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3. Šventiniai valgiai 
17:10 Keistuolė 4 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:25 Atrankos į „UEFA EURO 
2020“ apžvalga.
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Torunės „Polski Cukier“. 
20:55 FIBA Čempionų lyga. 
Bonos „Telekom Baskets“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
23:00 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 3 d. (kart.).
23:45 Dainuoju Lietuvą.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” 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
19:30 “Raitoji policija” 
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Bibliotekininkas. Likimo 
ieties beieškant” N-7
22:55 “Rouzvudas” 
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Gaudynės” 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. Informacinė 
publicistinė laida.
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.Jampolskis. 
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.
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 

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 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Kelionių panorama (k). 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko. 
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 Gaudyk laiką. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Aš esu legenda N14. 
00:25 “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 “Trys įtemptos dienos” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:45 “Rezidentas” N-14
01:35 “Amerikiečiai” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:20 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “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 Oplia!. N-7. 
21:00 Vertikali riba N-7. 
23:30 Grėsminga žemė (k) 
N14. 
01:30 “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” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 

13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Stivenas Visata” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Melo slėnis N14. 
22:50 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. „Gorilla Mask“ (Kanada, 
Vokietija). (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 Šventiniai valgiai 
(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 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 3 d. (kart.).
14:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. (kart.).

15:00 1989
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Bibliniai patiekalai 
17:10 Keistuolė 4 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Po milijono metų 1
20:15 Mano tėviškė. Mamertas 
Indriliūnas. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Whitney: „Ar galiu būti 
savimi?“ 
23:10 Nacionalinė ekspedicija. 
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (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”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” 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 krepši-
nio rungtynės. Vilniaus “Rytas” 
– Limožo “CSP”.
21:00 “Bibliotekininkas 2: su-

grįžimas į karaliaus Saliamono 
kasyklas” N-7
22:55 “Rouzvudas” 
23:55 “Pėdsakai” N-7
01:00 “Gaudynės” 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.Jampolskis. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 



2019 m. lapkričio 9 d.

ketvirtadienis 2019 11 14

penktadienis 2019 11 15

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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Portugalija – Lietuva. 
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 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 Kaliniai N14. 
01:30 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “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 ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kietas riešutėlis” N-14
00:50 “Rezidentas” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:10 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:10 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:10 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:20 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “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 Oplia!. N-7. 
21:00 Muškietininkai amžinai 
N14. 
22:50 Vertikali riba (k) N-7. 
01:15 “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” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 

14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
17:30 “Keršto gėlės” 
18:25 “Seklė Agata” N-7. 
19:30 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Kasandra. Pamokos 
baigtos N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. Nils Petter Molvaer 
(Norvegija). (kart.).
07:20 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas. (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo skati-
nimo programa. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 Bibliniai patiekalai 
(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 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Po milijono metų 1 
(kart.).
15:50 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 
16:00 Drakoniukas Kokosas 1
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Gatvės maistas 
17:10 Keistuolė 4 N-7. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Septintasis 
dešimtmetis. 1 d. 
20:10 Mano tėviškė. Balys 
Sruoga. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Vasara, 
1993-ieji N-7. 
23:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Sara iš ano pasaulio” 
(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”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:30 Europos moterų krepši-
nio čempionato 2021 atrankos 
rungtynės. Lietuva – Albanija.

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Bibliotekininkas 3: 
Judo taurės prakeiksmas” N-7
22:55 “Rouzvudas” 
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Gaudynės” 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.Jampolskis. 
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” 
17.30 „Meilė kaip mėnulis” 
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 Skyrybos. 
22.00 Viralas. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 

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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Stivas Džobsas N-14
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 Labdaros renginys 
“Pasidalink”. 
23:00 Laiko patrulis N14. 
00:55 Įstatymo tarnai N-7. 

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 “Kapitonas Trumpakelnis” 
N-7
21:10 “Žvaigždžių karai. Galia 
nubunda” N-7
00:00 “Įsimylėjėliai” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:50 “Mano virtuvė geriausia” 

(k) 
08:10 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:10 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:10 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:20 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “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 Baudėjas N14. 
00:00 Muškietininkai amžinai 
(k) N14.  

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 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
17:30 “Keršto gėlės” 
18:25 “Seklė Agata” N-7. 
19:30 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. 
Kraujo ryšys N14. 
22:55 “Kriminalinė Maskva” 

N14. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
Deva Mahal (JAV). (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Gatvės maistas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:45 Klausimėlis. Šviečiamoji 
programa. (kart.).
13:00 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Vyrai. Trumpoji 
programa. 
14:35 7 Kauno dienos. (kart.).
15:00 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Šokiai ant 
ledo. Trumpoji programa. 
Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos. Dalyvauja A. Reed ir 
S. Ambrulevičius.
16:20 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 
17:05 Keistuolė 4 N-7.
17:30 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Moterys. 

Trumpoji programa. 
19:10 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir Justinas 
Vienožinskis. 
19:30 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Poros. 
Trumpoji programa. 
20:40 Gimę tą pačią dieną. 
21:30 Amžinas praktikantas 
N-14. 
23:00 Smaragdo miestas N-14. 
23:45 Dainuoju Lietuvą.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Nuovada”. N-7 (kart.)
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
13:00 “Univeras” (kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” 
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Vyriausiasis vadas” N-14
23:50 Eurolygos rungtynės. 
Pirėjo “Olympiacos” – Kauno 
“Žalgiris”.

02:05 “Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Jampolskis. 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Skyrybos. 
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“ Akas. 
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo skati-
nimo programa. 
07:25 Mikis Matsonas ir slap-
tas sąmokslas N-7. 
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 draugys-
tės 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 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Maksas N-14
01:00 Stivas Džobsas N-14 
(kart.).

06:45 “Tomo ir Džerio šou” (k) 
07:10 “Zigis ir Ryklys” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melodijos” 
09:30 Kung Fu triušis. Ugnies 
valdovas 
11:25 Pelenės istorija. Jei 

batelis tiks 
13:15 Įsimylėti per dvi savai-
tes N-7. 
15:20 Seni bambekliai 2 N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Madagaskaras 2 
21:15 Karštas plienas N14. 
23:30 Traukinys į Holivudą S
01:35 Laiko patrulis (k) N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.)
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 “Geležinis Vilis” N-7
14:10 “Ponia Dautfajė” N-7
16:45 “Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. N-7
21:00 “Pokerio princesė” N-14
23:55 “Paradaisas” N-7
01:35 “Laiko kilpa” N-14 (kart.)

06:30 Laba diena (k). N-7. 
07:00 Oplia! (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Oplia! (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:40 “Afrika. Mirtinai pavo-
jingi” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7.
12:50 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Pavojingi kaimynai” 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Rytas - CBet. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Mirtinas ginklas 2 N14. 
00:25 Galutinis tikslas 3 N14. 
 

06:35 “Akloji” (k) 
07:05 “Pragaro katytė” 
08:05 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:40 “Būrėja” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai televi-
trina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Chaoso teorija N14. 
22:55 Melo pinklės N14. 
01:25 “Kriminalinė Maskva” 

(k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. Koncertuoja „Colours 
of bubbles“.
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 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Rusijos „Didysis prizas“. Vyrai. 
Laisvoji programa. 
14:20 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis. Dokumentinių apy-
braižų ciklas. (kart.).
14:40 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Šokiai ant 
ledo. Laisvoji programa. 
Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos. Dalyvauja A. Reed 
ir S. Ambrulevičius.
16:15 Klausimėlis. (kart.).
16:30 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Moterys. 
Laisvoji programa. 
18:20 ARTS21. 
18:45 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. Poros. 
Laisvoji programa. 
20:00 Mūšio laukas. 

Visuomenės atsparumo skati-
nimo programa. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Auksinė akis N-14. 
23:05 Sostinės dienos 2019. 
Daddy Was a Milkman.
00:05 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinkeliai” 
(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 “Mes mylim pingvinus!” 
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 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Bėgantis labirintu” 
N-14
00:15 “Sučiupus nužudyti” 
N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos 
Ragana. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Lazdynų 
Pelėda. 
08.30 Nauja diena. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V.Grabauskas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
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. M.Jampolskis. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.



 
2019 m. lapkričio 9 d.IŠ ARTI

,,Šilelio“ leidėjai pripažino esantys melagiai

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Anykštos“ laikraštis, leidžia-
mas vidutiniu 2850 egzemliorių ti-
ražu, tad melagingą tiražą metai po 
metų deklaravęs ,,Šilelis“ iškraipė 
reklamos rinką, apgaudinėjo rekla-
mos užsakovus ir skaitytojus. ,,Ši-
lelis“, kaip ir ,,Anykšta“, dalyvauja 
valstybinių įstaigų skelbiamuose 
viešųjų pirkimų konkursuose, tei-
kia projektus Spaudos, radijo ir te-
levizijos rėmimo fondui (SRTRF). 
Leidiniai, gavę SRTRF paramą, 
įsipareigoja išplatinti ne kiek pa-
kliuvo laikraščių, o tiek, kiek nuro-
dė teikdami projekto paraišką. Tad 
tikėtina, kad laikraštis ,,Šilelis“ ap-
gaudinėjo ir SRTRF.

Dėl melagingo skelbiamo tiražo 
reklamos užsakovai negavo tokios 
apimties paslaugos, kokia jiems 
buvo žadama - juk žmogus, sumo-
kėjęs pinigus už skelbimą laikraš-
tyje, vylėsi sulaukti būtent tokios 
apimties auditorijos, kokia ir nuro-
doma laikraščio metrikoje. 

Kodėl ,,Šilelis“ savo noru pir-
mąją spalio savaitę pasuko doros 
keliu? Dievo balsas nurodė nebe-
meluoti? Deja... ,,Anykštos“ re-
dakcija raštu kreipėsi į Kultūros 
ministeriją, prašydama patikrinti, 
ar laikraščio ,,Šilelis“ metrikoje 
nurodomas tiražas neprasilenkia 
su realybe, ir Kultūros ministerijos  
Visuomenės informavimo ir auto-
rių teisių politikos skyrius pradėjo 

tyrimą. Tikėtina, kad laikraščio 
,,Šilelis“ leidėjai, gavę Kultūros 
ministerijos užklausas, kuriomis 
prašoma dokumentais įrodyti, kiek 
laikraščio egzempliorių parsiveža-
ma iš spaustuvės, patys ėmėsi pre-
vencinių priemonių ir drastiškai 
sumažino skaičių laikraščio me-
trikoje. Tačiau šis ,,ėjimas žirgu“ 
vargu ar ,,Šilelį“ išgelbės  - Kultū-
ros ministerijos Visuomenės infor-
mavimo ir autorių teisių politikos 
skyrius tikrina ne dabartinį laikraš-
čio tiražą, o pirmojo šių metų pus-
mečio skaičius, kurių atgaline data 
jau nebepakeisi. 

Laikraščio ,,Šilelis“ redaktorius 
Linas Bitvinskas priėmė ir dar 
įdomesnį sprendimą. Jis Visuo-
menės informavimo etikos komi-
sijai (VIEK) parašė du skundus 
dėl ,,Anykštos“ publikacijų, kurių 
esmė - melagingas ,,Šilelio“ tira-
žas. VIEK parašėme pasiaiškini-
mus, ši komisija rinksis į posėdį, 
kuriame spręs, ar ,,Anykšta“ elgėsi 
etiškai rašydama, jog laikraštis 
,,Šilelis“ meluoja (melavo) tiražą, 
kai tuo pat metu pats ,,Šilelis“ pri-
pažino, jog jie yra melagiai.

O gal realiai per savaitę ,,Šile-
lio“ tiražas sumažėjo nuo 3000 iki 
1400 egzempliorių? Na, taip negali 
būti todėl, kad ... negali būti. Spalio 
5-12 dienomis cunamis Anykščių 
nesiaubė, žemės drebėjimas (nors 
ir keista) taip pat neįvyko. Regis, 
marsiečiai 1600 anykštėnų taip pat 
nepagrobė. Grobtų po dešimt ar po 
šimtą, gal būtume nepastebėję, bet 
jei per savaitę būtų išsivežę 1600, 
žinios apie tai, tikėtina, būtų pa-
sklidusios... Kita vertus, net jei dėl 

minėtų priežasčių Anykščių rajo-
nas būtų netekęs 1600 gyventojų, 
kurie visi iki vieno buvo ,,Šilelio“ 
prenumeratoriai ir skaitytojai, šio 
laikraščio tiražas drastiškai būtų 
neturėjęs kristi. Juk prieš tragiš-
ką žūtį ar priverstinę imigraciją į 
Marsą ,,Šilelio“ skaitytojai vargu 
ar būtų galėję spėti nutraukti pre-
numerą. Žmogaus nebėra, o lai-
kraštį jam privalai pristatyti... Juk 
už paslaugą sumokėta...    

Priminsime, jog jau šios ka-
dencijos Anykščių rajono valdžia 
atliko du informacijos sklaidos 
viešųjų pirkimų konkursus. Viena-
me iš konkursų nugalėtojas buvo 
pasirinktas, remiantis vieninteliu 
kriterijumi - kaina. Šį konkursą 
laimėjo ,,Šilelis“. Iš antrojo kon-
kurso, kuriame buvo kelios deda-
mosios - reklamos kaina, leidinio 
tiražas, prenumeratorių skaičius ir 
periodiškumas, ,,Šilelis“ pats save 
pašalino, nes, užuot nurodęs pre-
numeratorių skaičių, užrašė, kad 
ši informacija yra konfidenciali. 
Minėtam konkursui jie pateikė me-
lagingą 3000 tiražą, bet prenume-
ratorių skaičiaus nedrįso meluoti 
- ši informacija lengvai (per vals-
tybinę įmonę ,,Lietuvos paštas“) 
patikrinama. Toks lyg ir dalyvavi-
mas viešųjų pirkimų konkurse, bet 
lyg ir nedalyvavimas, buvęs dar 
vienas L.Bitvinsko logikos perlas. 
Regis, specialiai jis iš ,,Anykštos“ 
korektoriaus pozicijos į ,,Šilelio“ 
redaktorius deleguotas, kad darytų 
nesąmones ir mūsų konkurentams 
kenktų. Mat dalyvavimas viešųjų 
pirkimų konkurse ir nenurodymas 
prenumeratorių skaičiaus yra vie-

ša demonstracija, kad tą skaičių 
skelbti gėda, o meluoti yra baisu... 
Pričiups... 

Formaliai melagingas laikraš-
čio ,,Šilelis“ tiražas  neturėjo įta-
kos Anykščių rajono savivaldy-
bės viešinimo konkurso, kuriame 
vienintelis kriterijus buvo kaina, 
rezultatams. Tačiau realiai, užuot 
įsigijusi skelbtą 3000 laikraščio 
egzempliorių sklaidą, savivaldy-
bė nupirko informacijos skelbimą 
1400 egzempliorių leidžiamame 
laikraštyje. Ir dar - ne faktas, kad ir 
šis tiražas yra teisingas. Gal ,,Šile-
lio“ tiražas yra dar mažesnis? Gal 
laikraštis leidžiamas 1000 ar 600 
egzempliorių tiražu?

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Ligitos 
Kuliešaitės paklausėme, ar buvę 
kitų pirkimų, kai perki vieną kiekį 
paslaugos, o nuperki visai kitą. Pa-
vyzdžiui, nuperki 3 kilometrų kelio 
asfaltavimo paslaugą, o išasfaltuo-
jama kiek pakliūva – pavyzdžiui, 
kilometras 400 metrų? Direktorė 
sakė, kad ... neturi ką pasakyti. 
Tiesa, ji pridūrė, kad viešosios 
informacijos sklaidos pirkimas, 
skaidant jį į du konkursus, buvęs 
klaida. ,,Matau, kad nepasiteisino. 
Manau, kad reikėjo skelbti vie-
ną konkursą“, - ,,Anykštai“ sakė 
L.Kuliešaitė. Direktorė kalbėjo, 
kad, jos nuomone, kuo viešosios 
informacijos pirkimo konkursuose 
bus daugiau kriterijų - tuo tų kon-
kursų rezultatai savivaldybei bus 
naudingesni.   

Priminime, kad ,,Šilelio“ lai-
mėto konkurso vertė 2000 eurų, 
,,Anykštos“ - 3000 eurų.     

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė mano, jog du informacijos sklaidos viešieji pirkimai 
buvo klaida.

NATO kariai pusdienį praleido Anykščiuose Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 7 dieną, ketvirtadienį, į Anykščius susitikti su miesto 
bendruomene atvyko NATO pajėgų integravimo vieneto, NATO 
priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir kitų Lietuvoje tar-
naujančių NATO pajėgų kariai. 

Tai dar vienas mūsų sąjungininkų Lietuvoje susitikimas iš ren-
ginių ciklo „NATO diena regione – ateik, pamatyk, sužinok!", ku-
rie vyksta visoje Lietuvoje.

Į Anykščius atvyko Amerikos, 
Vokietijos, Olandijos, Kanados, 
Danijos ir kitų šalių kariai. Su sa-
vimi jie atsigabeno du visureigius, 
vieną jų su kulkosvaidžiu, sunkųjį 
logistikos transportą, taip pat len-
gvąją ginkluotę ir karių ekipuotę.

NATO pajėgų integravimo vie-
neto karininkas, mjr.Marius Ge-
ležiūnas ,,Anykštai“ sakė, kad į 
Anykščius buvo atsivežta techni-
ka, kuri realiai negintų Lietuvos.

,,Ta technika - tai tik fonas, kad 

Anykščių visuomenė pabendrautų 
su NATO kariais, paklaustų, kaip 
jie jaučiasi tarnaudami Lietuvoje.O 
jeigu reikėtų ginti Anykščius, pa-
gal operacinius planus būtų skirta 
atitinkama ginkluotė ir transpor-
tas, kuris būtų žymiai ženklesnis 
nei tai, ką pamatė anykštėnai“, - 
paklaustas, ar pavojaus atveju pa-
kaktų tiek NATO karių, kad nuo 
priešo išgelbėtų Anykščius, sakė 
mjr. M.Geležiūnas.

NATO kariai Anykščiuose, 

A.Baranausko aikštėje, aplankė 
paminklą Laisvei ir šalia jo padėjo 
gėlių, vėliau bendravo ir technką 
demonstravo šalia Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos bei Anykščių 
kultūros centro.

Lietuviškai nekalbantys NATO 
kariai iš užsienio valstybių savo 
kalbomis kvietė moksleivius iš ar-
čiau apžiūrėti atsivežtą karinę tech-
niką, leido į rankas paimti ginklus 
ar įsiropšti į jų transportą. Apžiūrė-
ti karinės technikos atėjo ir vyres-
nio amžiaus anykštėnų. Anykščių 

valgykloje pajuokavus, kad reikėjo 
išvirti daugiau cepelinų, nes kariai 
mėgsta sočiai pavalgyti,  darbuoto-
jos juokavo, kad užsieniečiai grei-
čiausiai pavalgyti eis į restoranus 
bei klausė, kodėl neiname kariauti, 
kai pilnas miestas karių...

Kartu su NATO kariais rengi-
nyje taip pat dalyvavo Karaliaus 
Mindaugo husarų bataliono, 
KASP Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės bei Lietuvos šaulių są-
jungos atstovai.

NATO pajėgų integravimo vie-

neto personalo struktūrą taikos 
metu sudaro 40 karių iš tarptau-
tinio ir Lietuvos kariuomenės 
personalo. Šiuo metu štabe dirba 
atstovai iš 14 NATO valstybių. 
Sprendimą įsteigti NATO pajėgų 
integravimo vienetus iš viso aš-
tuoniose valstybėse – Bulgarijo-
je, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Rumunijoje, Slovaki-
joje ir Vengrijoje – NATO šalių ir 
vyriausybių vadovai priėmė Velso 
viršūnių susitikime 2014 m. rug-
sėjo mėnesį.

Pagrindiniai NATO dienos svečiai buvo moksleiviai.
Autoriaus nuotr.

Kariai anykštėnams demonstravo ginklus.
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Vėlinių vėliavos Viesulo vėjuose Raimondas GuOBIS

Prabėgus lygiai septynioms dešimtims metų, šių, 2019 metų Vėlinių dieną, kuomet kapinės mir-
gėjo vėlių atminimui uždegtomis žvakelėmis, mes pagerbėme nemirtingus Algimanto apygardos ka-
rius – Viesulo būrio partizanus, žuvusius tądien, tolimais 1949 – aisiais. 

Prieš pat vidurdienį pajudėję iš istorinės „Pragiedrulių“ mokyklos, dabartinės Juozo Tumo – 
Vaižganto gimnazijos kiemo Svėdasuose, nukeliavome į septynių kovotojų mirtimi paženklinto mū-
šio vietą Drobčiūnų miške, po to sparčiu žingsniu, Vėlinių vėliavoms vėjyje plazdant, istoriniais 
vieškeliais ir takais per Malaišius pasiekėme laisvės karių panteoną Kunigiškių kapinėse. Prisimi-
nėme, pagerbėme tautos didvyrius, patriotines dainas dainavome.

Mus lydėjo ir vedė lapus numetę 
medžiai, prašviesėjęs, kirtimų žaiz-
domis besiveriantis miškas, šlapias, 
rusvo vandens valkomis nuženklin-
tas kelias, kurį sėkmingai įveikė 
vaikai, jaunuoliai ir pusamžiai pi-
liečiai - vora pasiryžėlių su vėjuose 
plazdančiomis Vėlinių vėliavomis. 
Plyname, medžių milžinų kelmais 
pasišiaušusiame kirtime, tarp kelių 
užsilikusių pušelių, rymo bunkerio 
dauba ir vienišas, pilkšvai šviesus 
paminklas čia žuvusiems Viesulo 
būrio vyrams. Skambėjo žodžiai 
apie Tėvynę, didvyrių ir kovotojų 

vėles, kurios visuomet su žemiš-
kaisiais kariais lakioja, stiprybės 
ir drąsos suteikia. Buvo prisiminta 
tarpukario Lietuva, svajonių res-
publika, kurią sunaikino nuožmūs 
sovietiniai okupantai. Kalbėta apie 
1940 –uosius, apie 1941 m. birželio 
sukilėlius, kurių būryje buvo ir Al-
bertas Nakutis – Viesulas, pirmasis 
telkęs ir pokario partizanų būrius, 
jau 1944 metų rudenį įkūręs pasi-
priešinimo organizaciją „Nepriklau-
soma Lietuva“, leidęs atsišaukimus, 
raginančius nepaklusti okupantams, 
jiems netarnauti, jungtis į partizanų 

būrius. Dalytasi skausmu apie slogų 
1949 m. rudenį, tragiškas lapkričio 
dienas, kuomet buvo sunaikinta be-
veik visa Algimanto apygarda. Di-
džiąją dramą šiame raistų apsuptame 
kalnelyje savo eilėraštyje išliejo vie-
nintelis tose kautynėse gyvas išlikęs, 
pro sovietinių kareivių apsuptį prasi-
veržęs Juozas Kemeklis - Rokas. Ei-
lėse minimas tądien tvyrojęs rūkas, 
į mišką sėlinantys priešai, kautynės, 
kuriose pirmieji žuvo Petras Černius 
- Tigras, Kazys Palskys - Ąžuolas 
ir Stasys Gimbutis - Rūkas, narsiai 
kovėsi, bet krito „tarp viksvelių“ A. 
Nakutis - Viesulas ir Petras Dilys - 
Eimutis, o prie takelio, išbėgusius į 
pievą kulkos pakirto Petrą  Miškinį 
- Šarūną bei Joną Meškauską - Carą. 
Nuskambėjo Lietuvos himnas, par-
tizaniškos maldos, kalbėjo S. Gim-
bučio – Rūko dukterėčia, mokytoja 
Birutė Kuorienė, bunkerio vietos 
paieškas, vykdytas dar sovietmečiu, 
prisiminė Kęstutis Neniškis, žodį 
tarė Anykščių Dariaus ir Girėno 
kuopos jaunųjų šaulių vadovė Ko-
tryna Vitkūnaitė.  

Vėl ant vieškelio sugrįžę, malda 
prieš žygį pasistiprinę, dainą „Augo 
girioj ąžuolėlis“ traukdami, smagiu 
žingsniu, su jaunųjų šaulių iš Svė-
dasų ir Anykščių avangardu, vėlia-
voms vėjyje plazdant, iškeliavome 
plačiais tėvynės laukais. Per Pama-
laišį, pro rašytojo Stepo Zobarsko 
tėviškę menantį ąžuolinį paminklą 
„Ganyklų vaikai“, paslaptingąją 
Netikiškių ulyčią leidomės  nuo 
kalvų per seną, tolin tįstančia gatve 
kylantį Kalniečių kaimą į Malai-
šos upelio slėnį. Plentą peržengę, 
klampojome drėgnu moliakeliu iki 
pat Malaišos upelio, o jau tada tie-
siausiai  laukais iki Malaišių kaimo 
nužygiavome.

Paminklo papėdėje stabtelėję, čia 
gimusį rašytoją, kovotoją už tėvy-
nės laisvę, Šaulių sąjungos kūrėją 
Juozą Tumą – Vaižgantą prisiminė-
me ir pagerbėme. Kalbėjome ir apie 
taip pat šiame sodžiuje gimusį A. 

Nakutį – Viesulą, kuris tarpukariu 
Vaižganto vardu pavadintam Ro-
kiškio X rinktinės Kunigiškių 38 
– ajam būriui vadovavo, Vaižganto 
vardu ir partizanų junginys vadina-
mas buvo.

Smagiu maršu tarp ūkanotų, 
kartais pragiedrulingu dangumi 
nuskaidrinamų laukų, ryškiomis 
spalvomis žydint Aukštaitijos bei 
Lietuvos istorinei bei tautinėms vė-
liavoms, įžengėme į aukštu Laisvės 
bokštu pažymėtą pokario partizanų 
panteoną Kunigiškių kapinėse.

Skaudžiu virpuliu širdin brovėsi 
atmintis tų dienų, kai žuvusieji iš-
niekinti gulėjo Svėdasų miestelio 
aikštėje, kai buvo užkasti pušynė-
lyje, prie dvaro koplyčios, o po to 
slapta perlaidoti čia, šventoje Ku-
nigiškių kapinių žemėje. Apie to 
laiko tragizmą, skausmus kalbėjo 
partizano S. Gimbučio – Rūko se-
suo Liudvika Vaitkevičienė. Ji tuo 
metu buvo devyniolikmetė Svėda-
sų mokyklos moksleivė. Moteris 
prisiminė tą ūkanotą dieną, kuomet 

Drobčiūnų miške, prie Viesulo būrio žūtį menančio paminklo.

Žengia pulkas linksmai, smagiai mušdamas koja...

Vėlinių vėliavos Viesulo vėjuose... 

pilnas miestelis prigužėjo sovieti-
nių kareivių, kuomet iš savo klasės 
antrame mokyklos aukšte ji matė 
vieškeliu pravažiuojančius vežimus 
su nukautųjų partizanų kūnais. Par-
tizano sesuo kvietė melstis už tai, 
kas brangiausia, jaunimui linkėjo 
saugoti  gimtąją kalbą, tautiškumą, 
prisiminti istoriją ir Tėvynę mylėti. 
Didingai nuskambėjo giesmė „Oi 
neverk, matušėle“.

Jau vakarop partizano J. Meš-
kausko - Caro tėviškėje jo sūnėno 
Algimanto Barono dainų klausė-
mės, dainavo ir „Trys briedžiai“ su 
gausiu būriu pritarančiųjų. Prie pla-
taus stalo petys petin susėdę, Vidos 
Putrimienės paruoštą partizanišką 
kugelį, tokiu jie čia sotindavosi po 
pirties,  ragavom, o Jono Neniškio 
paruoštas ypatingas, aviena ir slap-
tingais prieskoniais pagardintas plo-
vas buvo tikriausia vakaro gardybių 
gardybė. Tai taip mes tautos didvy-
rius minėjom, laisve džiaugėmės ir 
nepriklausomai Lietuvai šaukėme: 
,,Valio!”. 

Kunigiškių kapinėse - kovotojų už laisvę panteone...
Senajame Malaišių kaime, ten, kur gimė Juozas Tumas - Vaiž-
gantas ir jo giminaitis Albertas Nakutis - Viesulas. 

Autoriaus nuotr.
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Vietoj keliuko - kelionės į Molėtus

(Atkelta iš 1 psl.)

Dažnai susitikdavo kavinėje

Vyresniojo Lackaus apklau-
sa ilgai netruko, nes reikalus su 
tuometiniu rajono meru derino 
sūnus. UAB,,VLI Timber“ ga-
mybos direktoriumi dirbantis 
R.Lackus dalyvavovo tik pokal-
byje su K.Tubiu kavinėje ,,Er-
dvė“, o į mero kabinetą paskui 
vaikščiojo D.Lackus.  

R.Lackus liudijo, kad su 
K.Tubiu ,,Erdvėje“ dažnai at-
sitiktinai susitikdavo, o kalbos 
apie kelio į įmonės teritoriją as-
faltavimą prasidėjo pernai metų 
rudenį, kai prie pietaujančių 
Lackų neplanuotai prisijungė į 
,,Erdvę“ papietauti atėjęs tuo-
metinis Anykščių rajono meras. 
,,K.Tubis kalbėjo apie kelio nuo 
Antrųjų Kurklių į Šlavėnus asfal-
tavimą. Darius juokais užsiminė, 
jog gal būtų galima ir mūsų ke-
liuką išasfaltuoti“, - teismui sakė 
R.Lackus. Pasak jo, į įmonės te-
ritoriją veda 200-300 metrų kelio 
atkarpa. R.Lackus liudijo, kad 
sūnus vėliau užėjo pas K.Tubį į 
kabinetą. ,,Kęstutis užsiminė Da-
riui dėl paramos komitetui per tą 
susitikimą“,- atskleidė liudinin-
kas. 

Valstybės kaltinimą palaikan-
ti Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokurorė Dalia Mar-
kauskienė liudininko paprašė 
patikslinti, apie kokią paramą 
kalbama. ,,Kaip galima paremti? 
Pinigais... Pavedimą padaryti“, 
- paaiškino R.Lackus. Jis tikino, 
kad UAB,,VLI Timber“ prie ser-
vitutinio, taigi valstybinio kelio, 
asfaltavimo ketino prisidėti savo 
lėšomis ir apie tai, kad reikės 
įmonės prisidėjimo, iš K.Tubio 
sužinojo dar per pirmąjį pokalbį 
kavinėje. 

,,Ar paramą komitetui susie-
jote su keliuko asfaltavimu?“ 
- R.Lackaus paklausė vienas iš 
K.Tubio gynėjų, advokatas Gie-
drius Danėlius.  ,,Ne. Nesusiejau. 
Kęstutis toks žmogus“, - atsakė 
liudininkas.

  
Arba rašai pareiškimą, arba 

išvažiuosi su antrankiais...

D.Lackus teisme atskleidė, kad 
kalbėdamas su K.Tubiu kavinėje 

,,Erdvė“ apie keliuką ne juokavo, 
kaip teismui aiškino jo tėvas, o 
rimtai domėjosi galimybėmis jį 
išasfaltuoti. Po šio pokalbio jiedu 
susitarė sustikti K.Tubio kabine-
te. Pasak D.Lackaus, mero kabi-
nete jie kalbėjosi ir apie keliuką, 
ir apie būsimus savivaldos rinki-
mus. ,,K.Tubis pasiūlė prisijungti 
prie komiteto, bet aš atsisakiau, 
nes neturiu tam laiko. Paskui jis 
manęs paklausė - gal nori kitaip 
Anykščiams padėti? Paklausiau 
- kaip? Atsakė - gal gali parem-
ti sąrašą“, - teisme liudijo ,,VLI 
Timber“ direktorius.  Toliau jis 
dėstė, kad viename iš susitiki-
mų K.Tubio kabinete dalyvavo ir 
kažkoks valdininkas, kurio jis ne-
pažįsta, o keliuko apžiūrėti buvo 
atvažiavęs Kurklių seniūnas, ku-
rio pavardės neprisimena. 

Bylą nagrinėjanti Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmų tei-
sėja Monika Benetė verslininko 
paklausė: ,,Kaip jautetės, kai at-
važiavo seniūnas?“. ,,Jūs norite, 
kad atsakyčiau, jog buvo perdė-
tas dėmesys? Jaučiausi, kad rei-
kalai tvarkosi greitai“, -  kalbėjo 
D.Lackus. Jis nurodė, kad į rinki-
mus eiti su K.Tubiu jis atsisakė 
per antrąjį susitikimą mero kabi-
nete. ,,Buvo kalba apie pinigus, 
bet nebuvo kalbėta apie sumas“, 
- sakė verslininkas. ,,Su kuo sie-
jote paramos prašymą?“ - liudi-
ninko paklausė teisėja M.Benetė. 
,,Jūs norite išgirsti, ar aš siejau su 
keliuku? Gal ir susiejau. Gal, kad 
greičiau procesai vyktų“, -  atsa-
kė D.Lackus. 

Verslininkas tikino, kad jis 
nemąstė,  kad ieškodamas būdų, 
kaip išasfaltuoti keliuką, vedantį 
į jo įmonės teritoriją, daro kaž-
kokius nusikalstamus veiksmus, 
tačiau šių metų sausio 28-ąją, 
savo įmonėje Antruosiuose Kur-
kliuose sulaukęs STT pareigūnų, 
sutiko parašyti pareiškimą.  ,,Per 
susirinkimą pasibeldė trys asme-
nys, parodė STT ženkliuką ir kra-
tos orderį. /.../Man davė paskai-
tyti įstatymą, kuriame nurodyta, 
kad susitarimas yra kaip ir kyšio 
davimas. Jei rašai pareiškimą, 
esi liudininkas, jei nerašai - įta-
riamasis. /.../Darė kratą įmonėje, 
darė kratą namuose. Arba tu išva-
žiuosi su antrankiais, arba rašai 
pareiškimą“, - teisme apie pirmą-
ją pažintį su STT kalbėjo ,,VLI 

Timber“ vadovas D.Lackus. Šia-
me pareiškime jis nurodė, kad iš 
pokalbių su K.Tubiu suprato, jog 
parama  tuometinio mero rinkimų 
komitetui bus atsilyginimas už 
keliuką. ,,Pinigų nepervedžiau, 
nes nenorėjau remti to sąrašo“, - 
nurodoma D.Lackaus pareiškime, 
kurį surašė STT pareigūnas. 

Teisme verslininkas sakė, kad 
pareiškimą pasirašė todėl, kad 
išsigando, bet sutiko, kad jis iš 
esmės yra teisingai surašytas.   

Daug pasąmonės ir jausmų

Panašu, kad teisėsauginin-
kai, kurie surašinėjo vėlesnius 
D.Lackaus parodymus, buvo 
poetiškos sielos žmonės. ,,Savo 
vidiniu įsitikinimu nenorėjau pri-
sidėti, bet jaučiausi nejaukiai./.../
Man pasąmonėje kilo mintis 
apie 1000 eurų../.../ Jaučiausi 
savotiškai spaudžiamas ir provo-
kuojamas“, - D.Lackaus parody-
mus tardytojui skaitė prokurorė 
D.Markauskienė. Vėliau K.Tubio 
advokatai ironiškai domėjosi 
verslinko jausmais ir pasąmone. 
Advokatas Arūnas Petrauskas liu-
dininko klausė, ar jis dalijosi savo 
pasąmonės srautu ir jausmais su 
K.Tubiu. O D.Lackus aiškino, 
kad ir tardytojų pateikta medžia-
ga, ir parodymai per ikiteisminį 
tyrimą yra surašyti pareigūnų, 
klausimus - atsakymus sudėjus 
į vientisus tekstus. Jis parody-
mų esmės nekvestionavo, tačiau 
kai kurių žodžių ar formuluočių 
autorystės sau nebuvo linkęs pri-
siskirti. Tuomet apie D.Lackaus 
jausmus kalbėjo ir kaltinamasis 
K.Tubis. ,,Kada maloniau jautė-
tės: ar po apsilankymo pas mane, 
ar po to, kai pas jus apsilankė pa-
reigūnai?“ - posėdžio pabaigoje 
liudininko klausė K.Tubis, tačiau 
teisėja M.Benetė nurodė vyrams 
apie jausmus nebekalbėti.    

Perklausė du įrašus

Teismas perklausė dviejų 
D.Lackaus ir K.Tubio susitikimų 
pastarojo kabinete įrašus. Vienas 
iš jų buvo ir su vaizdu. Abu su-
sitikimai vyko pernai rudenį. Per 
pirmąjį susitikimą D.Lackus tuo-
metiniam rajono vadovui pasa-
kojo apie įmonės plėtrą, K.Tubis 
aiškino, kad važiuos į Ūkio mi-

nisteriją ir bandys gauti keliuko 
į ,,VLI Timber“ teritoriją dalinį 
finansavimą iš šios ministerijos. 
Pokalbyje dalyvavo ir valdinin-
kas, kurio D.Lackus neatpažino 
- tai savivaldybės Statybos sky-
riaus ekonomistas Nikolajus Sta-
nislavovas. ,,Kolia, pasiimi Jur-
kų, per savaitę nuvažiuoji ir man 
raportuoji“, - N.Stanislavovui 
nurodė K.Tubis. Valdininkui iš-
ėjus iš kabineto, K.Tubis pradė-
jo kalbėti apie rinkimus. ,,Kovo 
3- ią rinkimai, ar nenorėtumėte 
padalyvauti kartu. Kad Anykščiai 
judėtų į priekį. Ar nenorėtumėte 
pabendradarbiauti?“ - D.Lackaus 
paklausė K.Tubis. Jis sakė, kad 
yra trys bendradarbiavimo varian-
tai, bet tų variantų taip iki galo ir 
neatskleidė, nes, pradėjęs kalbėti 
apie D.Lackaus buvimą komitete 
ir kandidatų sąraše, užsimėgavo 
pasakojimu apie nuveiktus ir bū-
simus gerus darbus. ,,Artimiau-
sioje ateityje - politikos nėra, bet 
prisidėti prie Anykščių...“  - ne vi-
sai konkrečiai atsakė ir D.Lackus. 
,,Atidarome sąskaitą - iki vienos 
dešimtosios metinių pajamų gali-
ma įdėti. O iki 12 eurų gali visi 
pervesti“, - apie pinigus prakalbo 
K.Tubis. Jis D.Lackui davė pa-
skaityti sąrašą tų, kurie jau sutiko  
drauge eiti į rinkimus, aiškino, 
kaip tapti komiteto nariu, ir t.t. , o 
verslininkas merui nieko aiškaus 
taip ir nepasakė.

Per antrąjį K.Tubio ir 
D.Lackaus susitikimą įrašo klau-
symasis buvo pradėtas nuo kal-
bos apie rinkimus. Panašu, kad 
D.Lackus, norėdamas manda-
giai išsisukti, aiškino, jog nieko 
nenorįs daryti ,,tep lep“, todėl 
neisiąs su K.Tubiu į rinkimus. 
,,Kitokiais būdais neatsisakysi 
padėti?“  - verslininko paklausė 
politikas. ,,Kokiais?“ - pasido-
mėjo D.Lackus. ,,Parama. Kitas 
dalykas - skleisti teigiamą žinią. 
/.../Aš pats porą tūkstančių per-
vedžiau. Mano noras -  padaryti 
kažką gero gimtajam kraštui“, - 
atsakė K.Tubis.       

Prokurorė D.Markauskienė liu-
dininko klausė, ar jis iš pokalbio 
su K.Tubiu nesusidaręs vaizdo, 
jog jeigu komitetui nepervesiąs 
paramos, tai nebūsią ir keliuko. 

D.Lackus dėstė, kad ,,toks jaus-
mas buvo“. 

,,Kokiais kitais žodžiais me-
ras turėjo suformuluoti paramos 
prašymą, kad nebūtų jaučiamas 
spaudimas?“ - D.Lackaus klausė 
K.Tubio advokatas G.Danėlius.  
Pasak D.Lackaus, spaudimą jis 
pajutęs ne dėl konkrečių K.Tubio 
frazių, o todėl, kad  ,,ilgas mono-
logas ir keli pasirinkimai atrodė 
kaip prirėmimas“. ,,Ar kategoriš-
kai paramos prašė?“ - kitą klausi-
mą liudininkui pateikė advokatas. 
,,Jei pasakysiu -  ,,ne“,  nutrūks 
ryšiai. Ne su pistoletu prirė-
męs...“ - nurodė verslininkas.

Posėdžio pabaigoje vienas iš 
K.Tubio advokatų teismui įtei-
kė kaltinamojo K.Tubio prašy-
mą leisti jam trumpam išvykti iš 
Lietuvos, kad galėtų aplankyti 
Jungtinėje Karalystėje gyvenan-
čio sūnaus šeimą.  Buvusiam ra-
jono merui tebegalioja šių metų 
pradžioje teismo skirtos kardo-
mosios priemonės - bendravimo 
apribojimas, draudimas išvykti iš 
Lietuvos, piniginis užstatas. 

Kitas K.Tubio bylos teismo po-
sėdis vyks lapkričio 27-ąją. Jame 
vėl liudys D.Lackus, savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus 
ekonomistas N.Stanislavovas ir 
šio skyriaus specialistas Mindau-
gas Trinkūnas bei Kurklių seniū-
nas Algimantas Jurkus.

Po šio posėdžio bus beveik 
dviejų mėnesių pertrauka. Dėl 
įtemptų prokurorės ir advokatų 
darbo grafikų kiti posėdžiai pla-
nuojami tik nuo 2020 metų sau-
sio 17 dienos. 

Priminsime, kad buvęs Anykš-
čių rajono meras K.Tubis Speci-
aliųjų tyrimų tarnybos (STT) pa-
reigūnų buvo sulaikytas šių metų 
sausio pabaigoje. Jam pareikšti 
įtarimai prekiavus poveikiu pagal 
tris epizodus. Jis kaltinamas ky-
šio ėmimu, siekiant sudaryti iš-
skirtines sąlygas įsigyjant žemės 
sklypą (vadinamasis Rimvydo 
Kugio epizodas) bei pažadu iš-
asfaltuoti keliuką į įmonės terito-
riją Antrųjų Kurklių kaime (VLI 
Timber epizodas). Pagal trečiąjį 
- A.Pajuodžio epizodą - K.Tubis 
kaltinamas nematerialaus kyšio 
ėmimu.

Kęstučio Tubio advokatas Giedrius Danėlius teisme liudininko 
klausė, kokiais žodžiais reikėtų formuluoti paramos rinkimams 
prašymą, kad prašomas asmuo nepajustų spaudimo.

Autoriaus nuotr.

Antradienį Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir 
jo advokatai Giedrius Danėlius bei Arūnas Petrauskas lankėsi jau šeštą kartą.
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įvairūs

siūlo darbą

parduoda

Šaltkalvis - 
mechanikas
Kurkliai 2, Anykščiai - 

UAB Vli Timber

Darbo pobūdis
Įrenginių priežiūra, gedimų šali-

nimas, planinis aptarnavimas, kiti 
gamybos darbai. Darbo laikas: 
pagal slenkantį darbo grafiką 
(3 darbo dienos po 11 darbo 

valandų ir 3 laisvos)

Reikalavimai
Virinimo įgūdžiai; 

Plataus profilio techninis 
nuovokumas; 

B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas; 

Techninis išsilavinimas - 
privalumas;

Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be 

viršvalandžių; 
Laisvas visas šventines dienas;
Transportą iki darbovietės arba 

kuro išlaidų kompensavimą.

Atlyginimas
800-1200 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Gamybos 
darbininkas
Kurkliai 2, Anykščiai - 

UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Operatoriaus darbas prie 

medienos apdirbimo staklių bei 
produkcijos pakavimo linijos 
pagal slenkantį darbo grafiką 

(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;

Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;

Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką 
be viršvalandžių;

Transportą iki darbovietės arba 
kuro išlaidų kompensavimą;

Laisvas visas valstybines 
šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Įvarių gamintojų 
NUOTEKų VALyMO ĮRENGINIAI 

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

Tel. (8-686) 78355.

Parduodame
EKOLOGIŠKĄ ŠIENĄ 

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

Lapkričio 24 d.17 val.
Anykščių kultūros centre

Bilietai parduodami kultūros centro kasoje tel. (8-381) 52239.

A.Deveikio firmos „SINCHRONIZACIJA“ pranešimas. 
Remiantis LR Individualių įmonių įstatymo 11 str., LR CK 2.44 str. ir 

2019-11-09 A. Deveikio firmos „SINCHRONIZACIJA“ savininko Aido 
Deveikio sprendimu, pranešame, kad individuali įmonė - A. Deveikio firma 
„SINCHRONIZACIJA“ (įmonės kodas 154233322, buveinės adresas: J. Bi-
liūno g. 20 – 3, Anykščių m., Anykščių r. sav., Lietuvos Respublika, PVM 
mokėtojo kodas LT542333219, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Re-
gistrų centras) pertvarkoma į UAB „Sinchronizacija“. Suinteresuoti asmenys 
informaciją apie pertvarkomą juridinį asmenį gali gauti adresu J. Biliūno g. 
20 – 3, Anykščių m., Anykščių r. sav. nuo 2019-11-09.

Reikalinga tvarkinga, 
be žalingų įpročių šeima, 

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

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

Siūlo nuolatinį darbą
STATYBOS DARBŲ 

VADOVUI
Darbo pobūdis:

Inžinerinių tinklų, hidrotechninių 
statinių statyba, melioracijos darbai.

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

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

UAB "Jarimpekso statyba" reika-
lingi plataus profilio statybininkai 
(apdailininkai, fasadų šiltintojai).

Tel. (8-616) 38795.

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

Reikalingas žmogus pašerti ke-
letą karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 10 d. (sekmadienį) 

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

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

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-699) 18885. 

Valo kaminus, įdėklus, pečius, 
krosnis. Atlieka smulkų jų re-
montą.

Tel. (8-610) 08039.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose, 
su  autokeltuvu atvyksta į vietą. 

Tel.: (8-608) 71208, 
(8-686) 73121. 

Montuoja dujinius katilus ir kati-
lines.

Tel. (8-612) 01313.

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

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 902

parduoda

Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Brangiai perka grikius 
(ir ekologiškus)

www.lasai.lt/elevatorius
Tel. (8-683) 85 009.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-608) 44340.

Butus, namus, sodybas, žemę, 
mišką. Tinka nenaudojami, su 
skolomis (padeda padengti), pa-
veldėti (sutvarko dokumentus), 
sumoka visus mokesčius notarui. 

Tel. (8-643) 23889. 

Bendrabučio tipo butą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-673) 51558.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių mieste ir gerą 
sodybą Anykščių r. 

Tel. (8-683) 93746.

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, reika-
lingas remontas pagal poreikius. 
Nauji langai, šarvuotos durys. 
Kaina 25 000 Eur. Domina ir ilga-
laikė nuoma.

Tel. (8-608) 94543.

Vieną kambarį dviejų kambarių 
bute.

Tel. (8-693) 17596.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-698) 55663.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Žemės ūkio technika

Traktorius MTZ-82, MTZ-50, DT-
20, sunkvežimį ZIL-130 (savivar-
tis, dyzelinas). Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-82 UK, 1999 m., techniškai 
tvarkingas. Kaina 6 300 Eur. 

Tel. (8-641) 57036.

Kita

Andioniškio lentpjuvė parduoda 
pjautą medieną, dailylentes, grin-
dlentes. Atlieka pjovimo, džiovi-
nimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

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

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

Ramų, darbinį arklį. Galimas at-
vežimas. 

Tel. (8-606) 62940.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininių 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

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

Tel. (8-608) 39334.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

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.

Senovinius pinigus, ordinus, iko-
nas, fotografijas ir dokumentus, 
dvaro baldus ir indus, motociklus, 
geldas, sviestamušes, vežimo ra-
tus ir kt. 

Tel. (8-617) 33914. 

Anykščių mieste

Vidmantas Kostas BIELIAUSKAS, gimęs 1942 m., mirė 11 06

pro memoria
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anekdotas

oras

+8

+10

mėnulis
Lapkričio 9 - 10 d. - priešpilnis
Lapkričio 11 d. - pilnatis

Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina.

Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela.

šiandien

lapkričio 10 d.

lapkričio 11 d.
Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjuTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ruošiasi teikti rentgenoskopijos paslaugas

jau kas dieną - po naujieną:
Rentgeno mieste nebėra ! 
Valdžia stovi prieš dilemą, -
Kaip išspręsti šią problemą?

Amiliutė mislyt ima
Ir pajunta nušvitimą:
Kam tuos pinigus taškyti? -
Tyrimus ji ims daryti !

juk jos akys - kaip rentgenas,
Nepraslys pro jas joks genas -
Kam pavydas graužia bambą,
Kam valdžia susuko sprandą...

Kam brangus tas aparatas,
jei ir taip ji viską mato?!
Ir, pajutus gerą ūpą,
Įsigyja naują lupą -

Peržvelgs strėnas, žarnas, kaulus
Širdį, sausgysles ir nervus...
Peršvies viską - jei bus maža, -
Taikys smegenų drenažą !

- Auginu dvi dukras dvynes.
- O kaip tu jas atskiri?
- Pagal apgamus. Šviesiaplaukė 

dukrelė turi apgamą ant kairės ran-
kos, o brunetė - ant dešinės!

***
- Sūneli, mano sūneli, baigėsi visi 

tavo vargai, nebeturėsi daugiau nei 
vieno naujo spuogo ant veido....

- O kodėl ?
- Todėl, kad naujiems nebeliko 

vietos...

***
Dvi blondinės barasi:
- Tu kvaiša!
- Ne, čia tu kvaiša!
- Ne, tu!
- Tu pati kvaiša!
Prie jų prieina brunetė, pasiklauso, 

pasiklauso ir taria:
- Nusiraminkite, jūs abi esate tei-

sios...

***
Išsivoliojo dramblys miltuose, pri-

ėjo prie veidrodžio ir sako:
- Na, nieko sau koldūniukas!

***
- Brangioji, apsisprendžiau, metu 

gerti.
- Kaip, kodėl? O kas mane dabar 

vadins gražuole?

***
Maža mergaitė, pirmą kartą daly-

vaujanti vestuvių pokylyje, šnibžda 
mamai į ausį:

- Kodėl jaunoji apsirengusi baltai?
- Todėl, kad balta spalva yra 

džiaugsmo ir laimės spalva. Ir jauna-
jai šiandien yra laimingiausia diena 
jos gyvenime, - mergaitei paaiškino 
mama, stengdamasi kuo paprasčiau 
atsakyti į klausimą.

Mergaitė pamąsčiusi tarė:
- O tai kodėl jaunikis apsirengęs 

juodai?

***
Restorano padavėjas:
- Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
- Keistas kokteilis, bet pabandysiu!

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!


