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šiupinys Protestavo ūkininkai – į gatves 
išvažiavo traktoriais Lina DAPKIENĖ

Šį antradienį beveik devyniasdešimties traktorių kolona pajudėjo Anykščių miesto gatvėmis – taip ūkininkai pratęsė aktyviąją pro-
testo akcijos dalį „Lietuva, tavo kaimas miršta“. 

Taiki akcija prieš valdžios planuojamus mokesčių pakeitimus vyko visuose Lietuvos rajonuose ir jų centruose.  

Robertas ALEKSIEJŪNAS

5 psl.

KONCERTAS. Gruodžio 2 d. 
17.30 val. Koplyčioje - Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vyks kon-
certas „Bethoveno Elizai ir...". Daly-
vauja Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojos Irenos Meldaikienės for-
tepijono klasės mokiniai. Renginys 
nemokamas.

Relikvijos. Į Anykščių Šv.Mato 
bažnyčią šį šeštadienį atkeliauja 
palaimintojo Teofiliaus Matulionio 
relikvijos. Relikvijų sutikimas baž-
nyčioje vyks apie 16.30 val.

Įvertinimas. Lapkričio 21 d. 
Seimo Kovo 11 - osios Akto salėje 
įvyko Edinburgo hercogo tarptau-
tinių apdovanojimų programos ce-
remonija. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos programos dalyvėms 
Ievai Gudonytei ir Dovilei Devei-
kytei buvo įteikti bronzos ženkle-
liai. Bronzos ženkleliai įteikti ir 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
programos dalyviams: Gretai Lebe-
devaitei, Kornelijai Augustinavičiū-
tei ir Ugniui Steponavičiui. DofE 
programa yra pasaulyje gerai žino-
ma neformaliojo ugdymo, savęs to-
bulinimo programa, skirta jaunimui 
nuo 14 iki 24 metų ir įgyvendina-
ma daugiau nei 130 pasaulio šalių.  
Programos dalyviai patys pasirenka 
tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir 
atkakliai jų siekia.

Svečias. Lapkričio 15 dieną 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijoje svečiavosi Evaras Tu-
ras Benediktssonas - islandų rašy-
tojas ir aktorius, populiarus TV ir 
radijo laidų vedėjas. Savo šalyje jis 
išgarsėjo kaip skaitymo skatintojas, 
sugalvojęs unikalų būdą sudominti 
vaikus knygomis.

Gripas. Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Anykščių skyrius 
informuoja, kad sergamumas gripu 
ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis (Anykščių rajone 
per septynias šio gripo sezono savai-
tes išlieka stabilus. Sergamumo ro-
diklis 47-ąją savaitę (lapkričio 18-24 
d.) kiek sumažėjo ir yra 44,16 atvejų 
10 tūkst. gyventojų, kai 45-ąją ir 46-
ąją savaites šis rodiklis buvo 59,17 
atvejų 10 tūkst. gyventojų. Praėjusią 
savaitę rajone neužregistruotas nė 
vienas gripo atvejis, vaikai sudaro 
68 proc. sergančiųjų.

Į teismą kvies ir STT pareigūną Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Trečiadienį, lapkričio 27-

ąją, Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmai tęsė buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Teisėja Monika 
Benetė trečiadienį baigė UAB 
,,VLI Timber“ direktoriaus 
Dariaus Lackaus apklausą, 
kuri buvo pradėta ankstesnia-
me posėdyje. 

Taip pat teismas trečiadienį 
apklausė Anykščių savivaldy-
bės administracijos Statybos 
skyriaus darbuotojus Nikola-
jų Stanislavovą bei Mindaugą 
Trinkūną ir Kurklių seniūną 
Algimantą Jurkų.

6 psl.UAB ,,VLI Timber“ direktorius Darius Lackus į buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio teis-
mą vyko antrą kartą. Pirmuoju bandymu jo apklausti nespėta, nes pasibaigė teismo darbo laikas. 

Į protesto akciją suvažiavę ūkininkai mielai šalia savo technikos 
pozavo žurnalistams.

Iš Anykščių iki Naujųjų Elmininkų važiavo beveik 90 traktorių 
kolona. Šį maršrutą ūkininkai kartojo tris kartus.

Progimnazijos 
pedagogai 
streikavo prie 
vaišių stalo

4 psl.

Vandens 
branginimas gali 
išversti 
direktorių iš 
posto 

2 psl.

Įteikta 
trisdešimtoji 
Teresės 
Mikeliūnaitės 
kultūros premija

12 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Protestavo ir vežėjai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, lapkričio 27-ąją, Vilniuje protestavo vežėjai. Nuo 
11 valandos sunkvežimių vilkstinė, lydima policijos ekipažų, suko 
ratus per Vilniaus centrą - pro Seimą ir Vyriausybę.  

,,Vežėjai tokios akcijos nuspren-
dė imtis po to, kai Vyriausybė 
priėmė sprendimą vairuotojų algų 
koeficientą padidinti nuo 1,3 iki 
1,65. Anot „Linavos“, toks spren-
dimas Lietuvoje buvo padarytas 
tuo  metu, kai ES atlieka proce-
dūras, po kurių bus priimtas Mo-
bilumo paketas. Siekdami iki galo 
išnaudoti konstruktyvaus dialogo 
galimybes su valstybės instituci-
jomis, „Linavos“ vežėjai jau buvo 

atšaukę lapkričio 20 d. planuotą 
protesto akciją prie Seimo rūmų. 
Užuot organizavus minėtą protesto 
akciją, valdžios institucijoms buvo 
įteikta deklaracija, kurią pasirašė 
279 Lietuvos vežėjų įmonės“, - 
praneša naujienų agentūra ELTA.

Įmonės ,,Anykščių ratas“ vado-
vas Vygantas Šližys ,,Anykštai“ 
sakė palaikąs protestuojančius 
kolegas vežėjus, tačiau neturėjęs  
fizinių galimybių prisidėti prie ak-

Vyganto Šližio vadovauja-
mas UAB ,,Anykščių ratas“ 
prie vežėjų protesto akcijos 
neprisijungė, nes visi įmonės 
sunkvežimiai šiuo metu dir-
ba Vakarų Europoje.

cijos - visos V.Šližio ,,fūros“ šiuo 
metu dirba Vakarų Europoje.

,,Jau ir dabar Lietuvoje regis-
truoto sunkvežimio ekipažo išlai-
kymas kainuoja mažiausiai 1500 
eurų daugiau nei Lenkijoje. Algų 
koeficiento pataisa dar labiau pa-
didins šį skirtumą. Taigi, valdžia 
vežėjus tiesiog veja iš Lietuvos“, 
- ,,Anykštai“ sakė V.Šližys.

Teoriškai skaičiuojant, kai di-
dinamas vairuotojų algų koefici-
entas, turėtų augti jų algos, tačiau 
praktiškai, anot verslininkų, taip 
nebus, nes verslas ieškos būdų, 
kaip minimizuoti išlaidas.

Vagystė. Lapkričio 28 dieną 
gautas vyro (g. 1976 m.), gy-
venančio Panevėžio rajone, pa-
reiškimas, kad apie 13.00 val. 
pastebėjo, jog nakties metu buvo 
įsibrauta į jam priklausantį au-
tomobilį BMW 640d, stovėjusį 
sodybos kieme Svėdasų seniū-
nijos Miliūniškio kaime. Iš au-

tomobilio vidaus buvo pagrobta 
automobilio įranga, o nuo auto-
mobilio išorės buvo pagrobtos 
išorinės detalės. Žala tikslinama. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pinigai. Anykščių rajono poli-
cijos komisariatas gavo Lietuvos 
banko Grynųjų pinigų departa-
mento Ekspertizių ir techninio 
skyriaus pranešimą, kad lap-
kričio 18 dieną  UAB „Grūstė“ 

aptarnaujamoje Anykščių Anta-
no Baranausko pagrindinės mo-
kyklos valgykloje inkasavimo 
metu rasta netikra 20 eurų nomi-
nalo kupiūra. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Užpuolimas. Lapkričio 28 
dieną,  apie 12.40 val,. Anykš-
čiuose, Kęstučio gatvėje, Ben-
druomeninių vaikų globos namų 
globotinį (15 metų), einantį iš 

mokyklos, sumušė trys (15 m., 
16 m., 17 m.) nepilnamečiai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Lapkričio 25 die-
ną, apie 12.00 val., savo bute 
Anykščiuose, A. Vienuolio g., 
rastas mirusios moters (g. 1948 
m.) kūnas be išorinių, matomų 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Vandens branginimas gali išversti 
direktorių iš posto Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, lapkričio 28-ąją, Anykščių rajono taryba vieningai nepritarė UAB ,,Anykščių van-
denys“ parduodamo vandens kainos didinimui. 

Rajono Tarybos balsavimas buvęs formalus, nes vanduo anykštėnams šiaip ar taip brangs - jo 
kainą vienašališkai nustatys Valstybinė energetikos reguliavimo  taryba (VERT). 

Taigi, regis, ir politikų noras 
demonstruoti, kad gina gyvento-
jų interesus, yra patenkintas, ir 
,,Anykščių vandenys“ nenuken-
tės. Visgi panašu, kad dėl vandens 
branginimo didelių nemalonumų 
turės UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervinskas. 
Vandens branginimas gali net tap-
ti pretekstu pašalinti A.Gervinską 
iš bendrovės vadovo pareigų.   

,,Kaina skaičiuojama pagal 
VERT-o patvirtintą metodiką, yra 
tam tikros formulės, į kurias su-
dėjus faktinius skaičius susiskai-
čiuojama, kokia turėtų būti  tiek 
vandens, tiek nuotekų kaina. Du-
kart du - lygu keturi. Nepadarysi, 
kad dukart du būtų lygu trims arba 
penkiems. VERT pateiktą kainą 

patikrina, perskaičiuoja. Jeigu 
rodikliai sudėti teisingai, jie tas 
kainas derina ir teikia savivaldy-
bių taryboms tvirtinti“, - jog UAB 
,,Anykščių vandenys“ pasiūlytos 
vandens kainos nėra paimtos iš 
lubų, aiškino A.Gervinskas.   

Pasak UAB ,,Anykščių vande-
nys“ direktoriaus, vandens kai-
ną Anykščių rajono taryba arba 
savivaldybės administracija gali 
sumažinti. ,,Taryba arba adminis-
tracija turėtų kreiptis į VERT –ą, 
prašydama nepriimti vienašališko 
sprendimo ir leisti perskaičiuo-
ti tas kainas.  Atsisakytume in-
vesticijų, galbūt nereikėtų daryti 
vandentiekio ir nuotekų tinklų 
projekto Keblonyse , galbūt rei-
kėtų nepradėti vandens gerinimo 

projekto Piktagalyje ir Kuniškiuo-
se, galbūt nereikėtų svajoti apie 
Andrioniškio vandentiekio ir nuo-
tekų tinklus, gal nereikėtų reno-
vuoti esamų tinklų bei vandentie-
kio bokšto ir siurblinės, nuotekų 
linijų. Visas investicijas išbraukus 
– tikėtina, kaina būtų mažesnė“, 
- kokiomis priemonėmis galima 
sumažinti vandens kainą, dėstė 
A.Gervinskas.

A.Gervinskas neigė ir sklandan-
čius gandus, jog neva jis vandenį 
branginti nusprendė paslapčia, 
apie tai neinformavęs rajono val-
džios. UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktoriaus teigimu, kainų didini-
mo procesas pradėtas dar 2017-ai-
siais, kai bendrovės vadovu buvo 
Arvydas Katuoka.

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervins-
kas buvo eksmero Kęstučio 
Tubio visuomeninio rinki-
mų komiteto koordinatorius, 
taigi, dabartinė Anykščių 
rajono valdžia nepriklauso 
direktoriaus ,,fanų klubui“.  

Tarnyba taps skyriumi Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Nuo gruodžio 1-osios Anykščių valstybinė maisto ir veterinari-
jos tarnyba sulauks pokyčių. Tiesa, jie iš esmės administraciniai, 
todėl interesantai naujovių gali net nepastebėti.

Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos (VMVT)  adminis-
tracijos struktūroje įsteigiama 10 
departamentų (Alytaus, Kauno, 
Klaipėdos, Marijampolės, Panevė-
žio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Ute-
nos, Vilniaus).

Anykščių VMVT   taps VMVT 

Utenos departamento  Anykščių 
skyriumi. Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
valstybinė veterinarijos inspek-
torė, laikinai einanti viršininkės 
pareigas, ,,Anykštai“ sakė, kad dėl 
struktūrinių pokyčių tarnyboje dar-
buotojų skaičius nesikeis, nes visi 

darbuotojai sutiko dirbti naujomis 
sąlygomis.

Tiesa, maisto kontrolę vykdan-
tys vyriausieji specialistai - mais-
to produktų inspektoriai, kurie 
dirba Anykščių valstybinėje mais-
to ir veterinarijos tarnyboje, nuo 
gruodžio 1 dienos bus pavaldūs 
VMVT Utenos departamento di-
rektoriui, bet jų darbo vietos bus 
Anykščiuose.

,,Toliau vykdysime Anykščių 

rajono  gyvūnų užkrečiamųjų ligų 
profilaktiką, valstybinę veterinarinę 
kontrolę, išduosime veterinarinius 
dokumentus, teiksime konsultacijas  
gyvūnų laikytojams bei atliksime ki-
tus darbus“, - sakė A.Zdanevičienė.

Iki struktūrinių pokyčių Anykš-
čių valstybinei maisto ir veterinari-
jos tarnybai 14 metų vadovavo šiuo 
metu Anykščių rajono mero pava-
duotojo pareigas užimantis Dainius 
Žiogelis.

Keičiasi tarifų dydžiai
Nuo 2020 metų sausio 1 dienos gyventojams pigs dujos, tačiau 

brangs elektra.

Gamtinės dujos buitiniams var-
totojams nuo sausio pigs 10 - 11 
centų už kubą, arba 17-22 procen-
tų. 

Pirmos grupės – tik maistui ga-
minti dujas naudojantiems varto-
tojams (sunaudojantiems iki 300 
kubų dujų per metus) – kaina tu-

rėtų mažėti 11 centų, arba 16,67 
proc. – nuo 66 iki 55 centų už 
kubą, o antros grupės – dujomis 
šildantiems namus (nuo 300 iki 20 
tūkst. kubų) – 21,74 proc. – nuo 46 
iki 36 centų.

Abonentinis mokestis vartoto-
jams nesikeis.  

Elektros kaina buitiniams var-
totojams nuo kitų metų pradžios 
didės apie 15 procentų.

Populiariausias , „standartinis“ 
vienos laiko zonos tarifas didėja 
14,6 proc., arba 1,9 cento iki 14,9 
cento už kilovatvalandę (su PVM), 
o dviejų laiko zonų – 17,5 proc., 
arba 2,5 cento, iki 16,8 cento (die-
nos) ir 7 proc., arba 0,7 cento, iki 
10,7 cento (nakties).

Plano „namai“ vienos laiko zo-
nos tarifas didėja 14,3 proc., arba 
1,9 cento iki 13,3 cento už kWh, 
dviejų laiko zonų – 21 proc., arba 
2,6 cento, iki 15 centų (dienos) ir 
8,9 proc., arba 0,8 cento iki 9,8 
cento (nakties).  

Abonentinis mokestis nesikeis – 
priklausomai nuo plano, jis sieks 3 
arba 6 eurus per mėnesį.

-ANYKŠTA

Išnešiojimas. „Sodros“ skelb-
tą pensijų išnešiojimo Kaune ir 
Vilniuje konkursą laimėjo vals-
tybės valdomas Lietuvos paštas, 
BNS pranešė šaltiniai. Konkurso 
paraiškos baigtos priimti penkta-
dienį. Konkursas buvo skelbtas 
po to, kai pensijų pristatymas šių 
metų pradžioje sutriko, nes kon-
kursą laimėjusi įmonė „Bastaras“ 
nesugebėjo to padaryti. Tuomet 
nutraukus sutartį skelbtas naujas 
konkursas, o Lietuvos paštas lai-
kinai perėmė pensijų nešiojimą 
Vilniuje bei Kaune. Vyriausybė 
rugsėjį yra nusprendusi nuo 2021-
ųjų pensijų išnešiojimą patikėti 
tik Lietuvos paštui. 

Įsidarbinimas. Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų absolventų įsidar-
binimo vidurkis – didžiausias 
Baltijos valstybėse, rodo Jungti-
nės Karalystės „The Knowledge 
Academy“ atlikti tyrimai pagal 
2018 metų duomenis. Skelbiama, 
kad įsidarbino 83,3 proc. studijas 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 
baigusių asmenų. Šis rodiklis La-
tvijoje – 81,7 proc., Estijoje – 74,5 
procento. Aukščiausi Europoje 
absolventų įsidarbinimo vidur-
kiai – Islandijoje (91,8 proc.), Ny-
derlanduose ir Norvegijoje (89,2 
proc.), Vokietijoje (88,7 proc.), 
Čekijoje (88,0 proc.), Šveicarijoje 
(87,5 proc.). Sunkiausiai darbą su-
sirasti sekėsi aukštąjį išsilavinimą 
įgijusiems Graikijoje (50,5 proc.), 
Italijoje (52,0 proc.), Ispanijo-
je (66,3 proc.), Kroatijoje (67,3 
proc.), Bulgarijoje (70,2 proc.).

Trauksis. Švietimo ministras 
Algirdas Monkevičius sako, kad 
yra pasirengęs pasitraukti iš par-
eigų, jeigu nepavyks pasiekti su-
tarimo dėl pedagogų reikalavimų 
didinti finansavimą. „Jeigu man 
nepavyktų pasiekti šito susitari-
mo, apie kurį aš kalbu, aš esu pa-
sirengęs už tai atsakyti ir jeigu rei-
kės, pasitraukti“, – žurnalistams 
penktadienį po kolektyvinio dar-
bo ginčo komisijos posėdžio sakė 
ministras. Jis penktadienį kartu su 
įspėjamąjį streiką organizavusi 
Lietuvos švietimo ir mokslo pro-
fesine sąjunga, kitų profsąjungų 
atstovais bei Finansų ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų at-
stovais aptarė galimybes išpildyti 
pedagogų keliamus reikalavimus. 
Profsąjungos reikalauja laikytis 
prieš dvejus metus pasirašytoje 
kolektyvinėje sutartyje numaty-
tų pažadų – 2020 metų biudžete 
papildomai švietimui skirti 117 
mln. eurų. Šiuo metu kitų metų 
biudžeto projekte tam numatyta 
kiek daugiau nei 55 mln. eurų. 
Ministras A. Monkevičius teigia 
tikintis, kad kartu su premjeru 
Sauliumi Skverneliu pirmadie-
nį švietimiečiams galės pranešti 
gerą žinią. „Pirmadienį turi būti 
priimti sprendimai Vyriausybėje. 
Būtent finansiniai sprendimai, 
kurie turi būti užfiksuoti kaip 
biudžeto korekcijos Vyriausybės 
nutarimas, kuris bus teikiamas 
Seimui“, – teigė A. Monkevičius. 
„Tikiuosi, kad su premjeru galėsi-
me pirmadienį pranešti gerą nau-
jieną, kad iš esmės yra atsižvelg-
ta ir tie pagrindiniai rodikliai, 
numatyti pradinėje sutartyje, bus 
pasiekti“, – tvirtino ministras. 
Jis pridūrė, kad penktadienį su 
profsąjungų atstovais sutarta dėl 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų algų skirtumo 
išlyginimu.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Rajono taryba gręžiasi į 
jaunimo problemas Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Prastai surežisuotas spektaklis - taip būtų galima pavadinti praėjusį ketvirtadienį, lapkričio 28 
dieną, vykusį Anykščių rajono tarybos posėdį. Nežinia, ar jį būtų išgelbėjęs Anykščių kultūros cen-
tro režisierius Jonas Buziliauskas, tačiau rinkėjų jam patikėtą ir atsilaisvinusį  mandatą jis perleido 
Kęstučio Tubio visuomeninio rinkimų komiteto sąraše ,,Anykščių krašto labui“ kandidatavusiam 
33-ejų svėdasiškiui Gediminui Kutkai, kuris šiame posėdyje prisiekė.

Anykštėnų išrinktieji nepritarė pateiktam sprendimo projektui branginti geriamojo vandens tieki-
mą ir didinti nuotekų tvarkymo tarifus, tačiau jie vis vien didės.  Posėdyje buvo skaitomi pareiškimai 
apie tragišką jaunimo politiką Anykščių rajone, tačiau pranešėjai negalėjo atsakyti, ką patys asme-
niškai padarė, kad būtų geriau, bet ilgai diskutavo, ar leisti rajono moksleiviams į Anykščių šv.Mato 
bažnyčios apžvalgos aikštelę užkopti be bilieto.

Jaunimo politikos situacija la-
bai bloga

Į tribūną žengęs jauniausias 
Anykščių rajono tarybos narys, 
Anykščių rajono Jaunimo reikalų 
tarybos pirmininkas, konservato-
rius Šarūnas Grigonis pareiškė no-
rintis apžvelgti dabartinę jaunimo 
situaciją Anykščių rajone.

,,Norėčiau atkreipti kolegų dė-
mesį, kad šioje srityje turime vienus 
prasčiausių rodiklių visoje Lietuvo-
je. Galiu teigti, kad jaunimo poli-
tikos situacija Anykščių rajone yra 
labai bloga. Jeigu 2012 metais ra-
jone aktyviai veikė šešios jaunimo 
organizacijos, šiai dienai jų turime 
nulį. Per vienerius metus nė vienas 
jaunuolis nepabaigė ilgalaikės sa-
vanorystės programos, kuri pridėtų 
papildomų balų stojant į aukštąsias 
mokyklas, nors išreiškusiųjų norą 
savanoriauti buvo kelios dešimtys. 
Savivaldybė jiems nieko tinkamo 
negalėjo pasiūlyti, ir taip mūsų 
krašto jaunuoliai liko nuskriausti. 
Be to, šiandien yra taip, kad vienin-
telė mieste veikusi atvira jaunimo 
erdvė liko be darbuotojo, veiklos 
nevyksta, nors jaunimo poreikis ir 
lankomumas buvo didelis. Tad per 
tą laiką, kol kitos savivaldybės di-
deliais šuoliais nubėgo pirmyn, mes 
likome stovėti vietoje. Finansavi-
mas jaunimo užimtumo projektams 
net sumažėjo, nors lyginant, pavyz-
džiui, su Kupiškio ar Ukmergės 
rajonais, jis skiriasi nuo šešių iki 
dešimties kartų. Todėl manau, kad 
situacija turi keistis iš esmės, nes 
dabartinis mūsų atsainumas jauni-
mui atsiliepia į tokias istorijas, kaip, 
pavyzdžiui, prieš kelerius metus 
iniciatyvi gimnazisčių grupė rinko 
jaunų žmonių parašus, tarp kurių 
buvo ir mano, su išreikštu porei-
kiu atviram jaunimo centrui. Deja, 
bet kažkur tie parašai savivaldybės 
koridoriuose pasimetė ir nepasiekė 
tų, į kuriuos būtina buvo atsižvelgti. 

Tad labai skatinu dėmesį atkreipti į 
šiuos faktus. Manau, kad verta ug-
dyti jaunuolių iniciatyvumą, padėti 
atsakingiems specialistams prieiti 
prie jaunimo, kad būtų suteiktos vi-
sos galimybės augti tai ateičiai, kuri 
ateina, apie kurios svarbą ir man 
sėdint mokyklos suole teko girdėti. 
Tik suteikdami įrankius jiems, gali-
me tikėtis grąžos visam rajonui, kad 
mokyklas baigs pilietiški, aktyvūs 
ir patriotiški žmonės“, - emocingai 
kalbėjo Š.Grigonis.

Siūlė žiūrėti kitomis akimis

Sulaukęs vyresniųjų  klausimų, 
kas galėtų būti kaltas dėl tokios jau-
nimo politikos situacijos, Anykščių 
rajono tarybos narys Š.Grigonis mi-
nėjo savivaldybes, kurios jaunimo 
iniciatyvoms skiria nuo 30 iki 100 
tūkst. eurų, bei atkreipė dėmesį, kad 
iš Anykščių rajono biudžeto šioms 
reikmėms jau eilę metų skiriami 
vos 7 tūkst. eurų.

,,Manyčiau, tai yra labiau sis-
teminis klausimas, kaip mes žiū-
rime į šitą problemą, ir nereikėtų 
dabar ieškoti kaltų“, - diplomatiš-
kai nuo kolegų klausimų išsisuko 
Š.Grigonis.

Pamokas ves  bažnyčios bokšte

Nemažai diskusijų Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje kilo tvirti-
nant naujas Anykščių menų centro 
ekspozicijų lankymo bilietų ir tei-
kiamų paslaugų kainas. Anykščių 
rajono tarybos narė, Kęstučio Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto są-
rašo ,,Anykščių krašto labui“ narė 
Dangira Nefienė  kėlė klausimą dėl 
to, kad organizuotos Anykščių ra-
jono moksleivių grupės Anykščių 
šv.Mato bažnyčios apžvalgos aikš-
telę galėtų lankyti nemokamai.

,,Noriu atkreipti dėmesį, kad 
mokslo metai yra prailginti ir mes 
visą birželio mėnesį turėsime dirbti 

su mokiniais. Mums nuolat sakoma, 
kad mes turime ieškoti kitokių for-
mų, kad yra karšta ir iš kabinetų tu-
rime kažkur išeiti. Paimkime ir pa-
bandykime paskaičiuoti, kiek mes 
tokių galimybių turime Anykščių 
mieste, kur nereiktų mokėti pinigų. 
Anykščių menų centro direktorius 
sako, kad vienas euras yra nedaug, 
bet jeigu mokiniui per dieną šešios 
pamokos ir kiekvieną dieną reikėtų 
sumokėti tėvams, kiek būtų tokių 
tėvų, kurie galėtų tai sumokėti? An-
tras dalykas, aš įsivaizduoju, kad 
užlipus į bažnyčios bokštą galima 
vesti literatūros, geografijos, mate-
matikos pamokas iš anksto susita-
rus, kad mes į tą bokštą lipame. Ne-
žinau, kiek tai atneštų nuostolių, bet 
mūsų vaikams siūlau suteikti šią ga-
limybę“, - kalbėjo Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinėje mokyklo-
je mokytoja dirbanti D.Nefienė.

Kolegei pritarė ir Anykščių ra-
jono tarybos narys Kęstutis Tubis, 
kurio manymu, Anykščių šv.Mato 
bažnyčios apžvalgos aikštelės ne-
reikėtų išlaikyti Anykščių rajono 
moksleivių sąskaita.

,,Tai skatintų geografinį mąsty-
mą. Mūsų aktuliausias įžymybes 
iš bokšto visur galima parodyti.
Vaikai sferinį ir vizualinį mąstymą 
išsivystytų, o ne tik kompiuteriuose 
žaidimus žaistų“, - kaip svarbu rajo-
no moksleiviams kopti į bažnyčios 
apžvalgos aikštelę nemokamai, įti-
kinėjo K.Tubis.

Ypač aktyviai nusiteikusi Anykš-
čių rajono tarybos narė D.Nefienė 
taip pat siūlė, kad organizuotos vai-
kų grupės iki spetynerių metų kitą-
met galėtų nemokamai lankyti nu-
matomą atidaryti Istorijos dvarelį.

Vanduo neišvengiamai brangs

23 Anykščių rajono tarybos posė-
dyje dalyvavę anykštėnų išrinktieji 
šiandien nepritarė pateiktam spren-
dimo projektui branginti geriamojo 
vandens tiekimą ir didinti nuotekų 
tvarkymo tarifus, tačiau jie vis vien 
didės. Pateiktais skaičiavimais, tari-
fai didės  nuo 0,49 iki 0,75 ct.

Anykščių rajono tarybos nariai 
jau antrą posėdį iš eilės demonstra-
vo, esą nieko nežinoję apie geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tarifų skaičiavimus, tokia 
informacija jiems buvusi staigme-
na, nors UAB Anykščių vandenys 
direktorius Alvydas Gervinskas 
tikino, kad apie tai jis ne kartą 
minėjęs Anykščių rajono tarybos 
posėdžiuose, informaciją apie nu-
matomus kelti tarifus pateikęs ir 
Anykščių rajono savivaldybei.

Anykščių rajono tarybai neprita-
rus su Valstybine energetikos regu-
liavimo taryba šį rudenį jau sude-
rintiems tarifams, juos vienašališkai 
turėtų nustatyti pati Valstybinė ener-
getikos reguliavimo taryba.

Anykščių rajono tarybos narė, atstovaujanti Kęstučio Tubio vi-
suomeninio rinkimų komiteto sąrašui ,,Anykščių krašto labui“, 
Dangira Nefienė posėdyje kovojo už tai, kad rajono moksleiviai 
Anykščių šv.Mato bažnyčios apžvalgos aikštelę galėtų lankyti 
nemokamai.

Per karščius - vėsu tik 
prekybos centruose...

Dangira NEFIENĖ, Anykščių 
rajono Tarybos narė, mokytoja, 
apie mokymą birželio mėnesį:  

,,Mums nuolat sakoma, kad mes 
turime ieškoti kitokių formų, kad 
yra karšta ir iš kabinetų turime kaž-
kur išeiti.“ 

Kai susimoki, tai nebemąstai?

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, apie tai, ko-
kią naudą gautų mokiniai, jeigu 
jiems būtų leidžiama nemoka-
mai lankytis Anykščių bažnyčios 
bokšto apžvalgos aikštelėje: 

,,Tai skatintų geografinį mąsty-
mą.“

Kas norėjo, tas galėjo jį 
pasiimti...

Nikolajus STANISLAVOVAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos sky-
riaus specialistas, teisme liudijęs 
apie keliuką, vedantį į UAB ,,VLI 
Timber“ teritoriją: 

,,Keliukas buvo neapskaitytas, tai-
gi, keliukas buvo kaip ir niekieno“.

Nors kartą kryžius ne su 
krikdemais siejam...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie žemdirbių protesto ak-
cijas: 

,,Visa ta ,,žaliųjų kryžių“ akcija 
yra šešėlis visai ,,valstiečių“ poli-
tikai.“

Kombatas pėsčias nevaikšto - 
jis ima arba ,,uazą“, arba 
,,zampolitą“

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono  meras, nurodė 
N.Stanislavovui (iš teisme trans-
liuoto STT įrašo): 

,,Kolia, pasiimi Jurkų, nuvažiuoji 
ir man per savaitę raportuoji“.

Aš ir kitas aš...

Darius LACKUS, UAB ,,VLI 
Timber“ direktorius, teisme liu-
dijęs apie tai, ar juto jis K.Tubio 
spaudimą, ar nejuto: 

,,Tad kaip verslininkas, lyg ir 
jutau spaudimą. Bet kaip fizinis as-
muo -  spaudimo nejutau.“

Kiekviena diena mus artina 
prie pensijos. Galbūt...

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
vienas iš buvusių Anykščių rajo-
no vadovų, apie dalies dabartinių 
valdininkų poziciją: 

,,Projektai sustojo, atrodytų, jog 
daugelio tikslas - ne ką nors padaryti, 
o paprasčiausiai išbūti, išgyventi...“ 

Ar žiūrite 
televizijos 
laidas? Kokios 
yra Jūsų 
mėgstamiausios 
laidos?

Gintaras SLAVINSKAS:

- Labiausiai mėgdavau žiūrėti 
reklamą per TV, bet atsibodo, kai 
ją vis nutraukia pati laida ar filmas 
(ir pikčiausia, kad per visus kana-
lus tuo pačiu metu) - tai nustojau 
žiūrėt TV iš viso.

Tautvydas PIRAGIS:

- Per televiziją žiūriu žinias vi-
sada vakarais, taip pat patinka lai-
da ,,KK2 penktadienis“. Taip pat 
stebiu krepšinio varžybas, kuomet 
žaidžia ,,Žalgiris“.

Aldona SADECKIENĖ:

- Mano mėgstamiausios televi-
zijos laidos - ,,Svajonių sodas“, 
,,Nuo...Iki...“. Mėgstu žiūrėti lai-
das apie gamtą bei lietuviškus se-
rialus.

Kazimieras JAKUTIS:

- Žiūriu laidas apie gamtą, evo-
liuciją, keliones, istoriją...Kanalai 
- ,,National geographic“,  VIASAT 
HISTORY, VIASAT NATURE. 
Arba žiūriu tai, ką tuo metu būna 
įsijungusi žmona.
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Taikus žemdirbių streikas 
supriešino žmones. Prasčiau or-
ganizuoti taikią žemdirbių akciją 
galėjo nebent savivaldybė. 

Lietuvos ūkininkų sąjunga - 
kur kas rimtesnė organizacija. Jų 
interesus ginantys žmonės valdo 
Seimą. Finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių geram komunikacijos 
specialistui pasisamdyti jie 
turėjo.

Protesto akcija ,,Lietuva, 
tavo kaimas miršta“, pasak 
BNS išplatinto Grūdų auginto-
jų asociacijos administracijos 
vadovo Igno Jankausko žodžių,  
visoje Lietuvoje planavo į gatves 
sukviesti apie 2- 3 tūkstančius 
vienetų žemės ūkio technikos. 
Lapkričio mėnesį laukuose buvo 
pastatyta apie 10 tūkstančių 
žalių kryžių - taip siekta atkreipti 
valdžios institucijų dėmesį į ūki-
ninkų problemas, parodyti, kad 
ūkininkai susivieniję. Yra, pasak 
I. Jankausko, ,,užsidegimas da-
bar eiti iki galo, nes mes priremti 

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

prie sienos“.
Nors atsišaukimuose neakcen-

tuojama, kokiais būdais, kas ir 
prie kokios sienos prirėmė ūki-
ninkus, akcijos dalyviai neslepia, 
kad jų veiksmus išprovokavo Sei-
mo ketinimai panaikinti lengvatą 
šildymui naudojamam ,,raudo-
najam“ gazoliui ir padvigubinti 
akcizą žemės ūkio technikai skir-
tam ,,žaliajam dyzelinui“. Nors 
lapkričio 26- ąją Seimas atmetė 
siūlymus naikinti šias lengvatas, 
ūkininkų tai nesustabdė. Regis, 
liko siūlymas jiems padidinti 
privalomąjį sveikatos draudimo 
mokestį nuo 13 iki 39 eurų.

 Akcijos dalyviai deklaruoja 
siekiantys konkurencingų Euro-
pos Sąjungos išmokų. Peticijoje 
reikalaujama ,,sustabdyti šmei-
žiančios ir neteisingos infomaci-
jos srautus visomis žiniasklaidos 
priemonėmis ir kitais būdais, 
nukreiptos prieš žemdirbius, 
dezinformuojant apie ūkininko 
darbą, jo svarbą. Ir reikalau-
jam reikiamos pagarbos darbui 
žmonių, kurie kiekvieną dieną 
patiekia maistą ant stalo“.

Gerbiu žmones, ginančius savo 
teises. Ir ūkininkus, ir streikuo-
jančius mokytojus, ir gydytojus. 
Kaip sakydavo mano amžinatilsį 
Senelis, kelmas yra tas žmogus, 
kuris leidžia, kad jį apsisiotų. 

Jeigu mūsų ūkininkams negana 
šiuo metu galiojančių 25 mokes-
čių lengvatų žemės ūkio veiklai 
– lai. Tegul nors plikai kerpa 
avis, nurėžia karvėms ragus, o 
jaučiams užmauna sijonus. Lai 
įrodinėja, mitinguoja, streikuoja, 
spaudžia Vyriausybę.

 Aš nieko prieš akcijos dėlei 

porą valandų pastovėti kelyje, 
užblokuota John Deere 8 R 
serijos giganto, kurio kaina pra-
sideda nuo 190.000 Eur plius 
PVM ir kurį perkant, pataikius 
,,ant akcijos“, galima sutaupyti 
35 K (,,K” - tai iš kompiuterinių 
žaidimų atėjęs žodžio,,tūkstantis” 
pakaitalas. Z kartos artojų 
slengu). 

Ne kasdien pamatysi tokią 
prabangą: „džandyrai“ vagoja 
ne 10 ar 15 hektarų valdančių 
žemdirbių sklypelius, o 500 – 800 
ha palivarkų laukus. Bet tuose 
laukuose kaimo nelikę nė ženklo. 
Esu važiavusi tokia Lietuva – de-
šimtys kilometrų dykrų be gyvos 
dvasios. Tik pavieniai ąžuolai 
ir stulpai be laidų, žymintys čia 
buvusius gyvenimus. Nereikia 
net važiuoti ten, kur derlingos 
žemės, - į Panevėžio ar Pasvalio 
rajonus. Paekskursuokite po Sur-
degio ar Kunigiškių 
apylinkes. 

Ar tai ir yra tas 
mirštantis kaimas, 
dėl kurio išlikimo 
ir išsaugojimo aš 
turiu mokėti visus 
mokesčius, nes esu 
ne ūkininkė? 

Kaimo Lietuvoje, deja, jau 
nebėra. Likusios tik kolūkinės 
gyvenvietės, kurių žmonės žemės 
ūkio veikla beveik nesiverčia. 
Jaunesni skuta žuvį ,,norgėse”, 
suka kėdėms varžtus vietiniuose 
fabrikėliuose arba egzistuoja iš 
pašalpų... O diedukai išmirę. Kas 
gyvas – to apsamanoję trobesiai 
aparti iš visų pusių. Atskirti nuo 
gyvenimo. Net nuo vienintelio 
draugo - paštininko, kuris bent 

galėjo nunešti mokesčius už elek-
trą. Bet paštininkai nūnai motori-
zuoti, iškviečiami per stotelę. 
Specialiu numeriu, po skambučio 
paspaudus nurodytą skaičių ir 
groteles. Ilgai palaukus, kad 
daugiau kainuotų.Tokia moder-
nios Lietuvos valstybės politika. 
Net paštas iš strateginio objekto 
tapo pelno siekiančia įstaiga. Ir 
tai normalu. 

O štai ,,mūsų maitintojams‘‘ 
ūkininkams reikia primokėti, kad 
jie neišnyktų. Nes vargšai mat 
skursta. Tačiau Vyriausiosios 
rinkimų komisijos puslapyje 
atsivertusi  anykštėnų ūkininkų 
- politikų deklaracijas matau : 
,,valstiečių partijos“ narys, ūki-
ninkas Raimondas Balsys 2017 
metais gavo 374 tūkstančius 482 
eurus pajamų, o mokesčių sumo-
kėjo tik 3 tūkstančius 841 eurą, 
arba 1,03 procento. 

Buvęs Anykš-
čių savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
ūkininkas Vilius 
Juodelis, kaip 
ir dera social-
demokratui, už-

dirbtu pelnu su valstybe dalijosi 
dosniau. V. Juodelis pajamų gavo 
94 tūkstančius 668 eurus, o biu-
džetui atseikėjo net 3 tūkstančius 
127 eurus, arba 3,30 procento.

Labai sąžininga ir solidaru, 
sakyčiau. Paremkime dar šiuos 
vargetas, žemės ūkio fabrikų 
valdytojus, kas kuo gali. Juk 
nacionalinis ir ES biudžetai 
Lietuvos žemdirbiams paramos 
skiria tik už milijardą eurų. 

Tik ar Lietuvos kaimui, šimtų 

hektarų nevaldantiems kaimo 
gyvenviečių žmonėms, gryčiukėse 
lindintiems diedukams ir bobu-
tėms, bus lengviau gyventi, jei 
,,maisto ant mano stalo tiekėjus“ 
valstybė vėl parems naujomis 
lengvatomis? 

Manau, visiškai pagrįsta 
ūkininkų veiklai taikyti lengvatas. 
Leisti mažiau mokėti už kurą, 
dotuoti žemės ūkio techniką, 
supaprastinti sezoninių darbinin-
kų įdarbinimo tvarką... Tačiau 
mokesčius nuo gautų pajamų 
jie turėtų mokėti lygiai tokius 
pačius, kaip ir visi kiti ūkio 
subjektai.

 Kodėl aš dvarų valdytojams 
turiu skirti savo mokesčius? 
Kad jų vairuotojai (mokantys 15 
proc. Gyventojų pajamų mokes-
čio tarifą), išlipę iš „džandyrų“ 
(apie 70 proc. jų kainos padengia 
ES), tipentų į polikliniką gauti tų 
pačių paslaugų, kaip ir per du 
etatus dirbanti bei mokesčius (be 
jokų lengvatų) mokanti valytoja? 

Išgrauš. Geriau nuo šiol pirk-
siu lenkišką pieną ir lenkiškus 
pomidorus. Be to, ne tam, kad 
pasikalbėčiau, juos ir perku.

O dabar apie akcijos daly-
vių reikalavimus juos gerbti. 
Reikalavimais žmonių pagarbos 
nepelnysi. Ypač jei reikalauji 
išskirtinių lengvatų, išskirtinių 
sąlygų. Tačiau pavydas ir pyktis, 
jeigu rėksi, kad skursti, bet 
sėdėsi 190.000K kainuojančio 
traktorius kabinoje, išaugs. Kaip 
juokavo internautai – ūkininkų 
akcija būtų buvusi dar paveikes-
nė ir labiau graudinanti, jeigu 
žemės ūkio technikos koloną būtų 
lydėję ūkininkų „bemsai“.

„...Tegul nors pli-
kai kerpa avis, nurė-
žia karvėms ragus, o 
jaučiams užmauna 
sijonus...“

Progimnazijos pedagogai streikavo prie vaišių stalo
Ketvirtadienį nuo 8  iki 10 valandos  streikavo Anykščių Anta-

no Vienuolio progimnazijos pedagogai. Progimnazijos mokytojai 
prisijungė prie streiko, kurį visoje šalyje surengė Lietuvos švieti-
mo ir mokslo profesinė sąjunga.

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktoriaus pavaduo-
tojas Egidijus Šilaika ,,Anykštai“ 
sakė, kad iš 44 pedagogų streike 
dalyvavo 39. Pasak E.Šilaikos, su-
tarta, kad už dvi streiko valandas 
mokytojams bus sumokėta.

,,Yra sutarta, kada streikui skir-
tas pamokas mokytojai praves. 
Realiai mokiniai nenukentės“, - ti-
kino E.Šilaika.

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktoriaus pavaduo-
tojas E.Šilaika sakė, kad priekaištų 
dėl progimnazijoje vykusio peda-

gogų streiko iš moksleivių tėvų nei 
žodžiu, nei raštu mokykla negavo.

Viena streike nedalyvavusi pra-
dinių klasių mokytoja, paklausta, 
kodėl nedalyvaujanti streike, sakė, 
kad streikuojančius kolegas palai-
kanti, tačiau sakė nestreikuojanti 
tik dėl to, kad buvo išvykusi į ren-
ginį.

Streiko dieną į Anykščių Antano 
Vienuolio progimnaziją iš pusės 
tūkstančio moksleivių į mokyklą 
atėjo tik 90. Progimnazijos direkto-
riaus pavaduotojas E.Šilaika sakė, 
kad tai daugiausia pradinių klasių 

moksleiviai. Jiems organizuotos 
netradicinio ugdymo veiklos.

Streikuojantys progimnazijos 
pedagogai susirinko į mokytojų 
kambarį, kalbėjosi bei vaišinosi.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos  profesinės sąjun-
gos pirmininkė Violeta Raugalie-
nė, paklausta, kokios nuotaikos 
streiko dieną, kalbėjo: ,,Nuotaikos 
realios. Suprantame, kad turime 
išreikšti savo poziciją. Kiek per 
visą Lietuvą streikuojantys mo-
kytojai lems valdžios sprendimus, 
sunku pasakyti, bet jei Vyriausybė 
nesilaiko susitarimų, mes turime 
kažką daryti. Jeigu vakar girdėjote, 
Prezidentas kalbėjosi su profesinių 
sąjungų atstovais. Prezidentas pa-
laikė profesinės sąjungos  poziciją 
ir dėl to, kad Vyriausybė turi paisy-
ti susitarimų. Mes elgiamės demo-
kratiškai, pilietiškai ir tokį pavyzdį 
rodome savo mokiniams.“

Mokytojų streiką palaiko vi-
sos  Lietuvos profesinės sąjungos, 
2017 metais pasirašiusios kolekty-
vinę sutartį, kurioje buvo numatyta 
2020 metų biudžete švietimui pa-
pildomai skirti 117 mln. eurų. Šiuo 
metu kitų metų biudžeto projekte 
tam numatyta kiek daugiau nei 55 
mln. eurų.

Kitos Anykščių rajono mokyklos 
ketvirtadienį vykusiame streike 
nedalyvavo. Be Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos, profesi-
nė sąjunga taip pat veikia Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje. Susisie-
kus su šios profesinės sąjungos 
pirmininku Gintaru Ražansku, šis 
kalbėtis apie streikuojančius mo-
kytojus nepanoro, nors prisipažino, 
kad su jais solidarizuojansi.

-ANYKŠTA

Bgftyuf :„Čia ne streikas, o arbatos valandėlė su saldumynais.“

Keistas: „Keistas streikas prie stalo, - matosi paruošti puodukai kavai , o 
gal kava bus su brendžio įdaru ?“

Mama: „Ačiū, kad dar Lietuvoje yra streikuojančių. 
Pagarba jiems.
O nesusipratėliams priminsiu, kad jei niekas nebūtų streikavęs, dar tebe-

dirbtumėt 7 dienas per savaitę po 12 ir daugiau valandų. 
Stiprybės mokytojams, mes už jus. O už tokią švietimo skyriaus vedėją, 

kuri jūsų nepalaiko, tiesiog gėda. Kaip ir už jūsų nepalaikančius tėvus. Ko 
tada norėti, kad kažkas mokytoją gerbtų. Bet tai atsisuks bumerangu atei-
tyje. 

Laikykitės! Sąmoningi tėvai už jus!“

buvusi mokytoja: „neišradingi mokytojai, nori gero atlyginimo, bet 
neturi pilno darbo krūvio. Mažiau pamokų gauna nenorintys gerai dirbti 
mokytojai...

Aukštųjų mokyklų dėstytojai - kokia išradinga akcija...“

???: „Kam jau kam, pedagogams nėra ko vaitoti. Eikit dirbti, cirkų čia 
nekrėtę.“

balsai internete (anyksta.lt):

Streiko metu mokytojų kambaryje susirinkę pedagogai gyvai  
bendravo ir vaišinosi.

Įvairiose progimazijos vietose buvo iškabinti lapai, informuo-
jantys apie vykstantį streiką.

Komentarų kalba netaisyta.
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Protestavo ūkininkai – į gatves 
išvažiavo traktoriais

(Atkelta iš 1 psl.)

Žemdirbiai rinkosi ir savo sun-
kiąją techniką išrikiavo Anykščių 
technologijos ir verslo mokyklos 
VšĮ Anykščių filialo dirbtuvių kie-
me. Išlydėti ir palaikyti sukilusių 
ūkininkų atvyko keli valdžios at-
stovai: Anykščių rajono savival-
dybės mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis, Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Virmantas Velikonis, Seimo 
nario Antano Bauros padėjėja Re-
gina Patalauskienė. Su ūkininkais 
kalbėjosi Anykščių technologijos 
ir verslo mokyklos VšĮ Anykščių 
filialo direktorius Ramūnas Zlat-
kus. Be to, atvyko keli policijos 
pareigūnai, kurie, priminę, kad 
važiuojant būtų laikomasi Kelių 
eismo ir Viešosios tvarkos taisy-
klių, palinkėjo gražios akcijos ir 
džiaugėsi, kad ūkininkai gerano-
riškai nusiteikę ir moka pakovoti 
už save. 

Anykščių ūkininkai organi-
zuota kolona pajudėjo iš anksto 
numatytu maršrutu, suderintu su 
savivaldybe ir policija, siekda-
mi atkreipti visuomenės dėmesį į 
keliamus šūkius ir reikalavimus, 
išdėstytus „Žaliajame kryžiuje“. 
Traktorių eilė du kartus lėtai vyko 
link Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų kaimo, pareigingai lai-
kydamasi visų Kelių eismo taisy-
klių. Judėdami kolona, tarp savo 
technikos ūkininkai išlaikė tokį 
atstumą, kad į jį tilptų lenkiančios 
transporto priemonės, vis dėlto dėl 
į gatves išriedėjusių traktorių susi-
darė automobilių spūstys.

Ūkininkų traktoriai buvo pa-
puošti vėliavomis ir plakatais su 
šūkiais: „Ar tik žemės ūkis naudo-
jasi lengvatomis?“; „Norime dirb-
ti, o ne pašalpų prašyti!“; „Mes ne 
daržovės – srutomis mūsų laistyti 
nereikia!“; „Kaimo darbas maiti-
na miestą!“. Ant vieno iš traktorių 
priekio pritvirtintas žaliasis kryžius 
– būtent taip ir buvo važiuojama į 
miestą. Palaikyti protestuojančių 
ūkininkų atvyko artimieji, kurie 
neretai dirba „bendrom jėgom“ – 
taip teigė jaunas vyras, sutiktas ša-
lia didžiulio ūkininkų būrio. 

Akcijos metu neiškilo jokių ne-
sklandumų, nebuvo jokių nepa-
kančių piliečių provokacijų. Pra-
eiviai atkreipė dėmesį į gatvėmis 
judančią žemės ūkio techniką su 
įjungtais švyturėliais, filmavo, fo-
tografavo, nes tokio vaizdo Anykš-
čiuose dar nėra buvę. Vieni skaitė 
didelėmis raidėmis ant traktorių 

pritvirtintus šūkius, kiti aptarinėjo 
protestuojančių ūkininkų turimą 
techniką – juk gatvėmis važiuoja-
ma pakankamai gerais traktoriais, 
tad ar tikrai tai yra ta grandis ir 
būtent ta visuomenės grupė, kuriai 
derėtų skųstis ir organizuoti tokias 
viešas, masines akcijas? 

Ko reikalauja ūkininkai? 

Ūkininkai konstatuoja, kad mo-
kesčiai žemės ūkiui didėjo net iki 
5 kartų per paskutinius trejus me-
tus, krenta produktų supirkimo 
kainos, mažinamas finansavimas 
sektoriui, visai kitai valstybinei 
infrastruktūrai skiriamas finansa-
vimas ženkliai didesnis nei maisto 
gamybos infrastruktūrai; žemės 
ūkis yra pagrindinis darbdavys 
kaime, o viena darbo vieta pirmi-
nėje žemės ūkio produktų gamybo-
je sukuria 3-4 darbo vietas maisto 
pramonės, aptarnavimo, prekybos 
sektoriuose. Be to, žemdirbiai iš-
sako savo nuomonę dėl nepagrįstai 
negatyvios nuostatos jų atžvilgiu, 
dėl negaunamos paramos klimato 
kaitos priemonėms įgyvendinti, 
kaip numatyta Paryžiaus susitari-
me. Būtent dėl šių faktų ir aktua-
lijų ūkininkai reikalauja: 1) nepri-
imti mokestinių ir kitų sprendimų, 
didinančių žemdirbių išlaidas, iki 
nebus sudarytos vienodos konku-
rencinės sąlygos su kitų ES vals-
tybių narių žemdirbiais – pasiektas 
ES tiesioginių išmokų vidurkis; 2) 
deramos pagarbos Lietuvos kaimui 
ir žemdirbiams, aprūpinantiems 
Lietuvos žmones sveiku, saugiu 
maistu; 3) sustabdyti šmeižikiškos 
informacijos srautą žiniasklaidos 
priemonėse, nukreiptą prieš dir-
bančiuosius žemės ūkyje.

Streikavo teigiamai nusiteikę

Nuvykus į Anykščių rajono ūki-
ninkų sąjungos narių susibūrimo 
vietą, juntama pakili nuotaika ir 
vienybė. Vieni registruojasi, kiti 
tvirtina prie technikos plakatus, pa-
sitinka svečius. Šiandien ūkininkai 
nėra vieni – atvykę keli valdžios at-
stovai išreiškė savo palaikymą. Kas 
geriau gali suprasti, jei ne tie, ku-
ris patys yra ūkininkavę ar iki šiol 
ūkininkaujantys? „Matau ūkininkų 
jėgą, nes ir pats esu iš tokių pačių 
(ūkininkaujančių – L. D. past.). 
Man yra tekę ir arkliu arti... Anykš-
čiuose nėra labai jau daug nusitei-
kusių prieš ūkininkus. Vienas kitas, 
žinoma, parašo neigiamą komenta-

rą. Mes palaikome iniciatyvas, kai 
kovojame gražiomis priemonėmis. 
Nenorėčiau, kad ūkininkai srutų at-
vežtų ir išpiltų prie savivaldybės“, 
– su šypsena veide savo kalbą baigė 
Anykščių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas D. Žiogelis. 

„Širdis džiaugiasi už ūkininkų 
vienybę. Man pačiai yra tekę ūki-
ninkauti. Esu už tai, kad turime būti 
vieningi. Taikios akcijos yra priim-
tinos. Žinoma, jei jos neprieštarau-
ja teisės aktams“, – kalbėjo Seimo 
nario Antano Bauros padėjėja R. 
Patalauskienė.

„Kad šita akcija veiksminga, jau 
matyti iš Seimo sprendimų. O kaip 
valstybės tarnautojas, turiu būti ne-
šališkas“, – trumpai pakomentavo 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. Ve-
likonis. 

Patys ūkininkai su pakilia nuo-
taika laukė valandos, kai sės į trak-
torius, bet judės ne į laukus darbų 
dirbti, o streikuoti. „Net nesitikė-
jom, kad ūkininkai bus tokie vie-
ningi. Rajone juntama vienybė“, 
– džiaugėsi Anykščių rajono ūki-
ninkų sąjungos pirmininkas, Lietu-
vos avių augintojų asociacijos narys 
Žilvinas Augustinavičius. 

„Streikuoju pirmą kartą per 27 
savo ūkininkavimo metus. Džiugu, 
kad jaunimas taip aktyviai įsitraukė 
– jie sukūrė uždarą ,,facebook‘o“ 
grupę „Taikus protestas“, susivie-
nijo, aptarė, viską sureguliavo. Tie 
gerieji laikai ūkininkams seniai pa-
sibaigę ir dabar tenka kalbėti apie 
egzistencijos periodą. Labai blogai, 
kad ūkininkai nuolat priešinami tiek 
su pensininkais, tiek su mokytojais 

ir kitais. Jei būtume vieningi, visi 
daugiau pasiektume. Kuo daugiau 
uždirbsim, tuo daugiau liks ir pen-
sininkams pinigų. Yra ir kitos pro-
testo formos, bet mes, ūkininkai, 
pasirinkom būtent tokią. Na, o iš 
valdžios mums reikia vieno dalyko 
– kad netrukdytų. Kad nepadeda – 
tiek to, bet kad bent jau netrukdy-
tų“, –  pabrėžė ūkininkas Romual-
das Kubaitis.  

„Mes už solidarumą. Ūkininkai 
šiandien nepagailėjo nei laiko, nei 
kuro ir sukilo prieš diskriminacinę 
žemės ūkio politiką. Jei ir kituose 
rajonuose tokios kolonos pajudėjo, 
tai vienybė tikrai juntama. Per 30 
ūkininkavimo metų nėra tekę da-
lyvauti jokioje panašioje ūkininkų 
protesto akcijoje, o tokių nebuvo – 
ūkininkai palyginti kantrūs“, – teigė 
Raimondas Sunklodas. 

Smagu matyti daug jaunų žmo-
nių, gal net pusė jų visoje minioje – 
pakankamai jauno amžiaus. Smalsu 
pakalbinti vieną iš jaunesnių ūki-
ninkų – kodėl jis šiandien čia ir su 
kokiomis nuotaikomis pajudės į 
gatves? „Ši protesto akcija – mūsų 
noras atkreipti į save dėmesį. Mes, 
ūkininkai, aiškiai išsakom savo po-
ziciją ir tikimės iš valdžios supra-
timo. Mums reikia išgyventi. Mes 
turim vaikus, turim įsipareigojimų. 
Vienybė – stiprus ginklas ir priemo-
nė, kad valdžia atkreiptų dėmesį į 
mūsų problemas“, – kalbėjo ūkinin-
kas Paulius Leščinskas.  

Į sostinę – traktoriais?

Po įvykusios protesto akcijos 

pakalbintas Ž. Augustinavičius 
džiaugėsi, kad tai buvo aktyvus ir 
saugus Anykščių rajono ūkininkų 
dalyvavimas akcijoje: „Labiausiai 
džiugina akcijos metu parodytas 
ūkininkų vieningumas ir sugebė-
jimas susitelkti bendram tikslui. 
Turiu žinių, kad visoje Lietuvoje į 
kelius išvažiavo apie 5000 trakto-
rių. Tiesa, noriu pabrėžti, kad trak-
torius – ne prabangos, o gamybos 
priemonė, skirta darbams nudirbti, 
tad toli gražu ne pasirodyti ūki-
ninkai važiavo į gatves, ne pasi-
puikuoti. Taikiu, sutelktu protestu 
pademonstravome susitelkimą ir 
valdžia nebegalės sakyti, kad ūki-
ninkai susiskaldę ir patys nežino, 
ko nori. Taip, Lietuvoje kyla vis 
daugiau protesto akcijų – streikuoja 
gydytojai, gaisrininkai, ūkininkai, 
mokytojai, akademinė bendruo-
menė. Eitų ir pensininkai į streiką, 
deja, jie dažniausiai jau nebegali 
dėl savo silpnos sveikatos. Ir visa 
tai rodo, kad Lietuvoje tikrai nėra 
gera padėtis. Žmonės nebetyli, nes, 
matyt, nebegali tylėti. Tikimės, kad 
pavyks surasti bendrų sprendimų. 
Viešas savo problemų iškėlimas 
taktiškomis priemonėmis, manau, 
yra sveikintinas. Seksime tolimes-
nius valdžios veiksmus ir matysi-
me, ar prireiks trečiosios akcijos 
dalies, ar ne. Kita vertus, akcijos 
akcijomis, o gyvenimas toliau teka 
savo vaga“. 

Nesulaukę valdžios reakcijos, 
gruodžio mėnesio pradžioje visos 
Lietuvos ūkininkai ketina pasiekti 
sostinę. 

(Nukelta į 11 psl.)

Prieš išvažiuodami į gatves, ūkininkai susirinko prie Alantos technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių padalinio dirbtuvių.

Ūkininkai kalbėjo, kad iš valdžios norėtų vieno - kad ši jiems 
netrukdytų dirbti.

Traktorius puošė išradingi šūkiai. Protesto akcija - ir proga pabendrauti.
Linos DAPKIENĖS nuotr.
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Dėl Bronės Aleknavičienės 
mirties nuoširdžiai užjaučia-
me jos šeimą ir artimuosius.

Vida Aleknavičienė su 
šeima.

užjaučia

Į teismą kvies ir STT pareigūną

(Atkelta iš 1 psl.)

Gal spaudė, gal ir ne...
 
Utenos apylinkės teismo Molėtų 

rūmai K.Tubio baudžiamąją bylą 
pradėjo nagrinėti šių metų rugpjū-
čio mėnesį, o jau vykusių posėdžių 
skaičius artėja prie dešimties.

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

Trečiadienio teisme buvo tęsia-
mas antrojo epizodo nagrinėjimas. 
Ankstesniame, lapkričio 5 dienos 
posėdyje D.Lackus išsamiai išdės-
tė pokalbių su K.Tubiu aplinkybes 
ir niuansus, taip pat buvo perklau-
syti tų pokalbių įrašai. UAB ,,VLI 
Timber“ vadovui į Molėtų teismą 
teko vykti dar kartą, nes per anks-
tesnį posėdį  nespėta perskaityti jo 

per ikiteisminį tyrimą duotų paro-
dymų. 

Teisėja M.Benetė šį kartą per-
skaitė dvejus D.Lackaus parody-
mus: vieni jų surašyti per pirminę 
apklausą, kiti - per ikiteisminį ty-
rimą.  K.Tubio advokatas Giedrius 
Danėlius atkreipė dėmesį, kad 
pagal vienus parodymus liudinin-
kas lyg ir juto K.Tubio spaudimą, 
o pagal kitus - lyg ir nejuto. ,,Pa-
galvojau, kad, jeigu neparemsiu 
komiteto finansiškai, - gali keliuko 
ir nebūti. Tad kaip verslininkas, 
lyg ir jutau spaudimą.  Bet kaip 
fizinis asmuo spaudimo nejutau“, - 
teismui aiškino D.Lackus. ,,Mano 
atveju, buvo ne reikalavimas pa-
remti komitetą, o provokavimas“, 
- aiškino liudininkas.  

Priminime, jog D.Lackaus ir 
K.Tubio pokalbių įrašuose už-
fiksuota, kad verslininkas domisi 
keliuko, vedančio į jo įmonės te-
ritoriją Antrųjų Kurklių kaime, as-
faltavimo galimybėmis, o K.Tubis 
užsimena apie D.Lackaus ėjimą į 
jo visuomeninį komitetą ir finansi-
nę paramą komitetui.  

Keliukui dėmesį skyrė 
vienintelis seniūnas

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus specia-

listas N.Stanislavovas šioje byloje 
atsirado todėl, kad tuometinis rajo-
no vadovas K.Tubis, savo kabinete 
susitikęs su D.Lackumi, valdininką 
pasikvietė, nes šis turėjo daugiau 
informacijos apie  kelių asfalta-
vimo programas. K.Tubis nurodė 
N.Stanislavovui nuvažiuoti į vietą, 
į Antruosius Kurklius, ir apžiūrėti 
minimą keliuką: ,,Kolia, pasiimi 
Jurkų, nuvažiuoji ir man per savai-
tę raportuoji“, - valdininkui nurodė 
K.Tubis. Šis pokalbis užfiksuotas 
STT padarytame garso įraše. Tačiau 
N.Stanislavovas susirado, kas už jį 
nuvažiuos į Antruosius Kurklius: 
šios paslaugos paprašė jaunesnio 
savo skyriaus kolegos Mindaugo 
Trinkūno. Bet paaiškėjo, kad ir šis 
buvęs labai užimtas, todėl keliuką 
apžiūrinėjo vienintelis Kurklių se-
niūnas A.Jurkus, kuris pats gyvena 
Antruosiuose Kurkliuose. 

Liudyti į  teismą buvo iškviestas 
ir M.Trinkūnas, kuris, panašu, jog 
kolegos N.Stanislavovo paprašytas 
nuvažiuoti į Antruosius Kurklius, 
darbą nuo savęs permetė ant Kur-
klių seniūno A.Jurkaus. ,,Pradžioje 
žiūrim natūroje, o paskui verčiame 
popierius./..../Kiek žinau, šį pra-
šymą Nikolajus atsinešė iš mero. 
Pasidėliojau darbus, supratau, kad 
greitu laiku negalėsiu nuvažiuoti, 
ir paskambinau seniūnui“, - teisme 

liudijo M.Trinkūnas. 
Pasak M.Trinkūno, keliukas, 

kurį norėjo asfaltuoti ,,VLI Tim-
ber“, lyg ir privačioje žemėje, 
bet lyg ir ne visas, o tik jo dalis. 
Vėliau, liudijant Kurklių seniūnui 
A.Jurkui, paaiškėjo, kad visai ne-
beaišku, kokį keliuką norėjo asfal-
tuoti verslininkai - Antrųjų Kurklių 
kaime gyvenantis Kurklių seniū-
nas teisme aiškino, kad jis važiavo 
apžiūrėti vieno keliuko, tačiau, kai 
nuvyko į vietą, paaiškėjo, kad ne tą 
keliuką jis įsivaizdavo... 

Išsamiai paaiškino...

Savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus specialistas 
N.Stanislavovas teisme dėstė: 
,,Pernai, lapkričio pabaigoje, pa-
skambino sekretorė, sako -  kviečia 
meras.  Kai atėjau, mero kabinete 
buvo D.Lackus, kurio  tuo metu 
nepažinau. Meras paprašė  išaiš-
kinti aprašą D.Lackui. Labai ilgai 
ir išsamiai jam aiškinau -  gal pusę 
valandos ar dvidešimt minučių.“

N.Stanislavovas teismui aiškino, 
kad yra kažkokia Vyriausybės pro-
grama, pagal kurią, sugeneravus 
valstybinio ir privataus sektoriaus 
lėšas, galima asfaltuoti kelius. Tie-
sa, ar kada nors Anykščių rajone 
toks viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo faktas įvyko, 
nėra žinoma....

N.Stanislavovo teigimu, pagal 
minimą programą gali būti asfal-
tuojami visi savivaldybės balanse 
esantys keliai. ,,Keliukas buvo 
neapskaitytas, taigi, keliukas buvo 
kaip ir niekieno“, - koks buvo į 
,,VLI Timber“ teritoriją vedančio 
keliuko statusas, teisme nurodė 
N.Stanislavovas.

Atsakydamas į valstybės kaltini-
mą palaikančios Panevėžio apygar-
dos prokuratūros prokurorės Dalios 
Markauskienės klausimus apie iš-
skirtinį valdininkų dėmesį Antrųjų 
Kurklių keliukui, N.Stanislavovas 
aiškino, kad dėl įvairių keliukų jis 
pas merą ne kartą ėjęs, ne kartą yra 
važiavęs ir ,,natūroje“ keliukų ap-
žiūrėti.

Nemanė, kad reikia skubėti...

N.Stanislavovas teismą įtikinė-
jo, kad K.Tubio nurodymas nuva-
žiuoti į Antruosius Kurklius ir ,,per 
savaitę raportuoti“ neatrodė labai 
rimtai. Jis aiškino, kad nenorėjęs 

ginčytis su meru, bet jam pačiam 
buvę akivaizdu, kad kelio apžiūrė-
jimas yra tuščias dalykas -  niekas 
nuo žiūrėjimo į kelią nesikeis...

Kurklių seniūnas A.Jurkus teis-
mui nurodė, kad pradžioje ,,VLI 
Timber“ keliuką įtraukusi į bendrą 
seniūnijos kelių apskaitą, o paskui 
iš jos išmetusi, nes išsiaiškino, kad 
dalis kelio yra privati nuosavybė.

Kurklių seniūnas teismui atskei-
dė, kad į ,,VLI Timber“ teritoriją 
jis užsukęs todėl, kad jo apie tai 
paprašęs savivaldybės administra-
cijos Statybos skyriaus specialis-
tas M.Trinkūnas. Vėliau A.Jurkus 
M.Trinkūnui žinute išsiuntęs 
D.Lackaus telefono numerį. ,,Vė-
liau tyrėjai nustatė, kad buvau iš-
siuntęs blogą telefono numerį“, - 
teisme liudijo A.Jurkus.  

Į apklausą kviečia STT 
pareigūną

Kitas teismo posėdis vyks tik po 
Naujųjų metų. K.Tubio advokatų 
prašymu, liudininkais į teismą bus 
pakviesti UAB ,,Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis,  
buvęs Anykščių rajono tarybos na-
rys Donatas Tuska,  buvęs savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarė-
nas, savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėja Sigita 
Šulskienė bei STT pareigūnas Min-
daugas Ražauskas. Pirmieji keturi 
asmenys bus kviečiami į sausio 17-
osios posėdį, o STT pareigūnas - į 
sausio 24-osios posėdį.

Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmai atskira nutartimi paskelbs, 
ar tenkinti K.Tubio gynėjų prašy-
mą išslaptinti kriminalinės žvalgy-
bos duomenis, atskleidžiant, kokiu 
pagrindu buvo pradėtas K.Tubio 
persekiojimas. ,,Įstatoma įranga į 
mero kabinetą - galbūt kas nors at-
siras“, - teisme kalbėjo advokatas 
Giedrius Danėlius.  

Besiginanti pusė teisme pagei-
dauja matyti STT atstovą todėl, 
kad jai kyla klausimų, kodėl by-
loje nėra dalies įrašų. K.Tubis ir 
jo advokatai aiškinsis, kodėl nėra 
2018 metų spalio 18 dienos pokal-
bio K.Tubio kabinete įrašo – regis, 
šiame pokalbyje, anot K.Tubio, 
Arvidas Pajuodis su tuometiniu 
rajono vadovu elgiasi nepagarbiai 
(keikiasi ir rėkia). Keletas vėles-
nių K.Tubio kabinete atliktų įrašų, 
kaltinamojo bei jo advokatų teigi-
mu, nutraukiami tose vietose, kur 
įrašas pasidaro nebepalankus kalti-
nančiajai pusei.  

Anykščių savivaldybės administracijos Statybos skyriaus speci-
alistai Nikolajus Stanislavovas ir Mindaugas Trinkūnas teismui 
aiškinosi, kodėl jie taip ir nenuvažiavo apžiūrėti Antruosiuose 
Kurkliuose esančio keliuko.

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus pats gyvena Antruosiuose 
Kurkliuose, tad ir be apžiūros šio kaimo kelius turėtų neblogai 
žinoti.

Proceso dalyviai atsisveikindami vieni kitiems linkėjo gerų švenčių - artimiausias posėdis K.Tubio 
byloje bus surengtas jau po Naujųjų metų. 
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pirmadienis 2019 12 02

sekmadienis 2019 12 01

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 Pasaka apie 
Pažadėtąją žemę 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Žemės gamtos stebuklai 2 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis. Nesėkmės 
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 Super Džonis 
23:55 Meilės jūra N-14
01:50 Pasaulio dokumentika. 
Žemės gamtos stebuklai 2 
(kart.).

06:50 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 

07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Meškiukas Jogis 
11:30 “Ponas Bynas” N-7. 
12:00 Mažius N-7. 
13:45 Provincialai Niujorke 
N-7. 
15:35 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. 
21:45 Sąskaitininkas N14. 
00:15 Mobilusis N-7. 

 
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 “Robinzono Kruzo 
sala” N-7
13:50 “Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo” N-7
15:40 “Valgyk, žaisk, mylėk” 
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
22:30 “Septynios seserys” 
N-14

00:55 “Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. Skuodas (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Europos dve-
jetų taurė. Lazdijai. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Laukinė karalystė” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Žalgiris - Neptūnas. 
19:30 Žandaras Niujorke N-7. 
21:40 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:45 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:45 Greitojo reagavimo 
būrys (k)  N14. 
02:00 Galutinis tikslas 5 (k) 
N14. 

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:40 “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 Svetima šalis N14. 
23:15 Nuogas ginklas: iš 
policijos metraščių N-7. 
01:00 Zoologijos sodo prižiū-
rėtojo žmona (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kauno „Hanza dienos 
2019“. (kart.).
06:45 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015.
07:45 Krikščionio žodis. 
Programa apie Lietuvos sta-
čiatikių ir sentikių bendruo-
menių dvasinius kelius. 
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 Mūsų miesteliai. 
Igliauka. 1 d. 

19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2019“. 
23:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Ir viso pasaulio negana N-14. 
(kart.).
01:35 Benamė istorija.. 
(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”. 
11:00 “Gepardai. Kraujo bro-
liai” N-7
12:05 “Jokių kliūčių!” N-7
13:05 “Pamirštų salų paslap-
tis” N-7
14:10 “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” 
19:00 “Amerikos talentai” 
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Red Bull muilinių 
lenktynės”
22:30 “NBA Action”. 

23:00 NBA rungtynės. Dalaso 
“Mavericks” – Los Andželo 
“Lakers”.
01:30 “Legenda apie Heraklį” 
N-7 (kart.)

06.20 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. “F-1” čempio-
nato Brazilijos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 „Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu“. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
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“ Filomena 
Grincevičiūtė. 
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.Idzelevičienė.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Detektyvas Linlis“ 
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. N-7 
(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 Tikrasis genijus N-7
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

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

N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
13:00 “Tik tu ir aš” 
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 Domino N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 “Galutinis vaizdas” N-14
00:55 “Rezidentas” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7.
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:15 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:15 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:15 “Daktaras Richteris” 
(k) N-7. 
11:25 “Nusikaltimų tyrėjai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” 
N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Itališkas apiplėšimas 
N-7. 
23:15 Mirtinas ginklas 4 (k) 
N14. 
01:50 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 

12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7 
14:45 “Seklė Agata” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Seklė Agata” N-7
21:00 “”Velvet” kolekcija” N14
23:25 “Gyvenimo daina” N-7
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Nuodėmingi skanumy-
nai (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 Benamė istorija. (kart.).

15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Gardūs kepiniai 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Šaltojo karo istorija 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Riedėjo gniūžtė į pietus. 
22:25 Istorijos detektyvai. 
23:10 Kūrybingumo mokykla. 
23:30 Kelias. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Nuovada”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Nėra ką prarasti” N-7
23:00 “Naktinis skerdynių 
traukinys” 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. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kryptys LT. 
12.50 Skyrybos. 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S. Idzelevičienė 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019m. “F-1” čempiona-
to Abu Dabio GP apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. N-7.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 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 Apgavikai 1 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 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Bet kokia kaina N14. 
00:40 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 “Kolumbiana” N-14
00:10 “Skubi pagalba” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia”
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” 
N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Požemių ugnis N14. 
23:10 Itališkas apiplėšimas 
(k) N-7. 
01:25 “Visa menanti” (k)N-7. 

06:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 

14:20 “Muča Luča” N-7
14:45 “Seklė Agata” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Seklė Agata” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Orleane 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.).
07:25 Kaip Paulinė 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Gardūs kepiniai (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.).
14:50 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. Koncertuoja grupė 
„Rondo“. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 

17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Holono „UNET“. 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno meno 
mokykla. 
21:30 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14
23:25 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
23:55 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) baž-
nyčia. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Vieno žmogaus armija” 
N-14
22:55 “Rouzvudas” N-14
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Salemas” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė
12.15 Viralas. N-7.
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M. Linkytė. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 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 Apgavikai 1 N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

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

N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
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 Krydas. Gimęs kovoti 
N14. 
01:10 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 “Kol nenuėjau miegoti” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Rezidentas” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Tylos kodeksas N14. 
23:05 Požemių ugnis (k) N14. 
01:10 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:15 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys” 

13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7 
14:45 “Seklė Agata” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Seklė Agata” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Overnėje N14
22:55 “Gyvenimo daina” N-7
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (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 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno meno mo-
kykla. (kart.).
14:30 Krikščionio žodis. (kart.).
14:50 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. „Shorena Rocks!“. 
(kart.).

15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Sombathėjaus „Falco“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kaunas carinės 
Rusijos valdžioje. 
21:30 Suzi Q 
23:10 Nacionalinė ekspedicija. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Terminatorius 2: pasku-
tinio teismo diena” N-14
23:45 “Rouzvudas” N-14
00:40 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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. 
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 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 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

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

N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 VIDO VIDeO. N-7. 
13:00 “Tik tu ir aš” (
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 Eilinis Džo. Kerštas N-7. 
00:45 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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. Puiki 
diena mirti” N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Makgaiveris” N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas N-7. 
23:05 Tylos kodeksas (k) N14. 
01:05 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7

14:45 “Seklė Agata” N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7
21:00 Kasandra. Ugnies sugrį-
žimas N14
23:05 “Gyvenimo daina” N-7
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
14:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kaunas carinės 
Rusijos valdžioje. (kart.).
15:15 Unikalios mamos. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-

nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Auto Moto. (kart.).
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai ir finalai. 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Besikurianti laiki-
noji sostinė. 
21:30 Elito kinas. Pamoka 
N-14
23:20 Euromaxx. (kart.).
23:50 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. (kart.) N-7
14:00 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
19:30 “Gyvenimas susimetus” 
N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos “CSKA” – Kauno 
“Žalgiris”.
23:20 “Rouzvudas” N-14
00:25 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M. Linkytė 
12.00 TV parduotuvė
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. Rubrikos. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos. 
22.00 Viralas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:05 Klausimėlis. (kart.).
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 Paguodos kvantas N-14
00:40 Saujelė gyvenimo N-7

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 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Galiu rytoj” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 12 stipriausių N14. 
23:35 Misija “Neįmanoma” 3 
N-7. 
02:00 Eilinis Džo. Kerštas (k) 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 “Vienas namuose” N-7
21:45 “Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas” N-7
00:05 “Red Bull muilinių lenk-
tynės” 

00:35 “Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus” 
N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Infiltruotas N14. 
00:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas (k) N-7.  

06:00 “Tėvas Motiejus” N-7
07:20 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 

18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7
21:00 Stokholmo rekviem. Akis 
už akį N14
22:55 “Kriminalinė Maskva” 
N14
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. Igliauka. 
1 d. (kart.).
14:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Besikurianti laikinoji 
sostinė. (kart.).
14:25 Tarptautinis literatūros 
festivalis „Vilniaus lapai 2019“. 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 

18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną.
19:20 Kūrybingumo mokykla. 
19:30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Šokiai ant 
ledo. Trumpoji programa. 
20:50 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Moterys. 
Trumpoji programa. 
21:55 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Poros. Laisvoji 
programa. 
23:00 Europos kinas. Staigiam 
posūky N-14. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gyvenimas susimetus” 
N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 

21:50 “Orai”. 
22:00 “Pirmas nužudymas” 
N-14
00:05 “Terminatorius 2: paskuti-
nio teismo diena” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M. Linkytė 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Mano vieta. 
10.30 Kryptys LT. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Skyrybos. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:30 Šrekenštaino pilis 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Operacija „Šimpanziukai“ . 
Lūžio taškas 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 4 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7
14:35 Džesika Flečer 10 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 Susižadėję penkerius 
metus N-7
01:10 Paguodos kvantas 
N-14 (kart.).

06:50 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melodi-
jos” 
09:30 Sniego karalienė 3 

11:15 Žaidimų kūrėjas N-7.
13:35 Beveik mirtina N-7. 
15:30 Prieš pakratant kojas 
N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Drąsusis elniukas 
Eliotas 
21:20 Tamsos riteris N-7. 
00:20 Paskutinės merginos 
N14. 
02:10 12 stipriausių (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 “Princas ir kalvis” 
14:20 “Įpėdiniai 2” 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 “Uošvių nepasirinksi”. 
N-7
21:00 “Čia buvo Saša”. N-14
22:55 “Gringo”. N-14
01:10 “Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti” N-14 (kart.)

06:30 Oplia! (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Oplia! (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Laukinė karalystė” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Juventus - Šiauliai.  
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Ateities pasaulis N14. 
23:55 Pelkių pabaisa N14. 
 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
10:40 “Būrėja” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
vitrina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Šešėliai iš praeities 
N14
22:55 Mano motinos prakei-

kimas N14
00:50 “Kriminalinė Maskva” 
(k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. 
07:10 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
07:20 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. 
Vyrai. Laisvoji programa. 
15:00 Įrėžta gintare. 
16:20 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai.
19:40 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7
20:25 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Šokiai ant 
ledo. Laisvoji programa. 
21:55 Pasaulio dailiojo čiuo-

žimo taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Moterys. 
Laisvoji programa. 
23:00 Europos kino apdova-
nojimai 2019 
01:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Pamirštų salų paslap-
tis” (kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pamirštų salų paslap-
tis” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
18:50 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Guliverio kelionės” 
N-7
23:50 “Pirmas nužudymas” 
N-14 (kart.)
01:40 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14

06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 

06.35 „Pasaulio turgūs“ 
Berlynas. N-7.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Jadvyga 
Juškytė-Širšė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Sofija 
Vytautaitė. 
08.30 Nauja diena. Rubrikos. 
2019m.
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
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. M. Katinas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Jadvyga 
Juškytė-Širšė. 
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. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M. Linkytė. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 gruodžio 31 d.)

Kryžiažodis ,,Balius“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@

anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduo-
tuvėje, arba pranešti, paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš tei-
singai išprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Da-
riaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Spalio 31-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Ratai“ teisingas atsakymas 
- ,,SENA IŠMINTIS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  54  skaitytojai. Tai anykš-
tėnai R.Šulnienė, B.Augulienė, J.Mieželienė, E.Tamulėnienė,  R.Kavoliūnienė, 
R.Vilimas, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, 
D.Varnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, V.Vilčinskienė, V.Stasiūnienė, M.Valaikienė, 
Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, O.Arienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, Z.Kvedarienė ir 
V.Malinauskienė. V.Strazdienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; E.Sunkurytė, 
P.Dolmantas, R.Dolmantienė ir B.Gudonienė iš Viešintų; R.O.Deveikienė iš Mažionių, 
A.Ramanauskienė iš Dauginčių,  S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, S.Želnienė 
iš Maželių,  R.Vaiginytė iš Aknystų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, M.Risakovienė iš De-
beikių, K.Rimkuvienė iš Antupių, O.Petronienė iš Smėlynės, V.Urbutienė iš Naujikų, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, S.Steponavičienė iš Troškūnų, J.Dubrienė iš Meldiškių, 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, T.Patumsienė iš Vi-
konių, K.Imbrasaitė iš Šovenių  ir L.Dobrodiejienė iš Utenos.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Ratai“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks  V.SRAZDIENEI iš Kavarsko.  
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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spektras

pastabos paraštėse Kai partija dainoj ir širdy manoj...

Juozas RATAUTAS

Panašu, kad pirmuoju val-
džios laipteliu niekas nesižavi. 
Savivaldybės vadovai vargsta, 
organizuodami rinkimus ir 
ieškodami kandidatų į garbingas 
seniūnaičių pareigas. Rinkimai 
neretai „pravirsta“, nesulaukę 
pakankamai Anykščių miesto 
rinkėjų dėmesio. Nors Vietos 
savivaldos įstatymas numato itin 
mažą rinkimams būtiną žmonių 
aktyvumą, pasirodo, rinkėjų 
skaičiaus kartelę reikia dar 
labiau žeminti - rinkti vietinės 
valdžios neretai neateina net 2 
proc. gyventojų. Entuziazmo jo-
kio, konkurencijos užimti parei-
gas taip pat nėra. Nei pas mus, 
nei visoj šaly neteko girdėti, kad 
seniūnaičių rinkimais domėtųsi 
stebėtojai, kur nors prekiautų 
balsais ar teisėsaugos instituci-
jas pasiektų skundai ir ginčai.  
Kyla pagrįstas klausimas, kodėl 
partijos nesidomi šiuo pirminiu, 
arčiausiai žmogaus esančiu val-
džios laipteliu? Jos nekelia savo 
kandidatų, kandidatai nepristato 
rinkėjams programų, neorga-
nizuojami  debatai, nedalijami 

pažadai. Visgi kaip ir bet kurie 
rinkimai, šie -  puiki platforma 
partijų brandos pasirodymui. 
Gal visa esmė -  šimte eurų, ski-
riamų seniūnaičio išlaidoms pa-
dengti? Ar verta „draskytis“ už 
tokius pinigus? Tačiau... Jeigu 
partijos dirba vertybiniu pagrin-
du, joms turi  rūpėti idėjos ir jų 
įgyvendinimas. Puiki dirva tam 
yra vietos bendruomenė. Seniū-
naitis yra arčiausiai žmogaus, 
jis gali kas dieną matyti savo 
rinkėjo džiaugsmus ir rūpesčius. 
Partija, turėdama tokį žmogų, 
atlaisvina merą nuo būtinybės 
rinkimų kampanijos metu belstis 
į kiekvienas duris ir pasako-
ti, koks jis geras ir bus dar 
geresnis vėl išrinktas.  Antra, 
seniūnaičio pareigos galėtų būti 
partijos bičiuliui puiki praktika 
tolesnei karjerai. ,,Nepabuvęs 
kareivėliu, nebus geras artojė-
lis“,- sakoma liaudies dainoj. 
Kairesnės pakraipos partijos 
analogijų galėtų paieškoti kom-
jaunuoliškų statybų patirtyje. 
Partija šaukia - reikia! Nauda 
abipusė: partietis užsidėtų riebų 
pliusą savo autobiografijoje, o 
partija prisiaugintų svorio. 

Nė kiek neironizuodamas 
nupiešiau šį paveikslą – taigi, 
kodėl politikai nesidomi seniū-
naičio pozicija -  taip ir lieka 
neaišku. Negi dėl to, kad ji ne-
pelninga ir neturi didelių galios 
svertų? Nesakau, kad už idėjas 
reikia plėšyti rūbą ant krūtinės, 
tačiau rinktis, kur apsimoka 
ir kur neverta, nėra solidžios 
partijos pasirinkimas. 

Kita vertus, reikia džiaugtis, 
kad neatsiranda aktyvių, patrio-
tiškai savai miesto teritorijai nu-

siteikusių ir ambicingų vadovau-
jančių asmenų. Įsivaizduokim, 
koks kiltų karas dėl finansavimo 
projektams, gatvių asfaltavimo, 
renginių organizavimo, išvykų į 
užsienį - paklodė būtų tempiama 
į savo pusę. Vieni bendruome-
nės atstovai pastatys palapinę 
parke, kiti- darže, vieni pažada 
auginti daržoves, kiti- žąsis ir 
abi šalys šauks, kad myli Anykš-
čius. Kuriam duoti pinigų? Arba 
Pušyno bendruomenė konkuruo-
tų su Centru dėl Kalėdų eglutės 
vietos. Viena sako - statysim 
ant Šventosios vandens, kita- 
ant vandens bokšto...  Gal ir 
gerai, kad seniūnaičiai ramūs, 
niekur nesikiša ir neretai jų net 
nepažįsta. 

Bet seniūno postas daug ką 
vilioja. Jo dispozicijoje yra 
materialiniai ir galios resursai 
ne už šimtą eurų. Tad šiame 
valdžios laiptelyje visai kita 
konkurencija, visai kitas partijų 
ir valdžios dėmesys. Naivių, 
norinčių patekti į šią poziciją 
nuolat atsiranda, tačiau tikimy-
bė „civiliokui“ laimėti konkursą 
labai maža. Partinio palaikymo 
reikia ir dirbant seniūnu. Be jo 
pusiausvyros ilgai neišsilaikysi. 
Gana liūdną turim pavyzdį, kai  
neįtinka žmogus, turintis moksli-
nį laipsnį, bet neturintis partinio 
stažo. Tad neretai pasitaiko 
atvejų, kai seniūnas, atsidavęs 
vienai partijai, nesunkiai atsi-
duoda kitai. Nors šie žmonės yra 
karjeros valstybės tarnautojai, 
visgi atsilaikyti, pūstelėjus sti-
presniam politiniam skersvėjui,  
nelengva.

 Ir tik į rajono valdžios olimpą 
siekiantys patekti asmenys yra 

graduoti politinėmis ir rinkimų 
programomis, iš kurių daž-
niausiai galima identifikuoti 
ideologinį pagrindimą, pla-
nus ir norus. Pildyti jų niekas 
neskuba, tačiau kokia partija 
nori rizikuoti savo reputacija? 
Blogiausia tai, kad laimėjusi 
rinkimus ir turėdama svarbias 
pozicijas valdžioje, viena ar 
kita partija imasi vadovaujamo 
vaidmens, visai užmiršdama, 
jog gyvename ne sovietmečiu. 
Kai kurios indikacijos rodo, kad 
betarpiškai dalyvaujant valdžios 
atstovams, partijos dalijasi 
karjeros valstybės tarnautojų 
pareigybėmis, deja, užmirš-
damos, jog bet koks vadovų 
poveikis priėmimo į Valstybės 
tarnautojų pareigas  konkursų 
eigai gali būti traktuojamas 
kaip  piktnaudžiavimas tarny-
ba arba tarnybinių įgaliojimų 
viršijimas. Kita vertus, sugiedo-
ję odę džiaugsmui, valdantieji 
pažada nepamiršti Konstitucijos 
5 straipsnio: Valstybės įstaigos 
tarnauja žmonėms. Suprantama, 
ši Konstitucijos nuostata nereiš-
kia tarnystės žmonių populiaci-
jai apskritai ar partijos nariams 
ir bičiuliams konkrečiai. Tačiau 
gyvenime būna kitaip.

Mes naiviai manom, kad 
renkam mesiją, rimtai tikim, jog 
rajono vadovų nuolatinė pareiga 
- klausyti ir girdėti, o valdžios 
įstaigų priedermė - pastebėti, 
įvertinti ir padėti. Panašu, kad 
iš trijų partijų suformavus galin-
gą patarėjų korpusą merui ir jo 
aparatui remti, smegenų mirtis, 
tokia kaip NATO, pasak Emma-
nuelio Macrono, aukščiausiai 
savivaldos institucijai negresia.

(Atkelta iš 5 psl.)

Ar ūkininkas turi būti 
mėšlinas, negali turėti kostiu-
mo ir atostogų?

Žemdirbių protesto akcijoje 
dalyvavęs ūkininkas, buvęs kon-
servatorių kandidatas į Anykščių 
rajono tarybą, filosofijos mokslus 
studijavęs Gintaras Girniukaitis 
džiaugėsi, kad akcijoje dalyvavę 
žemdirbiai pademonstravo savo 

vienybę.
,,Manęs daug kas ,,,feisbuk‘e“ 

klausia: kodėl jūs čia streikuoja-
te, kas negerai, ko jums mažai? 
Žmonės nelabai supranta mūsų 
pozicijos, nes tiek investuota pi-
nigų į dezinformaciją. Visuome-
nei yra ,,kalama“, kad ūkininkai 
yra labai turtingi. O kam tokia 
nuomonė yra formuojama? O 
tam, kad iš Lietuvos žmonių būtų 
iščiulpta kuo daugiau pinigų. O 
kas dabar tuos pinigus čiulpia? 

Čiulpia ,,Utenos mėsa“, ,,Rokiš-
kio sūris“, ,,Panevėžio pienas“ - 
sakykim, visi supirkėjai. Pateikiu 
konkretų pavyzdį - gyvulį iš ma-
nęs ,,Utenos mėsa“ nuperka mo-
kėdama 3 Eur už kilogramą. Kai 
jie mėsą parduoda prekybos cen-
tre, kilogramo kaina jau siekia 20 
Eur“, - kalbėjo G.Girniukaitis.

Ūkininkas sutiko, kad žemės 
ūkis taip pat yra verslo šaka, ta-
čiau nuo kitų verslų jis skiriasi 
tuo, kad ūkininkai nediktuoja 
kainų.

,,Mes pagaminame pieną, mėsą 
ir ją parduodame ,,Utenos mėsai“ 
ar ,,Panevėžio pienui“. Tačiau jie, 
o ne mes diktuoja produkcijos 
supirkimo kainas. Mes negalime 
pasakyti, kad pieną parduosime, 
pavyzdžiui, už 50 ct. Mums yra 
primetama kaina. Kiti verslinin-
kai, parduodami savo produk-
tą, gali rinktis, ar jį parduoti už 
vienokią, ar kitokią kainą. Tuo 
žemės ūkis ir skiriasi nuo kito 
verslo, nes mes negalime dary-
ti įtakos parduodamo produkto 
kainai. Aišku, galime rinktis kitą 
kelią ir savo produkciją parda-
vinėti turguje, bet ten nenuveši 
100 tūkst. tonų grūdų“, - aiškino 
G.Girniukaitis.

Pašnekovas negailėjo kritikos 
Lietuvos valdantiesiems, ypač 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungai, kurią lygino su tokiomis 

partijomis kaip Darbo partija.
,,Visi ,,valstiečių“ priimami 

sprendimai yra tragiški, kurie 
susiję su ūkininkais. Pačiam Ra-
mūnui Karbauskiui yra aktualiau, 
kad ūkininkai būtų skurdinami. 
Kodėl? Todėl, kad jis galėtų plės-
tis. Jeigu jis nori plėsti ir vystyti 
savo verslą, tada reikia skaldyti, 
bloginti situaciją ,,mažiukams“ 
ir iš jų perimti žemes“, - kalbėjo 
G.Girniukaitis.

Grįždamas prie visuomenės 
nuteikinėjimo, kad ūkininkai va-
žinėja su prabangiais automobi-
liais, G.Girniukaitis klausė: ,,O 
su kokiomis mes turime važinėti? 
Ar ūkininkas turi būti mėšlinas, 
jis negali turėti kostiumo ir atos-
togų? Kodėl  aš to negaliu turėti, 
jei dirbu 24 valandas per parą? 
Mes iš tikrųjų dirbame ne tik dėl 
savęs, bet ir dėl žmonių, kad jūs 
turėtumėte ką valgyti.“

Pasak G.Girniukaičio, valdžiai 
apskritai reikėtų turėti kažkokią 
Lietuvos kaimo viziją, nes tai, ką 
jis dabar mato, yra problema.

,,Kaimas stipriai prasigėręs, 
vagystės, daug protingų žmonių 
nesutiksi. Jeigu kaimas numirs, 
kas liks - Vilnius, Kaunas? Kur 
mes taip nueisime?“ - klausė 
G.Girniukaitis.

Ūkininkas G.Girniukaitis ūki-
ninkauja Anykščių, Utenos ir 
Molėtų rajonų žemėse, turi apie 
800 ha dirbamos žemės, yra eko-
loginio ūkio savininkas, taip pat 
augina mėsinius galvijus.

Protestavo ūkininkai – į gatves 
išvažiavo traktoriais

Ūkininkas Gintaras Girniukaitis aiškina, kad, skirtingai nei kiti 
verslininkai, žemdirbiai neturi galimybių diktuoti savo užaugin-
tos ir parduodamos produkcijos kainų.

Ataskaita. Jungtinės Karalys-
tės ministras pirmininkas Borisas 
Johnsonas pareiškė neturįs jokių 
Rusijos kišimosi į šalies vidaus 
politiką įrodymų. „Man nežinoma 
apie absoliučiai jokius įrodymus, 
kad Rusija ar kokia nors kita vals-
tybė – sėkmingai ar ne – kišosi į 
šios šalies [JK] politiką“, – sakė 
B. Johnsonas interviu radijo sto-
čiai LBC. Tai premjeras pareiškė 
paklaustas, kodėl JK vyriausybė 
iki šiol nepaskelbė ataskaitos apie 
Rusijos kišimąsi į Britanijos poli-
tiką. B. Johnsonas paaiškino, kad 
paprastai tokio pobūdžio ataskai-
tos „tokiu metu neskelbiamos“. 
Jis pažadėjo, kad ataskaita bus 
paskelbta, „kai tai bus būtina“. 
JK valdžia iki lapkričio 4 dienos 
turėjo paskelbti ataskaitą apie nu-
manomą Rusijos kišimąsi į šalies 
politiką, visų pirma, referendumą 
dėl „Brexito“. Dokumento paskel-
bimas buvo atidėtas – dabar tai 
planuojama padaryti po gruodžio 
12 dieną įvyksiančių rinkimų. 50 
puslapių ataskaita buvo parengta 
po pusantrų metų trukusio parla-
mento Žvalgybos ir saugumo ko-
miteto tyrimo.  

Ragina. Irako šiitų dvasinis ly-
deris didysis ajatola Ali al Sistani  
penktadienį paragino parlamentą 
atšaukti savo paramą dabartiniam 
ministrų kabinetui po du mėnesius 
šalyje vykstančių antivyriausybi-
nių protestų, pareikalavusių beveik 
400 gyvybių. „Dabartinę vyriau-
sybę patvirtinusio parlamento pra-
šoma pergalvoti savo pasirinkimą 
ir elgtis Irako interesų labui,.. kad 
nebebūtų liejamas jo vaikų krau-
jas“, – sakė A. al Sistani savo sa-
vaitiniame pamoksle, kurį šventa-
jame Karbalos mieste perskaitė jo 
atstovas. 

Sulaikė. Lietuvos ir Prancūzijos 
policija sulaikė navigacinių siste-
mų iš traktorių už beveik 600 tūkst. 
eurų pavogusius asmenis, penkta-
dienį pranešė Policijos departa-
mentas. Antradienį organizuotą 
nusikalstamą grupuotė likviduota 
padedant Europolui. Per policijos 
operaciją Panevėžyje suimti keturi 
asmenys, visi jie Lietuvos piliečiai. 
Įtariama, kad organizuota grupė 
nusikalstamą veiką pradėjo vykdy-
ti 2018 metais Prancūzijos kaimo 
vietovėse, kur vogdavo navigaci-
nes sistemas. Vėliau navigacinės 
sistemos realizuotos parduodant 
dažniausiai už Europos Sąjungos 
ribų. Priklausomai nuo sistemos 
tipo, kiekvienos navigacinės siste-
mos vertė siekė nuo 10 iki 20 tūkst. 
eurų. Atliekant tyrimą nustatytos 
47 nusikalstamos veikos, kurias 
galėjo įvykdyti ši organizuota gru-
pė. Manoma, kad ji padarė daugiau 
kaip 575 tūkst. eurų žalą. Sulaiky-
mo operaciją ir kratas Lietuvoje 
vykdė kelių apskričių vyriausiųjų 
policijos komisariatų kriminalinės 
policijos ir Prancūzijos naciona-
linės žandarmerijos pareigūnai. 
Pastaraisiais metais Prancūzijoje 
buvo stebima navigacinių siste-
mų vagysčių iš traktorių augimo 
tendencija. 2018 metais nustatyti 
675 navigacinių sistemų vagysčių 
atvejai, jie žemės ūkio sektoriui at-
nešė 6,5 mln. eurų nuostolių. Rea-
guojant į augančią statistiką, Euro-
polas padėjo keistis informacija ir 
koordinavo 2018 metais sukurtos 
specialios Prancūzijos nacionali-
nės darbo grupės veiklą kovojant 
su navigacinių sistemų vagystėmis 
iš traktorių.

-BNS
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Įteikta trisdešimtoji Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premija Daiva GOŠTAUTAITĖ

Ketvirtadienį, lapkričio 28 - osios vakarą, į Anykščių koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centrą pagerbti anykštėną, Anykščių krašto garbės ambasadorių Ukrainoje, istoriką, mecenatą 
Virginijų Strolią susirinko žmonės, neabejingi šios asmenybės veikloms, garsinančioms tiek Lie-
tuvos, tiek Anykščių krašto vardą. 

V. Stroliai buvo įteikta 30 - oji Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija.

Gimtųjų vietų vardai skamba 
pasaulyje

V. Strolia – Anykščių krašto vai-
kas, gimęs Pienagalio kaime, žem-
dirbių Jono ir Vlados Strolių šei-
moje. Gimtojo kaimo pavadinimas 
į kraują V. Stroliai įaugęs ne tik 
kaip pradžios vieta: nešiodamasis 
jį  širdyje, sutikęs reikiamus žmo-
nes, sėmęsis motyvacijos, daug 
dirbęs. Tad apie Pienagalį V. Stro-
lios dėka jau žino pasaulis. Kartu 
su Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio - Žukausko memoriali-
niu muziejumi rengdamas Ukrai-
nos literatūros kūrėjų rezidencijas 
Anykščiuose, V. Strolia į Anykš-
čius pakvietė vieną garsiausių šių 
dienų rašytojų Andrejų Kurkovą, 
kurio romanas „Šengeno istorija“ 
intensyviai verčiamas į įvairais už-
sienio kalbas, ir, pasak V. Strolios, 
greitai pasirodys japoniška šio kū-
rinio vertimų versija, o tai reiškia, 
kad Anykščių vardas suskambės ir 
tolimojoje Japonijoje.

Anykščių koplyčios salė labiau 
pritaikyta kameriniams renginiams, 
todėl buvo sunku įsivaizduoti, kaip 
joje sutilps visi, norintys pasvei-
kinti šią tikrai iškilią asmenybę, 
kurios indėlį į Anykščių krašto 
garsinimą, tiltų tarp Lietuvos ir 
Ukrainos statymą labai taikliai 
įvardijo, ko gero, žymiausias šių 
dienų Anykščių rašytojų Rimantas 
Povilas Vanagas. Sveikindamas V. 
Strolią, rašytojas kalbėjo, jog yra 
buvę atvejų, kada T. Mikeliūnai-
tės kultūros premiją gavę žmonės 
tikrai „netraukė“ iki dešimtuko, 
tačiau V. Stroliai negaila skirti ir 
13 balų. 

Visgi Koplyčios salėje buvo tuš-
čių vietų, mat renginio viešinimas 
apsiribojo kelių plakatų mieste pa-

kabinimu ir, reikia manyti, infor-
macija Anykščių rajono savivaldy-
bės internetiniame puslapyje.

Kryžiai ir stogastulpiai liudija 
istoriją

Renginį pradėjusi Anykščių 
L. ir S. Didžiulių viešosios bi-
bliotekos bibliotekininkė Judita 
Skačkauskienė įvardijo V. Stro-
lios nuopelnus, už kuriuos jam ir 
buvo nuspręsta skirti šių metų T. 
Mikeliūnaitės kultūros premiją. Ši 
premija yra skiriama už paskutinių 
penkerių metų darbus garsinant bei 
puoselėjant Anykščių krašto var-
dą.

Nors jau dvidešimt metų kartu 
su žmona Rūta Malikėnaite gy-
vena ir dirba Kijeve (Ukraina), V. 
Strolia grįžta į Anykščius ne tik at-
sikvėpti nuo leidybos darbų (Kije-
ve jis vadovauja spaustuvei „Baltia 
Druk“ – aut.past.), bet prasmingais 
projektais gražina Anykščių kraš-
tą, saugo jo istorinę atmintį. Jo 
rūpesčiu buvo sutvarkytos Piena-
galio kapinės, jose pastatytas kry-
žius su gedinčios motinos skulptū-
ra (autorius – Jonas Tvardauskas, 
2003 m.), taip pat sutvarkyti ir 
paženklinti Kiaušagalio (2004 m.), 
Karčių (2008 m.), Bareišių (2009 
m.) senkapiai, Kiaušagalio kaimas, 
kaip 1920 m. Troškūnuose žuvusių 
šaulių tėviškė (2007 m.), vyskupo 
Pauliaus Antano Baltakio gimtoji 
sodybvietė Latavėnuose (2011 m.). 
Taip pat jo iniciatyva suformuotas 
Latavos krašto stogastulpių kelias 
– populiarėjanti turistinė trasa.

Už Lietuvos ir Ukrainos istori-
nių ryšių puoselėjimą ir sklaidą jis 
apdovanotas Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklu „Lietuvos diplomati-

jos žvaigždė“ (2012 m.). Lietuvos 
Respublikos 100-mečio proga jis 
apdovanotas Anykščių rajono savi-
valdybės „Šimtmečio anykštėno“ 
atminimo ženklu (2018 m.). Už 
visuomeninį aktyvumą apdovano-
tas Pasaulio anykštėnų bendrijos 
medaliu (2019 m.).

Žmogus, gyvenantis kitais ir 
kitiems

Vardijami nuopelnai ir statisti-
ka yra viena, o žmogiškas, šiltas, 
paprastas žvilgsnis į šią iškilią as-
menybę – visai kas kita. Pagerbti 
premijos laureato į renginį buvo 
atvykęs ir Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčios klebonas Saulius Filipa-
vičius, kuris apie V. Strolią kalbėjo 
kaip apie save kitiems dalijančią 
asmenybę.

,,Tai žmogus, kuris nepasiduo-
da, ištiktas tam tikrų išbandymų, 
rimtų sveikatos problemų. Pažįs-
tu jį, kaip gražios dvasios žmogų, 
kuris, atrodo, turėtų apie nieką kitą 
negalvoti -  tik apie save šioje si-
tuacijoje, kaip reabilituotis, stiprėti 
fizine prasme, bet kiekvieną kartą, 
kai su juos susitinku, jis tiesiog 
trykšta naujom idėjom, mintim ir 
mažiausiai gyvena savimi. Gyvena 
visais kitais, gyvena tais žmonė-
mis, už kuriuos jis jaučiasi atsakin-
gas, kuriems jaučia galįs kažkuo 
padėti, padaryti kažkokią įtaką jų 
gyvenimui, ir šiandien, čia, susi-
tikus Koplyčios fojė, vienas pir-
mųjų jo klausimų, užduotų man, 
buvo: „Tai ar šiemet pas lietuvių 
bendruomenę atvažiuosi, ar ne?“ 
Būtent jo dėka užsimezgė labai 
gražūs santykiai su Kijevo lietu-
vių bendruomene, kurios įkūrimą 
inicijavo būtent Rūta ir Virginijus. 
Porą kartų teko lankytis Kijeve ir 

susitikt su lietuvių bendruomene, 
turėjome pamaldas ir švęsdami 
Lietuvos valstybės šimtmetį, ir re-
ligines šventes, tai vėl – visa orga-
nizacinė našta gulė pirmiausia ant 
Virginijaus ir Rūtos pečių. Netgi 
negaliu pasakyti, kad tai našta - jie 
tai darė su dideliu džiaugsmu, nes 
matė, kokį džiaugsmą, kokią šilu-
mą, vidinę atramą tokie susitikimai 
teikia visoms pusėms – ir man, at-
važiavusiam iš Lietuvos aplankyti 
lietuvių Ukrainoje, ir lietuviams 
Ukrainoje, kurie atvyko į susitiki-
mus, į pamaldas. Paskui turėdavo-
me arbatėles, atmosfera būdavo be 
galo šilta, matėsi, kad žmonės pa-
siilgę savojo krašto, pasiilgę nau-
jienų, žmonių, iš to krašto, pasiilgę 
lietuviško žodžio.

Rūta ir Virginijus labiausiai 
rūpinasi tais žmonėmis, kuriuos 
pasiekia, kuriuos mato, kuriems 
reikia gero žodžio ar padrąsinimo. 
Mano galva, tai viena gražiausių 
žmogaus savybių, kai žmogus gali 
nuo savęs, nepaisydamas, kokios 
problemos jį beslėgtų, kiek aplin-
kui bebūtų purvo, tamsos – tiek 
perkeltine, tiek tiesiogine prasme, 
gali atsigręžti į kitus ir skatinti 
žmogų, skatinti bendruomenę eiti 
į šviesą. 

Kitas mane labai sužavėjęs fak-
tas, kad būtent Virginijaus dėka 
Kurkovas pažino Lietuvą. Būtent 
Virginijaus dėka toje „Šengeno 
istorijoje“ daugybę kartų paminėti 
Anykščiai, daugybę kartų pami-
nėtas Pienagalys ir net vieną kartą 
radau paminėtus Troškūnus, ir tai 
mane labai pradžiugino. Džiugu, 
kad tas vardas patenka į pasaulinę 
literatūrą, juk ši knyga verčiama į 
daugybę kalbų, daugybė žmonių 
ją skaito. Jau vien paėmus į rankas 
tą kūrinį, žinant jo priešistorę, jau 
darosi gera, kad yra tokių žmonių, 
kurių dėka mūsų fantastiškai gra-
žus kraštas – Anykščiai – tampa 
žinomas viso pasaulio žmonėms. 
Ir aš neabejoju, kad būtent Virgini-
jaus dėka, A. Kurkovo dėka daugy-
bė žmonių atvažiuos į šį kraštą fi-
ziškai ir dvasiškai prisiliesti prie tų 
minimų vietų, kurių vietovardžius 
bus perskaitę šioje knygoje.

 Nors ir toli nuo Lietuvos Vir-
ginijus darbuojasi, bet šiandien fi-
ziniai atstumai nebeturi reikšmės: 
svarbu, kur yra žmogaus širdis, 
kur yra žmogaus protas, į ką orien-
tuota žmogaus veikla. O šių žmo-
nių – Virginijaus ir Rūtos – veikla 
orientuota į tiltų kūrimą, į tautinės, 
nacionalinės savimonės gaivinimą 
tų žmonių, kurie gyvena šiek tiek 
toliau nuo Lietuvos, širdyse.  

Dieve, stiprink, Dieve, laimink 
ir dar daug daug jėgų ateities dar-
bams“, – po sunkios ligos atsigau-
nančiam V. Stroliai linkėjo Troškū-
nų klebonas S. Filipavičius. 

Ir ateičiai idėjų - „nors vežimu 
vežk“

Pats T. Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatas buvo kuklus, 
nedaugžodžiavo, savo kalboje dė-
kojo gyvenimo kelyje sutiktiems, 
jį stiprinusiems, švyturiais buvu-
siems žmonėms ir... kalbėjo apie 
tolesnius projektus. 

„Pačią T. Mikeliūnaitę aš paži-
nau ir man teko garbė gal kokias 
dvi valandas su ja kalbėtis. Pame-
nu, 1982 metais ji man pristatė A. 

Baranausko klėtelės restauravimo 
darbus. Ji su dideliu užsidegimu 
pasakojo, kaip su restauratoriais 
ieškojo impregnantų, kad užkon-
servuotų tą klėtelę, kurią dabar 
mes matome, kad ji išliktų atei-
nančioms kartoms, laikė ją labai 
svarbiu materialinės ir dvasinės 
kultūros objektu...

Taigi, T. Mikeliūnaitė, kunigas 
Albertas Talačka, kurį taip pat šiek 
tiek pažinau, mano tėvai, žmona 
Rūta – visi jie visą gyvenimą man 
buvo ir yra kaip dvasiniai lyde-
riai, kaip švyturiai, į kuriuos galiu 
remtis ir džiaugsme, ir nelaimėse. 
Esu labai dėkingas visiems už šią 
premiją ir stengsiuosi pateisinti 
šią dovaną, toliau dirbsiu, pasi-
tardamas ir su muziejininkais, ir 
su bibliotekininkais, bandydamas 
vykdyti numatytus projektus. 

Idėjų yra labai daug... Man vie-
nas gražiausių projektų – tai kartu 
su muziejumi vykdomas ukrainie-
čių rašytojų rezidencijų Anykščiuo-
se projektas. Jo metu „atradom“ A. 
Kurkovą, šiemet Anykščiuose re-
zidavę ukrainiečiai jau kuria knygą 
vaikams, kurių pagrindinis herojus 
bus Nykštukas... 

Kita man labai svarbi veikla, ku-
ria užsiimu Ukrainoje – tai knygų 
leidyba, ypač istorinių, nagrinėjan-
čių LDK laikotarpį, kai Lietuva ir 
Ukraina buvo viena valstybė...“ – 
apie savo kasdienius darbus ir atei-
ties planus kalbėjo V. Strolia.

Renginio pabaigoje buvo pa-
rodytas V. Strolios iniciatyva (re-
žisierius Mindaugas Sėjūnas) su-
kurtas filmas „Kijevas – Lietuvos 
epocha“. Tai dokumentinis filmas, 
kuris pristato negirdėtą, plačiai ne-
tyrinėtą periodą, kai Ukrainą valdė 
Gediminaičių dinastija. 250 metų 
trukusią epochą ženklina bendri 
mūšiai, politika ir ekonomika. Ta-
čiau svarbiausias atradimas – dau-
giau nei dvidešimties Gediminai-
čių palaikai, rasti Kijevo Pečorų 
Lauroje. Ten šiuo metu jie ir ilsisi. 
Tai ne tik Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Algirdo sūnūs – Vladi-
miras ir Skirgaila. Panteone ilsisi 
garsūs karvedžiai, kunigaikščių 
vaikai, anūkai ir proanūkiai.

Vienas iš svarbiausių Virginijaus Strolios gyvenimo švyturių – žmona Rūta Malikėnaitė. 

Troškūnų Švč. Trejybės baž-
nyčios klebonas Saulius Fi-
lipavičius žavėjosi laureato 
stiprybe ir užsispyrimu, net 
ir užklupus sveikatos pro-
blemoms, negailėti savęs, o 
dirbti kitų labui.
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Anykštėnų dovanos bibliotekai – 
seni ir reti spaudiniai Audronė BEREZAUSKIENĖ

Kiekviena senoji knyga, skaičiuojanti daugiau kaip 100 metų 
amžių, pasižymi dviem susijusiomis, bet kartu skirtingomis in-
formacijos saugojimo formomis. Knygos esmė yra tekstas, bet 
knygą sudarančios medžiagos, knygos, kaip gaminio, technolo-
gija, struktūra ir dekoro elementai ne mažiau svarbūs. Daugiau 
kaip 100 metų senumo knygos yra brangios, jų įsigyti galima tik 
antikvariniuose knygynuose, o bibliotekos tokioms knygoms nu-
sipirkti pinigų neturi. 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje retų ir senų 
knygų fondas formuojamas iš gautų dovanų. Kelios dešimtys 
knygų, išleistų nuo XIX a. vidurio iki 1940-ųjų metų, yra saugo-
mos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.

Daugiau kaip prieš dešimt metų 
anykštėnas Stasys Raščiauskas 
Anykščių viešajai bibliotekai pa-
dovanojo pirmąsias keturias senas 
ir retas knygas: į vieną knygą įrištą 
Juzefo Kraševskio (1812–1887) 
poetinę trilogiją „Anafielas“, kuri 
buvo išleista Adomo Zavadskio 
spaustuvėje 1843-1846 m., 1878 
m. laidos mokslinį veterinarijos ži-
nyną bei du Adomo Mickevičiaus 
(1798–1855) kūrybos leidinius: 
1886 m. laidos poemą „Ponas Ta-
das“ ir 1910 metais Krokuvoje 
pirmą kartą publikuotus šio po-
eto jaunystės laiškus, surinktus 
iš Vilniaus universiteto Filomatų 
draugijos archyvų. Dovanodamas 
knygas S.  Raščiauskas pasakojo, 
kad lenkų kalbą moka nuo mažens, 
todėl visas šias knygas pats seniai 
perskaitė. Skaitydamas senuosius 
leidinius, jis negalėjo nesistebėti, 
kiek daug įtakos garsiausiems XIX 
a. pirmosios pusės lenkų kūrėjams 
turėjo lietuvių kalba ir istorija, su 
kokiu pasididžiavimu jie akcenta-
vo patriotinius motyvus. Dovano-
tos A. Mickevičiaus knygos prieš 
šimtmetį priklausė Dūkšto dvaro, 
įsikūrusio Ignalinos rajone, bibli-
otekai, nes knygose yra išlikę tos 
bibliotekos spaudai. Yra žinoma, 
kad tame dvare daug kartų lankėsi 
ir pats A. Mickevičius, jo atmini-
mą dvaro savininkai dar ilgai puo-
selėjo ir brangino. Poeto tėvai save 
laikę lietuviais, o Lietuvą - savo 
tėvyne. Tuos žodžius patvirtina A. 
Mickevičiaus brolio Pranciškaus 
atsiminimai: „Mikalojus ir Barbo-
ra Mickevičiai garsėjo ne turtais, 
ne geromis tarnybomis, ne titulais, 
o buvo gerbiami už dorumą, meilę 
artimiesiems, gailestį neturtingie-
siems <...>, už savo krašto papro-
čių, tradicijų saugojimą ir ypač 
už meilę savo mylimai Lietuvai, 
brangiai žemelei ir mūsų tėvynei“. 
(Riškus J.  Adomas Mickevičius ir 
Lietuva.– Vilnius, 1996, p. 10.)

S. Raščiauskas, kalbėdamas apie 
išsaugotas knygas, prisipažino, kad  
rado jas Ukmergėje, apleistame  
rūsyje: „Tada kiti rinko lietuviškas 
knygas, o aš, kai mokėjau skaityti 
lenkiškai, pasiėmiau tas lenkiškas. 
Kitas dvi retas knygas – jaunystėje 
gavau kaip atlygį už vienišai mote-
riai nudažytą namo skliautą Budrių 
kaime (Anykščių r.)“. Anykštėnas 

pasakojo, kad jis ne kartą buvo 
viliojamas parduoti retuosius leidi-
nius, gundomas ir solidžiomis pi-
nigų sumomis, tačiau apsisprendė 
ir padovanojo jas Anykščių biblio-
tekai be jokio atlygio. 

Verslininkas, kraštotyrininkas 
Artūras Šajevičius bibliotekai pa-
dovanojo 1883 m. Varšuvoje len-
kų kalba išleistą knygą „ Historyi 
Polskiej“. Minėtų metų leidimo  
knyga  ne tik yra reta:  LIBIS su-
vestinio katalogo duomenimis, 
gali būti vienintelė Lietuvoje, bet 
ypatinga ji dar ir tuo, kad joje yra 
Klimcycki autografas ir A.  Mic-
kiewic iškilusis spaudas. 

Paprašius padėti išsiaiškinti 
knygoje esančio spaudo savininką, 
muziejininkas Tautvydas Kontri-
mavičius štai ką parašė: „Akivaiz-
du, jog knyga XIX a. pabaigoje 
priklausė kilmingajai Lenkijos 
bajorų Mickevičių giminei, kurios 
šaka turėjo herbą „Nalenč“ - jis 
pavaizduotas šiame reljefiniame 
antspaude. Neabejoju, jog atlikus 
atidesnius tyrinėjimus, paaiškės, 
kuris to laiko Mickevičius buvo 
bibliofilas ir kaupė asmeninę bibli-
oteką : tik toks žmogus galėjo pasi-
daryti herbinį reljefinį spaudą kny-
goms žymėti... Apskritai ši knyga 
gali būti įdomus pavyzdys, kokią 
svarbą knygai kilminga giminė su-
teikė, kad ją žymėjo tokiu herbiniu 
giminės spaudu!..“ 

Anykštėnė Ona Žvironaitė į 
Anykščių biblioteką atnešė dova-
nų dvi giesmių knygas - „Giesmių 
knyga arba Kanticzkos“ (1862 m.) 
ir „Giesmių knyga arba Kantičkos“ 
(1906 m.). 1862 metais išleista 
knyga priklausė jos mamai Anelei 
Žvironienei, gimusiai Niūronyse, 
vėliau gyvenusiai Pavarių kai-
me, o 1906 metų leidimo giesmių  
knygą, kaip palikimą, ji gavo iš 
tėvelio Antano Žvirono sesers Ci-
cilijos Žvironaitės. Liaudies šne-
koje terminas „kantičkos“ dažnai 
suprantamas kaip senoviškos gies-
mių knygos,  senos maldaknygės. 
Kunigas Vincentas Valmikas XIX 
a. pradžioje  rūpinosi katalikiškų 
giesmynų redagavimu ir leidyba. 
1820 m. jis perredagavo „Bal-
są širdies“ ir išleido, pavadinęs 

jį „Kantičkomis žemaitiškomis“. 
Šias „Kantičkas” pataisė ir papildė 
vyskupas Motiejus Valančius. Po 
1860 metų „Kantičkų“ redakcijose 
ir pakartotiniuose leidimuose buvo 
įdėtos poeto, kunigo Antano Bara-
nausko „Artojų giesmės šventos“. 
Iki pat XX a. pabaigos „Kantič-
kos“ buvo ne tik reikšmingas lie-
tuvių literatūros paminklas, savo 
ištakomis siekiąs Baroko epochą, 
bet ir praktinis poetinis giesmių 
šaltinis, ypač kaimuose. Nedidelio 
formato, įrištos odiniais viršeliais, 
XIX a. giesmių knygos jau tapo bi-
bliografine retenybe.

Senos ir retos knygos į Anykš-
čių viešąją biblioteką atkeliauja 
taip pat kartu su žymių anykštė-
nų asmeninių bibliotekų kolekci-
jomis. Prieš porą metų iš JAV  į 
Anykščius persiųsta kraštiečio 
išeivio, profesoriaus dr. Juozo 
Meškausko asmeninė biblioteka, 
kurios seniausia knyga yra B. A. 
Borst‘o  „Der Starnberger See“ 
(Štanbergo ežeras), išleista 1876 
metais Miunchene (Vokietija) 
vokiečių kalba.  Šią knygą profe-
soriui  1945 metų kovo 19 dieną 
padovanojo kunigas Stasys Valiu-
šaitis. Knygoje yra įklija su įrašu: 
„Mielam Profesoriui Dr. Juozui 
Meškauskui gražaus „Starnberger 
See“ gyventojui prisiminti 1945 
m. kovo mėn. 19 dieną, su Vilti-
mi ir linkėjimais sekančiąją švęs-
ti laisvoje tėvynėje – Lietuvoje. 
München, 1945. kovo 19 d. Kun. 
St. Valiušaitis“.  Galima spėti, kad 
tai sveikinimas profesoriui vardo 
dienos proga (kovo 19 dieną pa-
gal bažnytinį kalendorių yra šven-
čiamos Juozapinės). Knyga ypač 
gražiai ir labai puošniai įrišta, joje 
gausu meniškų iliustracijų ir, re-
miantis bibliografiniais LIBIS su-
vestinio katalogo įrašais, tai vie-
nintelė tokia knyga Lietuvoje.

Anykščių viešojoje bibliotekoje 
saugomos retos knygos yra įtrauk-
tos į elektroninį katalogą ir yra 
prieinamos skaitytojams. Į namus 
tokios knygos neišduodamos, bet 
AVB Krašto dokumentų ir krašto-
tyros skyriuje jas galima vartyti, 
skaityti, su jomis detaliau susipa-
žinti.

Poeto Adomo Mickevičiaus 
knyga, kurią Anykščių vie-
šajai bibliotekai dovanojo 
anykštėnas Stasys Raščiaus-
kas. Tokia knyga, biblioteki-
ninkų duomenimis, yra tik 
šioje ir Nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje. Kadaise kaip atlygį už nudažytą namo skliautą vertingas knygas 

gavęs kaip atlygį Stasys Raščiauskas kolekcionierių buvo gun-
domas jas parduoti, tačiau nusprendė jas bibliotekai padovanoti 
be jokio atlygio.

Iš kilmingos giminės kilęs buvęs Anykščių rajono tarybos na-
rys Artūras Šajevičius iš protėvių paveldėjo gausią biblioteką. 
Vertingas knygas jis dovanoja bibliotekai, kad būtų prienamos 
visuomenei.

Verslininkas Artūras Šajevičius Anykščių viešajai bibliote-
kai padovanojo 1883 m. Varšuvoje lenkų kalba išleistą knygą 
„Historyi Polskiej“. Minėtų metų leidimo knyga itin reta. Gali 
būti, kad ji vienintelė Lietuvoje, o ypatinga tuo, kad joje yra 
Klimcycki autografas ir A. Mickiewic iškilusis spaudas. 
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Iki š. m. gruodžio 5 d. kviečiame teikti švietimo, sveikatinimo ir ekologijos srities bendruomeninių 
ir nevyriausybinių organizacijų kandidatus į Anykščių rajono savivaldybės NVO tarybą

Vadovaudamasi Anykščių rajono 
savivaldybės nevyriausybinių orga-
nizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 
2015 m. kovo 26 d. Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 
1-TS-109 „Dėl Anykščių rajono savi-
valdybės nevyriausybinių organiza-
cijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 
9–12 punktais, Anykščių rajono savi-
valdybė kviečia švietimo, sveikatini-
mo ir ekologijos srities bendruomeni-
nes ir nevyriausybines organizacijas 
iki 2019 m. gruodžio 5 d. teikti kan-

didatus į 2020–2021 m. kadencijos 
Anykščių rajono savivaldybės nevy-
riausybinių organizacijų tarybą (to-
liau – NVO taryba). 

NVO taryba nėra juridinis asmuo. 
NVO tarybos nariams už dalyva-
vimą NVO tarybos veikloje nemo-
kama. NVO tarybos sudėtį tvirtina 
Savivaldybės taryba. NVO tarybos 
veiklos tikslas – užtikrinti NVO pa-
lankios aplinkos kūrimą, Lietuvos 
Respublikos nevyriausybinių orga-
nizacijų plėtros įstatyme numatytų 

principų įgyvendinimą Anykščių rajo-
no savivaldybėje.

Organizacijos pasiūlymus pateikia 
raštu Savivaldybės administracijai. 
Pasiūlyme nurodoma atstovaujama 
sritis (švietimo / sveikatinimo / ekolo-
gijos), siūlomo asmens vardas, pavar-
dė, kontaktai (el. pašto adresas, te-
lefonai (ai), pareigos organizacijoje). 
Prie pasiūlymo pridedama organizaci-
jos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą 
pasirašo organizacijos vadovas.

Socialinės, sveikatinimo, kultūros, 

kūno kultūros ir sporto, švietimo, 
ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo 
reikalų, vietos bendruomenių veiklos 
srities organizacija, turinti juridinį 
statusą, gali siūlyti vieną atstovą. 

Dokumentai priimami Anykščių rajono 
savivaldybės Investicijų ir projektų valdy-
mo skyriuje (J. Biliūno g. 23, 203 kab.) 
Informacija teikiama: tel. (8 381) 5 90 12, 
el. p. jolanta.juceviciene@anyksciai.lt. 

Organizacijos dokumentus gali teikti 
ir naudojantis administracinių ir vie-
šųjų elektroninių paslaugų portalu 

„Elektroniniai valdžios vartai” www.
epaslaugos.lt (pasirenkant paslaugą 
“Asmens skundo ar prašymo priėmimas 
bei nagrinėjimas savivaldybėje”)

Detaliau apie NVO tarybą, jos 
funkcijas, teises galima pasiskaityti 
Savivaldybės interneto svetainėje http://
www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/
anyksciu-rajono-savivaldy-yrad.html

Anykščių r. savivaldybės infor-
macija

Užsak.Nr. 1266

Norint saugoti šilumą na-
muose, bei užtikrinti gerą 
ventiliaciją patalpose, būtina 
atkreipti dėmesį į esamas gu-
mines langų  tarpines.

Guminių tarpinių eksploataci-
jos  laikas 5-7 metai. Vėliau jos 
tampa neefektyvios ir praleidžia 
šaltį ,triukšmą, pradeda kauptis 
drėgmė patalpose. Netinkamai 
eksploatuojama guminė tarpinė 
praranda elastingumą, sukietėja 
yra lengvai paveikiama tempera-
tūrų kaitos: dėl karščio – prisily-

Langų remonto komanda: pataria apie 
plastikinių langų priežiūrą, remontą

do prie langų profilio, tampa kaip 
kramtoma guma, dėl šalčio – su-
skilinėja ir sukietėja, todėl lango 
izoliacinės medžiagos sandarumas 
sumažėja, padidėja triukšmas, 
sklindantis iš lauko lengvai paten-
ka drėgmė į patalpas.

Guminėms tarpinėms, būtina 
papildoma priežiūra .

Rekomenduojame gumines 
tarpines pasikeisti į vokiškas Q- 
LON poliuretano tarpines.

Vokiškai „Schlegel“ firmos 

tarpinei suteikiama 5 metų ga-
rantija. Tarpinė nepraranda savo 
izoliacinių savybių daugiau nei 
21 metus. Šiai tarpinei nereikia 
papildomos priežiūros visu eks-
ploatacijos laikotarpiu. Žemas 
šilumos laidumo kooficientas (K) 
– 0.033w/mk. Netraukia ir nepra-
leidžia drėgmės į patalpas.

Tarpinė atspari ultravioleti-
niasms saulės spinduliams, šal-

Norintiems pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą namų ven-
tiliaciją „Langų remonto komanda“  turi puikių pasiūlymų! 

Šios įmonės komanda atlieka langų ir durų sandarumo regu-
liavimo, guminių tarpinių keitimo į kokybiškas vokiškas „Schle-
gel“ firmos poliuretano tarpines, ventiliacijos vožtuvų  Air- Box 
(orlaidžių atmaina, išspręsite  patalpų vėdinimo problemas, vė-
dindami patalpas išvengsite ligų, bei sauso oro patalpose.) įsta-
tymo darbus. 

čiui, karščiui, cheminiams va-
likliams, todėl Jums nebereikės 
perstatinėti langų mechanizmo  į 
vasaros ir žiemos režimus. Nors 
jūsų langams bus ir 10 metų ir 
daugiau jie jums vėl tarnaus , kaip 
nauji.

Jei jūsų langas uždarant ar ati-
darant vis už kažko kliūna, ar lan-
go rankenėlė sunkiai ar nepilnai 
užsilenkia tai vienas iš požymių , 

kad jūsų langai  reikalauja  meis-
tro pagalbos.

Skelbiama akcija Iki gruo-
džio 17 d. pagal jūsų iškvietimą 
pas jus mūsų specialistas apsi-
lankys nemokamai. Suteiksime 
nemokamas konsultacijas, pa-
skaičiuos darbų sąmatą ir jums 
tai nieko nekainuos. Užsisakant 
ir remontuojat visus langus vie-
nu kartu, bus taikomos nuolai-
dos darbams, net iki 30 proc., ir 
dovana 1 ventiliacinis vožtuvas 
Air- Box. 

Darbams suteikiama 2 metų 
garantija, o Q – Lon tarpinei 
garantija 5 metai. Tarpinės 
eksploatacijos laikas 21 metai. 

www.remvalus.com 
Tel. 8 604 24 268, 8 606 93229 

Užsak.Nr. 1255

įvairūs

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų 
pakrantes, melioracijos 
grovius bei atliekame 

kitus panašaus profilio 
darbus.  

Tel. (8-698) 46745.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

www.elektrenustatyba.lt

Dovanoja

Didelę eglę nusipjauti.
Tel. (8-603) 81484.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Iškala reides. Lieja pamatus. 
Gamina paminklus.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tel. (8-699) 18885. 

Šventės? Suspėsi! Vandens šu-
linių valymas, remontas. Nuotekų 
tinklai "August", "Traidenis". 
Montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Anykščiuose valo kaminus, pe-
čius, murija kaminų galvutes ir jas 
skardina, atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-646) 19349.  

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.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Ruošia da-
žymui. Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-
na medieną. Galima be trifazio.

Tel. (8-602) 61187.

Veža krovinius savivarčiu su kra-
nu iki 6 t.

Tel. (8-647) 22504.

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

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

Tel. (8-617) 00616.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“
„Mūsų Ignalina“

„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Tel. (8-686) 33036.
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Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

B R A N G I A I
 perkame arba nuomojame

 žemės ūkio paskirties žemę
 Skiemonių kadastrinėje 

vietovėje.
Tel. (8-630) 72592.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“ 

brangiai superkame 
juodo metalo laužą, 

pasiimame savo transportu. 
Darbo laikas: 8.00–17.00. 

Adresas: Tiekimo g. 6, Panevėžys.
Tel. (8-643) 56545.

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

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.

siūlo darbą

UAB „Verslo spaudos centras“ 
- reklaminių leidinių platintojui 
Anykščių mieste (papildomas dar-
bas su individualios veiklos pažy-
ma).  Ieškomas  sąžiningas, fiziš-
kai aktyvus, mokantis planuotis 
savo laiką. Atlygis 130 - 200 Eur/
mėn. 

Tel. (8-609) 98452,
el. paštas rita@vscentras.lt

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

įpročių darbuotojo darbui su grū-
dų džiovykla ir valoma. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

Reikalinga (-as) melžėja (-as) 
prižiūrėti 20 karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

Reikalingas fermos darbuotojas-
šėrikas, apgyvendina. Gali būti 
šeima. 

Tel. (8-650) 86625.

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.

Kirstus, nekirstus lapuočių krū-
mus biokurui Anykščių ir aplinki-
niuose rajonuose.

Tel. (8-677) 20998.

Įvairų mišką. Moka brangiai.
Tel. (8-602) 08992.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-646) 47841.

Bendrabučio tipo butą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-673) 51558.

Transportas

Traktorių LTZ 50, 60 arba MTZ 82. 
Tel. (8-699) 95605.

Nekilnojamasis turtas

9 ha, žemės ūkio paskirties, 
žemės sklypą Raguvos sen., 
Panevėžio raj. 

Tel. (8-680) 40831.

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.

3-jų kambarių butą Anykščiuose. 
Butas yra 4-ame aukšte, Ramybės 
mikrorajone.

Tel. (8-602) 92942, Viktorija.

Kuras

Nebrangiai - skaldytas malkas. 
Ilgį ir stambumą derina. Pristato. 

Tel. (8-676) 82388.

Ūkininkas - įvairias malkas (skal-
dytas arba kaladėmis) turi ir sau-
sų. Veža po 10 erdmetrių. Atveža 
nemokamai. 

Tel. (8-603) 23310.

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

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.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Atveža kompostinės žemės, įvai-
raus žvyro po 2,5 t. Supjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas, turi 
sausų.

Tel. (8-621) 30354.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.75 Eur. Motininų 
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.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-607) 67679.

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.  

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai Tel. (8-686) 33036.
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mėnulis
Lapkričio 30 - gruodžio 2 d. - 

jaunatis

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina.

Andriejus, Saugardas, Dovainė, 
Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

šiandien

gruodžio 1 d.

gruodžio 2 d.
Liucijus, Svirgailas, Milmantė, 
Aurelija, Paulina.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

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!

Vyras grįždamas namo iš me-
džioklės skambina žmonai:

- Dainora, čia aš. Važiuoju 
namo.

- Kaip medžioklė?
- Viskas gerai. Dabar mėnesį 

mėsos nepirksime.
- Tu nušovei briedį?
- Ne. Pragėriau atlyginimą...

***
Važiuoja Zuikis ir Vilkas trau-

kinio kupe, ateina vakaras, laikas 
miegoti... Vilkas sako:

- Zuiki, tu šoki į antrą aukštą - 
visgi jaunesnis. 

Zuikis, aišku, sutinka...
Vilkas snūduriuoja ir staiga di-

delis garsas - blymt!
- Zuiki, kas čia buvo?
- Ai, nieko... Maikutė nukrito...
- Kodėl taip garsiai?
- Nespėjau nusirengt...

***
– Eik namo, jau devynios.
– Neisiu, nes gausiu į kailį.
– O kada eisi?
– Už trijų valandų.
– Bet juk tada tau dar labiau iš-

karš kailį!
– Tikrai ne! Tada visi džiaugsis, 

kad man nieko neatsitiko.

***
Mažoji Onutė per pietus klausi-

nėja mamos:
- Mama, kodėl tėvelis neturi 

plaukų?
- Todėl, kad tėvelis labai daug 

galvoja!
- Mama, o kodėl tu turi tiek daug 

plaukų?
- Valgyk ir nešnekėk!

***
Ateina vyras į barą: 
- Ponas padavėjau, pilkite grei-

čiau bokalą alaus, kol nekilo skan-
dalas.

Išgėręs jis vėl pareiškia:
- Dar vieną, kol nekilo skanda-

las. 
Po penkto bokalo padavėjas 

klausia svečio: 
- Kokį skandalą, tiesą sakant, tu-

rite omenyje? 
- Aš negaliu susimokėti.

Amiliutė remia ūkininkų protesto akciją
Amiliutės nuo pat ryto
Spinta žioji atdaryta.
Traktoriams pro jos namelį
Protestuot nurodo kelią.

Į Naujuosius Elmininkus
,,Belorusai“, ,,Valtros“ vyksta.
Kaimas žlunga, usnys želia -
Bliauna net ožka tvartely.

Ūkininkų akcija-
Solidi atrakcija.
Amiliutė nežiopsos –
Jungsis. Pasipaveiksluos.

Kroksai josios išeiginiai,
Treningai - šilti, žieminiai.
Srybėlė trispalve švyti,
Iš aukštai - gerai matyti.

Dar pasitepa veidelį, - 
Traktoriuj sužvarbti gali. 
Žiedą maunas ant rankutės.
Fotkė - ,,Remia Amiliutė“.


