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Keliautojas, įkopęs į du Everestus, 
nusileido Anykščiuose

Vladas Vitkauskas – alpi-
nistas, žmogus legenda. Jis 
keliautojas, Lietuvos alpi-
nizmo asociacijos steigėjas ir 
prezidentas, fotografas, iški-
lių žmonių ir įvykių atmini-
mo gaivintojas, ekologas. 

Viduklėje gimęs Raseinių 
garbės pilietis, Vilniuje ke-
turis dešimtmečius nugyve-
nęs, 2015 –ųjų rugsėjo mė-
nesį įsikūrė Anykščiuose. 

O mūsų pokalbis, prisimi-
nus kalnus, rutuliosis apie 
Anykščių rajone įamžintą 
Lietuvos Everestą ir santy-
kius su  anykštėnais bei gy-
venimą šalia Šventosios.

Jonas JUNEVIČIUS

Į Troškūnus pūškuos „Lietuvos kalėdinis traukinys“ Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

 „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ Kalėdiniu laikotarpiu ruošiasi pristatyti unikalią  kelionę „Lietuvos kalėdiniu siauruku“. 
Šios kelionės maršrutas drieksis iš Anykščių į Troškūnus ir atgal.  

Nors Anykščių rajono savivaldybė yra  šios viešosios įstaigos dalininkė, o šventinis Siaurukas pūškuos per Anykščių rajono 
teritoriją, paaiškėjo, kad prie šio išskirtinio projekto savivaldybė neprisidės nei finansiniais, nei žmogiškaisiais resursais.

Anykščių mero patarėja Vaida 
Jucienė sako, kad „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ di-
rektorius savivaldybei pristatė 
Kalėdinio siauruko idėją, bet 
bendradarbiauti nepakvietė.

Viešosios įstaigos „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ di-
rektorius dr. Darius Liutikas 
sakė, kad šių metų liepą įstai-
gai vadovauti atėjo, turėdamas 
Kalėdinio siauruko idėją.

Taip atrodo šventėms papuoštas Siaurukas.
Vaido PUPELIO nuotr.

Keliautojas Vladas Vitkauskas buvo pirmasis žmogus iš Baltijos šalių, 1993 metais vienas pats įko-
pęs į aukščiausią Pasaulio viršukalnę Everestą (Džomolungmą), kurio aukštis 8848 m virš jūros 
lygio, ir ten iškėlęs Lietuvos trispalvę. Per 1024 kopimo į kalnus dienas jo užnešta Trispalvė suplaz-
dėjo visų žemynų aukščiausių kalnų viršūnėnese.

A. Baranausko 
premija - 
tarmiškai 
rašančiai 
uteniškei

Kęstutis Tubis 
prašo dar vienos 
ekspertizės

Amiliutė ieško 
vietos, kur būtų 
galima pastatyti 
paminklą kara-
liui Kazimierui 
Jogailaičiui

Gerumas. Minėdami pasau-
linę Gerumo dieną, Anykš-
čių socialinės gerovės centro 
komanda lankėsi apleistuose 
miesto pastatuose, kuriuose gy-
vena benamiai. Kartu su su Šv. 
Mato bažnyčios dvasininkais ir 
savanoriais bei Anykščių Cari-
tas darbuotojais buvo paruošta 
šilto maisto paketų.

Koronavirusas. Koronaviru-
so protrūkiai šiuo metu fiksuoti  
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijoje, Anykščių rajono 
ugniagesių tarnyboje, Troškūnų 
ugniagesių komandoje, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė.

Paslaugos. Biuro įrangos eks-
ploatacines medžiagas Anykščių 
rajono savivaldybei artimiausius 
dvejus metus tieks UAB „Ryšio 
laukas“. Anykščiuose veikian-
ti Aido Deveikio bendrovė su 
savivaldybe pasirašė beveik 12 
tūkst. Eur sutartį. 

Atitvarai. Anykščiuose, ties 
autobusų stotimi, A.Vienuolio 
ir Gegužės gatvėse, bus keičia-
mi gatvių atitvarai. Senuosius 
atitvarus numatyta išmontuoti 
ir išgabenti. Anksčiau anykš-
tėnai yra išsakę nuomonę, kad 
gatvių atitvarus mieste apskri-
tai reikėtų išmontuoti, nes jie 
esą gadina miesto vaizdą.

Parama. Kūrybinių iniciaty-
vų plėtros projektams Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorės įsakymu 
skirtas finansavimas. Pasaulio 
anykštėnų bendrijos projektui 
„Sakralinio meno centro puose-
lėtojui Monsinjorui Albertui Ta-
lačkai – 100“ skirti 3 tūkst.200 
Eur. Viešosios įstaigos „Atver-
tos langinės“ projektas „Gra-
žioji Lietuva Vaižganto krašte“ 
paremtas 400 Eur.
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spektras

temidės svarstyklės

Infrastruktūra. Rukloje bus 
vystoma Lietuvos ir NATO są-
jungininkų kariams skirta inf-
rastruktūra – už 200 mln. eurų 
bus statomos naujos kareivinės, 
technikos aptarnavimui, moky-
mui ir laisvalaikiui skirti pasta-
tai, tiesiami keliai. Kaip informa-
vo Krašto apsaugos ministerija, 
Lietuva nutarė vystyti šį bendrą 
projektą su NATO priešakiniam 
batalionui vadovaujančia Vo-
kietija spalio pabaigoje vykusio 
susitikimo metu. Išvystyta inf-
rastruktūra bus skirta brigados 
„Geležinis Vilkas“ Artilerijos 
ir Logistikos batalionams bei 
NATO priešakinių pajėgų bata-
liono kovinei grupei.

Skundai. Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas jau 
gavo per 300 neteisėtų migran-
tų skundų dėl dėl Migracijos 
departamento sprendimų, pas-
tarosiomis dienomis – kasdien 
per 20. Kaip pranešė teismas, 
sprendimai jau yra priimti 35 
bylose, šiuo metu visiškai ar iš 
dalies yra patenkinti aštuonių 
migrantų skundai, visi jie susiję 
su prašymais atnaujinti spren-
dimų apskundimo terminą ap-
skųsti priimtus sprendimus iki-
teismine tvarka. 

Statusas. Seimas įteisino Lie-
tuvos kariuomenės veterano sta-
tusą. Lietuvos kariuomenės ve-
teranu bus laikomas profesinės 
tarnybos karys, karys savanoris 
ar kitas savanoriškos nenuolati-
nės karo tarnybos karys, ištarna-
vęs ne mažiau kaip 20 metų arba 
nepertraukiamai ne mažiau kaip 
30 dienų dalyvavęs tarptautinė-
se operacijose ar specialiosiose 
misijose. Šį statusą įgis ir kariai, 
buvę priversti palikti tarnybą dėl 
sveikatos sutrikimo, susijusio su 
pareigų vykdymu, taip pat as-
menys, nuo 1991 metų sausio 11 
dienos iki 1993 metų rugpjūčio 
31 dienos tarnavę krašto apsau-
gos sistemoje.

Maišeliai. Prekybos vietose 
esančių nemokamų itin lengvų 
plastikinių maišelių siūloma 
nebedalinti. Taip siekiama ma-
žinti atliekų patekimą į aplinką.
Prekybininkai tokius maišelius 
turėtų apmokestinti, o už neatly-
gintiną tokių maišelių dalijimą 
grėstų baudos. Jeigu Seimas pa-
taisas priims, jos įsigaliotų nuo 
2022 metų liepos.

Karantinas. Vokietijos svei-
katos apsaugos ministras Jensas 
Spahnas neatmeta galimybės, 
kad šalyje dėl koronaviruso 
pandemijos bus įvestas visuoti-
nis griežtas karantinas. Korona-
virusinės infekcijos rodiklis šiuo 
metu yra 340,7 atvejo 100 tūkst. 
gyventojų – gerokai didesnis nei 
vasarą.

-BNS

2021 m. lapkričio 25 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

33-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU 

BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. lapkričio 23 d. (antra-
dienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių 
priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto 

– 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 

– 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite ras-
ti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr.1082

Privalu dėvėti medicinines 
kaukes ir respiratorius
Nuo pirmadienio Lietuvoje viešose vietose leidžiama dė-

vėti tik medicinines kaukes ir respiratorius.
Už medžiaginių kaukių ar 

kitų veidą dengiančių priemo-
nių dėvėjimą gali grėsti nuo-
baudos. 

Medicininės kaukės priva-
lomos prekybos, paslaugų tei-
kimo, viešajame transporte ir 
kitose vietose.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos teigimu, medicininių kau-
kių arba respiratorių dėvėjimas 
priskiriamas prie labai svarbių 
ir efektyvių COVID-19 ligos 
prevencijos priemonių.

Kad užtikrintų efektyvią ap-
saugą, kaukė turi dengti nosį, 
burną ir smakrą bei turi būti 

periodiškai keičiama. Vienkar-
tines kaukes galima dėvėti tik 
vieną kartą, jas keisti būtina kas 
3–4 val. arba kai jos sudrėksta.

Reikalavimas dėvėti kaukes ir 
toliau nebus taikomas neįgalu-
mą turintiems asmenims, kurie 
dėl savo sveikatos būklės kau-
kių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 
gali pakenkti asmens sveikatos 
būklei. Tokiu atveju rekomen-
duojama dėvėti veido skydelį.

Kaukių leidžiama nedėvėti 
asmenims, kai jie sportuoja ar 
paslaugos teikimo metu, kai pa-
slaugos negalima suteikti kitaip.

BNS

A. Baranausko premija - tarmiškai rašančiai uteniškei
 Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko  li-

teratūrinės premijos skyrimo komisija nutarė 2021 metų 
Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko  litera-
tūrinę premiją siūlyti skirti uteniškei, tarmiškai rašančiai 
rašytojai ir vertėjai Reginai Katinaitei-Lumpickienei.

Premijai Lietuvos rašytojų 
sąjungos narės R.Katinaitės – 
Lumpickienės kandidatūrą pa-
teikė VšĮ „Kauko laiptai“. Pre-
miją rašytojai siūloma skirti  už 
knygas „Tapuolia pūkas aky“ ir 
„Varna su baltu plunksnu“.

Šiai premijai taip pat buvo 
pasiūlyta žurnalistės, rašytojos 
Gintarės Adomaitytės kandida-
tūra. Ją pateikė Lietuvos rašy-
tojų sąjunga.

 „Kauko laiptai“ paraiškoje  R. 
Katinaitė-Lumpickienė prista-
toma: „Regina Katinaitė-Lum-
pickienė yra viena iš tų poečių, 

kurios susikūrė savo nišą Lie-
tuvos literatūrinėje erdvėje. Jos 
kūryba skaitytojų  mėgstama.(...) 
poetė kuria ne tik bendrine kalba, 
bet ir aukštaičių uteniškių tarme. 
Naujausi eilėraščių rinkiniai – 
2018-aisiais skaitytojus pasiekęs 
„Tapuolia pūkas aky“ ir šiais 
metais pasirodęs „Varna su bal-
tu plunksnu“ (abi knygas išleido 
leidykla „Kauko laiptai“) prabyla 
jos gimtąja tarme.”

Rašytoja R.Katinaitė – Lumpic-
kienė yra Utenos kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoja kultū-
rai. Ji daugelio premijų laurea-

tė. 1992 metais jai skirta Boriso 
Dauguviečio premija už Antano 
Miškinio „Žaliaduonių gegužės“ 
inscenizaciją aukštaičių uteniškių 
tarme, 2003 metais autorei atiteko 
Utenos rajono meno ir kultūros 
premija, 2010 metais - Antano 
Miškinio literatūrinė premija už 
eilėraščių aukštaičių uteniškių tar-
me knygą „Paraič nama“.

R. Katinaitės – Lumpickienės 
eilėraščių išversta į vengrų kalbą. 
2010 metais, bendradarbiaujant 
su Lietuvių rašytojų sąjunga, 
įsteigta Anykščių rajono savival-
dybės Antano Baranausko litera-
tūrinė premija skiriama už groži-
nės literatūros kūrinius – knygas, 
skiepijančias meilę Lietuvos 
gamtai ir Antano Baranausko 
gimtinės aplinkai, atskleidžian-
čias žmogaus ir gamtos dvasinį 

Rašytoja Regina Katinaitė – 
Lumpickienė kuria ir aukš-
taičių uteniškių tarme.

ryšį, arba už profesionaliosios 
literatūrologijos kūrinius, skirtus 
Antano Baranausko kūrybai.Ver-
tinamos per pastaruosius trejus 
metus išleistos knygos.

Premijos dydis yra 3 tūkst. Eur.
-ANYKŠTA

Vagystė. Lapkričio 17 dieną  
apie 20.20 val. gautas moters 
(g. 1982 m.) pareiškimas, kad 
įsibrauta į butą, esantį Troškū-
nuose, Vytauto g., ir pavogtas 
nešiojamasis kompiuteris su 
įkrovikliu bei televizorius. Pa-
daryta 260 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Apiplėšimas. Lapkričio 16 die-

ną apie 17.00 val. Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., neblaivų (nustatytas 
1,10 prom. girtumas) nepilnametį 
(g. 2005 m.), gyvenantį Anykš-
čiuose, sumušė pažįstami asme-
nys ir atėmė elektroninę cigaretę 
bei mobiliojo ryšio telefoną. Pa-
daryta žala – 280 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Lapkričio 16 dieną,  
Troškūnų seniūnijos Mitošiūnų 
kaime, Miško g., degė apleistas 

pastatas. Atvykus ugniagesiams 
ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad 
apleisto pastato viduje degė medi-
nės grindys.Gaisras  buvo likvi-
duotas.

Smurtas. Lapkričio 14 dieną 
apie 15.00 val. Anykščių seniū-
nijos Burbiškio kaime esančių 
namų kieme vyras (g. 1963 m., 
nustatytas 1,54 prom. girtumas) 
smurtavo moters (g. 1966 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Pinigai. Spalio 8 dieną apie 
15.30 val. Anykščiuose, Muzie-
jaus g. esančiuose namuose, vyras 
(g. 1971 m.) pasigedo piniginės, 
kurioje buvo asmens dokumentai, 
banko kortelė. Apie 16.00 val. iš 
banke esančios sąskaitos buvo ne-
teisėtai nuimta 800 eurų. Padaryta 
800 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Atnaujinamas Bijeikių apžvalgos bokštas Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko direkcija pasirašė sutartį su 
UAB „Jarimpekso statyba“ dėl Bijeikių apžvalgos bokšto 
atnaujinimo.

Perkami infrastruktūros at-
naujinimo darbai, kuriais numa-
toma atnaujinti takus ir laiptus 
prie Bijeikių apžvalgos bokšto. 
Taip pat numatyta atnaujinti 
apžvalgos bokšto turėklus.

 Atnaujinant esamą infras-
truktūrą, bus išardytas esamas 
medinis takas, o naujas įrengia-
mas iš maumedžio medienos. 
Mediniai laiptai ir apžvalgos 
bokšto turėklai taip pat bus kei-
čiami maumedžio mediena.

Remiantis sutartimi, Bijeikių 

apžvalgos bokšto atnaujinimas 
kainuos kiek daugiau nei 29 
tūkst. Eur. Darbus numatoma 
užbaigti iki lapkričio pabaigos.

15 metrų aukščio Bijeikių 
apžvalgos bokštas stovi ant kal-
vos, siekiančios 163 m aukštį 
virš jūros lygio, lankytojams 
prieš akis atsiveria vaizdin-
ga panorama. Nuo apžvalgos 
bokšto galima grožėtis  Anykš-
čių apylinkių kraštovaizdžiu, 
Rubikių ežeru su 16 salų, Bijei-
kių piliakalniu.

Bijeikių apžvalgos bokšto atnaujinimas kainuos per 29 tūkst. 
Eur.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosKęstutis Tubis prašo dar vienos ekspertizės
Vidmantas ŠMIGElSkAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Antradienį, lapkričio 16-ąją, Utenos apylinkės teismo Mo-

lėtų rūmuose baigta skelbti buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamosios bylos medžiaga. Kitame po-
sėdyje, kuris planuojamas lapkričio 30-ąją, teisme turėtų 
būti sakomos baigiamosios kalbos. Tiesa, šis posėdis gali ir 
neįvykti, nes K.Tubio atstovai paprašė atlikti dar vieną STT 
padarytų įrašų ekspertizę.

Buvo atliktos kopijų 
ekspertizės

K.Tubio gynėjas, advokatas 
Giedrius Danėlis teisme pareiškė, 
kad ekspertai atliko tik įrašų ko-
pijų ekspertizę. „Kopijų tyrimas 
neturi labai didelės reikšmės. Nu-
statyta, kad kopijos yra vientisos, 
bet jos yra kopijos“, – teisme kal-
bėjo advokatas. G.Danėlis nuro-
dė, kad teismų ekspertizių centro 
rekomendacijose rašoma, kad 
turėtų būti tiriami įrašų originalai.
Valstybės kaltinimą palaikanti Pa-
nevėžio apygardos prokuratūros 
prokurorė Dalia Markauskienė 
kategoriškai prieštaravo dar vienai 
įrašų ekspertizei. „Man susidaro 
įspūdis – jei neįleido pro duris, 
bandysime įsibrauti pro langą./…/
Kategoriškai prieštarauju, nes 
ar originalai, ar kopijos -  tai yra 
identiški dalykai“, – teisme sakė 
prokurorė. Jos įsitikinimu, naujos 
ekspertizės prašymas yra ne kas 
kita, kaip tik siekis vilkinti bylą, 
o dėl naujos ekspertizės, pasak 
prokurorės, bylos nagrinėjimas 
nusitęstų dar visiems metams. 
Prokurorė teigė, kad atlikti įrašų 
originalų ekspertizę nėra ir tech-
ninės galimybės, nes originalai 
yra saugomi STT talpyklose ir turi 
valstybinės paslapties reikšmę. 

Reaguodamas į šį prokurorės D. 
Markauskienės pastebėjimą, an-
trasis K.Tubio gynėjas, advokatas 
Arūnas Petrauskas sakė, kad kal-
bėdama apie valstybinę paslaptį 
„prokurorė sutirštino spalvas“. 
„Jeigu kopija atitinka originalą, 
tai jokios paslapties nebėra“, - pa-
stebėjo advokatas. 

Pats K.Tubis atkreipė teismo 
dėmesį, kad originalūs STT įrašai 
turi vandens ženklus, kurių neį-
manoma padirbti, o įrašų kopijos 
nėra apsaugotos nuo galimų klas-
točių. 

Priminsime, jog pernai lapkri-
čio mėnesį K.Tubio atstovams 
pateikus prašymą atlikti kai kurių 
STT įrašų ekspertizę, o teismui 
patenkinus šį prašymą, bylos na-
grinėjimas buvo sustabdytas de-
šimčiai mėnesių.

Ar skirti įrašų originalų eks-
pertizę, spręs bylą nagrinėjanti 
Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmų teisėja Monika Benetė. Ats-
kirą rašytinę nutartį šiuo klausimu 
teisėja paskelbs lapkričio 22-ąją.

Kęstutis Tubis: „Gal kažkas 
diriguoja prokurorei“

Prokurorė D. Markauskienė 
antradienį į Molėtus neatvyko. Ji 
prie posėdžio prisijungė nuotoli-

niu būdu. Advokatas G.Danėlis 
posėdžio pradžioje sakė, kad nuo-
toliniu būdu rengti posėdžius gali-
ma tada, kai jų negalima surengti 
įprastine tvarka. „Mano galva, 
procedūriškai etiška paklausti, ar 
sutinka šalys“, - sakė advokatas. 
Pasak G.Danėlio, nebuvo jokio 
išankstinio pranešimo apie nuoto-
liniu būdu posėdžiausiančią pro-
kurorę, neįvardytos ir priežastys, 
dėl kurių vienas iš proceso daly-
vių posėdžiaus nuotoliniu būdu. 

„Gal kažkas šalia stovi ir diri-
guoja prokurorei./.../Negaliu su ja 
akimis bendrauti, man nepatogu“, 
- poziciją išsakė K.Tubis.

Prokurorė proceso dalyviams 
paaiškino, jog jaučia lengvus 
peršalimo požymius. „Manau, 
būtų neatsakinga važiuoti ir ri-
zikuoti užkrėsti kitus proceso 
dalyvius./.../. Bijoti, kad kažkas 
man diriguoja... Aš esu savo ka-
binete viena“, - kalbėjo proku-
rorė D.Markauskienė. „Ne visai 
logiška. Į posėdį negali atvykti, 
nes gali kitus užkrėsti, bet į darbą 
vykti gali“, - replikavo advokatas 
A.Petrauskas. O K.Tubis pridūrė, 
kad, kai jis pats pajuto susirgimo 
Covid-19 simptomus, kreipėsi į 
gydytojus...

Šalims išdėsčius savo pozici-
jas,  dėl prokurorės posėdžiavimo 
nuotoliniu būdu klausimo teisėja 
M.Benetė paskelbė pertrauką ir 
po jos nurodė, jog priėmė atski-
rą nutartį, kuria leido prokurorei 
D.Markauskienei posėdyje daly-
vauti nuotoliniu būdu.

Reikšmės neturintys 
įrašai sunaikinti

Skaitant bylos medžiagą, doku-
mentus, į kuriuos norėtų atkreipti 
dėmesį, tradiciškai vardijo pats 
teisiamas K.Tubis. Praktiškai visi 
antradienį skaityti raštai buvo arba 
STT darbuotojų pranešimai, arba 
Šiaulių apylinkės teismo spren-
dimai, kuriais leista konkretiems 
asmenims taikyti baudžiamojo 
persekiojimo priemones.

Teisėjai perskaičius STT dar-
buotojo pranešimą apie nufilmuo-
tą K.Tubio ir anykštėno verslinin-
ko Rimvydo Kugio susitikimą 
prie Anykščių savivaldybės gara-
žų,  K.Tubis atkreipė dėmesį, jog 
konstatuojama, kad susitikime 
dalyvavo jis, tačiau „ten nesima-
to, kokie asmenys stovi, o asmuo 
(rašęs pranešimą - aut.past.) ma-
nęs nepažįsta, bet nurodo, kad aš 
ten buvau.“ 

Kitame STT pranešime nuro-
doma, kad po K.Tubio stebėji-
mo nustatyta, jog jis susitarė iš 

R.Kugio paimti 1000  eurų kyšį, 
o iš verslininko Dariaus Lackaus 
- didesnį nei 1 MGL vertės kyšį. 
Nurodoma, kad, siekiant atskleis-
ti galimus nusikaltimus, teismo 
prašoma leisti tris mėnesius kon-
troliuoti K.Tubio, R.Kugio, Ka-
rolės Kugienės, Dalios Kugienės, 
Daivos Gudavičienės, Audronės 
Savickienės, Dariaus Lackaus ir 
Nikolajaus Stanislavovo pokal-
bius telefonu ir susirašinėjimus 
elektroniniu paštu. Teismas pra-
šymą patenkino. „Mano pokalbių 
klausymas jau buvo sankcionuo-
tas. O čia yra absoliučiai visų as-
menų, kurie yra šalia manęs, ske-
navimas“, - kalbėjo K.Tubis.   

Teisme K.Tubio prašymu per-
skaitytas STT raštas, kuriame nu-
rodyta, kad nuo 2019 metų sausio 
22 dienos iki balandžio 22 dienos 
sekant Gražiną Linkevičienę, Al-
vydą Gervinską, Arvidą Pajuodį, 
Ramūną Blazarėną, Audronių 
Gališanką, Nikolajų Stanislavovą, 
Darių Lackų, Audronę Savickie-
nę ir Daivą Gudavičienę „negauta 
reikiamų duomenų“, todėl surink-
ta informacija nebus naudojama ir 
ją nutarta sunaikinti. 

Teisme K.Tubio prašymu 
perskaityta trumpo R.Kugio po-
kalbio su politiku ir verslininku 
Luku Pakelčiu stenograma. Ko-
dėl tas pokalbis K.Tubiui svar-
bus - nėra aišku. Pašnekovai 
apsikeitė keliais sakiniais apie 
R.Kugio tėvo sveikatą. 

„Štai ką reiškia lankytis 
K.Tubio renginiuose“, - ironizavo 
L.Pakeltis.  

Priminsime, jog K.Tubis STT 
buvo sulaikytas 2019 metų sau-
sio mėnesį. Jam pateikti kalti-
nimai prekiavus poveikiu pagal 
tris epizodus.  Jis kaltinamas 
kyšio ėmimu, siekiant sudary-
ti išskirtines sąlygas įsigyjant 
žemės sklypą (vadinamasis 
Rimvydo Kugio epizodas), bei 
pažadu išasfaltuoti keliuką į 
įmonės teritoriją Antrųjų Kur-
klių kaime („VLI Timber“ epi-
zodas). Pagal trečiąjį – Arvido 
Pajuodžio epizodą – K.Tubis 
kaltinamas nematerialaus kyšio 
ėmimu.

Lapkričio 30-osios posėdis 
(jeigu jis įvyks) turėtų būti su-
rengtas mišriu būdu. Prokurorė 
D.Markauskienė pasiūlė rengti 
nuotolinį posėdį, bet advokatas 
G.Danėlis prieštaravo. „Asmens 
kaltės klausimas yra svarbesnis 
nei proceso dalyvių sveikata“, - 
požiūrį išdėstė advokatas. Abu 
K.Tubio advokatai sakė, kad pa-
geidautų, jog proceso dalyviai 
galėtų rinktis, kaip reikia posė-
džiauti, -  ar gyvai, ar nuotoliniu 
būdu. O K.Tubis pareiškė, kad jis 
baigiamąją kalbą norėtų sakyti 
ne sėdėdamas prie kompiuterio, 
o stovėdamas Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmų salėje.   

Seime keliama 
idėja prekybos 
centruose už-
drausti nemoka-
mus plastiko mai-
šelius. Ką manote 
apie tokią idėją?

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Ką reiškia žodis „uždraus-
ti“? Tai kiekvieno asmens pasi-
rinkimas. Tai viena. Sveikintina 
idėja, bet kiekvienas sąmonin-
gai ją turi priimti ir imtis įgy-
vendinti, o ne todėl, KAD TAIP 
REIKIA. Aš už tai, kad plastiko 
būtų vartojama mažiau.

Artūras ŠAJEVIČIUS:

- Šiaip tai nemokamas sūris 
tik pelėkautuose. O nenaudoti 
plastiko - sveikintinas dalykas. 
Bet jei numatytos nemokamos 
pakuotės, tebūnie jos popieri-
nės ar kitos netaršios.

Saulė BERNADIŠIŪTĖ:

- Aš už, kad mažiau kontroliuo-
tų mūsų gyvenimą, kaip kas nori, 
taip tas daro. Kas dar bus uždraus-
ta? Nueiti į viešąjį tualetą?

Vanda KORNIKIENĖ:

- Prisimenu, kai sovietmečiu 
polietileninis maišelis kainavo 20 
kapeikų, tai skalbdavom, džiovin-
davom ir nešdavomės į parduotu-
vę. Dabar ir vėl taip darysim.

Po Živilės Pinskuvienės 
peržiūros ar prieš?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas, Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos 
operacijų vadovas, apie statis-
tiką:

„Mes vadovaujamės Statis-
tikos departamento duomeni-
mis.“

Statykim paminklą 
nežinomam miestui!

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas, apie paminklo statymą 
Anykščių vardą pirmą kartą 
paminėjusiam karaliui Kazi-
mierui Jogailaičiui:

„Niekas net nežino, koks buvo 
Anykščių pirminis vardas.“

Kaip „koronos“ statistiką
skaičiuojant... 

Rimantas PEČKUS, Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas, apie 
sumedžiotų vilkų skaičiavimo 
subtilybes:

„Mūsų medžiotojams vilkas 
nepriklauso, bet statistika skai-
čiuojama mūsų rajonui.“

O kaip su vilkų 
privatumu?

Rimantas PEČKUS, Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, apie didelį 
vilkų populiacijos skaičių:

„Plius medžiotojų vaizdo ka-
meros juos nuolat užfiksuoja.“

O gal nuo „Laisvės partijos“ 
norimo dekriminalizuoti pro-
dukto?

Vytautas BALČIŪNAS, 
Anykščių kultūros tarybos na-
rys, kultūrologas, apie kalėdi-
nio traukinio perspektyvas:

„Matau, kaip Vilniuje žmonės 
svaigsta dėl to kalėdinio trauki-
nuko.“

Kai gresia belangė, lįsi 
ir per kaminą...

Dalia MARKAUSKIENĖ, 
Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokurorė, apie tei-
siamo buvusio Anykščių mero 
Kęstučio Tubio norą atlikti 
naują STT padarytų įrašų 
ekspertizę:

„Man susidaro įspūdis – jei 
neįleido pro duris, bandysime 
įsibrauti pro langą.“
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Į Troškūnus pūškuos „Lietuvos kalėdinis traukinys“
(Atkelta iš 1 psl.)

Tarp partnerių savivaldybės  
nėra 
 Pasiteiravus, kas yra Kalėdi-

nio siauruko partneriai, viešosios 
įstaigos „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“  direktorius sakė, 
kad jų yra daug, tarp jų minėjo 
„Anykščių vyno“ gamyklą, kai 
kuriuos respublikinius spaudos 
leidinius. Pasidomėjus, ar tarp šio 
projekto partnerių yra Anykščių 
rajono savivaldybė, dr. D.Liutikas 
pateikė kiek netikėtą atsakymą.

„Ne, šiuo metu nėra. Tiesiog 
Anykščių rajono savivaldybė  
yra bendrai mūsų dalininkas. Jie 
žino apie tą projektą, bet kažko-
kio jokio jų indėlio, nes, tiesą pa-
sakius, mes jo ir neprašėme. Tai 
yra mūsų projektas“, - sakė jis.

„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius dr. D.Liutikas 
sakė, kad prie Kalėdinio siauru-
ko projekto kvietęs prisijungti 
Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torę Jolantą Pupkienę, tačiau esą 
iš jos sulaukęs atsakymo, kad ji 
Troškūnuose tuo metu vykdys 
kitą projektą ( Troškūnuose veiks 
„Kalėdinis troškimų miestas“, - 
red. pastaba).

Savivaldybė turėjo 
kitokių planų

Lapkričio 8 dieną vykusia-
me Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros tarybos posėdyje 
Anykščių rajono mero patarėja 
Vaida Jucienė kalbėjo, kad su VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktoriumi dr. D.Liutiku 
buvo kalbėtasi apie Kalėdų rezi-
dencijos Kalėdų senelio išvykas į 
Troškūnus Siauruku.

„Su direktoriumi deriname 
tai, kad Kalėdų senelis kasdien 
nustatytu laiku Siauruku va-
žiuotų į Troškūnus ir ten susi-
tiktų su vaikais. Mes žinome, 
kad Troškūnuose taip pat vyks 
kalėdiniai dalykai. Galvojame, 
kad nebūtų priešpriešos, reikia 
bendradarbiauti, susitelkti, tas 
pats rajonas esame ir kartu ga-
lime padaryti gražių dalykų“, - 
tuomet  kalbėjo V.Jucienė.

Tikina, kad 
bendradarbiauja glaudžiai
Po lapkričio 16 dieną vykusio 

pokalbio su „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ direktoriumi dr. 
D.Liutiku, „Anykšta“ susisiekė 
su Anykščių rajono mero patarė-
ja V.Juciene ir pasidomėjo, kodėl 
savivaldybė visiškai niekuo ne-
prisideda prie „Lietuvos kalėdi-
nio siauruko“ projekto.

„Mes planavome bendrauti tik-
tai veiklomis ir taip buvo sutarta. 
Buvome sutarę tik dėl kažkokio 

pavažinėjimo siauruoju geležin-
keliu, dėl Kalėdų senelio...Tiek 
tiesiog“, - sakė V.Jucienė.

Ji sakė, kad nors prie „Lietu-
vos kalėdinio siauruko“ projek-
to Anykščių rajono savivaldybė 
ir neprisideda, tačiau su viešąja 
įstaiga „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ bendradarbiauja.

„Esu minėjusi, kad yra darbo 
grupė dėl Kalėdų rezidencijos ir 
toje darbo grupėje dalyvauja pats 
Aukštaitijos siaurojo geležinke-
lio direktorius. Nemanau, kad čia 
kažkokia atskirtis. Mes glaudžiai 
bendradarbiaujame - ir jie derina 
savo veiklas su mumis, tiek mes 
su jų“, - tęsė V.Jucienė.

Mero patarėja V.Jucienė tikino, 
kad direktorius dr. D.Liutikas į ją 
dėl kažkokios pagalbos įgyven-
dinant projektą „Lietuvos kalėdi-
nis siaurukas“ nesikreipė.

„Darbo grupės metu jis pri-
statė savo idėją, kurią vykdys 
kalėdiniu laikotarpiu. Kažko-
kios priešpriešos nėra, mes ben-
dradarbiaujame ir draugaujame 
bendraudami“, - vis įtikinėjo 
mero patarėja V.Jucienė.

Įdarbintų  edukatorius 
iš Anykščių
Beje, „Anykštai“ dr. D. Liu-

tikas prasitarė, kad planuotoms 
„Lietuvos kalėdinio siauruko“ 
edukacinėms programoms vis 

dar trūksta edukatorių.
„Jeigu surastume, edukacinių 

programų vedėjus imtume ir iš 
Anykščių. Pačios programos 
yra paruoštos ir dabar ieškome, 
kas prie jų galėtų prisidėti kon-
krečiai, kaip darbuotojai. Mums 
reikėtų tokių žmonių, kurie galė-
tų bendrauti su publika, vaikais“, 
- kalbėjo dr. D.Liutikas.

Keista, tačiau net ir dėl žmo-
giškųjų resursų „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direkto-
rius kažkodėl į Anykščių rajono 
savivaldybę nesikreipė, o savi-
valdybė irgi nepasisiūlė padėti.

Pasiūlys ir karšto vyno
„Lietuvos kalėdinio trauki-

nio“ programa truks 4 valandas 
ir vienam asmeniui, nesvarbu, 
ar tai vaikas, ar suaugęs žmogus, 
kainuos 25 Eur. Direktorius dr. 
D.Liutikas pasakojo, kad į pro-
gramą įeina nuvykimas papuoštu 
traukinuku į  Troškūnus ir atgal, 
trys edukacinės programos, Ka-
lėdų senelio programa, taip pat  
siūloma paragauti karšto vyno ar 
nealkoholinio karšto gėrimo, bus 
ir dovanėlių. Programos vyks 
Troškūnų bažnyčios restauruoto-
je gotikinėje menėje.

Dr. D.Liutikas vylėsi, kad 
„Lietuvos kalėdinio siauruko“ 
projektas turės pasisekimą: „Per 
porą dienų jau užimta „čiut“ ne 

trečdalis visų vietų”.
Tai kas tas „nacionalinio 
lygio idėjos“ autorius?
Lapkritį vykusiame Anykščių 

rajono savivaldybės Kultūros ta-
rybos posėdyje kalbėta, kad Siau-
ruku galėtų keliauti ir Kalėdų rezi-
dencijos, kuri yra įsikūrusi Istorijų 
dvarelyje, Kalėdų senelis.

Kultūros tarybos narys, kultū-
rologas Vytautas Balčiūnas pa-
stebėjo, kad kalėdinio traukinio 
perspektyva popandeminiu lai-
kotarpiu – perspektyvi idėja.

„Regis, ta idėja nacionaliniu 
mastu dar neišbandyta. Bet  ta 
judanti Kalėdų rezidencija su 
sugalvotais konceptais atski-
ruose vagonuose galėtų virsti 
nacionaliniu traukos objektu. 
Matau, kaip Vilniuje žmonės 
svaigsta dėl to kalėdinio trau-
kinuko. Anykščiai nacionalinio 
lygio idėjomis vis labiau mato-
mi Lietuvoje“, - sakė jis.

Pasak V.Balčiūno, kalėdinis 
traukinys galėtų važiuoti „per 
skirtingas epochas ir skirtingą 
laiką“ ir  galėtų būti „istorijos 
traukiniu“.

Mobiliąją Kalėdų rezidenciją 
Anykščių rajono savivaldybė žada  
plėtoti kitais metais, o „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“, 
užbėgęs savivaldybei „už akių“,   
„nacionalinio lygio idėją“ pradės 
įgyvendinti jau šių metų gruodį.

Rytis kUlBOkAS

Per politikų nebrandumą (ar 
gal savanaudiškumą) valstybė 
atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. 
Žengsi į kairę – veidą prarasi, 
žengsi į į dešinę – kvailiu liksi, 
o jei nieko nedarysi – drakonu, 
su kuriuo kovoji, pavirsi. Tai ką 
daryti? Klausimas, prilygstantis 
tam, kurį narpliojo Buridano 
asilas, taip ir nugaišęs, negalėda-
mas pasirinkti, iš kurios kupetos 
ėsti šieną, nes abi buvo vienodos.

Be abejo, labiausiai tarptau-
tinėje arenoje į kvailą padėtį 
valstybę pastatė vadinamoji mi-
grantų krizė, ko gero, labiausiai 
sukelta „vertybinės“ politikos. 
Aliaksandras lukašenka jau gali 
triumfuoti – jis ar tie, kurie už 
jo stovi, parodė, kad yra įžval-
gesni už visus su plakatais dar 
pernai link Baltarusijos sienos 
marširavusius „batkos“ demo-
kratizuotojus. Nors tas maršas 
labiau buvo skirtas Lietuvos 
politikai prieš rinkimus į Seimą, 
kaip reklaminė – viešųjų ryšių 
akcija. Tik tiek. Rimtai, manote, 
kad sprinte į valdžią kam nors 

rūpi kažkokios demokratijos 
Baltarusijoje? Nebent iš to būtų 
naudos, bet geriau žvirblis Seimo 
tribūnoje nei briedis Pripetės 
pelkėse. Geresnio gyvenimo 
norintys baltarusiai, kurie savo 
problemų priežastimi įsivaizduo-
ja A.lukašenkos režimą, buvo 
skatinami eiti į mitingus, protestai 
pateikiami kaip kažkas išskirtinio. 
Net potekstė lietuviams pažįstama 
iš pokario  – „išlaukit, Amerika 
jums padės“ (tik gal, šiuo atveju, 
labiau Europa) skambėjo. Taip 
taip – padėjo. Dauguma mitin-
guotojų jau gali dėkoti „vertybių 
politikai“, o pati valstybė galuti-
nai įstumta į Rusijos įtakos sferą. 
Bet ar tai svarbu, kai sieki Seimo 
valdančiųjų postų?

Tiesa, kilę įvykiai lyg ir buvo 
privertę susinervinti Baltarusijos 
valdovą A.lukašenką, net buvo 
iškilusi nedidelė grėsmė prarasti 
valdžią. Tačiau „batka“ - ne tas 
žmogus, kuris atleistų kėsinimąsi 
į tai, kas jam, kaip A.lukašenka 
greičiausiai galvoja, priklauso. 
Stabilizavęs valdžios padėtį savo 
šalyje, jis sugalvojo, kaip atsakyti 
kaimynams. Ir pasipylė „turistai“ 
į Vokietijos rojų per lenkiją ir 
lietuvą.

kol kas valdžia dar gali 
džiaugtis, kad daugiau per 
lenkijos sieną – juk jos „nede-
mokratiškumą“ ir mūsų politikai 
(nekalbant apie Briuselio, kurie 
už lenkų norą gyventi pagal 
savo įstatymus įvedė finansines 
sankcijas lenkijai) dažnai šiai 
kaimyninei valstybei ir vieninte-

liam Lietuvos saugumo garantui 
prikiša.

Kol kas migrantai kaupiasi 
prie lenkijos sienos, kurdami 
valstybėms padėtį be išeities. 
Padėtį, kurioje vienaip ar kitaip 
lietuva ir lenkija yra pralaimė-
jusiųjų vietoje. Prasideda žiema, 
jau yra migrantų aukų, o šalčiai 
dar tik bus. O jei migrantai iš 
tiesų yra įspausti tarp sienos ir 
Baltarusijos saugumo pajėgų – 
ką jiems belieka daryti? Sušalti 
ir mirti? kol kas tik tokią žinią 
jiems transliuoja tiek lietuvos, 
tiek lenkijos valdžia. O kaip 
pasauliui atrodo žmonių, esant 
nulinei temperatūrai, bandančių 
prasiveržti per sieną, laistymas 
iš vandens patrankų, šąlant 
miške vasariška avalyne ar net 
visai basiems? 
Tokių nuotraukų 
apstu. Net jei 
jos propagandi-
nės – jos vis tiek 
veikia.

Prisimenant, 
kokį skanda-
lą „tolerantiškieji“ išpūtė, kai 
Vengrijoje su vaiku bėgančiam 
migrantui reporterė pakišo koją, 
kad jis pargriūtų ir jį sulaikytų 
pasieniečiai, ir kaip tai reporterei 
baigėsi, tai galima būti tikriems - 
A.lukašenka gali juoktis visa ger-
kle. Jis laimėjo. Niekur nedingsim 
– Europa lieps priimti migrantus 
ir jais rūpintis. Taip pat atšaukti 
įstatymą dėl grąžinimo į Balta-
rusiją. Čia ne kokios riaušės prie 
Seimo, kurios Europai nerūpi.

Lenkai gali ir nepaklusti, bet 
mūsų politikai, kurie smerkė 
Vengriją už jos „žiaurumą“ su 
migrantais, Briuseliui nepaklusti 
nedrįs. Atėjo laikas atsakyti už 
žodžius. Jei lenkai nepaklus, 
prie kurios valstybės sienos tie 
tūkstančiai pereis? Gerai, jei dar 
pavyks migrantus priimti netie-
siogiai, per tarpininkus, ir juos 
sutiks pasiimti, pavyzdžiui, Vokie-
tija. Beje, Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel jau skambino, nors 
ir nepripažįstamam, bet faktiškai 
šalį valdančiam A.lukašenkai.   

Kas iš to, kad A.Lukašenkos 
valdžios dalis valstybių Europoje 
nepripažįsta, kas iš to, kad jau 
net neaišku, po kokias šalis kaip 
leniną besiblaškančią Sviatlaną 
Cichanouskają kai kurios šalys 

skelbia prezi-
dente, – kal-
bėtis tenka su 
A.Lukašenka. 
Tai tas pats, 
kas nepripa-
žinti kinijos 
liberalko-

munistinės valdžios. Jai to ir 
nereikia, ji pati kumščiu gali 
pripažinimą išmušti. Europai neį-
domu, ar Cichanouskaja pritaria, 
ar ne A.Merkel kreipimuisi į 
A.lukašenką. Atėjo laikas spręsti 
įstrigusių žmonių problemą, o 
ne politikuoti jų gyvybėmis. Juk 
visas A.Lukašenkos plano nepra-
laimimumas pagrįstas parodymu 
- arba nusileisite, arba, pamynę 
žmoniškumą, virsite žvėrimis. 
Tokiose situacijose renkamasi ne-

virsti žvėrimis ir geriau nusileisti 
- tai nuosekli Europos pozicija 
nuo pat 2015 metų migrantų kri-
zės pradžios. Todėl planas, nors 
ir ciniškas, bet labai naudingas 
kaimyninės valstybės vadovui. 
Galų gale už nebrandžių arba 
ciniškų politikų vykdomą neaišku 
kokių grupių „vertybių“ politiką 
mes, mokesčių mokėtojai, jau 
mokame. Europa, kaip jau skelbė, 
sienoms pinigų neduoda.

A.lukašenka nėra pirmas, ku-
ris kaip ginklą pasitelkė migran-
tus. kažkodėl pastaruoju metu 
niekas nenori prisiminti, kokį 
vaidmenį vaidino Turkija 2015 - 
ųjų Europos migrantų krizėje.

Tiesa, tuo metu mūsų ver-
tybiniai politikai migrantus 
primygtinai vadino pabėgėliais, 
o kai kurie, matyt, jausdamiesi 
saugūs ir galvodami, kad jų 
migracijos srautai nepalies, 
net stovėjo su plakatais „Mūsų 
namai – jūsų namai“. Beje, ar šių 
politikų deklaruoti komunikatai 
vis dar galioja? kaip tik reikia 
jų pagalbos. Juo labiau kad 
tikrosios migracijos krizės dar 
nė nematėme – ji dar tik bus ir 
yra neišvengiama, turint galvoje 
demografinę situaciją Rytuose ir 
ypač Afrikoje.

O kol kas lieka tik laukti, kad 
pamatytume, kuo pavirs „verty-
bes“ išpažįstanti valdžia – praras 
veidą, liks kvailio vietoje ar 
pasirodys esantys nulinį žmogiš-
kumą turinčiais drakonais. Juk 
dėl žmonių gyvybių deramasi net 
su teroristais.

„...Juk visas A.Lukašenkos 
plano nepralaimimumas 
pagrįstas parodymu - arba 
nusileisite, arba, pamynę žmo-
niškumą, virsite žvėrimis...“
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Keliautojas, įkopęs į du Everestus, 
nusileido Anykščiuose

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kada  pirmą kartą teko 
apsilankyti Anykščiuose, ko-
kius įspūdžius prisimenate? 

- Pirmą kartą Anykščiuose 
lankiausi būdamas moksleivis, 
kai lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos organizuotoje ekskur-
sijoje keliavome po literatūrines 
Lietuvos vietas. Važiavome ne-
dengtu sunkvežimiu, kažkodėl 
pramintu „Zose“, atviri vėjui ir 
saulei.  Anykščiai atmintyje įstri-
go kaip žalias kraštas su Puntu-
ko akmeniu, literatūros klasikais 
Jonu Biliūnu, Antanu  Vienuoliu 
- Žukausku, Antanu Baranausku.   

- Į Everestą įkopėte vienas, 
tačiau, kad galėtumėte kopti , 
buvote formaliai registruotas 
kaip Nepalo moterų ekspedi-
cijos fotografas, tad, atrodo, 
pati lemtis ragino tapti foto-
menininku. Nusileidęs nuo di-
dingojo kalno viršūnės į bazi-
nę stovyklą 5300 m. aukštyje, 
išsekęs, nušalusiais pirštais,  
grįžote atgal, į viršukalnę, kad 
grąžintumėte žuvusios šios 
ekspedicijos vadovės Pasang 
Lhamu kūną.  Lietuvoje gimė 
jūsų fotoalbumas „Aukščiau 
pasaulio viršukalnių“. Jo  pri-
statymą ir nuostabiausių foto-
grafijų parodą prisimenu 1999 
– aisiais buvus Anykščiuo-
se. Gal tada, susipažinus su 
anykštėnais, sukirbėjo mintis 
kada nors čia apsigyventi?

- Mintis ištrūkti iš didmiesčio 
tvaiko, sumaišties, beprasmiškai 
prarandamo laiko, pagaliau ir 
dėl sveikatos, subrendo po 2011 
– ųjų. Dairiausi artimesnės kul-
tūrai, sveikatai nekenksmingos 
vietos maždaug 100 kilometrų 
nuo Vilniaus spinduliu. Nebu-
vau pasiruošęs kažką statyti ar 
perstatyti, ieškojau nediduko 
namo. Tuomet dažnai lankyda-

vausi Anykščiuose, draugavau 
su sveikos gyvensenos klubo 
„Vaivorykštė“ nariais. Kartą 
paskambino anykštėnams gerai 
pažįstama Sveta Smertjeva ir 
pasakė,  kad yra parduodamas 
namelis, kuris galbūt man tiktų. 
Kai atvažiavęs jį pamačiau ir 
dar sužinojau, kad jis priklauso 
legendinio Anykščių mokytojo, 
keliautojo, poligloto, sodinin-
ko Jono Juknevičiaus šeimai, 
supratau, kad geriau nerasiu. 
Taip 2015 – ųjų rugsėjo mėne-
sį apsigyvenau Šilelio gatvėje, 
prie A. Baranausko išaukštinto 
Anykščių šilelio ir ranka pasie-
kiamos Šventosios. Man pasi-
sekė - visiems sakau, kad  taip 
žmoniškai gerai kaip čia nie-
kuomet nesu jautęsis. Kartais 
po susitikimų su didmiesčių vai-
kais susimąstau, pagalvoju, kad 
dalis jų gyvena tamsos nematę, 
tylos negirdėję. Aš tyla ir ramy-
be džiaugiuosi kiekvieną dieną, 
bėgioju Anykščių šilelyje, mau-
dausi Šventojoje.

- Pirmosios dienos Anykš-
čiuose, pažintys, džiaugsmai, 
o gal nusivylimai?

- Daugybė malonių atradimų. 
Aplinka labai palanki sveikatai. 
Beveik nesugadinta, natūrali 
gamta, kairiojo upės kranto at-
karpa nuo kempingo iki Dainu-
vos slėnio funkcionali, meniška, 
nuteikianti poilsiui ir kūrybai. 
Bendraujant su kaimynais,   san-
tykiai, galima sakyti, beveik 
giminiški. Šilelio gatvėje naktį 
ramiau negu kaime. Man svar-
bi bendrystė su Anykščių kraš-
to kultūros žmonėmis. Tarp  jų 
turiu daug bičiulių ir tuo džiau-
giuosi. 

- Esate Pasaulio anykštėnų 
bendrijos Anykščių kolegijos 
narys. Kiek po visą pasaulį 
pasklidę anykštėnai gali keisti 
Anykščius?

- Mano nuomone, ne tik gali, 
bet ir keičia. Žinau ne vieną, 
kurie, sugrįžę iš kitų šalių, čia 
pradeda verslą, kuria šeimas. 
Anykščių koplyčioje – Pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre 
juk nuolat vyksta kraštiečių 
koncertai, parodos. Dalyvavau 
Pasaulio jaunimo suvažiavime 
Vokietijoje, lankiausi Vasario 16 
– osios gimnazijoje. Ir ten teko 
sutikti  bendradarbiauti norin-
čių anykštėnų, kurie domėjosi 
galimybėmis sugrįžti ir gyventi 
Anykščiuose. 

- Kas Anykščiuose jus džiu-
gina, kokias matote perspek-
tyvas?

- Manau, kad Anykščiai juda 
strategiškai teisinga linkme. 
Prasmingas siekis dėl kurorto 
statuso. Per Anykščiuose pra-
leistus metus pastebiu ženklių 
pasikeitimų. Lajų takas vilioja 
kaimyninių šalių keliautojus, 
kokybišką poilsį suteikia SPA,  
atsiveria kokybiško maisto kavi-
nės, vis daugiau pramogų teikia 
verslininkai. Tačiau nemaloniai 
nuteikia ir šilelyje, ir paupyje 
primėtytos šiukšlės. Anykščių 
šilelio, SPA,  Lajų tako link ve-
danti Vilniaus gatvė turėtų la-
biau reprezentuoti Anykščius. 

Deja,  ją dar „puošia“ sovietme-
čiu statyti elektros stulpai...

- Jūs su oreiviu Vytautu Sa-
marinu prieš 15 metų, lapkri-
čio 27 – ąją, karšto oro balionu 
pasiekėte absoliutų Lietuvos 
aukščio rekordą: Anykščių 
rajono teritorijoje pakilote į 
10064 metrų aukštį. Tai gero-
kai aukščiau negu Everestas. 
Nors skrydis truko vos porą 
valandų, patyrėte nemaža iš-
gyvenimų. Ką jums reiškia šis 
Everestas?

- Šis skrydis  su Vytautu Sa-
marinu į dangaus žydrynę tie-
siogiai siejasi su Everestu. Du 
lietuviai oro balionu buvo paki-
lę į septynių kilometrų aukštį, o 
bendrovė „Kauno grūdai“ turėjo 
šalyje didžiausią oro balioną. 
Vadovui parūpo rekordą page-
rinti. Jie susirado mane ir pa-
siūlė kilti kartu su pilotu, tačiau 
atsisakiau: skrydis dėl rekordo 
manęs nesudomino. Po kiek lai-
ko mane susirado jų atstovė ir 
paklausė, ar aš nenorėčiau Lie-
tuvoje pakilti į Everesto aukštį. 
Kiek pasvarstęs, sutikau. Prieš 
tai su šiokiais tokiais nuotykiais 
buvo bandomasis skrydis Birš-
tone, po to pasiruošę mėnesį 
laukėme tinkamo oro. Mums 

reikėjo palankaus vėjo korido-
riaus, kad  nenuskristume į Ka-
liningradą arba vėjas nenuneštų 
pas Lukašenką. 2006 – ųjų lap-
kričio 27 – osios rytą Vilniuje 
pylė lietus, o sinoptikai mums 
buvo išpranašavę skrydžiui pa-
lankų orą.  Kilome iš Šiaulių, o 
čia oras buvo  giedras, vaiskus, 
be vėjo. Buvau apsirengęs ta pa-
čia apranga, su kuria įkopiau į 
aukščiausią Antarktidos viršūnę, 
užsidėjęs deguonies kaukę. Esu 
kalnuose įpratęs taupyti deguo-
nį, tad ir šį kartą, kai pakilome 
į keturių kilometrų aukštį, atsu-
kau deguonies baliono ranke-
nėlę ne iki galo.Tačiau čiaupas, 
matyt, tinkamai nesuveikė. Kvė-
puoti darėsi vis sunkiau, o kai 
pakilome aukščiau nei aštuonis 
kilometrus, pajutau, kad temsta 
sąmonė. Intuityviai rankenėlę 
atsukau pirma į vieną, po to į 
kitą pusę, nes nesusigaudžiau, 
kada atsuku ar užsuku. Patai-
kiau, čiaupas suveikė, atsigavau. 
Vytautas pasakė, kad pasiekėme 
dešimties kilometrų aukštį, o aš 
ženklais rodau, kad galėsime 
kilti iki vienuolikos kilometrų, 
tačiau jis kategoriškai parodė, 
kad aukščiau nebekilsime. Oro 
srautas 56 laipsnių šaltyje  mus 
nešė 150 kilometrų per valandą 
greičiu. Sėkmingai nusileidome 
kitapus Utenos. Vietą, kurioje 
mes pasiekėme aukščiausią taš-
ką,  po kelių metų anykštėnai 
pažymėjo masyviu akmeniu iš 
Andrioniškio laukų, dar vėliau 
buvo pritvirtinta emblema, vaiz-
duojanti kalno viršūnę, ir užra-
šai. Tuo pasirūpino Anykščių 
savivaldybės vadovai Sigutis 
Obelevičius, Donatas Krikš-
taponis, vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė ir kiti.

- Jūsų kasdienybė, buitis. Ar 
sapnuojate kalnus?

- Kiekvieną dieną turiu už-
sitarnauti. Nepabėgiojęs arba 
nepažygiavęs šilelio takeliais, 
Šventosios pakrantėmis, nebū-
čiau darbingas. Darbų daugiau 
negu galėčiau suspėti  – pro-
jektinių, leidybinių, susitikimų, 
kultūros renginių... O kalnus sa-
pnuoju - ne viršūnes, dažniausiai 
snieguotus kalnagūbrius. Būnu 
laimingiausias, kai į šonus ištie-
siu rankas, išskleidžiu jas kaip 
sparnus, pakylu nuo žemės ir 
sklendžiu, nejausdamas kūno...

Apie beveik  keturiasdešimt dienų trukusį kopimą į Everestą ir patirtus išgyvenimus, kelyje atsivėrusį amžinybės pojūtį, juodame danguje 
suplazdėjusią vėliavą, tapusią tautos simboliu,  alpinistas ne kartą pasakojo susitikimuose. Jam lemtis nusišypsojo ir dar kartą, leidusi oro 
balionu pakilti į  dar vieną Everestą Lietuvoje. Prieš 15 metų,  2006 m. lapkričio 27 d.,  jis su pilotu Vytautu Samarinu karšto oro balionu 
ties Rukiškio kaimu (Troškūnų sen.) pakilo į 10 064 metų aukštį. Šį įvykį žymi šalia kelio į Panevėžį esantis 20 – ies tonų Lietuvos laukų  
akmuo, ant kurio pritvirtintas viršukalnės formos ženklas su įrašais apie rekordą ( aut. architektas Jonas Anuškevičius). 

Gražiausi žodžiai nublanksta prieš tą vienintelį žodį -  
MAMA.
 Jame telpa viskas, kas žemėje gražiausia ir dėl ko 

verta gyventi. Todėl laikas bejėgis prieš Tavo meilę, ku-
rią duodi, prieš gerumą ir rūpestį, kuriais apgaubi mus. 
Kaip gera, kad Tu tokia esi, kaip gera, kad visada mūsų 

lauki, supranti ir atleidi... 
Ačiū Tau, Mama, už gerą širdį, už begalinį rūpestį ir 

meilę.

90-ojo jubiliejaus proga Genovaitę Pankevičienę, gy-
venančią Troškūnų seniūnijos Mediniškių kaime, sveikina ir stiprios 
sveikatos linki 

sūnaus ir dukros šeimynos bei Linutė
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šiupinys

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių parapi-

jos klebonas, svėdasiškis
Ar tai įmanoma? Su meile 

į Rusiją? Man - taip. Bent 
dvasiškai, nes dvasia niekada 
nepasiduoda tam, ko ji pati 
nenori. O kodėl dabar čia apie 
Rusiją? Patikslinu - apie kali-
ningrado ir Sankt Peterburgo 
žemę. 

Labai seniai, kai dar bu-
vau mokinukas, su tėveliais ir 
kitais giminaičiais traukiniu iš 
Rokiškio stoties važiuodavo-
me į kaliningrado žemę. Nuo 
tų be galo romantiškų, net su 
komiškais nuotykiais kelionių 
praėjo daug metų, o aš iki šiolei 
prisimenu traukinyje geriamos 
arbatos kvapą ir skonį. Šalia dar 
būdavo skanių rusiškų sausai-
nių - meduolių. Arbata būdavo 
patiekiama stiklinėse, įstatytose 

Į Rusiją – su meile
į ornamentuotus metalinius 
dėklus, tokius, kokių tekdavo 
matyti tarybiniuose meniniuose 
filmuose. O kur dar tas trauki-
nio ratų dundėjimas... Jis man 
visada priminė muziką...

Gurjevskas yra netoli kali-
ningrado miesto. Čia ir apsi-
stodavome visi pas geraširdžius 
giminaičius: tetą lidą ir dėdę 
Aleksėjų. Man, kaip vaikui, čia 
viskas būdavo nepaprastai įdo-
mu, viskuo stebėjausi ir žavėjau-
si. Ypač patikdavo klaidžioti po 
tetos lidos sodą, kuriame augo 
ir sirpo visokios sodo ir daržo 
gėrybės. Beje, po daugybės 
metų, kai jau įsikūriau Vadoklių 
parapijoje, kai kurios mano 
laikinų namų sodo ir daržo 
vietos labai priminė tą tetos au-
galų, vaisių ir daržovių pasaulį. 
Kartais prisiminimai gali atgimti 
netikėtumuose...

Gurjevsko mieste kažkada 
gyveno vokiečių ūkininkai. 
Mūsų viešnagių laikais,  pame-
nu, matydavau didelius ūkinius 
pastatus, trobesius, panašius 
į dvarelius, kuriuose kažkada 
buvo įsikūrę tuometinės Prūsi-
jos vokiečiai. 

Paskui čia atvyko naujakuriai 

rusai, daug jų buvo susijusių su 
karišku gyvenimu, nes mieste 
ir aplinkui buvo daug karinių 
dalinių. 

Vietiniai rusai buvo labai 
geros širdies. Pamenu garbingo 
amžiaus ir be galo geros širdies 
moterį - Antrojo pasaulinio 
karo veteranę, kurią visi vadino 
„babuška“ (bobute). Mane ji 
ne vieną kartą palepindavo ska-
numynais ir pašnekindavo, nes 
jau tuo metu, būdamas kokių 11 
metų, puikiai kalbėjau rusiškai. 

O paskui mes visi važiuodavo-
me prie jūros. Tai būdavo tarsi 
visos viešnagės apvainikavi-
mas. Pamenu, kai pirmą kartą 
pamačiau jūrą. Tai buvo žiemą. Į 
vandens begalybę ir bangų šokį 
tiek užsižiopsojau, kad nepaste-
bėjau, kaip viena išdykusi banga 
užliejo  kojas. Teko skubiai kažką 
daryti. Juk buvo žiema...Buvo 
laikas, kai pirmą kartą gyvenime 
taip toli buvau nukeliavęs... 

Leningradas dabar vadinamas 
senuoju miesto vardu - Sankt 
Peterburgas. Tai miestas, kuris 
man labai primena Paryžių. 
Pirmą kartą į šį Rusijos miestą 
nuvykau su ekskursija gal kokiais 
1988 metais. Nepasakosiu, kiek 

ten visokio grožio ir įdomybių 
teko pamatyti. Išeitų vos ne knyga. 
Tačiau parašysiu apie dar vieną 
rusiško nuoširdumo atvejį. Pa-
menu nedidelę vaisių ir daržovių 
parduotuvę, prie kurios buvo su-
sidariusi nemaža žmonių eilė, nes 
buvo parduodami be galo gražūs, 
dideli apelsinai. O tais laikais 
šių vaisių ne taip jau dažnai ir 
lengvai galėjai nusipirkti. 

Mūsų tada buvo gal kokie 15 
žmonių. Atsistojome eilėje ir pra-
dėjome kantriai laukti. Belauk-
dami buvome užkalbinti vietinių 
žmonių. Sužinoję, kad esame 
jaunimas iš lietuvos, pasiūlė 
mums nusipirkti apelsinų be eilės. 
Be eilės! Galite įsivaizduoti, kad 
tai būtų pasiūlyta rusų ekskursan-
tams lietuvoje? Aš tai nelabai...

Pamenu, kaip žmonės prie 
parduotuvės mums linksmai 
mojavo, o mes jiems negalėjo-
me pamojuoti, nes visi rankose 
laikėme  po gerą maišelį su 
apelsinais. Jie, tokie kvapnūs, 
tada dar pakvipo ir vietinių 
žmonių gerumu. 

Sankt Peterburgas (leningra-
das) per paskutinį karą buvo 
kankinamas blokada. Žmonės 
tuo metu mirė iš bado, pasitai-
kydavo net kanibalizmo atvejų. 
Tačiau tas baisus metas, matyt, 

tik dar labiau sustiprino šio 
didingo Rusijos valdovų ir kul-
tūros miesto didžiadvasiškumą, 
kurio dabar labai ilgiuosi.

Taigi, su meile į Rusiją. Taip 
dar norėtųsi...Tik kada? Gal kai 
lietuvoje turėsime sistemą ir 
valdžią, gebančią bent pasisvei-
kinti su tariamais priešais, o ne 
rodyti jiems špygas ir subines, 
tupint stipriųjų „sąjungininkų“ 
glėbyje. Man Rusija niekada ne-
buvo priešas, nes ji man negali 
būti priešas dėl vieno ar kito 
politiko elgesio. Visada prisime-
nu tuos paprastus ir geraširdžius 
rusus Gurjevske, kaliningra-
de ir Sankt Peterburge. Tad 
mielai prašom - mane vadinkite 
„prorusišku“. Tai priimčiau kaip 
komplimentą. 

O dabar, kai labai paprastai, 
be problemų, nusiperku apel-
sinų, juos pauostęs pajuntu 
ir kažkada Sankt Peterburge 
pirktų apelsinų kvapą. Jie visada 
pakvimpa gerumu ir svetingumu. 
Toks trupinėlis iš mano gyve-
nimo istorijos. O jos negaliu 
iškreipti, perdirbinėti kitaip, kaip 
reikalauja dabartinė ideologija. 
Negaliu ir nenoriu, nes kitaip 
išduočiau save, savo principus ir 
visus tuos Rusijos žmones, kurie 
iki šiolei gyvena mano atmintyje.

Juozas RATAUTAS
anykštėnas

Feisbuke buvo išplatinta nuo-
roda, kurią atsidaręs esi pakvie-
čiamas dalyvauti vieno žinomo 
prekybos tinklo loterijoje. Iš kelių 
variantų pasirinkus teisingą (o 
teisingi visi), atsidaro langas ir 
kompiuterio ekranas ima mirgėti 
šviečiančiomis ir šokinėjančiomis 
žvaigždutėmis, o jame pranešama 
apie tūkstantinį laimėjimą. No-
rom nenorom pašoki iš džiaugs-
mo. Tačiau paspaudęs mygtuką 
„tęsti“ randi „žaidimo“ organi-
zatorių prašymą pateikti asmens 
duomenis bei prisijungimo prie 
banko kodus. Dar viena būtina 
„laimėjimui“ atsiimti  sąlyga - 
surasti 10 tokių pat durnių, kurie 
paplatintų sukčių schemą. 

Gink Dieve, nenoriu lyginti 
valdžios darbų su apgailėtino 
sukčiavimo schemomis, tačiau kai 
kurių analogijų vis dėlto rasti ga-
lima. Ne taip jau retai dėl rinktos 
valdžios neprotingų, neapgalvotų 
sprendimų žmonės patiria nemažų 
nuostolių.  ką gi padarysi, nors 
matai, kad projektas kvailas ir 
neturės nei reikšmės, nei naudos... 
Teisės normos neleidžia tokius 
valdžios sprendimus pavadinti 
schemomis, o logika? 

Šit metus ant plytgalių repre-
zentacinėje Anykščių aikštėje 
pastovėję kioskeliai, žmonėse 
„būdomis“ ir „špokinyčiomis“ 
vadinami, iškeliauja į miesto 
paribį.  A. Baranausko aikštės 
įveiklinimo idėja, kilusi valdi-
ninkų galvose, žlugo neradusi 
verslininkų dėmesio bei anykštė-
nų pritarimo. kažkas epizodiškai 
paprekiavo, kažkam jie  tiko tik 
„nubėgti už kampo“. kabinetuo-
se sugalvotai avantiūrai mokes-
čių mokėtojai turėjo atverti pini-
gines. Tačiau valdžios žmonėms, 
nelyginant feisbuko sukčiams, 
nereikėjo slapta brautis į mūsų 
bankininkystės paskyras - mes jas 
patikėjom rinkimų metu.

 kitas ne mažiau raiškus atvejis 
- bandymas jungtis į UNESCO 
pasaulinį literatūros miestų tinklą. 
Nepriėmė  nei vieną, nei kitą kar-
tą. Paraiškai paruošti pasamdytas 
UAB- as, prasmė ir tikslai išdis-
kutuoti rajono taryboje ir... nieko 
gero. Po 2017 metų bandymo 
buvo antrasis bandymas – ir vėl 
šnipštas. UNESCO sekretoriatas 
turėjo nuslėpti mandagumą ir pa-
sakyti, kad per aukštai šokam. O 
gal šokt nemokam? Vėlgi įlįsta į 
mokesčių mokėtojų kišenę ir vėlgi 
nepasiekta tikslų. kas kaltas dėl 
žalos, padarytos biudžetui?

Trečia istorija pikantiškiausia. 
Šalį apskriejusi nuotrauka, kurio-
je pozuoja meras, besileidžiantis 
nuo kalniuko ant padangos ko-
jomis į priekį, ir pralinksmino, ir 
nuliūdino. Tubingo trasa, įrengta 
už anykštėnų pinigus, pasirodė 

netinkama eksploatuoti, ją užda-
rė.  Iš kieno kišenės tie pinigai? 
Teisingai, iš mūsų!

kelionių į užsienius taip pat 
nepavadinsi nei piktnaudžiavimu, 
nei sukčiavimu. Rajono taryba, 
vienbalsiai ir vieningai balsuoda-
ma, pritaria joms. Tik kas moka? 
Naiviai tikėjausi, jog meras ir 
administracijos direktorė, kas 
mėnesį gaudami bemaž  3-4 
tūkstančius algos, susimokės 
už paturistavimą Italijoje ir 
piniginė našta nebus užkrauta 
anykštėnams,  kurių didžioji dalis 
uždirba  po 500 euriukų. Supran-
tama, švento tikslo dėlei nebūtų 
gaila.  Feisbuke matėme merą, 
laipiojantį  uolomis, sužinojome, 
kad parsivežė gėlių sėklų iš ten... 
Galbūt kelionės programa tuo 
nesibaigė, kas žino.  kai Raimon-
das Guobis su neregėtu įžūlumu 
paklausė apie naudą, meras 
paminėjo mistinį bendradarbia-
vimą. konkrečiai nieko. lyg ir 
ketinimų protokolais negalima 
apsikeisti elektroninėmis prie-
monėmis. Ne XIV- ame amžiuje 
gyvename!  Pritariu Raimondui, 
nes, kaip ir jis, žinau, jog užsienio 
politika nėra savivaldybės veiklos 
sritis, o vykstant i kelionę jos 
tiksluose turi būti nurodyta, 
kokia bus tos kelionės į svetimą 
šalį materialioji ar nemateria-
lioji nauda. Nepakanka parodyti 
kvietimą. kolūkių laikais buvo 
priimta pasirašyti bendradarbia-
vimo sutartis su miestų įmonėmis 
ir organizacijomis. Nauda iš jų 
buvo tokia, kad rudenį autobusai 

su miestiečiais atvažiuodavo 
bulvių nukasti. Šventa tradicija ir 
pareiga įpareigojo su šefuojančių 
įmonių vadovybe atsakančiai pa-
gerti. kas pasikeitė? Bulvių kasti 
nereikia, liko  antras tikslas.

kai kurie pavyzdžiai rodo 
kompetencijos stoką, kai kurie 
– nuovokos trūkumą, dar kiti 
- neatsakingą resursų naudoji-
mą. Pateisinti lengva, suabejoti 
nesunku, tačiau kai bendrieji 
pinigai prašvilpiami, o bendrieji 
tikslai nepasiekiami, juokin-
ga nebūna. Nesigirdi, kad kas 
prisiimtų atsakomybę ir trauktųsi 
iš pareigų. keturios partijos, 
sumerkusios kojas į vieną bliūdą, 
neleidžia stumdyti savųjų. 

Antikos graikai sakė, kad 
idiotas yra asmuo, kuris, net bū-
damas mediciniškai sveikas, ne-
suvokia bendrųjų, viešųjų reikalų 
ir yra linkęs užsisklęsti privačių 
reikalų ratelyje. Gink Dieve, 
nenoriu įžeisti mūsų valdininkų, 
kurie, gal ir nesuvokdami ar 
manydami darantys gera, pridaro 
sunkiai suprantamų, kartais gana 
keistų dalykų. Dėl kai kurių pikta, 
dėl kai kurių – visai nejuokinga.

O mes tuo metu stiprinkime 
imunitetą ir džiaukimės mažais 
dalykais:  rudeniop pražydusia 
gėlyte Traupio botanikos sode, 
vicemero išvyka į Žvejų gatvę,  
kalėdų senio laukimu Istorijos 
dvarelyje... Po mėnesio kito bū-
sim pakviesti plakatų su politikų 
galvomis paplatinti bendruome-
nėse ir, tikėkimės, tai su sukčių 
schemomis neturės nieko bendra. 

Keturios partijos sumerkė kojas į vieną bliūdą
Sveikinimai. Anykščių rajono 

meras Sigutis Obelevičius ketvir-
tadienį pasveikino su savivaldy-
be bendradarbiaujančius partne-
rius iš Latvijos 103-ųjų Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
metinių proga. „Džiaugiuosi ga-
lėdamas Anykščių rajono savi-
valdybės ir savo vardu perduoti 
nuoširdų sveikinimą ir geriausius 
linkėjimus Jums ir Latvijos žmo-
nėms Latvijos nepriklausomy-
bės paskelbimo dienos proga“, 
- sveikinimuose anglų kalba rašė 
S.Obelevičius. Anykščių rajono 
savivaldybė bendradarbiauja su 
Latvijos Madonos, Aglonos, Do-
belės miestais.

Prašymas. Į Anykščių rajo-
no savivaldybę su prašymu dėl 
automobilio įsigijimo kreipėsi 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Arvydas 
Krikščiūnas. A.Krikščiūnas pra-
šo leisti įsigyti lengvąjį automo-
bilį, nes Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centrui turimų dviejų 
autobusų nepakanka norint tin-
kamai vykdyti veiklos planą ir 
kokybiškai įgyvendinti sporti-
nio ugdymo programas, užti-
krinant visų sportinio ugdymo 
grupių sportininkų dalyvavimą 
šalies čempionatuose, žaidynėse 
ir kitose varžybose. Įstaiga pla-
nuoja įsigyti devynių sėdimųjų 
vietų automobilį. Planuojamo 
įsigyti automobilio vertė ne di-
desnė kaip 36 tūkst. Eur. Šį pra-
šymą svarstys Anykščių rajono 
taryba.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis auk-
cionas, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ 
Registrų centro administruo-
jamoje svetainėje http://
www.evarzytynes.lt/.

Butą/patalpą-butą Nr. 4, uni-
kalus Nr. 3494-0078-3013:0004, 
pažymėjimas plane 3494-0078-
3013, 1A1p, paskirtis – gyvena-
moji (butų), aukštas 1, bendras 
plotas 192,78 kv. m, statybos 
metai – 1940, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Kreivoji g. 3-4; 0,1542 ha ploto 
žemės sklypas, esantis 0,8642 
ha ploto žemės sklype nuo-
mojamas, unikalus Nr. 4400-
5005-4781, kadastrinis Nr. 
3410/0001:739 Aukštakalnio k. 
v., Anykščių r. sav. Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Kreivoji g. 3.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 1142 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1037 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 105 
Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 114 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2021-12-07.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis skirs-
nis); paviršinių vandens telki-
nių pakrantės apsaugos juostos 
(VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 
elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirs-
nis); kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijos, jų apsaugos 
zonos (V skyrius, pirmasis skirs-
nis); paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, sep-
tintasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Servitutas – teisė 
ribotai naudotis sklypo dalimi 
kitais tikslais (visuomenės porei-
kiams, tarnaujantis). Turto nau-
dojimo sąlyga: pastatas įrašytas 
į Kultūros vertybių registrą, uni-
kalus objekto kodas – 37638 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus kodas 
– 70) teritoriją. Kultūros paveldo 
objektų naudojimas ir tvarky-
mas bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remonto, re-

konstrukcijos) darbai reglamen-
tuojami Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais tei-
sės aktais. Žemės sklypo dalis 
išnuomojama 10 metų. Išnuomo-
jamo žemės sklypo dalies vertė, 
apskaičiuota Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl že-
mės įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 216 Eur. Nustatyta ver-
tė galioja iki kalendorinių metų 
gruodžio 31 dienos.

Butą patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0001, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3496-7006-3015, 1A2p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
1, sienos – plytos, bendras plo-
tas 38,17 kv. m, gyvenamasis 
plotas 25,84 kv. m, statybos 
metai 1967; ½ pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3496-
7006-3080, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas plane 
8I1p, sienos – plytos, užstaty-
tas plotas 15 kv. m, statybos 
metai 1967; ½ kitų inžinerinių 
statinių-kiemo statinių, unika-
lus Nr. 4400-1011-0773, apra-
šymas – kanalizacijos šulinys, 
naudojimo paskirtis – kiti inži-
neriniai statiniai (kiemo įren-
giniai), pažymėjimas plane r1, 
statybos metai 1967, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Rukiš-
kio k., Rukiškio g. 25, 25-1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 634 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 63 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2022-01-13, 09.00 val. iki 2022-
01-17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Butą/patalpą-butą Nr. 
2, unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0002, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3496-7006-3015, 1A2p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
1, sienos – plytos, bendras plo-
tas 38,21 kv. m, gyvenamasis 
plotas 25,88 kv. m, statybos 
metai 1967; ½ pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3496-
7006-3080, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas plane 
8I1p, sienos – plytos, užstaty-
tas plotas 15 kv. m, statybos 
metai 1967; ½ kitų inžinerinių 
statinių-kiemo statinių, unika-
lus Nr. 4400-1011-0773, apra-
šymas – kanalizacijos šulinys, 

naudojimo paskirtis – kiti inži-
neriniai statiniai (kiemo įren-
giniai), pažymėjimas plane r1, 
statybos metai 1967, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Rukiš-
kio k., Rukiškio g. 25, 25-2.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 634 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 63 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2022-01-13, 09.00 val. iki 2022-
01-17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0138-7015, 
pažymėjimas plane 1I1p, pa-
skirtis – kita (ūkio), sienos 
plytų, stogo danga – kerami-
ka, aukštų skaičius – 1, fiziš-
kai pažeistas (likę 64%), ben-
dras plotas – 515,35 kv. m, 
statybos metai – 1940, Krei-
voji g. 3E, Smėlynės k., Troš-
kūnų sen., Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 100 
Eur. Kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
10 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2022-01-06, 00.00 
val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; XIX – 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
– kelių apsaugos zonos; XXIX – 
paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Žemės servitutai: 
teisė važiuoti transporto priemo-
nėms, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (tarnaujantis), 
paž. simboliu „S1“; teisė statinių 
savininkui naudotis žemės skly-
pu, paž. simboliu „S4“, „S3“, 
„S2“. Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas nėra įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, tačiau patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-
tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-

dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais. 
Žemės sklypo dalis išnuomo-
jama 5 metams. Išnuomojamo 
žemės sklypo dalies vertė, ap-
skaičiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 
d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 341 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Oro uostą-aerodromo nu-
sileidimo taką, unikalus Nr. 
4400-5058-8791, pažymėji-
mas plane a, danga – asfalt-
betonis, oro uosto kategorija 
– civilinis, orlaivių tako rū-
šis – tūpimo, plotas 17592,77 
kv. m, statybos metai – 1976; 
4,4820 ha žemės sklypą, ka-
dastro Nr. 3474/0001:285, 
Šerių k. v., unikalus Nr. 4400-
5523-2158, Šerių k., Kavars-
ko sen., Anykščių r. sav.   

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 35434 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 28350 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 6480 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 604 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis –3543 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2022-01-13, 09.00 val. iki 2022-
01-17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Kitos daiktinės teisės: kelio 
servitutas-teisė važiuoti trans-
porto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis), pa-
žymėtas simboliu S4, S3, S2, 
S1; Teritorijos, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis); 
dirvožemio apsauga žemės ūkio 
paskirties žemės sklypuose (VI 
skyrius, keturioliktasis skirsnis); 
melioruotos žemės ir melioraci-
jos statinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis). Že-
mės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – susisiekimo ir inžineri-
nių tinklų koridorių teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3494-0042-7016, 
pažymėjimas plane 1A1m, 
paskirtis – gyvenamoji (trijų 

ir daigiau butų - daugiabučiai 
pastatai), sienos rąstų, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
190,48 kv. m, statybos metai 
– 1940; pastatą-ūkio pastatą, 
unikalus Nr. 3494-0042-7027, 
pažymėjimas plane 2I1p, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos plytų, aukštų skaičius – 1, 
užstatytas plotas – 42,00 kv. m, 
statybos metai – 1940, 0,3858 
ha žemės sklypas, unikalus Nr. 
4400-5459-8611, 3410/0003:355 
Aukštakalnio k. v., Okuličių g. 
24, Latavėnų k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
5539 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 2700 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 2430 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
409 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 553 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2021-12-07.

Kitos daiktinės teisės: įrašų 
nėra. Teritorijos, kuriose taiko-
mos specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: įrašų nėra. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – kita; naudojimo būdas – 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų 
ir bendrabučių teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-si-
losinę, unikalus Nr. 4400-5575-
2428, kitos inžinerinių statinių 
paskirties, žymėjimas plane 
Bet, plotas 994,30 kv. m, sta-
tybos metai 1969, Luciūnų k., 
Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1080 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 108 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2022-01-
06, 00.00 val., pabaiga 2022-01-
10, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-12-07.

Turto naudojimo sąlyga: sta-
tiniai yra privačiame žemės 
sklype (registro Nr. 34/5909, 
kadastro numeris 3466/0001:79 
Staškūniškio k. v.). Turtui eks-
ploatuoti aukciono laimėtojas 
sudaro sutartį su žemės sklypo 
savininku.  

(Nukelta į 14 psl.)
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MOKYTOJAI IR MOKINIAI

Kojos pačios atveda į mokyklą
Kas keletą metų pro langą įlipu į  buvusios Kunigiškių (Svėdasų sen.) mokyklos pastatą. 

Kai apie šį savo „pomėgį“ pasigyriau paskutiniam mokyklos direktoriui Ryčiui Narvydui, 
jis šyptelėjo: „Ir aš ten lankausi. Susitiksim“.  Šalia pagrindinių mokyklos durų užaugę 
krūmai ir storokas medis, todėl į pastato vidų patogiau patekti pro langus.

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Išdaužykim direktoriaus 
langus!

Kunigiškių pagrindinės mo-
kyklos neliko prieš dvidešimt 
metų. Per tą laiką išlupti radi-
atoriai, išdaužyti visi šviestuvai 
ir didžioji dalis langų stiklų, iš-
ardyta koklinė krosnis, pradėtos 
lupti grindys. Stikliniai dalykai 
daužyti su dideliu azartu, lyg 
už pinigus. Kad tik jokio svei-
ko stiklo ar šviestuvo neliktų. 
Stiklų daužymo aistra pateisi-
nama. Ypač kai pastate apsilan-
ko buvę mokiniai - juk ne vie-
nas norėjom išpilti direktoriaus 
ar fizikės langą, tačiau už tokį 
žygį grėsė riksmai, nuobaudos 
ir tėvo diržas. O dabar nebebai-
su, dabar viskas galima. 

Bėgant metams buvusios 
mokyklos pastatas man kelia 
mažiau emocijų  - pamažu iš 
jo dingsta gyvybę liudiję ele-

mentai. Jame mažėja mokinių 
daiktų, blunka sienos. Buvu-
si mokykla tampa įprastiniais 
griuvėsiais. Prieš keliolika 
metų vaikštant po buvusios 
mokyklos pastatą atrodė, kad 
atskrido ufonautai, sugaudė 
vaikus, išsigabeno į kokią Ken-
tauro Alfa žvaigždyno planetą, 
o jų daiktai liko...

  
Buvo vienas prabangiausių  
pastatų

Kunigiškių mokykla pastaty-
ta laukuose. Joje mokėsi Kuni-
giškių ir Vaitkūnų kaimų vaikai. 
Šie kaimai tarybiniais metais 
priklausė „Už taiką“ kolūkiui, 
kuriam beveik 40 metų vadova-
vo žymiausias Anykščių rajono 
kolūkio pirmininkas Aleksan-
dras Slavenskas.

A.Slavenskas turėjęs plačių 
užmojų ir rajono pakraščio ko-

lūkyje rentė modernius statinius 
- kolūkio administraciniame 
pastate buvo įrengta ir pokylių 
salė, pastatytas išskirtinis vaikų 
darželis, o aštuonmetė moky-
kla turėjo net sporto salę. Svė-
dasai sporto salės neturėjo, o 
A.Slavensko kolūkiečiai galėjo 
vakarais žaisti krepšinį. 

Dviejų aukštų mokyklos pas-
tate buvo įrengtas centrinis šil-
dymas, iki tarnybinio buto buvo 
atvestas vandentiekis. 

Dviračiu mokėsi 
važiuoti mokykloje

Iš Rokiškio rajono kilęs 
R.Narvydas po Vilniaus peda-
goginio instituto baigimo no-
rėjo gauti darbą netoli namų. 
Todėl pats atvažiavo į Anykščių 
rajono švietimo skyrių  prašytis 
mokytojo vietos kaime. Ir 1980-
aisiais jis įsidarbino Kunigiškių 

Jau dvidešimt metų buvusios Kunigiškių mokyklos pastatas yra 
nenaudojamas.

aštuonmetėje mokykloje. Tuo 
laiku kaimo mokyklose jaunų 
vyrų mokytojų netrūko, nes po 
pedagoginio jie turėjo rinktis, ar 
eiti į kaimą mokytojauti (regis, 
trejiems metams), ar keliauti į 
tarybinę armiją.

R.Narvydas pradžioje gy-
veno „ant buto“, o paskui per-
sikraustė į mokyklos pasta-
tą. Mokykloje buvo įrengtas 
vienas tarnybinis butas. Bute 
stovėjo koklinė krosnis, buvo 
atvestas vandentiekis. Tiesa, 
tualetas buvęs tik lauke. Pasak 
R.Narvydo, pačioje mokykloje 
nebuvo vandentiekio, o tarny-
binio buto koklinės krosnies jis 
nekūrenęs, nes visa mokykla 
buvo šildoma iš rūsyje įrengtos 
katilinės.

Mokykloje augo R.Narvydo 
vaikai. Jis dėstė, kad ir dvira-
čiais važinėtis mažieji mokėsi 
mokyklos koridoriuose. 

1982-aisiais R.Narvydas buvo 
paskirtas Kunigiškių aštuonme-
tės mokyklos direktoriumi ir jai 
vadovavo iki mokyklos uždary-
mo, 2001-ųjų.

Devintame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje Kunigiškių aš-
tuonmetėje mokykloje mokėsi 
70-80 mokinių, dirbo kelioli-
ka pedagogų. Jungtinių klasių 
nebuvo. Nemaža mokytojų  
buvo iki 30-ies metų amžiaus. 
„Kolektyvas keitėsi. Vieni išei-
na, kiti ateina. Tuo laiku buvo 
įprasta, kad metus pamokyto-
jauja ir po vienuolikos klasių. 

Tarybinio rašytojo Mykolo Sluckio rinktinė ir pradinuko mate-
matikos sąsiuvinis.

Ant sienos dar išlikęs piešinys iš tų laikų, kai mokykloje klegėjo vaikai.

Buvusios Kunigiškių mokyklos pastatą niokoja vandalai ir ardo laikas.
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Žiūrėk, žmogus neįstoja į pe-
dagoginį ir eina padirbėti į mo-
kyklą iki kitų stojamųjų. Anglų 
kalbos, muzikos mokytojai daž-
nai keitėsi“ , - kalbėjo paskuti-
nis mokyklos direktorius.

Jis dėstė, kad apleistame mo-
kyklos pastate dabar jis kartais 
atsiranda vos ne mechaniškai. 
„Išeinu pasivaikščioti su šu-
niuku ir kojos pačios nuveda“, 
- dėstė R.Narvydas, kurio gra-
žiausi metai praėjo mokykloje 
ir šalia mokyklos. Iš Kunigiškių 
mokyklos pastato jis išsikraustė 
jau po 1990-ųjų, kai pasikei-
tė kolūkio valdžia ir jo šeimai 
buvo skirtas „alytnamis“ Vait-
kūnuose. 

Mokyklą statė prie fermos?

R.Narvydas kalbėjo, jog, 
prieš jam įsidarbinant Kunigiš-
kių mokykloje, jos veikla buvo 
porai metų nutraukta. „Apie 
1975-uosius dėl sumažėjusio 
mokinių skaičiaus mokykla 

buvo uždaryta, paskui vėl pa-
daugėjo vaikų ir mokykla buvo 
atidaryta iš naujo. Kodėl pas-
tatas pastatytas laukuose, galiu 
tik spėlioti. Gal todėl, jog netoli 
buvo kolūkio ferma, iš kurios 
buvo patogu atvesti vandentie-
kį“, - svarstė R.Narvydas. 

Jis prisiminė, kad mokyklos rū-
syje įrengta katilinė buvo nuolat 
užliejama vandeniu. „Krosniaku-
riai braidydavo iki kelių, nes mo-
kykla pastatyta raiste. Vien tam, 
kad būtų nusausintas mokyklos 
rūsys, buvo daroma melioracija“, 
- kalbėjo buvęs Kunigiškių mo-
kyklos direktorius.

Pastatas yra privatus

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas „Anykštai“ dėstė, jog 
Kunigiškių mokyklos pastatas 
yra privatizuotas, jo savininkai 
gyvena kažkur toli nuo Anykš-
čių, gal Žemaitijoje.

„Nežinau, kam žmonės pirko 
pastatą, jeigu leidžia jam griū-
ti. Gal tam, kad turėtų... Žinau 

tik tiek, kad kiekvienais me-
tais jiems taikomas padidintas 
nekilnojamojo turto mokestis, 
kurį apleistų pastatų savinin-
kams nustato Anykščių rajono 
taryba“, -  kalbėjo S.Rasalas.

Seniūnijoje buvo trys 
aštuonmetės mokyklos

1986-aisiais, kai kolūkiniai 
kaimai buvo demografiniame 
zenite, dabartinės Svėdasų se-
niūnijos teritorijoje veikė trys 
aštuonmetės (Kunigiškių, Au-
lelių ir Žaliosios) mokyklos 
bei Svėdasų vidurinė mokykla. 
Buvo seniūnijoje ir bent pora 
pradinių mokyklų. Beje, ieš-
kant tikslaus mokyklų sąrašo, 
pasirodo, kad 1986-ųjų telefo-
nų knyga nėra pats geriausias 
informacijos šaltinis. Tuo laiku, 
kai japonai jau naudojosi banki-
nėmis kortelėmis, o Bilo Geitso 
„Microsoft“-as gyvavo antrąjį 
dešimtmetį, dalis Anykščių ra-
jono mokyklų dar neturėjo lai-
dinio telefono ryšio.  

Kojos pačios atveda į mokyklą

Kunigiškių mokykloje devintame praėjusio amžiaus dešimtmety-
je mokėsi 70-80 mokinių.

Kažkas jautė pareigą išdaužyti ar bent atidaryti visus mokyklos langus.

Buvusios Kunigiškių mokyklos pastatas yra privati nuosavybė. Tačiau maža vilčių, kad jo savininkai bandys pastatą prikelti naujam gyvenimui. 

Mokyklos pastate buvo ir vienas tarnybinis butas. Jame kurį lai-
ką su šeima gyveno mokyklos direktorius Rytis Narvydas.

„Nė vienos aukos vandenyje!“ - Kunigiškių mokyklai tinkamas 
šūkis, mat jos rūsį dažnai užliedavo vanduo. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną  
(kart.).
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai.  
12:00 Įspūdingiausios pasau-
lio salos.
12:55 Gyvūnų metropolis.
13:50 Puaro 10  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Riaušių anatomija.  
22:00 3 minutės iki kino.  
22:03 Omarų sriuba  N-7.  
23:45 Galvažudys  N-7.(kart.).
01:25 Viktoras  N-7.(kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:25 Moko nuotykiai.
07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.

09:25 Robinzono Kruzo sala.
11:15 Šaunioji beždžionė.
13:05 Kas aš esu? N-7. 
15:35 Tikras vyras  N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Teisingumo lyga  N-7.  
00:30 Bėgančios kortos   N14.  

06:05 Šeimų karai (kart.) N-7.
06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda  (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Nematomos karalystės.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nematomos karalystės.
13:10 Daktaras Dolitlis 3  N-7.
15:05 Lik sveikas, Kristoferi 
Robinai  N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:30 Mechanikas: sugrįži-
mas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Mechanikas: sugrįži-
mas  N-14.
00:45 Švytėjimas  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).

07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-asis etapas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato II-asis etapas. 
10:05 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai.
11:15 Lenktynės aplink pa-
saulį..
12:30 Spec. būrys.  
13:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Kauno „Žalgiris“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“.  
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.
22:30 Kondoras N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:40 Po saulėlydžio (k) N-7.  

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai. 
07:20 Akloji  (k)..
08:50 Rozenheimo policija  
(k) N-7.  
09:50 Danė Lovinski  N-7.  
11:00 Gordono, Džino ir 
Fredo kulinarinės kelionės  
N-7.  
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Užmirštųjų tiltas N14.  
23:10 Numeris 44  N14. 

02:00 Galva pilna medaus 
(k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Praeitis ateičiai N-7. 
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Išpažinimai. 
14:10 Slimų šeimynėlė.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Muzikos talentų lyga 
2021.  
17:00 Talaka. Volha Velička.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Gintautas Umaras. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki spektaklio. 
21:03 „Vasarvidžio nakties 
sapnas“ N-14.
22:45 Žemdirbys (kart.).
00:15 Panorama (kart.).
00:37 Sportas. Orai (kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7.
07:00 Jukono vyrai (kart.) 
N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.

10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Pandų mažyliai.
12:45 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai. 
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 NBA Action.
21:30 Sakramento „Kings“ – 
Dalaso „Mavericks“.
00:00 Žinios.
00:50 Sportas.Orai.
01:00 Belvilio policininkas  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Negaliu tylėti.  
11.00 Atliekų kultūra.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Negaliu tylėti.  

21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
16:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 
05:15 Kasdienybės herojai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Didingas gamtos grožis. 
01:05 Daiktų istorijos (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kubos voratinklis   N14. 
01:00 Sūnus paklydėlis  N14.  

06:15 Transformeria  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  .
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Namas prie vandenyno  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Šeimų karai  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Galingieji reindžeriai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Galingieji reindžeriai  N-7
01:00 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:35 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 

10:35 Naminių gyvulių gyvenimo 
ypatumai (k).
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Krydas 2. N14. 
23:45 Mirtinas ginklas  (k) N-7. 
00:45 Kondoras (k) N-7. 
01:50 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji..
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. 
Viduramžių bausmė  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė..
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2/3 d. Iš elgetos – į turčius 
(Rags to Riches).
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Talaka. Volha Velička. ( 
kart.).
19:30 Ko bijojo Virginia Woolf? 
20:20 Kuršių nerija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis. 
Nuoširdžiai Jūsų.
22:50 Šviesuliai.
23:45 75-eri UNICEF veiklos 
metai. Už kiekvieną vaiką.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Bibliotekininkai  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).

09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:20 Vieniši tėvai  N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Baudžiamasis būrys  N-14.
23:10 Pokipsio siaubas  S.
00:40 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Verslo genas.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.

21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“. 
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 nežVAIRUOK.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Šiandien kimba. Vėdėjas 
Saulius Vigraitis
14:30 Išpakuota.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
19:00 Iš esmės su V. Bruveriu ir 
D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Jos vardas MAMA.
22:30 Radikalus smalsumas.
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Šaro Barsa.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7. 
17:15 . Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Didingas gamtos grožis. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k) N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės 
(k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.

15:30 Raudonas kambarys  
N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės   
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Gernika   N14. 
00:45 Sūnus paklydėlis  N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Tobula nuotaka  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Šešios kulkos  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Šešios kulkos  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Šešios kulkos  N-14.
00:55 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 SekliaiN-7. 
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Operacija Kardžuvė   
N14.  
23:05 Mobilusis (k) N-7.  
01:00 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji..
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Purpurinės upės. Pelenų 
diena  N14.  

23:05 Svajoklė.
00:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Lietuvos kariuomenės 
apdovanojimų ceremonija 
„Lietuvos karžygys 2021“ (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Airijos revoliucija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Bibliotekininkai  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 

N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Saša ir Tania  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Organų vagys  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos.  
07.00 Švyturių žmonės.  
07.30 Lietuvos dvarai.  
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. .
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  

N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Ateities karta.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
19:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Kasdienybės herojai. 
23:00 Jos vardas MAMA.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Šok su žvaigžde (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Didingas gamtos grožis.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k) 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Bus visko.  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tarp žvaigždžių   N-7. 
02:00 Kubos voratinklis (k) N14.  

06:15 Transformeriai N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 1000 žvaigždučių namas  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai   
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Trys įtemptos dienos  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Trys įtemptos dienos  
N-14.
01:15 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k)N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia” 

(32) (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Apuokas (k) N-7. 
11:20 Sekliai (k) N-7. 
12:20 CSI. Majamis  N-7. 
13:15 Mano virtuvė geriausia .
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Mobilusis   N-7.  .
22:55 Krydas 2. (k) N14.  
01:35 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Purpurinės upės. 
Paskutinė medžioklė  N14. 
23:05 Svajoklė.
00:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:20 Kuršių nerija (kart.).
09:30 Šventadienio mintys. 
10:00 Lietuvos kariuomenės 
diena. Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija.
11:10 Gintautas Umaras. 
Vienintelis (kart.).
12:05 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:30 Smalsumo genas (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:25 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Ko bijojo Virginia Woolf? 
(kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Lietuvos kariuomenės ap-
dovanojimų ceremonija „Lietuvos 
karžygys 2021“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos.  
23:10 Stilius.  
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

06:05 Bibliotekininkai  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Iššūkis  (kart.) N-7.
09:20 Saša ir Tania  (kart.) N-7.

10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 12 galimybių 2. Perkrauta  
N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.

21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos tema.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos tema.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu
23:00 Automobilis už 0 Eur.ų
23:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Didingas gamtos grožis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
Publicistinė programa. Ved. 
Giedrius Drukteinis. (subtitruo-
ta, kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k) 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.

13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis  N14. 
00:45 Sūnus paklydėlis  N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Tobula nuotaka  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  N-7.
14:30 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Informatorius   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Informatorius  N-14.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas” (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 5. N-7. 
23:10 Operacija Kardžuvė (k) 
N14. 
01:15 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7.
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Rokas Skjavonė  N14. 
23:10 Svajoklė.
00:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Gintautas Umaras. 
Vienintelis (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Veranda.  
19:30 „Solidarność“. 
Solidarumas, pakeitęs Europą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Mano šuo Kvanka  N-14. 
23:25 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:20 Saša ir Tania  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Pjūklo ketera  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7. 

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 Kelias į turtus.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika   N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Receptų receptai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Kaip pas žmones.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos tema.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos tema.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Gyventi kaime gera 
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?.
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Skilimas   N-14.
00:50 Žmogus, vertas šešių 
milijonų   N-7.  

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k) N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės 
(k) N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Megalodonas. Grėsmė 
iš gelmių  N14. 
23:15 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė  N14. 
01:10 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Farai  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė Islandijoje  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Lietuva – Bulgarija.
21:30 Karibų piratai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Karibų piratai  N-7.
00:30 Smok ir bėk  S.
02:10 Šėtono vaikas 2  S.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 

N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Ginkluotas atsakas   
N14.  
23:25 Rokis 5 (k) N-7. 
01:30 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Šunų rytmetis  N14. 
23:05 Fargo  N14. 
01:15 Rokas Skjavonė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Euromaxx (kart.).
14:15 Kelionių atvirukai.
14:30 Dailusis čiuožimas. 
Rusijos „Didysis prizas“. Šokiai 
ant ledo.  
15:50 Bitelės Uogelės.
16:05 Peliukas Lukas.
16:20 Džiunglių knyga.
16:45 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurolyga per LRT.  
21:45 „Barselona“ – Kauno 
„Žalgiris“.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mano šuo Kvanka  
N-14(kart.).

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).

09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Nedidelė paslauga  
N-14.
00:25 Pjūklo ketera   N-14 
(kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.  
07.00 Kelias į turtus.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Orijaus kelionių archyvai.
06:30 Orijaus kelionių archyvai.
07:00 Orijaus kelionių archyvai.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Krepšinio zona.
19:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:00 Delfi diena.
05:00 Čepas veža.
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gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

šeštadienis 2021 11 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Mano žirafa.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai.  
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Dinas N-14. 
00:40 Skilimas  N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas! 
09:00 Sėkmė tavo rankose.  
09:30 Mes pačios.  
10:00 Alvinas ir burundukai 
4.
11:45 Policijos akademija 
4. N-7.  
13:30 Viena diena Niujorke.
15:20 Ponas Bynas  N-7.  
15:50 Ąžuolas Galiūnas  
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Šrekas Trečiasis.
21:15 Suvaidink mano žmo-
ną   N14.  
23:35 Starskis ir Hečas   
N-7.  
01:40 Megalodonas. Grėsmė 
iš gelmių (k)  N14.  

06:35 Kung fu panda  (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda  (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Nematoma karalystė.
12:30 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo  N-7.
15:00 Baltoji iltis 2  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Baltoji iltis 2  N-7.
17:30 Kalėdų eglutės įžiebimo 
šventė Kaune.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Raudonasis žvirblis  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Raudonasis žvirblis  
N-14.
00:25 Pasekmė  N-14.

06:10 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu (k).
06:40 Lenktynės aplink pa-
saulį (k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:30 Lūšys ir aš. 
11:40 Lenktynės aplink pa-
saulį N-7. 
14:00 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
16:35 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:35 Kodėl mes kūrybingi? 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama   N14. 
22:00 Tamsos baikeris   N14. 
00:15 Visa griaunantis  N14. 

06:30 Informacinių mitų 
griovėjai.
07:00 Praeities kartų liudy-
tojai.  
07:30 Akloji. (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Saros Šarat virtuvė.
12:00 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Kvailelis  N14. 
22:55 Paguoda  N14.  
01:00 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:05 Euromaxx (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Pusryčiai pas kaimy-
ną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kuršių nerija. 
14:10 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:40 Dailusis čiuožimas. 
Rusijos „Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
16:15 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
19:30 Vilniečiai. Alfonsas 
Augulis. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Edipas Karalius  N-14.
22:40 LRT OPUS ore. Grupė 
„Wolfsome“. 
23:45 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.

07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Laukinė Meksika  N-7.
12:40 Delfinai iš arti 
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Tarptautinės dviračių 
treko Čempionų lygos var-
žybos.
22:00 Karštasis kubilas - lai-
ko mašina  N-14.
00:05 Nedidelė paslauga  
N-14 (kart.)
02:25 Ir geri kartais žudo  
N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Mano vieta.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Negaliu tylėti.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.

19.00 Mano erdvė. 

06:00 Mano pramogos vei-
dai. 
06:45 Mano pramogos vei-
dai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis. 
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
16:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:00 Pokalbiai prie jūros.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos vei-
dai.
01:45 Mano pramogos vei-
dai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 

Kvapnūs šonkauliukai 
Šie karšti kvapnūs BBQ 

šonkauliukai patiks kiekvie-
nam mėsos mėgėjui.

INGREDIENTAI:

2 kilogramai šonkaulių;
200 mililitrų barbekiu pa-

dažo (naudojome „Santa Ma-
ria“ BBQ Sauce Smoky Hic-
kory);

30 gramų prieskonių miši-
nio (naudojome „Santa Ma-
ria“ BBQ Rub for Ribs );

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Įtrinkite šonkaulius 
prieskonių mišiniu ir palikite 
marinuotis mažiausiai 30 mi-
nučių.

2. Įkaitinkite orkaitę iki 
150 °C.

3. Pamarinuotus šonkaulius 
sudėkite ant kepimo popieriu-
mi išklotos skardos. Skardą 
pašaukite į vidurinį orkaitės 
lygį maždaug 2 valandoms.

4. Paruoškite kepsninę taip, 
kad kaitra būtų vidutinė ir 

netiesioginė (apie 220 °C), 
(kepti galima ir orkaitėje).

5. Iškeptus šonkaulius dė-
kite į kepsninę ir kepkite už-
darę dangtį apie 10 minučių. 
Praėjus 5 minutėms, apvers-
kite.

6. Aptepkite BBQ padažu ir 
kepkite dar 10 minučių, Praė-
jus 5 minutėms, apverskite.

7. Šonkauliukus išimkite iš 
kepsninės ir po 5 minučių ga-
lite pjaustyti.

Patarimai:
• Patiekite su kepsninėje 

keptomis kukurūzų burbuo-
lėmis.
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radoįvairūs

siūlo darbą

kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas, 
kaminų skardinimas.
Tel. (8-601) 91368.

Autoservisas ieško autome-
chaniko, galinčio dirbti sava-
rankiškai. Mes siūlome tvar-
kingą darbo aplinką, įrankius, 
darbo rūbus ir laiku mokamą 
atlyginimą. Privalumas – tokio 
darbo patirtis, atsakingumas. 

Tel. (8-610) 80800.

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

(Atkelta iš 7 psl.)

Pastatą-mokomąjį korpu-
są, unikalus Nr. 3497-0011-
4018, paskirtis – mokslo, 
pažymėjimas plane 1C2p, 
aukštų skaičius 2, sie-
nos – plytos, bendras plo-
tas 278,55 kv. m, statybos 
metai 1970; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3497-
0011-4020, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 2F1m, sienos – as-
bestcementis su karkasu, 
užstatytas plotas 36,00 kv. 
m, statybos metai 1982; 
pastatą-garažą, unikalus 
Nr. 3497-0011-4030, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, pažy-
mėjimas plane 3G1p, sienos 
– plytos, užstatytas plotas 
33,00 kv. m, statybos metai 
1970; pastatą-garažąs, uni-
kalus Nr. 3497-0011-4041, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 4G1p, 
sienos – plytos, užstatytas 

plotas 32,00 kv. m, statybos 
metai 1970; žemės sklypąs 
0,1740 ha ploto, unikalus 
Nr. 4400-5550-3109,  Švie-
sos g. 1, Kurkliai, Anykščių 
r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina 
– 9763 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 8400 
Eur; žemės sklypo pradinė 
pardavimo kaina – 1000 Eur, 
žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 363 Eur. Kainos di-
dinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 976 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia 
– 2022-01-06, 00.00 val., pa-
baiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-
01-13, 09.00 val. iki 2022-01-
17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: 

Vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarky-
mo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimta-
sis skirsnis); Elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – visuomeninės paskir-
ties teritorijos.

Kitus inžinerinius stati-
nius-sandėliavimo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-5554-
5243, paskirtis kiti inžine-
riniai statiniai, žymėjimas 
plane b1, danga betono ply-
telės, plotas 526,25 kv. m, 
statybos metai – 1980, Kur-
klelių k., Skiemonių sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 6500 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 

garantinio įnašo dydis – 650 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2022-01-06, 00.00 
val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-12-07.

Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas yra Lietuvos Res-
publikai nuosavybės teise 
priklausančiame sklype, kurį 
nuomojasi privatus asmuo (re-
gistro Nr. 44/2415271, kadas-
tro numeris 3430/0002:162 
Katlėrių k. v.). Turtui eksplo-
atuoti aukciono laimėtojas 
sudaro sutartį su žemės skly-
po nuomininku.  

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3491-9000-3028, 
paskirtis pagalbinio ūkio, 
žymėjimas plane 2I1ž, užsta-
tytas plotas – 38 kv. m, sienos 
medis su karkasu, statybos 
metai – 1965, Vilniaus g. 12, 
Anykščiai, Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 210 
Eur. Kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
21 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2022-01-06, 00.00 
val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. 
iki 2022-01-17, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
12-07.

Turto naudojimo sąly-
ga: pastatas yra privačiame 
žemės sklype (registro Nr. 
34/4194, kadastro numeris 
3403/0015:40 Anykščių m. k. 
v.). Turtui eksploatuoti aukci-
ono laimėtojas sudaro sutartį 
su žemės sklypo savininkais.  

Tęsinys kitame „Anykštos“ 
numeryje

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija

Užsak. Nr. 1072.

SkeLBiMaS aPie ŽeMĖS SkLYPO RiBŲ ŽenkLiniMĄ
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 3470/0001:39, esančio Moliakalnio k, Svėdasų sen., savininko 

V.K.. turto paveldėtojus, žemės sklypo Nr. 3474/0002:95, esančio Janonių k., Kavarsko sen. savininkės A.B.J. 
įgaliotus asmenis, žemės sklypo Nr.3474/0002:158, esančio Janonių k., Kavarsko sen. savininkės S.V. turto 
paveldėtus, žemės sklypo Nr.3474/0001:19, esančio Šerių k., Kavarsko sen. savininkės N.L. turto paveldė-
tojus,  kad matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381) 2021-10-19 vykdė žemės 
sklypo kadastro Nr. 3470/0001:468, esančio Moliakalnio k., Svėdasų sen., o 2021-11-10 vykdė žemės sklypų 
projekto Nr. 847-3, esančio Janonių k., sklypo Nr.847-4, esančio Šerių k. ribų ženklinimo darbus. 

Dėl ribų suderinimo prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, 
el. paštu: matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Darau masažus 
kliento namuose. 
Atvažiuoju į kaimo 

vietoves.
Tel. (8-621) 56939.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Mikroautobusu veža žmones 
(8 vietos) ir krovinius (baldus, 
medžiagas; ilgis 3,20 m, plo-
tis 1,70 m, aukštis 1,90 m). 
Važiuoja į kitus miestus.

Tel. (8-603) 01613.

Statybos ir remonto darbai: 
gipso sukimas, įvairių grindų 
dėjimas, plytelių klijavimas, 
tinkavimas, dažymas ir t.t.

Tel. (8-608) 87858.

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDŲ 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

Nuolatinį darbą plataus pro-
filio statybininkui. Atlyginimas 
nuo 1200 Eur, premijos. 
Vairuotojo teisės.

Tel. (8-671) 93491.

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

Reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame pa-
sirašydami trišales sutartis su dar-
bo užimtumo tarnyba dėl finansa-
vimo reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,(8-698) 46745.

Darbuokitės gamyboje 
Panevėžyje,

į darbą iš Anykščių vykite 
neMOkaMai! Patirtis ne-
reikalinga! Atlyginimas 500-
700 Eur/mėn. į rankas. 
Susisiekite tel. (8-653) 34476.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Anykščiuose V. Kudirkos g. -  
radijo imtuvą.

Tel. (8-676) 32444.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

perka

parduoda

„Bajorų žuvis“ 
ne tik kasdieniniam, 

bet ir šventiniam stalui!!! 
Prekiaujame rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 

produkcija.  Mūsų žuvies ieškokite mūsų firminėje parduotuvėje 
Anykščiai Biliūno g. 38, bei kitose savo miesto parduotuvėse.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-605) 06730.

Brangiai miškus išsikirs-
ti arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kaRveS, 
BuLiuS iR TeLYčiaS 

„kRekenavOS 
aGROFiRMOS“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TieSiOGiai PeRka 

MiškĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veRšeLiuS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

auTOMOBiLiŲ 
SuPiRkiMaS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

nekilnojamasis turtas

1,4 ha miško su žeme 
Aukštakalnio v. Debeikių se-
niūnijoje  Anykščių rajone.

Tel. (8-615) 53865.
 
15,26 ha sklypą Gečionių k.

Anykščių r. 
Tel. (8-679) 57028.

49 ha žemės sklypą (su miš-
ku), Anykščių r., Skiemonių 
sen., Vaišviliškių k. Unikalus 
nr. 3430-0001-0202, koordina-
tės 55.4659, 25.1543. 
Kaina 145000 Eur. 

Tel. (8-612) 94492.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 63833.

Mūrinį namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-667) 26361.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, gabali-
nės kuro durpės ir durpių granu-
lės. Didelė kaitra, pristatymas.

Tel.: (8-615) 79101, (8-612) 93386.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Lapuočių, beržo briketus ir me-
džio granules (6 mm). Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Avis (bandos numeris 
20085700133).

Tel. (8-681) 11301.

Bulves - pašarines, maisti-
nes, sėklines. Grūdus. Atveža. 

Tel.: (8-626) 30192, (8-646) 79627.

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

MTZ-80, MTZ-50 variklius 
komplekte ir dalimis. 

Tel. (8-641) 57036.

Traktorius MTZ-50 su krautu-
vu, kaina 2600 Eur ir MTZ-80 
(eksportinis), kaina 2500 Eur, 
vienaašę savivartę priekabą, 
kaina 1300 Eur. 

Tel. (8-641) 57036.

Kita

Priekalą, spaustuvus, gręži-
mo stakles, oro kompresorių, 
bei kitą garažo įrangą.

Tel. (8-685) 10800.

dovanoja
Melžiamą ožką. 
Tel.: (8-604) 27891, 
(8-381) 4-27-33. 
Janina Kežutienė, Rokiškio r.

Dovanoja 2 lovas ir staliuką.
Tel. (8-676) 32444.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FElJETONAS 

anekdotas

mėnulis
lapkričio 20-22 d.d. - pilnatis.

Gomantas, Eibartė, Alberta, 
Honorijus, Norgaudas, 
Tomas, Girenė, Honoratas.

Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

šiandien

lapkričio 21 d.

vardadieniai

oras

-1

+5

lapkričio 22 d.
Cecilija, Cilė, Steigintas 
Dargintė.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

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

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Skelbiama prenumerata 2022-iesiems metams!

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

Prenumeratorių laukia prizai!
Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas 
„Husqvarna“ 120 

Markt II

Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g.19),  Anykščiai).

Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos prizai: 
„Gardena“ sekatorius, trys kepuraitės, trys kaklo gaubtuvai.

Anykščių baseinas „Bangenis“ „Anykštos“ prenumeratoriams 
dovanos dešimt kvietimų į baseiną dviem asmenims, parduotuvė 
„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20) – penkis  20 eurų vertės čekius, 
„9 Gijos“ siūlų parduotuvė - tris 15 Eur vertės čekius, „Phar-
ma Nord“ - 5 pakuotes maisto papildų.

Sūnus klausia tėvo bankininko:
- Tėti, juk pinigai banke yra ne 

tavo, o klientų? Taip?
- Taip.
- Tai tuomet iš kur vila, jach-

ta, mano privati mokykla ir visa 
kita?

- Tuoj paaiškinsiu... Atnešk 
man iš šaldytuvo lašinių gaba-
liuką.

Sūnus atneša.
- O dabar vėl padėk į vietą.
- Na, ir kas iš to?
- O pirštai tai taukuoti liko...

***
Paskaita karo mokykloje. Majo-

ras aiškina apie šarvuočius:
- Maksimalus šarvuočio kulkos-

vaidžio vertikalaus pakėlimo kam-
pas yra 30 laipsnių.

- O kokių laipsnių, Celsijaus ar 
Farenheito? - klausia iš auditorijos.

- Farenheito.
Auditorijoje pasigirsta juokas.
- Juokauju, - pasitaiso majoras. 

- Aišku, kad Celsijaus.

***
Dievas su angelais apžiūrinėja 

studentų bendrabutį per sesiją. 
Žvilgt pro vieną langą - sėdi to-
kie, knygom apsikasę, konspektus 
skaito. Angelai sako:

- Šitie tai tikrai išlaikys egza-
miną.

Dievas prieštarauja:
- Ne, neišlaikys.
Pažiūri pro kitą langą - situacija 

ta pati. Studentai net pajuodę nuo 
mokymosi.

- Na, šite tai jau turėtų išlaikyti, 
- sako angelai.

- Ne, ir jie neišlaikys, - sako 
Dievas.

Angelai stebisi. Pasižiūri pro 
trečią langą - ogi ten chebra geria, 
ulioja, su mergom duodasi.

- Šitie tai jau neišlaikys, - sako 
ir angelai.

- Išlaikys, - prieštarauja Dievas.
- Kaip tai? Kodėl? - nesupranta 

angelai.
- Jie manim pasitiki.

Amiliutė ieško vietos, kur būtų galima pastatyti 
paminklą karaliui Kazimierui Jogailaičiui

Karalaitis šis didingas -
Giminės senos. Garbingas.
Jis Anykščius paminėjo - 
Štempelį tarsi uždėjo. 

Sakė - būsit OiNykčiai,
Ačiū Dievui, ne ,,Nykščiai“.
Gavus šitokią malonę,
Reikia rodyt dėkavonę.

Pastatykime paminklą,
Koks karaliui ir pritinka.
Vietų juk ant Anykščių
Yr vaizdingų ir plačių.

Štai su kardu ir su Vyčiu
Jis prie tilto po žilvičiu -
Smalskaus Žilvino išdrožtas
Šaus į dangų it koks bokštas.

O jei kartais - lyg netyčia - 
Jis nustelbtų kiek bažnyčią, 
Anykščiams tik būt geriau -
Juos aptartų iš toliau.


