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„Kapų plėšikas“ sulaukė bausmės
Anykščių miesto kapinėse moteris apiplėšinėjęs jaunuolis su-

laukė teismo nuosprendžio – plėšikui skirtas dešimties mėnesių 
laisvės apribojimas, tačiau įkalinimo įstaigos jis išvengė.

Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų 
lopšeliui – darželiui sutvarkyti
Rugsėjo 27 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 45-asis Anykščių rajono Tarybos posėdis. Didžiausio anykštėnų išrinktųjų dėmesio su-

laukė sprendimo projektas atsisakyti Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ modernizacijos, o kartu su ja ir tam skirtos Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramos. 

Anykščių savivaldybės Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyrių 
paliko paskutinis specialistas, 
dirbęs prie ankstesnių valdžių. 

Teisingas sprendimas. Kam 
reikalingi skyriui darbuotojai, 
jeigu savivaldybė (pirmą kartą 
rajono istorijoje!) atsisako dviejų 
milijonų eurų paramos, kuri buvo 
skirta vaikų lopšelio – darželio 
modernizacijai. 

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Kabinetų tuštėjimo metas
Braškės, pomidorai ir agurkai 

tiesiai iš Audriaus Juškos ūkio 

Darbo dienomis dirbame nuo 9 
val. iki 17 val. 30 min. (pietų per-

trauka nuo 13 val. 30 min. iki 
14 val.).

Šeštadienį - nuo 10 val. iki 13 val.

Parduotuvė - ant Troškūnų kelio, 
neprivažiavus šiltnamių

Kam braškių?

Rugpjūtį vykusiame Utenos apy-
linkės teismo Anykščių rūmų posė-
dyje kaltinamasis A.K. prisipažino, 
kad moteris kapinėse apiplėšinėjęs 
dėl pinigų, aiškino, kad tai daryti jį 
privertę turimos skolos. 

Tuo metu, kai įvykdė keletą nusi-
kaltimų iš eilės, jaunuolis gyveno Au-
lelių vaikų globos namuose.

„Draugai pasakė, jog kapinėse 
galima iš žmonių pavogti rankines“, 
- apie tai, kaip prasimanyti lengvų 
pinigų, prisipažino sužinojęs kaltina-
masis.

Jaunuolis A.K. teisme aiškino, kad 

pavogęs rankines, paimdavo tik pini-
gus, kitų daiktų jam esą nereikėję

„Norėjau atlyginti nukentėjusioms 
moterims padarytą žalą, tačiau man 
to nepavyko padaryti“, - teismo posė-
dyje kalbėjo jaunasis plėšikas.

Nuo pernai metų lapkričio iki šių 
metų balandžio Anykščių policijos 
komisariate buvo pradėti keturi iki-
teisminiai tyrimai dėl atvirų vagys-
čių, kai moterims kapinėse tvarkant 
kapus, pasidėjus asmeninius daiktus 
ir rankines šalimais, pribėgdavo jau-
nuolis, griebdavo rankinę su asmeni-
niais daiktais ir pasišalindavo. Atlie-

Nuteistas kapų plėšikas šį 
pavasarį apiplėšinėjęs mote-
ris Anykščių rajono kapinė-
se.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

kant ikiteisminio tyrimo veiksmus bei 
išanalizavus miesto vaizdo kamerų 
įrašus, buvo nustatytas įtariamasis – 
Anykščių rajono gyventojas, nepilna-
metis (g. 2000 m.). Sulaikytas įtaria-
masis prisipažino padaręs šias veikas, 
paaiškino, kad tai įvykdė dėl pinigų. 
Apie pirmąją vaikino vagystę praneš-
ta praėjusių metų lapkričio 17 d. Apie 
9.40 val., Anykščių rajone, Svėdasų 
miestelyje, J. Tumo – Vaižganto g. 
1, pareiškėja (g. 1940 m.) buvo ka-
pinėse, pasidėjo rankinę ant gretimo 
kapo, kai staiga pribėgo nepažįstamas 
vyriškis, kuris akivaizdžiai matant 
pagriebė rankinę ir nubėgo peršokęs 
tvorą. Rankinės vertė 30 eurų, ranki-
nėje buvo odinė piniginė, kurios vertė 
20 eurų. 

Politikai taip pat buvo infor-
muoti apie audito metu Anykščių 
rajono savivaldybei pavaldžioje 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ aptiktus pažeidimus bei 
supažindinti su Anykščių rajono 
savivaldybės delegacijos vizito 
Ukrainos Mirgorodo mieste patir-
tais įspūdžiais.

Darbotvarkėje buvo vos 18 
sprendimų projektų tačiau ilgėliau 
Anykščių rajono Tarybos nariai 
stabtelėjo ties klausimu dėl atsi-
sakymo vykdyti Anykščių vaikų 
lopšelio – darželio „Eglutė“ mo-
dernizaciją.

Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“ Ramybės mikrorajone gyvuoja nuo 1976 metų.

Albertas 
Baronas: ilga 
kelionė į  tėviškę

Parama į 
ligoninės 
sąskaitą įkrito 
ąžuoliuko 
sodinimo dieną

Atlaidai. I. Šį sekmadienį, rugsė-
jo 30 d., Anykščių bažnyčioje vyks 
tituliniai šv.Mato atlaidai. Šv.Mišios 
bus aukojamos 9,11 ir 18 val. Atlai-
dų svečias – kunigas Algirdas Dau-
knys.

Atlaidai II. Sekmadienį Viešintų 
bažnyčioje bus švenčiami Šv. My-
kolo arkangelo atlaidai. Šv.Mišias 
aukos Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas. Bus teikiamas Su-
tvirtinimo sakramentas.

Svėdasuose. Sekmadienį, rugsėjo 
30 d., Svėdasuose vyks šv. arkangelo 
Mykolo atlaidai. 9 val. ir 11 val. bus 
aukojamos šv. Mišios. O 12.30 val. 
bibliotekoje dr. D. Dilytės – Staške-
vičienės paskaita „Miškas ir lietuvis 
Simono Daukanto raštuose bei Rai-
mundo Guobio sudaryto albumo 
„Kur giria žaliuoja“ sutiktuvės. 

Atminimas. Spalio 13 dieną vyks 
partizanų pagerbimo renginys, kuris 
prasidės 11 val. 30 min. šventomis 
Mišiomis Adomynės (Kupiškio raj.) 
bažnyčioje. 12 val. bus atidengtas pa-
minklas Algimanto apygardos parti-
zanų vadui Antanui Starkui Montei. 
Paminklas statomas šalia kelio Ute-
na-Kupiškis, prie sankryžos su keliu 
į Adomynę. Kitaip tariant, apie 5 km 
į Kupiškio pusę nuo Svėdasų. 12 
val. 30 min. prie paminklo partizanų 
vadui startuos bėgimo dalyviai. Bė-
gimo trasa drieksis 5 km. Jo finišas 
prie Priepado ežero Šimonių girioje, 
šalia buvusios partizanų vadavietės.

Susitiko. Ketvirtadienį įvyko 
planuotas Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio susitikimas su buvu-
siu Vilniaus meru, Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) partijos pirmi-
ninku Artūru Zuoku. „Kalbėjomės 
apie būsimus rinkimus“ - neslėpė 
K.Tubis. Tačiau jis nekomentavo, ką 
su A.Zuoku sutarė. Lietuvos laisvės 
sąjunga (liberalai) Anykščiuose turi 
formalų skyrių, o K.Tubis ieško par-
tijos, kuri galėtų iškelti jo kandidatū-
rą tiesioginiuose mero rinkimuose. 

Konferencija. Šiandien nuo 
14.30 val. Anykščių siaurojo ge-
ležinkelio stotyje vyks mokslinė 
– istorinė konferencija „Plieno 
džiaugsmas”, skirta 119-ajam siau-
rojo geležinkelio gimtadieniui.
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spektras

Temidės svarstyklės

Muštynės. Rugsėjo 24 die-
ną gautas moters gyvenančios 
Anykščiuose, Ažupiečių g. pa-
reiškimas, kad rugsėjo 20 dieną 
apie 12.30 val. Anykščiuose, 
Šlavės g., jos nepilnametį sūnų 
(g. 2001 m.) sumušė vyras (g. 
2000 m.). Nuo suduotų smū-
gių nepilnametis patyrė mentės 
lūžį, taip pat jam buvo nustatyti 
kaklo ir galvos sumušimai. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Rugsėjo 25 dieną 
gautas vyro (g. 1990 m.) pa-
reiškimas, kad laikotarpyje 
nuo rugsėjo 24 iki rugsėjo 25 
dienos Anykščiuose, Vilniaus 
g., išdaužus jam priklausančio 

automobilio „Opel Corsa“, sto-
vėjusio kieme, galinių durelių 
stiklą, kurio vertė 50 eurų, iš 
bagažinės buvo pavogtas 20 m 
ilgio prailgintuvas, kurio vertė 
20 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Įsibrovėliai. Rugsėjo 26 die-
ną apie 17.45 val., pastebėta, jog 
įsibrauta į vyrui (g. 1973 m.), 
gyvenančiam Vilniuje, Didlau-
kio g., priklausantį namą An-
drioniškio seniūnijos Plikiškių 
kaime, Vanagų g., iš kurio pa-
grobta: benzininis generatorius, 
o iš ūkinio pastato – dviratis, 
kirvis. Padaryta žala - 410 eurai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Grobis. Rugsėjo 27 dieną apie 
6.30 val. pastebėta, kad įsibrauta 

į vyrui (g. 1945 m.) priklausantį 
ūkinį pastatą Troškūnų seniūni-
jos Kirmėlių kaime, Nausodės 
g., iš kurio pagrobta 230 litrų 
žymėto dyzelinio kuro, 20 li-
trų tepalo, benzininis pjūklas, 
benzininė žoliapjovė, 30 metrų 
ilgio ilgintuvo laidas, 7 plasti-
kinės kuro talpos, vyriškas dvi-
ratis. Padaryta žala - 673 eurai.  
    

Meškerės. Rugsėjo 27 dieną 
apie 8.30 val. pastebėta, jog iš 
vyrui (g. 1961 m.) priklausančio 
nerakinto garažo Troškūnų se-
niūnijos Kirmėlių kaime, Lauko 
g., pagrobti įrankiai ir penkios 
meškerės. Padaryta žala - 720 
eurų. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Anykščiuose sunkvežimis 

sužalojo pėsčiąjį. Antradienį, 
rugsėjo 25 dieną, Anykščiuose 
sunkvežimis sužalojo pėsčiąjį. 
Avarija įvyko apie 9.51 val. J. 
Biliūno gatvėje. 50-metis vy-
ras vairavo sunkvežimį „GAZ 
6640“, pakrautą malkomis. 

Kaip skelbia policija, važiuo-
damas ties pėsčiųjų perėja, vai-
ruotojas neatsižvelgė į vežamo 
krovinio svorį, nesugebėjo prieš 
perėją sustabdyti sunkvežimio ir 
partrenkė į pėsčiųjų perėją išėju-
sį 83 metų pėsčiąjį.

Anykščių rajono ligoninės 
Priėmimo skyriuje pėsčiajam 
buvo nustatytas dubens lūžimas 
ir įvairūs kūno sumušimai, jis 
paguldytas į ligoninės Trauma-
tologijos skyrių.

Dėl avarijos pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Vėl yra braškių

Anykštėnai ūkininkai pirmąsias 
braškes pasodino pernai rudenį. 
Olandiški braškių daigai duoda 
du derlius – rudeninį ir pavasarinį. 
Tad viena braškių „karta“ savo am-
žių jau nugyveno. Šis derlius jau iš 
naujų braškių daigų, kurie peržie-
moję derės dar ir pavasarį.

Didžiuosiuose prekybos tinkluo-
se braškių būna kiaurus metus, 
tačiau žiemą galima nusipirkti tik 
atvežtinių uogų. Iš tolimų kraštų 
vežamos uogos - atsparios, nesu-
genda savaitėmis. Tuo tarpu Juškų 

braškes reikia suvalgyti per 4-5 
dienas, už tai jų skonis ir kvapas 
daug tikresni.   

Ūkininkai Juškos aiškina, kad 
braškių kvapui ir skoniui reikalin-
gi temperatūrų kontrastai – dieną 
braškėms geriausia 22–24 laipsnių 
šiluma, o naktį – 6–8 laipsniai. 

Pasirodo, ir praėjusią vasarą, kuri 
buvo ypatingai karšta, ūkininkams 
reikėjo jungti biokuro katilus, tam, 
kad išgarintų drėgmės perteklių 
šiltnamiuose. 

Bendras Juškų šiltnamių plotas – 

Firminėje ūkininkų Juškų parduotuvėlėje šalia šiltnamių vėl 
galima nusipirkti braškių. Ir šiltnamiuose auginamų braškių se-
zonas pakankamai trumpas – pasidžiaugti anykštėnų uogomis 
galėsime tik iki spalio pabaigos. Kaip ir iki tol, parduotuvėje yra 
ir vietoje šiltnamiuose užaugintų agurkų bei pomidorų. Pasak 
Audriaus Juškos, rudeninis braškių derlius nebus ypač gausus, 
planuojama priskinti apie 28 tonas braškių. Joms paskirtas vie-
nas hektaras šiltnamių.

Juškų braškės tiekiamos ir į visus prekybos tinklus, tačiau 
Anykščių „Maximoje“ vargu, ar anykštėnų braškių bus – šios 
uogos tiekiamos tik į aukščiausios kategorijos prekybos centrų 
parduotuves. 

10 ha. Didžiąją jų dalį užima agur-
kai ir pomidorai. 

Šiltnamius šildo du skiedromis 
kūrenami katilai. Vieno iš katilų 
galia 2 MW, kito – 6 MW. Galima 
palyginti – beveik pusę Anykščių 
miesto šildančio biokatilo su eko-
nomaizeriu galia – 5 MW.

Pirmieji 4 hektarų ploto Juškų 
šiltnamiai pastatyti prieš keliolika 
metų, o naujieji 6 ha ploto šiltna-
miai įrengti tik šį pavasarį. Bendra 
naujųjų šiltnamių statybos vertė 
– 10 mln. eurų. Didžioji dalis šių 

lėšų – europinė parama bei ūkinin-
kų pasiskolintos lėšos.

Ūkininkai Juškos yra didžiausi 
Anykščių darbdaviai. Ūkyje dirba 
160 žmonių. Darbą jie turi beveik 
kiaurus metus - tik vėlų rudenį 
jie išleidžiami atostogų, o greit 
po Naujųjų šiltnamiai vėl bunda, 
pradedami sodinti daigai naujam 
derliui.

Beje, darbuotojų nebepavyksta 
susirinkti net ir Anykščių rajone - 
darbininkus ūkininkai vežasi ir iš 
Utenos bei Kupiškio. 

Planuojamas rudeninis braš-
kių derlius - 28 tonos.

Braškės užima 1 hektarą šil-
tnamių, iš 10 esamų.

UAB „NEO Capital“ šios lėšos 
sumokėtos už pastato eksterjero 
apšvietimo idėją ir jos įgyvendi-
nimą.

Bibliotekos pastato apšvieti-
mui bus naudojami dviejų tipų 

Biblioteka įsirengė prabangų apšvietimą
Anykščių L. ir S. Didžiulių 

viešoji biblioteka už 11 031 Eur 
įsigijo bibliotekos pastato eks-
terjero apšvietimo įrangą.

šviestuvai – linijiniai prožekto-
riai ir linijiniai geltonos, žalios 
bei raudonos spalvų šviestuvai su 
LED juosta viduje. Vieni prožek-
toriai apšvies bibliotekos fasado 
mūrinę dalį iš viršaus į apačią, o 
kiti bus tvirtinami aplink langus, 
pabrėžiant jų formas. Kartu su 
apšvietimo įranga yra numatyta 
sumontuoti ir garso kolonėles.

Savo įvaizdžiui skirdama ne-
mažai finansinių resursų, Anykš-

čių L. ir S. Didžiulių viešoji bibli-
oteka kartą jau „perlenkė lazdą“. 
2017 metų pabaigoje bibliotekos 
fasadą „papuošė“ neįprastos iš-
vaizdos iškaba su užrašu „BIB 
OIL TEKA“. Už šią iškabą buvo 
sumokėti 3 000 Eur. Neatlai-
kęs kritikos bangos, kad užrašas 
„BIB OIL TEKA“ skamba keistai 
ir juokingai, Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos di-
rektorius Romas Kutka šių metų 

Numerio tema – alkoholizmas. 
Pagrindinį temos tekstą „Dilema: 
kam rūpi alkoholikai, nerūpintys 
net patys sau?“ parengė iš Juosti-
ninkų kilusi žurnalistė Rasa Mile-
rytė. Rubrikoje „Be diktofono“ – 
filosofo Arvydo Juozaičio tekstas 
„Tėvo Stanislovo žvakė ir šviesa“.

Trys žurnalo puslapiai skirti 
Utenos miesto šventei („L miestas 
sulaukė 757-erių“). Žurnale yra 
interviu su Utenos rajono meru 

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris
Šio žurnalo „veidas“ – anykštėnas verslininkas ir politikas Lu-

kas Pakeltis. „Aukštaitiškam formatui“ L.Pakeltį kalbino žurna-
listė Daiva Goštautaitė.

Alvydu Katinu („Utena - galima 
alternatyva Londonui“). 

Pristatomi ir poetai, gavę An-
tano Miškinio premiją. Viena iš 
šios premijos laureačių jau dešimt 
metų Škotijoje gyvenanti Rūta 
Mikulėnaitė - Jonuškienė („Poetė 
emigrantė visą laiką tėviškę nešio-
jasi širdyje“, autorė – Austėja Šmi-
gelskaitė). Taip pat spausdinamas 
interviu su uteniške poete Regina 
Katinaite - Lumpickiene.  

„Moteriškuose pašnekiuose“ 
Skaistės Vasiliauskaitės - Dan-
čenkovienės interviu su gydomųjų 
akmenų ir garso terapijos specia-
liste Jūrate Gliaudelyte. Į 13 Ro-
berto Aleksiejūno klausimų atsakė 
anykštėnas, matematikos mokslų 
daktaras Giedrius Alkauskas.  

Du eurus kainuojančio žurnalo 
ieškokite visose Utenos regiono 
prekybos vietose. Žurnalas par-
duodamas ir Vilniuje, Panevėžyje, 
Kupiškyje bei Ukmergėje. „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumeruoja-
mas visoje Lietuvoje.  

-ANYKŠTA

vasarą nurodė iškabą įrengusiai 
UAB „Kakava“ sudėlioti iškabos 
raides į savo vietas.

Anykščių rajono biudžetinės 
įstaigos dėl pastatų fasadų ap-
švietimo ėmė tarpusavyje lenk-
tyniauti po to, kai po renovacijos 
fasadą mirgančiomis šviesomis 
pasipuošė Anykščių kultūros cen-
tras. Tiesa, pernelyg iššaukiantis 
apšvietimas netrukus susilaukė 
architektų kritikos.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pavaduotojai. Liberalą Joną Liesį 
ir „tvarkietį“ Remigijų Žemaitaitį siū-
loma skirti Seimo pirmininko pava-
duotojais. Jų kandidatūras parlamen-
tui teikia Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis. Dėl kandidatų balsuos vi-
sas Seimas. Ketvirtadienį parlamen-
tarai priėmė Seimo statuto pataisą 
ir padidino pirmininko pavaduotojų 
skaičių nuo penkių iki septynių. Taip 
pat numatyta, kad ne mažiau kaip du 
vicepirmininkų postai turi priklausyti 
opozicijai. Šiuo metu Seimo vadovy-
bėje yra viena opozicijos atstovė – 
konservatorė Irena Degutienė.

Perėjo. Iš Gintauto Palucko Lietu-
vos socialdemokratų partijos (LSDP) 
į pernai susikūrusią Gedimino Kirki-
lo Lietuvos socialdemokratų darbo 
partiją (LSDDP) perėjo iki 190 narių, 
sako LSDP lyderis. „Nuo 160 iki 190 
žmonių iš 18 tūkst. (perėjo – BNS). 
Pats skaičius tikrai nėra reikšmin-
gas“, – penktadienį Žinių radijui sakė 
G. Paluckas. Pernai LSDP pasitrau-
kus iš valdančiosios koalicijos su 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 
nuo socdemų frakcijos Seime atskilo 
11 narių, taip suformuodami Lietuvos 
socialdemokratų darbo frakciją. Dalis 
šių parlamentarų vėliau tapo šiemet 
įsteigtos LSDDP kūrėjais.

Nesumažino. Seimas pasiprie-
šino mažesniam pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) tarifui, galėjusiam 
atverti kelią pigesnėms odontologi-
jos paslaugoms. Seimas ketvirtadienį 
nepriėmė svarstyti Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pataisos – ją pa-
rengė Sveikatos reikalų komiteto na-
riai konservatorius Antanas Matulas, 
„valstietis“ Raimundas Martinėlis bei 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto atstovas socialdemokratas 
Juozas Olekas. Jie siūlė visoms odon-
tologijos medžiagoms, priemonėms, 
instrumentams bei aparatams nuo 
2019 metų kovo nustatyti lengvatinį 
PVM tarifą. Vietoj dviejų tarifų – 5 ir 
21 proc. – siūlyta taikyti 9 proc. mo-
kestį. 

Grąžino. Buvęs Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros (NMA) vadovas 
Erikas Bėrontas nuo penktadienio 
vėl pradeda eiti NMA vadovo parei-
gas. Žemės ūkio ministras Giedrius 
Surplys, įgyvendindamas teismo 
sprendimą, penktadienį pasirašė įsa-
kymą dėl E. Bėronto grąžinimo į dar-
bą. Po susitikimo E. Bėrontas sakė, 
kad visuomenė neturėtų abejoti teis-
mo sprendimu. „Teismas, turėdamas 
visus dokumentus, paaiškinimus, 
įrodymus, pažymas ir kitus dalykus, 
kurie buvo nežinomi visuomenei, pri-
ėmė galutinį sprendimą, kuriuo pilnai 
yra įsitikinęs. Galvoju, kad neturėčiau 
abejoti ir visuomenė neturėtų abejoti 
teismo sprendimu“, – sakė E. Bėrontas.

Siūlymas. Seimas spręs, ar sušvel-
ninti reikalavimus jaunoms šeimoms, 
norinčioms pirkti būstą didesniuose 
miesteliuose. Tokį prašymą Vyriau-
sybei buvo pateikusi Utenos rajono 
valdžia. Parlamentarai penktadienį po 
pateikimo priėmė svarstyti Finansinės 
paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms 
jaunoms šeimoms įstatymo pataisas 
– šeimoms, norinčioms su valstybės 
parama įsigyti pirmąjį būstą, nulei-
džiama reikalavimų kartelė. Siūloma 
finansinę paramą skirti ir tuomet, kai 
jauna šeima įsigyja pirmąjį būstą re-
gione, kur kvadratinio metro vertė 
yra bent 60 proc. mažesnė už nusta-
tytą didžiausią vertę visoje Lietuvoje. 
Dabar šį riba yra 65 proc. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija šiai pa-
taisai pritaria.
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Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų lopšeliui 
– darželiui sutvarkyti

Kalbino Robertas 
ALEKSIEjūNAS

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija šių metų kovo 
mėnesį su viešąja įstaiga „Cen-
trinė projektų valdymo agentūra“ 
pasirašė finansavimo sutartį dėl 
dviejų Anykščių vaikų lopšelio 
- darželio „Eglutė“ darželinukų 
grupių, mokymų kabineto, spor-
to salės, kalbų ir menų kabineto 
modernizavimo už Europos Są-
jungos struktūrinių fondų lėšas. 
Sutartyje savivaldybė įsiparei-
gojo pakoreguoti esamą techninį 
darbo projektą pagal www.pro-
jektas-aistele.lt rekomendacijas ir 
vizualizacijas, kuriose numatomi 
higienos patalpų perkėlimo į gru-
pės patalpų centrą darbai, spintos 
su landomis vaikams įrengimas 
per visą grupės patalpų peri-
metrą (dviaukštės), privalomas 
visų baldų ir įrangos integravi-
mas į sienas ir atitvaras, privalo-
ma miegui naudoti tik čiužinius 
(miegama ant čiužinių, padėtų ant 
žemės), numatomi privalomi ap-
dailos reikalavimai, šildymo sis-
temos atnaujinimas ir kiti darbai.  
Anykščių rajono savivaldybės 
teigimu, visi šie įsipareigojimai 
padidina grupių modernizavimo 
kainą ir nėra būtini konkrečiu 
Anykščių vaikų lopšelio - dar-
želio „Eglutė“ modernizavimo 
atveju, todėl Anykščių rajono 
savivaldybės administracija kon-
sultavosi su Švietimo ir mokslo 
ministerija, viešąja įstaiga „Cen-
trinė projektų valdymo agentūra“ 
ir tikėjosi, jog Anykščių rajono 
savivaldybei bus padarytos iš-
imtys, tačiau nesulaukusi pa-
lankios informacijos iš minėtų 
institucijų, Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija pa-
skelbė viešąjį pirkimą techninio 
projekto korekcijai įsigyti, kurio 
metu sužinojo, jog projektuoto-
jai techninį projektą siūlo pako-
reguoti už 35 000 Eur be PVM.  
Sužinojusi techninio projekto ko-
rekcijos kainą, Anykščių rajono 
savivaldybė sudarė darbo grupę, 
kuri aiškinosi, ar toliau tikslin-
ga tęsti modernizavimo projek-
tą. Darbo grupė konstatavo, kad 
savivaldybės biudžeto lėšų po-
reikis vienos darželio grupės su-
tvarkymui įgyvendinant projektą 
pagal reikalavimus būtų 81 proc. 
didesnis, nei tvarkant darželio 
grupę tik savivaldybės biudžeto 
lėšomis. Taip pat pabrėžta, kad 
įgyvendinus projektą dviejų gru-

pių ugdytiniams būtų sukuriamos 
išskirtinės sąlygos lyginat su kitų 
grupių ugdytiniais, taigi esą toli-
mesnis projekto įgyvendinimas 
būtų socialiai neteisingas.

„Šiuo Tarybos sprendimu yra 
atsisakoma 174.149,00 Eur Eu-
ropos sąjungos (toliau – ES) ir 
15.366,00 Eur valstybės biudže-
to (toliau – VB) paramos, kuria 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija galėtų pasinau-
doti tik šiam projektui skyrusi 
342.879,21 Eur savivaldybės biu-
džeto lėšų. Pagal turimą techninį 
projektą, tą patį patalpų skaičių, 
tvarkant paprastojo remonto būdu 
ir neprisiimant darželiui nereika-
lingų sprendinių, kurie būtini no-
rint gauti ES ir VB paramą, būtų 
galima sutvarkyti už 263.217,77 
Eur savivaldybės biudžeto lėšų“, 
- „Anykštai“ sakė Anykščių ra-
jono savivaldybės Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vedė-
ja Vilma Vilkickaitė.

Anykščių rajono Tarybos narys, 
socialdemokratas Dainius Žioge-
lis konstatavo, kad vaikų lopšelis 
– darželis „Eglutė“ šiuo metu yra 
„vargingiausias“ Anykščiuose ir 
kalbėjo, kad jo visą pastatą būti-
na remontuoti „rimtai ir greitai“.

Anykščių vaikų lopšelio – dar-
žėlio „Eglutė“ direktorė Jolanta 
Šaučiūnienė kalbėjo, kad įstaiga 
remonto laukia jau ketverius me-
tus.

„Švietimo ir mokslo ministeri-
jos parengti projektai yra pritai-
kyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestams. Tokiame pat darželyje 
ir tokiame pačiame plote Vilniuje 
į vaikų lopšelį – darželį tikima-
si priimti 400 – 500 vaikų, o pas 
mus tikrai daugiau nei 150 vaikų 
nebus“, - dabartinio „Eglutės“ 
modernizacijos projekto nauda 
abejojo J.Šaučiūnienė.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka aiškino, kad 
dėl nutrtaukiamos Anykščių vai-
kų lopšelio – darželio „Eglutė“ 
modernizacijos kaltų savivaldy-
bėje nėra.

„Mes tikrai pasirinkome patį 
ekonomiškiausią variantą“, - ti-
kino A.Gališanka.

Atsisakiusi Europos Sąjungos 
lėšų, Anykščių vaikų lopšelį – 
darželį „Eglutė“ Anykščių ra-
jono savivaldybė jo tvarkymui 
ieškos kitų metų rajono biudže-
te. Skaičiuojama, kad norint iki 
galo modernizuoti šią ugdymo 

įstaigą, iš viso prireiktų 1 511 
639 Eur.

Rugpjūtį užbaigtas Anykščių 
rajono savivaldybei pavaldžios 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žineklis“ auditas už 2015 -2017 
metus atskleidė, kad čia, kaip ir 
sporto ir pramogų centre „Kali-
ta“, netinkamai elgiamasi su lan-
kytojų bilietais. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
Anykščių rajono Tarybos narius 
informavo apie tai, kad audito 
metu VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ nustayta nemažai 
buhalterinės apskaitos įstatymų 
pažeidimų. Vienas iš jų – dėl 
netinkamos bilietų apskaitos. 
Priminsime, kad sporto ir pra-
mogų centre „Kalita“ buvo nu-
statyta, kad čia dirbusi kasos 
darbuotoja lankytojams platino 
padirbtus bilietus.

Anykščių rajono mero pava-
duotojui Sigučiui Obelevičiui 
posėdyje iki kadencijos pabaigos 
nustatytas individualus darbo 
grafikas, kadangi jis papildomai 
dirba Traupio pagrindinės mo-
kyklos mokytoju. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
S.Obelevičius savivaldybėje 
dirbs nuo 8 val. iki 17.30 val., 
antradieniais nuo 10.30 val. iki 
17.30 val., o penktadieniais nuo 
11.40 iki 18.40 val. Pietaus vice-
meras nuo 12.30 iki 13.00 val.

Neseniai iš Ukrainos Mirgo-
rodo miesto sugrįžęs Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas Anykščių 
rajono Tarybos posėdyje dalijosi 
komandiruotės įspūdžiais ir tiki-
no, kad ji buvusi naudinga.

„Ne tik, kaip sakoma, važiuo-
jam vieni pas kitus švenčių švęst, 
bet ir, aišku, turėsime kažkokią 
naudą iš to. Šiuo metu gal mes 
jiems turime daugiau ką perteikt, 
nes pinigų jiems reikės tikrai la-
bai daug, kad pasivytų mus“, - 
konstatavo R.Blazarėnas, leidęs 
suprasti, kad Anykščių rajono 
savivaldybės specialistų kelionių 
už mokesčių mokėtojų pinigus į 
Ukrainą ateityje bus ir daugiau.

Beje, 10 val.turėjęs prasidėti 
Anykščių rajono Tarybos po-
sėdis šįsyk vėlavo maždaug 10 
minučių – jau nebe pirmą kar-
tą anykštėnams sunkiai sekėsi 
susitvarkyti su tūkstančius kai-
navusia elektronine balsavimo 
įranga.

(Atkelta iš 1 psl.)

Taip pat joje buvo grynieji pini-
gai - 40 eurų, mobiliojo ryšio te-
lefonas „NOKIA“, kurio vertė 100 
eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 178 str. 2 d. 

Kovo 23 d. gautas moters (g. 
1949 m.) pareiškimas, kad apie 
11.30 val. Anykščiuose, Vilniaus 
g., naujosiose kapinėse, staiga 
pribėgęs jaunuolis iš jos rankinės, 
kuri buvo padėta ant suoliuko, iš-
traukė raudonos spalvos piniginę, 
kurioje buvo apie 50 eurų, nuolai-
dų kortelės bei pasišalino. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
178 str. 2 d. 

„Kapų plėšikas“ sulaukė bausmės
Kovo 25 d. gautas moters (g. 

1953 m.) gyv. Anykščiuose, J. Ba-
sanavičiaus g. pareiškimas, kad 
apie 14.00 val., būnat Anykščiuo-
se, Vilniaus g. esančiose senosiose 
kapinėse, priėjo nepažįstamas jau-
nuolis ir jos akivaizdoje nuo kapo 
paėmė rankinę, iš kurios pagrobė 
piniginę su 20 eurų. Padaryta 25 
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas pagal LR BK 178 
str. 2 d. Balandžio 9 d. apie 12.30 
val., gautas moters (g. 1952 m.) 
pareiškimas, kad būdama seno-
siose Anykščių miesto kapinėse ir 
tvarkydama kapą pastebėjo, kad 
nepažįstamas jaunuolis pagriebė 
šalia kapo buvusią rankinę ir pa-

bėgo. Rankinėje buvo piniginė su 
maždaug 35 eurais, asmens doku-
mentai, nuolaidų kortelės, akiniai. 
Viso padaryta 100 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 178 str. 2 d.

Vadovaujantis LR baudžiamuo-
ju kodeksu, „kapų plėšikui“ skirta 
galutinė dešimties mėnesių laisvės 
apribojimo bausmė. Per bausmės 
atlikimo laiką A.K. privalės būti 
namuose nuo 22 valandos vakaro 
iki 6 valandos ryto. Teismas jį taip 
pat įpareigojo dviems moterims 
atlyginti padarytą žalą – vienai jų 
gražinti 40 Eur, o kitai – 57 Eur.

-ANYKŠTA

Mūsų vaikai drūtesni: grynas 
oras, naminis maistas...

Jolanta ŠAUČIŪNIENĖ, 
Anykščių vaikų lopšelio – dar-
želio „Eglutė“ direktorė, apie 
vaikų skaičių:  „Tokiame pat dar-
želyje ir tokiame pačiame plote 
Vilniuje į vaikų lopšelį – darželį 
tikimasi priimti 400 – 500 vaikų, 
o pas mus tikrai daugiau nei 150 
vaikų nebus“.

Na, cigarečių šiek tiek galima 
parsivežti...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas, apie bendradarbiavimą su 
Ukraina: 

„Ne tik, kaip sakoma, važiuojam 
vieni pas kitus švenčių švęst, bet ir, 
aišku, turėsime kažkokią naudą iš 
to“.

In vino veritas, o staltieses 
merkit in aqua ir bus sanitas 

Janina MAČIULAITIENĖ, 
staškūniškietė, kritikavo ben-
druomenės lyderius:

„Vynas išgertas, staltiesės mur-
zinos“.

O Kanai, Nica ir net Jūrmala 
turi savo festivalius...

Danius TURSA, Staškūniš-
kio bendruomenės pirmininkas, 
klausė staškūniškiečių: 

„Negi negalime pabūti be festi-
valių?“

Bet žiemą visi skuba namo, o 
vasaros naktys – trumpos

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie Ka-
varsko kryžiaus apšvietimą: 

„Apšvietimo darbus planuojama 
įgyvendinti ateityje“.

Už tai ir nevažiuoja. Bijo, kad 
visi lietuviai į Turkija suskris

Valdas ŽALA, verslininkas, 
apie Anykščių reklamavimą 
Ukrainoje: 

„Kiekvieną dieną iš Lietuvos į 
Turkiją skrenda trys lėktuvai, nors 
Erdoganas Lietuvoje nėra buvęs“.

Jei Baltarusijoje gera šventė – 
Lietuvoje ir taip girdisi

Mindaugas NEFAS, istorijos 
mokslų daktaras, apie Anykščių 
valdžios tarptautinį bendradar-
biavimą: 

„Esu įsitikinęs, kad nuvažiuoti 
į gerą miesto šventę Baltarusijoje 
yra naudingiau nei į Kiniją“.

Kotryna STEPONĖNAITĖ, 
anykštėnė:

- Manau, kad vegetarizmas - 
kiekvieno žmogaus asmeninis 
reikalas, jei jis jaučia, kad neval-
gydamas mėsos geriau jaučiasi, 
tai kodėl gi ne? Manau, kad pati 
galėčiau būti vegetarė, nes ir 
šiaip nevalgau daug mėsos, ta-
čiau nemanau, kad ja tapus kaž-
kas mano gyvenime pasikeistų, 
todėl gerai taip, kaip yra dabar.

Ar galėtumėte 
tapti vegetaru?

Simona STRAŽINSKAITĖ, 
anykštėnė:

- Jau daugiau nei metai esu 
vegetarė. Savo sprendimo nesi-
gailiu, kaip tik džiaugiuosi val-
gydama maistą, kuris nesusijęs 
su jokių gyvūnų mirtimi. Atsisa-
kius mėsos bei žuvies nesulau-
kiau jokių neigiamų pasėkmių, 
nebent tik tai, kad vegetarišką 
patiekalą kartais užtrunka paga-
minti ilgiau nei mėsišką. Labai 
abejoju, ar kada vėl grįšiu prie 
mėsos.

Estera ASAČIOVAITĖ, stu-
dentė

- Esu vegetarė jau 3 metus. 
Niekada nebuvau mėsos mė-
gėja, dažniausiai rinkdavausi 
daržovių bei grūdų patiekalus. 
Esu patenkinta, jog laikausi to-
kio gyvenimo būdo, nes visada 
jaučiuosi žvali, pilna energijos 
bei puikios nuotaikos, neatimant 
kažkam gyvybės.
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- Kurkliuose žmonės kalba, 
kad į „Kurklių karjero“ ba-
las buvo išpilta 4 tonos grūdų. 
Vyksta rūgimas, žūsta žuvys. 
Kokia gresia atsakomybė? Ir 
kokia gresia atsakomybė aplin-
kosaugininkams, jei į tokius 
įvykius nereaguojama, nes te-
ritorija gal yra privati?

- Šis faktas tikrai nėra žinomas, 
tačiau mums žinoma, kad ten 
prieš maždaug dvi savaites duso 

žuvys. Tos kūdros yra privačios 
ir jų savininkai ėmėsi priemo-
nių, kad išvengtų jų dusimo, nes 
tuo jie patys suinteresuoti. Buvo 
statomi siurbliai, pumpuojamas 
vanduo, įsodrino deguonies ir ta 
problema pasibaigė.

- Kiek aplinkosaugininkai 
prisideda prie mokymų ir at-
sakomybių išaiškinimo ūkinin-
kams dėl saugotinos ir saugo-

Dažniausi pažeidėjai – ūkininkai ir žvejai
„ANYKŠTA“ TV kalbino Aplinkos apsaugos departamento 

Utenos valdybos Anykščių aplinkos apsaugos inspekcijos virši-
ninką Arnoldą KAZAKEVIČIŲ. Pašnekovas atsakė į portalo 
anyksta.lt skaitytojų užduotus klausimus.

G.Kazakevičių kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas 
ALEKSIEJŪNAS.

Anykščių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Arnoldas 
Kazakevičius pasakojo, kad šiemet daugiausiai Anykščių rajone 
nustatyta Mėgėjų žvejybos ir mėšlo bei srutų tvarkymo aplinko-
saugos reikalavimų pažeidimų.

mos gamtos išteklių tausojimo 
ir teisingo pramoninio ūkinin-
kavimo suderinimo? Tiesiog 
pasiekia žinios, kad verslinin-
kai, užsiimantys pramonine 
žemdirbyste, vadovaujasi pri-
vačios nuosavybės dispona-
vimo nuostata ir savo žemėje 
elgiasi taip, kaip jiems atrodo 
patogiau, nesaugodami nei 
vertingų šimtmečiais išlikusių 
gamtos objektų, nei natūralios 
aplinkos...

- Organizavome keletą susiti-
kimų su seniūnijų gyventojais. 
Mus kviečiasi ir bendruomenės, 
kad pristatytume reikalavimus 
ūkininkavimui. O stambiuose 
ūkiuose yra atsakingi žmonės, 
kurie viską puikiausiai žino. To-
kių ūkių būna planiniai ir nepla-
niniai patikrinimai, tiriame skun-
dus. Bent jau tie stambieji ūkiai 
puikiai viską žino.

- Ar norminiai aktai leidžia 
automobilius statyti ant miesto 
žalių vejų? Jei ne - kodėl stato-
mi automobiliai Dainuvos slė-
nio prieigose ant vejos Velnių 
festivalio metu? Išmindyti plo-
tai, paliekami teršalai žaloja 
gražų Anykščių gamtos kam-
pelį bei sukuria precedentą, jog 
įstatymai galioja ne visiems.

- Masinių renginių metu lei-
dimus jų organizavimui išduoda 
Anykščių rajono savivaldybė. 
Sutartyse su organizatoriais būna 
apibrėžta, kur gali būti statomos 
scenos, automobiliai. Galioja ir 
kai kurios išimtys dėl renginio 
aptvėrimo. Negaliu pasakyti, 
ar automobilių statymo ženklai 
būna ar ne, bet Kelių eismo tai-
syklės nedraudžia statyti ant 

žalių vejų, jei yra informaciniai 
ženklai.

- Gerbiamasis pareigūne, 
kada pagaliau praregėsite ir 
atkreipsite dėmesį į daržinin-
kų ir sodininkų nusižengimus: 
rudenį ir pavasarį Anykščių 
priemiesčiai skendi aitriuose 
dūmuose, nes daržininkai už-
kuria begales laužų lauželių 
degindami šakas, piktžoles, 
kurias būtina kompostuot, 
visokias šiukšles? Nejau ne-
įmanoma pravest nesusipra-
tėliam pokalbių, pakabint 
skelbimus? Gal pagaliau 
baigtųsi tokie barbarizmai?  
Antras dalykas. Anykščių tur-
gų galima lankyt tik su dujo-
kauke, nes aplinkiniai namai 
kūrena ne malkas, o velniai 
žino ką. Oras neturi būti nuo-
dijamas. Anykštėnai neturi 
jaustis kaip dujų kameroj.

- Žaliąsias atliekas įstatymai 
draudžia deginti miestų ir mies-
telių teritorijose, tačiau kaimuose 
tai nėra draudžiama veikla. Tik 
turi būti išlaikytas 20 m atstumas 
nuo pastatų. Pavasarį pažeidimų 
dėl to mieste ir miesteliuose teko 
užfiksuoti.

O dėl antrojo klausimo. Tik 
dabar prasidėjo kūrenimo sezo-
nas. Gal kažką žmonės ir jaučia. 
Nežinau. Šiaip, kiek esame gavę 
skundų dėl krosnyse kūrenamų 
medžiagų, jie nepasitvirtino šiais 
metais. Vienu atveju buvo užside-
gęs kamino įdėklas ir buvo smar-
kus kvapas, o kitu atveju žmonės 
paprasčiausiai degino pjuvenas.

Visą interviu žiūrėkite portale 
anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠ-
TA“ TV

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga kandidatu į Anykščių 
rajono merus nusprendė kelti 
kadenciją baigusį Anykščių 
ligoninės direktorių Dalį 
Vaiginą. jeigu kas prieš metus 
būtų pasakęs, kad taip įvyks, 
niekaip nebūčiau patikėjęs. 
Kas jau Anykščiuose su vals-
tiečiais nesisieja, tai labiau-
siai D.Vaiginas. Net jaunasis 
liberalas Lukas Pakeltis labiau 
valstietis nei D.Vaiginas. jau 
nekalbant apie Kęstutį Tubį, 
Dainių Žiogelį ir Sigutį Obe-
levičių. 

Skelbiant žinias apie 
D.Vaigino būsimą politika-
vimą, portale anyksta.lt po 
jomis buvo parašyti jau gal 
keli tūkstančiai komentarų. 
Tokio komentatorių dėmesio 
nei vienas Anykščių politikas 
iki šiol nėra sulaukęs. Dauge-
lis gydytoją keikia ir ieško jo 

trūkumų. Komentatoriai rašo, 
komentatoriai - žino. Vienam 
žmogui tiek rūpi D.Vaiginas, 
kad jis jam nuolat skiria eilė-
raščius. Poetas savo eilėse (ir 
prozoje) nuolat mini bezdalus. 
Sako: „šitas senas bezdalas...“  
Nesinorėjo man, kaip tam 
komentatoriui, užsimėgauti 
bezdalais, bet 
neturiu kur 
dingti. Tiesiog 
privalau 
konstatuoti, 
kad bezdalų 
vertė ir jų 
kvapas visai 
nepriklauso 
nuo jų gamin-
tojo amžiaus. 
jei šerno 
kepsnį užgeriate rūgpieniu, tie 
procesai, kurie su jumis vyksta, 
vyksta ne dėl jūsų amžiaus, 
o dėl rūgpienio... Pradarykit 
langus, Panevėžys šitai iškęs. 
Tai - miestas didvyris, matęs 
ir Tulpinius, ir Simo jasaičio 
žmoną...   

Taigi, nuo pirmojo D.Vaigino 
kaip politiko trūkumo - jo 
asmenybės disonanso su 
atstovaujama „valstiečių“ 
partija, atėjau prie antrojo 
- senyvo kandidato amžiaus. 
Šias „Rieves“ kaip tik ir skiriu 
D.Vaigino trūkumų paieškoms 
ir jų analizei.  

Radęs šiuos du D.Vaigino 
trūkumus, išėjau parūkyti. 
Rūkydamas pagalvojau, kad 
D.Vaiginas nerūko, reiktų šį 

faktą pateikti kaip jo trūkumą! 
Mat ir daugelis kitų dalykų, 
kurie metami į viešąją erdvę 
kaip būsimo kandidato į merus 
trūkumai yra kagėbistiniais 
metodais apversta situacija. 
„Gydytojai iš Anykščių bėga, 
ligoniai - bėga (tie, kurie pa-
ralyžiuoti, dantimis kabinasi į 

asfal-
tą ir 
šliaužia 
Ukmer-
gės 
link), 
ligoninė 
– nugy-
venta“ 
- ska-
lambija 
buvusio 

ligoninės direktoriaus kritikai. 
Melas ir tiek. Ligoninė savo 
sąskaitoje turi 700-800 tūkst.
nepanaudotų uždirbtų eurų. Su 
tokiais pinigais net ir Donal-
das Vaičiūnas porą metų galėtų 
vadovauti ligoninei. Ir ope-
ruoti jis pats galėtų - pinigų 
kurį laiką užteks ir jo operuotų 
pacientų reanimacijai. 

Net ne pensininkai prisi-
mena, kokia (ir kur) Anykščių 
ligoninė buvo prieš dvidešimt 
metų ir kaip vyko jos perkraus-
tymas iš buvusių klebonijos 
arklidžių. Kas naujos ligoninės 
statybas ir įrengimą organiza-
vo, turbūt taip pat atsimenate?    

D.Vaiginas - Lietuvos ligo-
ninių asociacijos prezidentas, 
Anykščių vadovų klubo prezi-

dentas... Š...das ne asociacija, 
š...das - ne klubas. Bet pripa-
žinkime, kad 99,9 proc. jau ir 
į pačias ligonines patenka tik 
kaip pacientai (na, geresniu 
atveju kaip pacientų lanky-
tojai, pačiu geriausiu - kaip 
revizoriai), o ką jau kalbėti 
apie gydytojų asociacijas.

Neketinu tapti D.Vaigino 
fanklubo lyderiu, bet mane 
siutina jam metami idiotiški 
kaltinimai. Aš asmeniškai 
įsižeidžiu ir kai tūlas kaimietis 
apie Sergejų jovaišą užbliauna 
„šytas krepšininkas...“ Kažka-
da televizorių bučiavo krep-
šinį žiūrėdamas, dabar savo 
kumyrą keikia. Ir su daktarais 
tas pas - akyse  keliaklups-
čiaujat ir rankas bučiuojat, kai 
nuosavą tulžį ar artimojo vėžį 
reikia pjaustyti. Bet paskui lo-
jat ir tuo didžiuojatės. „Senas 
bezdalas...“ Šlykštu ir tiek.

Ko tikiuosi iš būsimo mero 
D.Vaigino? Pirmiausiai, 
tikiuosi, kad jis medinės pilies 
nestatys. Taip pat tikiuosi, 
kad į Anykščius jis nesistengs 
grąžinti ESO, HEso, „Lidlo“ 
ir t.t. , o verčiau grąžins Daivą 
Gasiūnienę. Kitaip tariant, 
tikiuosi šiek tiek proto, nors ir 
seno, bet sveiko...

P.S.
Tradiciškai primenu, kad aš esu 

liberalas ir šios partijos būsimas 
kandidatas į merus Lukas Pakeltis 
turės dar gerokai pavargti, kad aš 
už jį nebalsuočiau.

...Ligoninė savo sąskaitoje turi 
700-800 tūkst. nepanaudotų už-
dirbtų eurų. Su tokiais pinigais 
net ir Donaldas Vaičiūnas porą 
metų galėtų vadovauti ligoninei. 
Ir operuoti jis pats galėtų - pinigų 
kurį laiką užteks ir jo operuotų 
pacientų reanimacijai...

Laukia. Po to, kai buvo skelbta, 
kad Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis susitinka su buvusiu Vilniaus 
meru Lietuvos laisvės sąjungos (li-
beralai) lyderiu Artūru Zuoku, mero 
patarėjo Donaldo Vaičiūno paklau-
sėme, ar jis nėra kalbinamas eiti į 
A.Zuoko liberalų sąrašą. D.Vaičiūnas 
tikino, kad kol kas kalbos apie jo li-
beralėjimą nėra buvę, o jis vis dar yra 
Darbo partijos nariu. Priminsime, kad 
Darbo partija D.Vaičiūną delegavo į 
Anykščių rajono mero patarėjus, ta-
čiau sunkiai tikėtina, kad šis politikas 
rinkimuose dalyvaus kitame, nei me-
ras K.Tubis sąraše. 

Sąrašas. Tėvynės sąjungos – 
Lietuvos krikščionių demokratų 
Anykščių skyriaus pirmininkas, ra-
jono vicemeras Sigutis Obelevičius 
„Anykštai“ sakė, jog 2019-ųjų savi-
valdos rinkimams bando suformuoti 
maksimalų, 50-ies kandidatų sąrašą. 
Partijos kandidatu į Anykščių rajono 
merus iškeltas pats S.Obelevičius. 
„Sąraše tikrai bus įdomiu pavardžių“ 
- tikino S.Obelevičius.   

Traukiasi. Spalio pradžioje darbą 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriuje paliks vyriausioji 
specialistė Skaidrė Lakačauskienė. 
Šis skyrius yra unikalus, jame nėra 
nei vieno senbuvio, kuris darbą būtų 
pradėjęs prie ankstesnės valdžios. 

Įsiamžino. Keliones po Lietuvą 
pradėjęs būsimas kandidatas į Pre-
zidentus filosofas Arvydas Juozaitis 
„Facebook“-e dalinasi nuotraukomis. 
Vienoje jų – A.Juozaitis su Sąjūdžio 
laikų bičiuliu anykštėnu Audriumi 
Vingriu, nusifotografavęs prie Lajų 
tako.

Nedalyvaus. Ūkio ministro pata-
rėju dirbantis Mindaugas Pauliukas, 
kandidatavęs į Seimą Anykščių – Pa-
nevėžio apygardoje per 2017-ųjų pir-
malaikius rinkimus, rimtai svarstė, ar 
nekelti savo kandidatūros Anykščių 
mero rinkimuose. Vis dėlto, šiomis 
dienomis jis nusprendė, kad 2019-ųjų 
Anykščių savivaldos rinkimuose jis 
bus tik pasyvus stebėtojas. „Manau, 
jog paprasčiausiai nespėsiu ir dirbti 
savo tiesioginį darbą, ir organizuoti 
rinkiminę kampaniją“, - „Anykštai“ 
sakė M.Pauliukas.

Apdovanojimai. Ketvirtadienį  
kaimo turizmo sodyboje „Kankorė-
žis“ vyko jau trečius metus iš eilės 
Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos centro organizuojami apdova-
nojimai „Turizmo gilės“. Išrinkti lai-
mėtojai: „Metų gidas“ – Raimondas 
Guobis; „Metų inovacija“ – Pažintinis 
basų kojų ekotakas; „Metų skonis“ – 
restoranas „5 Taškai“; „Metų pasto-
gė“ – Kaimo turizmo sodyba „Pušų 
takas“; „Metų pažanga“ – Labirintų 
parkas; „Metų projektas vaikams“ – 
Vaikų ir jaunimo literatūros festivalis 
„Nuotykiai tęsiasi“.

Palapinė. Anykščių miesto par-
ke šalia Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės įrengto daržo iškilo ir 
palapinė. Anykštėnai jau spėjo ją 
pakrikštyti „Naujų vėjų daržininko 
- sargo nameliu“. Rugsėjo 25 dieną 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus Audroniaus 
Gališankos įsakymu skirtas finansa-
vimas nevyriausybinių organizacijų 
projektų kofinansavimui. Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės projektui 
„Žalioji erdvė. „Gyvenimo ratas“ iš 
rajono biudžeto skirti 3 120 Eur.
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Kostiumus rekonstravo pagal 
skiautelių pavyzdžius

Kiekvieno Lietuvos regiono tau-
tinis kostiumas šiek tiek skiriasi ir 
turi tam tikrų savitų bruožų: skiria-
si medžiagos, raštai, spalvos, su-
kirpimas, puošyba ir net vilkėjimo 
būdas. Tautinis kostiumas – labai 
svarbus tautos ir valstybės simbo-
lis, ne tik išreiškiantis etninę, bet 
ir atspindintis nacionalinę kultūrą. 
Todėl ne veltui 2017-ieji buvo pa-
skelbti Tautinio kostiumo metais 
Lietuvoje, norint jį populiarinti ir 
dar labiau įprasminti. Lietuvoje 
išskiriami vyrų ir moterų, kas-

Tautinis kostiumas atspindėjo regiono 
ekonominę padėtį jonas STANONIS

Naujasis arsenalas Vilniuje – vienas iš Lietuvos Nacionalinio 
muziejaus filialų. Muziejuje pasakojama apie Lietuvos valstybės 
istoriją, o kitose salėse pristatoma lietuvių etninė kultūra – XVIII 
a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos valstiečių tradicinė buities kul-
tūra, liaudies menas, kryždirbystė. Ekspozicijoje atkurti XVIII 
a. – XIX a. pabaigos valstiečių gyvenamojo namo patalpų inter-
jerai – dūminės pirkios asla, kamara, gyvenamosios patalpos su 
kraičių skryniomis, mediniais vaikiškais žaislais.

dieniniai ir išeiginiai, žieminiai ir 
vasariniai drabužiai. Išeiginiai dra-
bužiai paprastai būdavo naujesni, 
siuvami iš gražesnės, kokybiškes-
nės medžiagos, labiau puošiami. 
„Tai, ką matote Naujajame Arse-
nale, yra daugybės metų Lietuvos 
nacionalinio muziejaus tekstilės 
atkūrimo darbas. Kai kurie kostiu-
mai buvo atkurti iš surinktų skiau-
telių. Per kostiumą dažniausiai 
pateikiama kultūra, nes drabužis 
atspindi ir materialinę padėtį, ir es-
tetinį suvokimą, ir socialinį statu-
są. XIX a. kūrėsi etniniai regionai, 
kuriuos ir dabar Lietuvoje galime 
išskirti: Aukštaitija, Dzūkija, Su-
valkija, Žemaitija ir Mažoji Lietu-
va.“, - pasakojo Naujojo Arsenalo 
darbuotoja Nemira Gutautienė.

Turtingiausio regiono – 
turtingiausias kostiumas

Antrajame muziejaus aukšte salė 
skirta būtent tautiniam kostiumui: 
„Aukštaitija yra išsaugojusi ište-
kėjusios moters galvos apdanga-
lą – nuometą. Merginos nešiojo 
šviesesnių spalvų drabužius, juose 
atsispindi ir bajoriško kostiumo 
elementų. Dzūkijoje išskiriami 
vasariniai ir žieminiai kostiumai. 
Turtingiausias regionas – Suvalkija 
– išsiskiria ir turtingiausiu kostiu-
mu. Jam būdingos suvalkietiškos 
kaišytinės prijuostės. Skiriasi kos-
tiumų spalvos, siluetai. Žemaitijai 
būdingas pilnesnis siluetas. Ma-
žojoje Lietuvoje siluetas lieknes-
nis, daug tamsių spalvų, valstiečių 
mada griežtesnė. Kitas išskirtinis 
dalykas – dalmonai – pridėtinės 
kišenės, kurios buvo šventinio 

kostiumo dalis. Jie dažnai siuvinėti 
karoliukais, įvairiais raštais. Vaka-
rų Lietuvoje mada modernesnė, ją 
greičiau pasiekdavo stiliaus naujo-
vės.“ – detaliau apie Lietuvos etni-
nių regionų valstiečių madas pasa-
kojo muziejaus gidė.

Atkurtose pirkiose tvyro dūmų 
kvapas

Kad XXI a. žmonės lengviau 
įsivaizduotų senolių gyvenimą, 
muziejuje įrengti ir keli nedideli 
kambariai, vaizduojantys tautinį 
kostiumą jo natūralioje aplinkoje. 
„Kambariuose vaizduojama Va-
karų Lietuvos, Žemaitijos regiono 
gyventojų buitis. Jiems būdingi 
baldai, užtiesalai. Jei įeitumėme į 
žemaitišką namą, pirma pakliūtu-
mėme į kaminą. Tiesiai ant žemės 
įrengtas židinys, o dūmai išeina 
per angą stoge. O pečius buvo 
statomas specialiai duonai kepti ir 
šildyti kitas patalpas. Žemaitijoje 
ir Suvalkijoje žemė dažniausiai 
nebuvo derlinga.“ – sakė gidė. Ki-
tas atkurtas kambarys – kamara. 
Tai – ūkinės paskirties patalpos: 
„Atkreipkite dėmesį, kad langeliai 
namuose nedideli, nes stiklas ilgą 
laiką buvo prabanga.“ – pasakojo 
moteris. Nesusilaikiau nepaklau-
susi, ar man vaidenasi, ar priėjus 
prie dūminės pirkios tikrai kvepia 
dūmais ir tošimi – gidė šypsojosi, 
jog specialių kvapiųjų medžiagų 
nenaudoja, tačiau visai įmanoma, 
kad medis, iš kurio pagaminti re-
konstruoti kambariai, yra prisigė-
ręs dūmų kvapo.

Mediniai žaislai nereiškė 
liūdnos vaikystės

Dabar plačiai paplitęs posakis 
„žaisti mediniais žaislais“ XIX 
a. Lietuvoje toli gražu nereiškė 
nei skurdo, nei sunkios vaikystės. 

Moterų ir vyrų tautiniai kostiumai priklausomai nuo etninio 
regiono turtingumo ir tradicijų skyrėsi spalvomis, raštais ir si-
luetais.

Vienas iš muziejuje „įrengtų“ etninių lietuviškų kambarių.

Senųjų lietuviškų laikraščių ir knygų egzemplioriai.  Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Naujajame Arsenale eksponuo-
jama nemaža lietuviškų vaikiškų 
žaislų kolekcija: „Populiarūs ber-
niukų žaislai – akėčios, plūgas, 
jautis. Taip buvo tarsi ugdomi 
darbo sugebėjimai.“ – pasakojo N. 
Gutautienė. Lietuvos nacionalinio 
muziejaus tradicinių žaislų rinki-
nys yra didžiausias Lietuvoje. Jį 
sudaro XIX a. pabaigoje – XX a. 
viduryje daryti žaislai, kurie yra 
skirstomi pagal siužetus: lėlės, 
baldai, gyvūnai ir paukščiai, namų 
apyvokos daiktai, darbo įrankiai, 
ginklai ir malūnai. Pačius primity-
viausius žaislus iš bulvės ar buroko 
pasidarydavo patys, išpjaustydami 
figūrėles. Žaislai ir žaidimai ugdė 
vaiko kūrybiškumą ir fantaziją, kai 
kurie lavino protinius sugebėjimus 
– tokie buvo kryžiokėliai iš tam ti-
kra tvarka sunarstytų tašelių.

Lietuvių kryždirbystę įvertino 
UNESCO

Muziejuje pristatoma ir kryž-
dirbystė: už Lietuvos etnografinių 
regionų kambarių Naujajame Ar-
senale salė skirta ir krikščionybei. 
Čia – baltos sienos, nukabinėtos 
gausybe religinės tematikos me-
dinių skulptūrėlių: „Tai – dvasinės 
kultūros dalis. Lietuvių kryždir-
bystė labai aukštai įvertinta UNES-
CO, įtraukta į Žmonijos žodinio ir 
nematerialaus paveldo sąrašą (aut. 
past. 2001 m.). Šis menas gyvas iki 
šiol – ne tik kryžiai, bet ir medi-
nės skulptūros. Muziejuje galima 
pamatyti daug Marijos, angelų, 
Jėzaus, kitų šventųjų skulptūrų, 
kurios buvo koplytėlėse. Daug 
skulptūrų pakliuvo į muziejus, nes 
tarybiniais laikais jos masiškai nai-
kintos.“ – sakė N. Gutautienė. 

Kryždirbystė - gyva žodžiu ir 
praktiškai perduodama liaudies 
meno tradicija. Tradiciniai lietuvių 
kryžiai – tai unikalūs statiniai su 
architektūros, skulptūros, kalvys-
tės, kartais netgi primityviosios 
tapybos elementais. Kryžiai gele-
žinėmis viršūnėmis, ornamentuoti 
kryžiai, „saulutės“, įvairių siužetų 
medinės skulptūros – visa tai lai-
koma vertingiausiu lietuvių liau-
dies meno palikimu. Kryždirbystės 
amato niekada nebuvo mokoma 
mokyklose – paminklus kuria sa-
vamoksliai meistrai.

„Knygose išlikusi praeitis“

Šiuo metu Naujajame Arsenale 

Muziejuje galima pamaty-
ti ir XIX – XX a. lietuviams 
būdingus verpimo ratelius, 
audinių pavyzdžius. Pranui MOTIEJŪNUI

Priimkite nuoširdžius 
užuojautos žodžius, mirus 
broliui Vladui.

Kaimynai

užjaučia

eksponuojama ir advokato Jau-
niaus Gumbio kolekcija „Knygose 
išlikusi praeitis“. 2012 metais Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje 
pradėtas parodų ciklas „Muziejus 
ir kolekcininkas“. 2016 metų rug-
sėjį – 2017 metų sausį buvo pri-
statyta advokato, bibliografo, dr. 
Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės 
paroda „Surinkta ir išspausdinta“. 
Šiuo metu Naujajame Arsenale 
galima pamatyti senųjų Lietuvos 
ir lituaninių knygų kolekcijos dalį. 
Didžioji parodos dalis – žymių 
Lietuvos autorių veikalai, parengti 
ir išspausdinti Lietuvos, ar kituo-
se Europos miestuose. Taip pat 
eksponuojami ir užsienio autorių 
veikalai, kuriuose rašoma apie Lie-
tuvą. Seniausi parodos eksponatai 
datuojami XV a., o naujausi 1904 
m., kai buvo panaikintas lietuviš-
kos spaudos draudimas. 

Svarbiausia iš eksponuojamų se-
nųjų lietuviškų knygų – Jono Bret-
kūno „Postilė“. Parodoje lankyto-
jai gali pamatyti ir daug kitų retų 
knygų, tokių kaip Alberto Kojela-
vičiaus – Vijūko „Lietuvos istori-
ja“, Motiejaus Valančiaus istorinį 
veikalą „Žemaičių vyskupystė“ ir 
daug kitų. Dar vienas kolekcijos 
pasididžiavimas, kurį verta pa-
minėti, yra inkunabulas, 1496 m. 
Augsburge vokiečių kalba išleista 
Hartmano Šedelio knyga „Kronikų 
ir istorijų knyga“, kuri yra vienas 
pirmųjų spausdintų Lietuvos isto-
rijos šaltinių.
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Rubrika 

Prieš mėnesį baigėsi Staškūniškio 
seniūnaitės Justinos Palubinskienės 
kadencija. Panašu, kad jauna mote-
ris tvirtai apsisprendė nebebūti bok-
so kriauše. Ją, o ypač Staškūniškio 
bendruomenės pirmininką Danių 
Tursą supykdė straipsnis laikraštyje 
„Šilelis“, kuriame rašyta, kad ben-
druomenė yra neveikli, net šventės 
nesuorganizuoja. Po to straipsnio 
dabartiniai bendruomenės lyderiai 
įsižeidė, apkaltino buvusią bendruo-
menės pirmininkę Janiną Mačiu-
laitienę, neva ji pasiskundusi „Šile-
liui“. Tiesa, per penktadienio renginį 
D.Tursa J.Mačiulaitienės atsiprašė. 
Sakė jis po teksto pasirodymo skam-
binęs „Šilelio“ žurnalistei Dalinai 
Rupinskienei ir bandė aiškintis, 
bet pastaroji jo neklausė. Pasak 
D.Tursos, jis buvęs Darbo partijos 
narys, o „Šilelio“ žurnalistė – viena 
iš partijos skyriaus vadovų. Staškū-
niškio bendruomenės pirmininkas 
tiesiogiai neįvardindamas bandė aiš-
kinti, kad blogu žurnalistei tapo po 

to, kai pasitraukė iš Darbo partijos.
Kurklių seniūnas Algimantas 

Jurkus eiti į seniūnaičius įkalbinė-
jo atėjusius į susirinkimą. Tačiau, 
akivaizdu, kad seniūnas žinojo, jog 
niekas į seniūnaičius nekandidatuos, 
todėl buvo pasiruošęs ėjimą žirgu. Į 
seniūnaičius jis pasiūlė Linos Kaz-
lauskaitės kandidatūrą, neva mote-
ris davė žodinį sutikimą užimti šias 
pareigas. Pradžioje staškūniškiečiai 
balsuodami lyg ir pritarė kandidatū-
rai, bet paskui ironiškai juokėsi, kad 
L.Kazlauskaitė ne tik kad ne staškū-
niškietė, bet net ir ne Kurklių, o Ka-
varsko seniūnijos gyventoja. Tada 
seniūnas nusprendė laikyti balsavi-
mo rezultatus negaliojančiais.

D.Tursa vis grasino, kad jeigu 
J.Palubinskienė nebebus seniūnaite, 
tai jis neliksęs bendruomenės pirmi-
ninku. Tačiau, seniūnaitė, pavargusi 
nuo rietenų, net nesileido įkalbinėja-
ma likti dar vienai kadencijai. 

Seniūnaičio rinkimams reikėjo 
15 staškūniškiečių, kad rinkimai 

būtų galiojantys turėjo dalyvauti 5 
proc. kaimo gyventojų. 15-ojo su-
sirinkimo dalyvio teko lukterėti, jis 
ragintas greičiau atvykti skambinant 
telefonu.

Tačiau, seniūnaičio problemą 
staškūniškiečiai trumpai sprendė. 
Didžiąją laiko dalį jie aiškinosi 
santykius, nors, pasak susirin-
kimo dalyvių, pačių aršiausiųjų 
bendruomenės lyderių kritikų tą 
kartą ir nebuvo. 

„Vynas išgertas, staltiesės mur-
zinos“ - apie šarvojimo salę emo-
cingai kalbėjo buvusi bendruome-
nės pirmininkė J. Mačiulaitienė. 
„Aš 15 metų alkoholio nevartoju“ 
- iš vietos pašoko D.Tursa. Beje, 
jis ne tik bendruomenės pirminin-
kas, apsaugos darbuotas, bet dar ir 
kultūristas.            

Staškūniškiečiai aiškinosi ir 
kažkokią mistinę istoriją apie tre-
niruoklius bažnyčioje. Vieni sakė, 
kad treniruokliai bažnyčioje buvo 
tik vieną dieną, kiti aiškino, kad 

Geri buvo rinkimai. Tik muštynių trūko... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienio vakarą važiuodamas į Staškūniškio (Kurklių sen.) seniūnaičio rinkimus buvau pik-
tas. Ko ten važiuoti? Susės staškūniškiečiai, nubalsuos ir baigtas kriukis. Tačiau, pasirodo - nieko 
panašaus. Renginys buvo smagus, bendruomenės atstovai garsiai šaukė, kaltino vieni kitus: neva 
kažkas bendruomenės vyną išgėręs, kažkas treniruoklius į bažnyčią sunešęs, kažkas laikraščiui „Ši-
lelis“ nesąmonių prišnekėjo. Iki visiško žurnalistinio darbo sėkmės trūko tik muštynių...  

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus kandidate į Staškūniškio seniūnaičius buvo paruošęs ... Ka-
varsko seniūnijos gyventoją.

Justina Palubinskienė pa-
vargo būti bokso kriauše.

ir patys kunigai nėra šventi. Dar 
jie diskutavo apie tai, kad jų kai-
mas yra sugadintas. „Sugadintas 
mūsų kaimas“ - sakė vienas. „Visi 
kaimai tokie“; „Norėtoje laisvės 
– gavote“; „Tie, kas griovė kolū-
kius, už tai gavo didelius pinigus“ 
- buvo beįsižiebiančios globalios 
diskusijos, tačiau paskui vėl grįžta 
prie vietos gyvenimo.

Staškūniškiui pasirodo labai ak-
tuali kokia nors šventė. D.Tursa 
aiškino, kad jis nekenčia išgertu-
vių, todėl šventės nerengs. Seniū-
nas A.Jurkus įkalbinėjo, kad reikia 
šventės, ir muziką , t.y. kapeliją jis 
iš Kurklių šventei atvežtų. „Negi 
negalime pabūti be festivalių?“ - 
retoriškai klausė bendruomenės 
pirmininkas D.Tursa. O pusamžis 
vyriškis, kuris, regis, laikomas 
kaimo išminčiumi, kratė galvą: 
„Ne. Negalime“. Šis vyras ban-
dė aiškinti, kad šventė reikalinga 
bendruomenės sutelkimui, o, kai 
vėl prasidėjo rėksmai, jis išsku-
bėjo iš salės. O D.Tursa sakė, kad 
jam ne šventės galvoje, jam reikia 
vagis gaudyti.

Renginio finale kelios mote-
rys viena per kitą vėl rėkė apie 
staltieses, vyną, puodelius ir t.t. 
D.Tursa išgirdęs priekaištą, kad 

Šią paramą Anykščių ligoninei 
pervedė vokiečių verslininkų Hil-
des ir Rolfo Schaap šeima. Su šiais 
Heko miesto, esančio Šiaurės Rei-
no Vestfalijoje, verslininkais gydy-
tojas D. Vaiginas jau daugelį metų 
draugauja asmeniškai. 

Ponai H. ir R. Schaap 6 000 
eurų Anykščių ligoninei surinko 
per savo 50 metų vestuvių jubilie-
jaus šventę. Kvietimuose svečiams 
buvo įrašytas jubiliatų prašymas 
nenešti jokių dovanų, o verčiau 
paaukoti Raudonajam Kryžiui ir 
Anykščių ligoninei.

„Šie žmonės yra seni Anykščių 
draugai. Su jais ryšius per Rau-
donąjį Kryžių ir išeivį Stasį Čir-
pų užmezgė dar buvęs Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Antanas Bražėnas. Gal kokiais 
1998 metais, mero Sauliaus Nefo 

jis nepasirūpina žvakių šarvojimo 
salėje uždegimu buvo priblokštas. 
„Ar aš klapčiukas?“ - šaukė kul-
tūristas. Moteriškės dar riejosi ir 
lipdamos laiptais. Bet aš tuo metu 
ėmiau kibinti suaugusiųjų dramas 
stebėjusią kokių pusantrų metų 
gražuolę... 

Beje, kai prieš renginį fotogra-
favau jaunus vyras, vienas piktai 
mestelėjo: „Į pirmą puslapį mane 
dėsit“. Sakiau: „Pirmą puslapį 
galiu pažadėti, nebent surengsit 
muštynes. Pageidautinas ir seniū-
no dalyvavimas jose“. Ne vieto-
je, sakyčiau, pajuokavau. Ne tiek 
daug iki muštynių tetrūko...

Parama į ligoninės sąskaitą įkrito ąžuoliuko sodinimo dieną Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Simboliška, tačiau rugsėjo 17 - ąją, paskutinę Daliaus Vaigino 
direktoriavimo Anykščių ligoninei dieną, kai 21 metus ligoninei 
vadovavusį vyriausiąjį gydytoją pasodindami ąžuoliuką ligoninės 
kieme pagerbė rajono Vadovų klubo nariai, ligoninės sąskaita pa-
sipildė 6 000 eurų. 

„Padėkos Dievui diena už auksinį vestuvių jubiliejų“, - taip  
kvietimą į šventę įvardino verslininkai iš Vokietijos Hilde ir Rolf 
Schaap. Galbūt todėl, kad santuoką laimino Dievas, svečių do-
vanos šia proga skirtos humanitarinei pagalbai.

laikais, į Heką, vyko net anykš-
tėnų delegacija”, - apie tai, iš 
kur atsirado geradariai vokiečiai, 
„Anykštai“ pasakojo gydytojas D. 
Vaiginas. 

Vokiečiai nuolat rinko ir siun-
tė Raudonojo Kryžiaus Anykščių 
skyriui ir Anykščių ligoninei įvai-
riausius daiktus – vežimėlius neį-
galiesiems, rūbus, aukojo pinigus. 
Per tą laiką dalykiniai santykiai 
peraugo į šiltą bičiulišką ryšį. 

,,Šią vasarą aš buvau pakvies-
tas dalyvauti ponų Hildės ir Rol-
fo vestuvių jubiliejaus šventėje. 
Šventėje dalyvavo per šimtą žmo-
nių. Džiaugiuosi, kad mano kelio-
nė į Vokietiją nieko nekainavo nei 
ligoninei, nei rajonui, tačiau davė 
pastebimą rezultatą. Už vokie-
čių paaukotus pinigus galėsime 
kompiuterizuoti ligoninės darbo 
vietas, nes nei valstybė, nei savi-
valdybė tam neskiria pakankamai 
lėšų ir dėmesio“, - kalbėjo buvęs 
Anykščių ligoninės direktorius, 
dabar ligoninėje gavęs galimybę 
tik kelias valandas padirbėti gy-
dytoju ortopedu traumatologu.

Gydytojas Dalis Vaiginas yra 
susižavėjęs vokiečių huma-
nistinėmis idėjomis.

Staškūniškio bendruomenė išradingai puošia gyvenvietės 
aplinką.            Autoriaus nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Jorindė ir Joringelis 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Stebuklingi metų laikai. 
Naujoji Anglija 
13:00 Singapūras – klestintis 
atogrąžų rojus. Laukinės gam-
tos apsuptyje 
13:55 Puaro N-7
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Leitis. N-7
21:50 Suknelė vestuvėms N-7
23:30 Akistata su dinozaurais 
N-7
00:50 Stebuklingi metų laikai. 
Naujoji Anglija (kart.).

06:25 Dienos programa.
06:30 “Madagaskaro pingvinai” 
(k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 

07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda” 
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:20 Misija “Karvės” 
10:50 Netikšunis 
12:30 Galaktikos gelbėtojai N-7
14:30 Ieškokit Gudručio! N-7
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 Lūžio taškas N-7
00:10 Gyvų neliks S

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detektyvas” 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Mėnulio princesė” N-7
13:35 “Knygų vagilė” N-7
16:10 “Simpsonai” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Paskutinė tvirtovė” N-14
00:10 “Marsietis” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio rink-

tinė (k). 
07:30 “Gyvūnijos stebuklai” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato etapas. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Katės ar šunys? Kas 
geresnis” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino 
išbandymai” N-7
12:50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietkabelis. 
19:30 Nepaprasti italų nuotykiai 
Rusijoje N-7
21:40 “Juodasis sąrašas” N-7
22:40 “Gyvi numirėliai” N14
23:40 Kario kumštis (k) N14
01:20 “Ekstrasensų mūšis” (k) 
N-7

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” (k) 
07:50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
08:50 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” (k) 
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
10:35 “Būrėja” (k) 
11:10 “Akloji” (k) 
11:40 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:10 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Imperatorė Ki” 
21:00 Oušeno tryliktukas N-7
23:25 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas N-7
01:15 “Begėdis” (k) S

 
 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
08:30 Krikščionio žodis. 
08:45 Kelias. 
09:00 Euromaxx. (kart.).
09:30 Neribotos žmogaus ga-
limybės 
10:00 ARTS21. 
10:30 Pradėk nuo savęs. 
11:00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
11:30 Durys atsidaro.
12:00 Teatras. 
13:00 Linija, spalva, forma. 
13:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
14:00 Legendos. 
14:45 Šventadienio mintys 
(kart.).
15:10 Greta milžinų. Dainų 
šventės folkloro dienos „Didžių 
žmonių žemė“ šventinis kon-
certas.
17:05 Dar penkios minutės 
nakties. 
18:00 Nes man tai rūpi. 
18:45 Mano tėviškė (kart.).
19:00 Mūsų miesteliai. 
Pivašiūnai. 
20:00 Nebaigtas stebuklas. 
22:00 Joana Daunytė: 
Dangiškoji arfa. 
23:30 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
00:15 Skerdykla Nr. 5 (kart.).

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos” 
08:30 “Geriausios draugės” 
09:00 “Pižamų herojai”. 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė”. 
10:00 “Lego Nindžago” 
11:00 “Drakonas” (kart.)
11:25 “Žadintuvas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” 
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Sveikatos medis”. 
16:00 “Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Šeimos paslaptis 2” N-7
20:00 “Bremeno muzikantai” 
20:25 “Tobikas ir kaladėlė” 
20:40 “Reksas”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”. 
21:00 “Jaunikis siaubūnas” N-7
22:50 “Emos Fylding archeolo-
ginė mįslė. Pagieža” N-7 (kart.)
00:30 “Šeimos paslaptis 2” N-7 
(kart.)

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas” N-7
10:30 “Planetos talentai” 

11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse” N-7
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “X failai” N-14
00:00 “Ponas ir ponia Smitai” 
N-14 (kart.)

10.00 „Pasaulio turgūs. 
Barselona“. N-7.
10.35 „Pasaulio turgūs. Tel 
Avivas“. N-7.
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11: 50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7
13.50 „Širdies plakimas“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
16.55 2018 m. “Formulės-1” 
čempionatas. 
18.00 Žinioi.
18.27 Orai.
18.30 „Namas prie šaltinio“ N-7.
20.00 Žinios.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Namas prie šaltinio“ N-7.
21.00 “24/7”. 
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Šėtono medžioklė“ N-7
00.40 „Širdies plakimas“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis N-7 
10:20 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. N-7. 
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Genijus. Einšteinas N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai”  
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  

16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Kaip Liveta pasakys.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas N14 
00:35 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Inoekspertai”. (kart.) 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Visi mes žmonės”.  
20:30 “Moterys meluoja geriau” 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Kobra 11” N-7 
23:00 “Blogas policininkas” N-7 
00:05 “Nuodėmių daktaras” N-7 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 

(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:30 Info diena. 
21:00 Projektas “Monstras” N14 
22:40 Nepaprasti italų nuotykiai 
Rusijoje (k) N-7 
00:45 “Juodasis sąrašas” (k) N-7 

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Būrėja” (k)  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 

19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 “Aukštakulnių kerštas”  
23:00 Pasižadėjęs kitai N14 
01:10 Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Tik nereikia policijos N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“. (kart.). 
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:45 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.). 
08:00 Detektyvė Miretė (kart.). 
08:10 Aviukas Šonas 5  
08:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Savaitė.  
13:10 Vilniaus Balio Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos 
70-mečio jubiliejinis koncertas. 
(kart.). 
14:30 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. (kart.). 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11  
15:40 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 2  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:15 Giminės po 20 metų.  
19:00 ARTi.  
19:15 Premjera. Iš arti. Escobaras  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  

21:20 Sportas. Orai  
21:30 Premjera. Varšuva, 44-ieji 
N-14 
23:30 Istorijos detektyvai.  
00:15 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bremeno muzikantai” 
(kart.) 
06:55 “Tobikas ir kaladėlė” (kart.). 
07:10 “Reksas”. (kart.). 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.). 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:35 “Tavo augintinis” (kart.) 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:05 “Jaunikis siaubūnas” N-7 
(kart.) 
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė” (kart.). 
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Neišmoktų pamokų šalyje”  
20:25 “Paklydėlės papūgos su-
grįžimas”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Kita žmona” N-7 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7 
07:00 “Topmodeliai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Autopilotas”. (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 

10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”. 
21:00 “Padangių akis” N-14 
23:00 “Neramios sielos” N-14 
01:05 “Daktaras Hausas” N-14

05.55 Programa. 
05.59 TV parduotuvė. 
06.15 Grilio skanėstai. 
06.50 Šiandien kimba.  
07.50 „Gluchariovas“ N-7. 
09.00 „24/7“.  
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7. 
12.20 „Bitininkas“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Gluchariovas“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
20.00 Reporteris. 20.27 Orai. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Orai. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas.  
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
1 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Koncertas, skirtas Lietuvos 
policijos 100-mečiui paminėti.  
23:10 12 beždžionių 1 N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  

16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Kaip Liveta pasakys.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Skubi siunta N-7.  
00:20 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Mokytis niekada nevėlu”. 
(kart.) 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” -7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Prieš srovę”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “12 galimybių” N-14 
00:15 “Nuodėmių daktaras” N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 

09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:30 Info diena. 
21:00 Gyvatės lėktuve N14
23:10 Projektas “Monstras” (k) N14 
00:45 “Strėlė” N-7 

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Būrėja” (k)  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
18:30 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Inspektorius Džordžas 

Džentlis. Bombonešių valanda N-7 
22:55 “Mano lemties diena” N-7 
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Nusipenėję šunys N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 XX tarptautinis akordeono 
festivalis „Vilnius 2017“. (kart.). 
07:10 Misija: Vilnija. (kart.). 
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
08:20 Mokslo sriuba. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
((kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gimę tą pačią dieną.  
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.). 
14:00 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.).  
14:30 Iš arti. Escobaras (kart.). 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11  
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora  
18:15 Giminės po 20 metų.  
19:00 ARTi.  
19:15 1956-ieji. Naujojo pasaulio 
gimimas  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Komisarė Lanc N-14 
23:30 Ei, tai vija pinavija. (kart.). 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  

06:30 “Neišmoktų pamokų šalyje” 
(kart.). 
06:55 “Paklydėlės papūgos sugrįži-
mas” (kart.). 
07:10 “Reksas”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Menų sala” (kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7 
11:00 “Kita žmona” N-7 (kart.) 
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
19:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Vasilisa gražioji”  
20:25 “Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas”  
20:40 “Reksas”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Kita žmona 2” N-7 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.) 
N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Topmodeliai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 

17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 
19:00 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” – 
Malagos “Unicaja”. 
21:00 “Baradač’ius” N-14 
21:30 “6 kadrai” N-7 
21:45 TIESIOGIAI UEFA čempionų 
lygos rungtynės. “PFC CSKA 
Moskva” – “Real Madrid CF”. 
23:50 “X mutantai” N-14 
00:50 “Pėdsakai” N-7 

05.55 Programa. 
05.39 TV parduotuvė. 
06.15 Lietuva tiesiogiai.  
06.50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
07.00 Skinsiu raudoną rožę.  
07.50 „Gluchariovas“ N-7. 
09.00 Gyvenimo būdas. 
10.00 „Namas prie šaltinio“ 
N-7. 
12.20 „Bitininkas“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20:57 Orai 
21.00 „Patriotai“. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.55 Orai. 
23.00 Nuoga tiesa. N-7. 
00.30 Gyvenimo būdas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
1 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Gyvenimas.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina geriau!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Premjera. Smaragdo mies-
tas N-14 
23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 

14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Kaip Liveta pasakys.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Menas vogti N14.  
00:20 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Gero vakaro šou” N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “12 galimybių 2. Perkrauta” 
N-14 
22:25 “Filmo pertraukoje - 
“Vikinglotto””. 
22:30 TĘSINYS “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14 
23:55 “Nuodėmių daktaras” N-7 
00:55 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 LKL čempionatas. Šiauliai 
- Skycop.  
21:00 Teisingumo misija N14 
23:05 Gyvatės lėktuve (k) N14 
01:05 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:30 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Vaikų namai N-7 
22:55 “Mano lemties diena” N-7 

00:55 Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Iliuzijų pasaulis N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XVI tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2017“. (kart.). 
07:05 Nacionalinis turtas. (kart.). 
07:30 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
08:20 Pradėk nuo savęs. Scen. 
aut. Dalia Juočerytė. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Mūsų miesteliai. Pivašiūnai. 
(kart.). 
13:05 Nes man tai rūpi. (kart.). 
13:50 Linija, spalva, forma. (kart.). 
14:20 1956-ieji. Naujojo pasaulio 
gimimas (kart.). 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11  
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18:15 Giminės po 20 metų.  
19:00 ARTi.  
19:15 Klaidinimo menas. 
Nežinoma kamufliažo istorija  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Žmogus, pažinojęs begaly-
bę N-14 
23:15 „Lietuvos kolumbai“.  
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  

06:30 “Vasilisa gražioji” (kart.) 
06:55 “Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas” (kart.). 
07:10 “Reksas”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Virtuvės istorijos” (kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
11:00 “Kita žmona 2” N-7 (kart.) 
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
19:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Kaip nykštukas iš namų 
išėjo...”. 
20:15 “Kaip asiliukas liūdesiu 
susirgo” 
20:25 “Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas”  
20:40 “Reksas”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Casa Vita”. N-7 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Statybų gidas” (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 

17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Saša ir Tania”. N-7 
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”.  
21:00 “Baradač’ius” N-14 
21:30 “6 kadrai” N-7 
21:45 TIESIOGIAI UEFA čempio-
nų lygos rungtynės. “SSC Napoli” 
– “Liverpool FC”. 
23:50 “Rezidentas” N-14 
00:50 “Pėdsakai” N-7

05.55 Programa. 
05.59 TV parduotuvė. 
06.15 Lietuva tiesiogiai. 
06.50 Vantos lapas. N-7. 
07.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
07.50 „Gluchariovas“ N-7. 
09.00 „Patriotai“. N-7. 
10.00 „Neišsižadėk“ N-7. 
12.20 „Bitininkas“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16:57 Orai 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai. 
18.50 „Renovacija. Tikrai verta“. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai 
21.00 „Ant bangos“. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 „Renovacija. Tikrai verta“. 
23.00 „Patriotai“. N-7. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Premjera. Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
1 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Gyvenimas. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Prieš audrą 1 N-14 
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  

17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Vidury vandenyno N-7
00:50 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Farai”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “12 galimybių 3. Padėtis be 
išeities” N-14 
23:45 “Nuodėmių daktaras”. N-7 
00:40 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 

09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Reali mistika” N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 LKL čempionatas. Dzūkija - 
Neptūnas.  
21:00 Aukšta įtampa N14 
22:55 Teisingumo misija (k) N14 
00:55 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja” 
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos 
jūros. Neapsaugota liudytoja N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7 
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Namai namučiai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 

06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI 
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2017“. (kart.). 
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
08:20 Neribotos žmogaus gali-
mybės  
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
13:10 Stambiu planu. (kart.). 
13:55 Mokslo sriuba. (kart.).
14:20 Klaidinimo menas. Nežinoma 
kamufliažo istorija (kart.). 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11 
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Giminės po 20 metų 
19:00 ARTi.  
19:15 Žmogus, kuris fotografavo 
Vietnamą N-14 
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Lietuvių kino klasika. Marius. 
N-7 
22:40 Anapus čia ir dabar.  
23:30 Dar penkios minutės nakties. 
(kart.). 
00:25 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Kaip nykštukas iš namų 
išėjo...”.  
06:45 “Kaip asiliukas liūdesiu 

susirgo” (kart.) 
06:55 “Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas” (kart.). 
07:10 “Reksas”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:35 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:35 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:05 “Casa Vita”. N-7 (kart.) 
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.) 
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
19:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”  
20:15 “Įsimylėjęs debesis”  
20:40 “Reksas”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Romantikos variklis” N-7 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 

16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Grūdintas plienas” N-7 
23:30 “Rezidentas” N-14 
00:30 “Pėdsakai” N-7

05.55 Programa. 
05.59 TV parduotuvė. 
06.15 Lietuva tiesiogiai. 
06.50 Kaimo akademija.  
07.20 Gyvenimo būdas.  
07.50 „Gluchariovas“ N-7. 
09.00 „Ant bangos“. N-7. 
10.10 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
10.20 „Širdies plakimas“ N-7. 
12.20 „Bitininkas“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai. 
18.50 „Verslo genas“. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai 
21.00 „Ant bangos“. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 „Verslo genas“. 
23.00 „Ant bangos“. N-7. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
08:40 Labas rytas, Lietuva.  
08:50 Adolfo Ramanausko-Vanago 
valstybinės laidotuvės.  
10:30 Nematomas frontas N-7 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas.  
22:50 Fantastiškas penktadienis. 
N-14 
00:30 Klausimėlis.lt (kart.). 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7. 
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  

17:35 Gyvūnų policija. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Ugnies žiedas N-7 
23:30 Absoliutus blogis. Išnykimas 
N14 
01:20 Naktinis pasivažinėjimas N14 

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Farai”. (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Karališka drąsa” N-7 
21:15 “Bėgantis labirintu” N-14 
23:35 “1303 butas” S 
01:15 “12 galimybių” N-14 (kart.) 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Reali mistika” N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 

18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 @rimvydasvalatka.  
20:30 Info diena. 
21:00 Trintukas N-7 
23:20 Aukšta įtampa (k) N14 
01:15 “Kortų namelis” N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Akloji”  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Midsomerio žmogžudytės 
XX. Kostono abatijos vaiduoklis N-7 
23:05 Vis dar Elis N14 
01:05 Džiaugsmingas triukšmas 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Klaipėdos pilies džiazo festi-
valis 2018. (kart.). 
07:05 Durys atsidaro. (kart.). 
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 3 (kart.). 

07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
08:20 Ei, tai vija pinavija. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.). 
13:00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13:30 Lietuva mūsų lūpose. (kart.). 
14:00 ARTi. (kart.). 
14:20 Žmogus, kuris fotografavo 
Vietnamą (kart.). 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11  
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3  
15:55 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai  
16:10 Premjera. Detektyvė Miretė  
16:20 Premjera. Aviukas Šonas 5  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Mokslo sriuba.  
18:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19:05 ARTi. 
19:20 Kiotas. Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis vertybėmis. 
Ypatingų budistinių statulų paieškos 
Oharos Rakusai apylinkėse  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Koncertas, skirtas tarptautinei 
Mokytojų dienai.  
23:00 Nepapasakotos istorijos.  
00:10 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?” 
(kart.) 
06:45 “Įsimylėjęs debesis” (kart.) 
07:10 “Reksas”. (kart.) 

07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:35 “Pasaulis pagal moteris” 
(kart.) 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7 
11:05 “Romantikos variklis” N-7 
(kart.) 
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:25 “Pižamų herojai”.  
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
19:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Paukščiukas Taris”  
20:15 “Įvartis! Įvartis!”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
21:00 “Meilės veidas” N-7 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.) 
N-7 
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7 
09:30 “CSI Majamis” kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 MultiGyn Moterų lygos krep-

šinio rungtynės. Kauno “Aistės-
LSMU” - Klaipėdos “Fortūna”. 
20:00 “Farai”. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Brėkštanti aušra. 1 dalis” 
N-14 
00:20 “Grūdintas plienas” N-7 
(kart.)

05.55 Programa. 
05.59 TV parduotuvė. 
06.15 Lietuva tiesiogiai.  
06.50 „Patriotai“. N-7. 
07.50 „Gluchariovas“ N-7. 
09.00 Nuoga tiesa. N-7  
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
10.40 Gyvenimo būdas. 
11.20 „Ant bangos“. N-7. 
12.20 „Bitininkas“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris 
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte.  
16.57 Orai 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte.  
20.57 Orai 
21.00 „Adomo obuolys“. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.55 Orai. 
23.00 „Ant bangos“. N-7. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7.



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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2018 spalio 31 d.)

2018 m. rugsėjo 29 d.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 
07:00 Gimtoji žemė.  
07:25 Patrakėliai futbolininkai.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.  
09:30 Žinios. Orai.  
10:35 Labas rytas, Lietuva.  
11:30 Adolfo Ramanausko-
Vanago valstybinės laidotuvės. 
Atsisveikinimo ceremonija.  
13:00 Adolfo Ramanausko-
Vanago valstybinės laidotuvės. 
Šventos Mišios.  
14:00 Adolfo Ramanausko-
Vanago valstybinės laidotuvės 
Antakalnio kapinėse.  
16:13 „Keno Loto“. 
16:15 Žinios. Orai  
16:30 Nenugalimas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Teisė žinoti.  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Stilius.  
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama.  
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 „Du balsai – viena širdis“.  
22:40 Antikvariato paslaptys 7. 
Žudymo menas N-7 
00:10 Rokis Balboa N-14 (kart.). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 “Madagaskaro pingvinai” 
(k)  
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”  
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda”  
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””  
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  

09:15 “Ponas Bynas” N-7 
09:40 Peliukas Stiuartas Litlis  
11:20 Sidnė Vait N-7 
13:30 Agentas Kodis Benksas  
15:30 Mamos eina į trasą N-7 
17:30 Bus visko.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Monstrų ratai  
21:35 Prekybos centro kietuolis 
N-7 
23:25 Bernvakaris Australijoje 
2 N14 
01:10 Absoliutus blogis. 
Išnykimas (k) N14

06:15 “Televitrina”.  
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.) 
07:00 “Keršytojų komanda”.  
07:30 “Aladinas”  
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
09:00 “Virtuvės istorijos”.  
09:30 “Gardu Gardu”  
10:00 “Svajonių ūkis”.  
10:30 “Mokytis niekada nevėlu”.  
11:00 “Misija: dirbame sau”.  
11:30 “Inoekspertai”. 
12:00 “Nevykusi diena” N-7 
13:55 “Nuleist periskopą!” N-7 
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.  
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”.  
19:25 “Eurojackpot”.  
19:30 “Veidrodėli, veidrodėli”  
21:40 “Geras melas” N-14 
23:55 “Kaltinamoji Keisė Antony” 
N-14 
01:40 “Bėgantis labirintu” N-14 

(kart.)

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija” 
(k) N-7 
08:45 Sveikatos ABC televitrina.  
10:00 “Vaikai šėlsta”  
10:30 “Katės ar šunys? Kas 
geresnis”  
11:40 “Velniški Stivo Ostino 
išbandymai” N-7 
12:50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7 
13:50 “Ekstrasensų mūšis”  
16:30 Raudona linija. N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Nevėžis 
- Šiauliai.  
19:30 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou 
21:35 10 000 metų prieš Kristų 
N-7 
23:45 Demonas viduje N14 
01:35 “Strėlė” (k) N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė”  
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” (k) 
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:25 “Būrėja” (k)  
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai”  
12:35 “Akloji” (k)  
13:45 “Nekviesta meilė 3”  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:55 “Būrėja”  
19:30 “Imperatorė Ki”  
21:00 “Tiltas” N14 
23:30 “Begėdis” S 
01:40 Vis dar Elis (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas. 
06:05 Duokim garo!  
07:30 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.). 
08:00 Misija: Vilnija.  
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.). 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau.  
11:00 Už kadro.  
11:30 Mokslo sriuba.  
12:00 Adolphe Adam. Baletas 
„Žizel“.  
13:40 Sodininkas.  
14:15 Koncertas „Edmundo 
Kučinsko šou“.  
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro.  
17:20 Stilius.  
18:15 Daiktų istorijos.  
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą.  
19:45 Stambiu planu.  
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Sabotažas N-14 (subti-
truota). 
22:45 Šimtmečio rečitalis.  
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Kultūra+”.  
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7 
07:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7 
08:00 “Mažosios kerėtojos”  
08:30 “Geriausios draugės” 
09:00 “Pižamų herojai”.  
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė”  
10:00 “Lego Nindžago”  
11:00 “Paukščiukas Taris” (kart.) 

11:15 “Įvartis! Įvartis!” (kart.) 
11:40 “Reksas”. (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”  
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
15:00 “Tavo augintinis”.  
15:30 “Menų sala”  
16:00 “Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas”  
17:00 “Tėvas Braunas” N-7 
18:00 “Šokiai!” N-7 
20:00 “Svečiuose pas nykštu-
kus”.  
20:20 “Dvi pasakos”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Apkaltinta žmogžudyste. 
Seno namo paslaptis” N-14 
22:50 “Meilės veidas” N-7 (kart.) 
00:40 “Šokiai!” (kart.) N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:30 “Atšiaurioji Aliaska” (kart.) 
N-7 
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.) 
09:30 “Statybų gidas”.  
10:00 “Gazas dugnas”. N-7 
10:30 “Autopilotas”.  
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”.  
11:30 “Sandėlių karai” N-7 
12:00 “Candy Crush”. N-7 
13:00 “Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse” N-7 
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Iš peties” N-7 

17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Skorpionas” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
20:00 “Dainų dvikova” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Vėlaus vakaro panora-
ma”. N-14 
22:30 “Grotos gyvenimui” N-14 
01:30 “Ambicinga blondinė” N-7
 

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7. 
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę.  
09.30 Vantos lapas. N-7. 
10.00 „Ant bangos“. N-7.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7. 
13.15 „Širdies plakimas“ N-7. 
15.25 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte.  
15.55 Europos vartotojų centras 
pataria.  
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 „Čempionai“.  
16.50 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“. N-7.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7. 
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 „Neišsižadėk “ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Šėtono medžioklė“ N-7. 
22.00 Žinios. 
22.27 Orai. 
22.30 „Šėtono medžioklė“ N-7. 
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“ N-7. 
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotu-
vėje arba pranešti paskambinę telefonais (8-381) 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš 
teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 

Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 
  

Rugpjūčio 25 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Obuolys“ teisingas 
atsakymas – MEILĖS LAIVAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 64 skaitytojai. 

Tai anykštėnai A.Lunevičius, B.Augulienė, R.Šulnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, V.Lančickienė, O.Arienė, D.Šlamienė, R.Kavolienė, 

I.Janienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, R.Vilimas, 
Z.Vanagienė, V.Dikčiuvienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, 

Ž.Galvanauskaitė, E.Tamulėnienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, J.Mieželienė,  
A.Skirmantienė ir V.Kazlovienė;  E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, 
V.Mogylienė ir D.Gudonienė iš Viešintų; R.Puolis, E.Kiškienė, V.Strazdienė ir 

D.Sudeikienė iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šove-
nių; D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė ir R.Purvėnienė iš Utenos, 

R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, R.Vaiginytė iš Aknys-
tų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, I.Guobienė iš Svėdasų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 

V.Milaševičienė iš Raguvėlės, K.Rimkuvienė iš Antupių, J.Aukštakojienė iš Ukmer-
gės, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, V.Urbutienė iš Naujikų, M.Baltrūnienė iš 

Piktagalio, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Želnienė iš Maželių, V.Šukytė iš Debeikių 
ir B.Raščiuvienė iš Surdegio.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Obuolys“ prizas – I. Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks R.O.DEVEIKIENEI 

iš Mažionių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis „Kadagys“
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Baronų gyvenimas

Baronų sodybos istorija skelbia - 
A. D. 1921 m. - Viešpaties metus, 
kuomet tuoj po maišto Rusijoje pra-
sidėjus suirutei, 1918 metų rudenį,  
tėviškėn sugrįžęs iš Petrapilio, čia 
sodybą įkūrė Mykolas Baronas. 

Deja, neilgai jis pasidžiaugė savo 
naujuoju gyvenimu, mat susižalojęs 
ranką,o užkratui užnuodijus kraują, 
dar pačiame amžiaus gražume pasi-
mirė. Tuomet ūkį perėmė vyriausias 
sūnus Povilas, kuris ne tik sumaniai 
šeimininkavo, bet ir, rūpintis savų-
jų, sodiečių, reikalais įpratęs, nuolat 
panirdavo ir į visuomenės, bendruo-
menės darbus. Buvo daugelį metų 
renkamas seniūnu, buvo 1941-ųjų 
birželio sukilėlių būrio karys, o 
sovietams 1944 m. sugrįžus, ėmė 
slapstytis, paėmė į rankas ginklą, 
subūręs kovotojus prieš okupantus, 
sutelkė Žalgirio būrį ir tapo pirmuo-
ju jo vadu, slapyvardžiu Briedis. Iš-
mintingas, nuosaikus, ir partizanų 
būry būdamas saugojo savo kaimą, 
savo žmones. Dažnai karštesnius 
bendražygius sulaikydavo nuo be-
prasmiškų žudynių. 

Namuose pasiliko nuolat sovie-
tinių pareigūnų, po apylinkes siau-
tėjančių stribų bei kareivių skriau-
džiama ir gąsdinama šeima - senutė 
motina, žmona Marijona ir net pen-
ki dar visai nedidučiai, veik pame-
tinukai, sūneliai: Antanas, Vladas, 
Albertas, Stasys ir Algis. Paslapčia 
jie susitikdavo su kovos kelią pa-
sirinkusiu tėčiu. Pasiliko atmintyje 
paskutinis susitikimas prietėmių 
apgaubtoje tankmėje, netoli namų. 
Ten tris didžiuosius berniukus atve-
dė močiutė. Tėvas jau buvęs barz-
dotas ir Albertas jį prisimena tarsi 
per miglą – paglostęs, tarsi palai-
minęs savo berniukus, o močiutę 

Albertas Baronas: ilga kelionė į  tėviškę
Raimondas GUOBIS

Sovietų pokariu sunaikintą Baronų sodybą tuoj po 1990-ųjų vėl kurti pradėjęs Juozo Barono 
sūnus Petras su šeima žingsnis po žingsnio sukūrė kultūrinę pramoginę oazę. Vėlų 2015-ųjų rudenį, 
per Butėnų kaimo pokario partizanams skirtą šventę, besižvalgydamas Baronų sodybos poilsinėje 
„Barono viloje“, Panevėžio vyskupas - emeritas Jonas Kauneckas stebėjosi ir kartu esantiems pa-
mokomai kalbėjo: „Matot, kokie mes, lietuviai, esame: sovietai šaudė, trėmė, viską sunaikino - ir 
štai kaip viskas naujai atstatyta, padaryta...“

Karūnuoto laisvojo girių elnio logotipu Baronų sodyba klesti. Ten nuolatos švenčiamos Petrinės, 
ten nuolatos užsuka įdomių žmonių, ten nuolat istorija susipina su dabartimi bei ateities viltimi 
švyti. Ten aš dažnai sutinku vasaromis atostogaujantį neeilinio likimo žmogų - Tomsko universiteto 
docentą, po ilgų klajonių ir vėl į tėvynę gyventi sugrįžusį šeimininko pusbrolį Albertą Baroną.

padrąsinęs. Sakęs, kad nebeilgai 
reiksią kentėti, kad greitai Lietuva 
būsianti laisva, matyt, tikėjosi Ame-
rikos pagalbos. Iki šiol gyvi keisto 
jaudulio, rimto vyriško apkabinimo 
atšvaitai. Mirtis vadą ištiko tada, kai 
žmona Marija jau kalėjo lageryje, 
nuteista už ryšius su partizanais, o 
mažieji broliukai kartu su močiute 
buvo ištremti į Sibirą. 

Alberto metai 

Močiutė tikėjosi, kad jos su ma-
žais vaikais, kurių vyriausiam tik 
dvylika metų, sovietų valdžia nelies 
- kokia iš jų nauda. Tačiau sovietai 
buvo pasirengę sunaikinti visą vado 
šeimą, vadovavosi senu kraugerių 
kolonistų principu: „Užmušk vadą 
ir jo sūnų...“ O kai atvyko išvežti, 
senolė galvojo, kad iš Svėdasų ar 
Kupiškio tai tikrai paleis. Bet rusas 
kareivis patarė įsidėti daugiau mais-
to, šiltų drabužių, nes nenuvažiuo-
sią gyvi net iki tremties vietos. To 
žmogaus palankumas gelbėjo - kai-
mynas Antanazas papjovė kiaulę, 
mėsą sudėjo į maišus, tad kelionė-
je iš Kupiškio stoties iki Tomsko 
apylinkių kaimelio Asino maisto 
turėjo pakankamai. Tačiau pasibai-
gus naminėms gėrybėms, prasidėjo 
tikriausi vargai. Baroniokų močiutė 
išmaitinti nepajėgė, juos paėmė į 
vaikų namus. Ten pavalgyti - pa-
valgydavo, bet rusai mokytojai ir 
auklėtojai tarp savęs kalbėtis lietu-
viškai draudė, o užgirdę skaudžiai 
bausdavo. Broliai ėmė saugotis ir 
mokykloje tarpusavy kalbėtis ru-
siškai. Palengva rusiška aplinka, o 
paskui jau ir atskirtis paaugus visai 
ištrynė jiems iš sąmonės gimtąją 
kalbą. Net jau porą metų mokyklą 
Butėnuose lankęs Albertas neatsi-
laikė - jo atmintyje išliko vos keli 

paprasčiausi lietuviški žodžiai. 
Jo laukė toks pat likimas, kaip 

brolių - keleri metai rusiškoje mo-
kykloje, o sulaukus 15-os - į tech-
nikos mokyklą, kur parengdavo 
šaltkalviais, traktorininkais ar vai-
ruotojais. Ten po aštuonmetės pa-
teko brolis Vladas, tačiau Albertas 
labai prastai matė. 

Baigus septynmetę, komisija nu-
statė, kad į traktorininkų mokyklą 
netinkamas, tad tegul toliau mokosi 
vidurinėje. Tuomet Albertas supra-
to, kad jo viltis yra mokslas. Buvo 
vienas geriausiųjų, taip pat įstojo į 
pionierius, po to - į komjaunimą. 
Buvo išrinktas delegatu į sąjunginį 
jaunimo festivalį Maskvoje, jam ta 
proga net pasiuvo kostiumą, bet, 
matyt, sužinoję, kad jaunuolis iš 
liaudies priešų šeimos, iš delegatų 
sąrašo išbraukė. 

Matyt, dėl tokios pat priežasties 
vėliau, jau būdamas dėstytoju, ne-
galėjo išvykti į Vokietijos demokra-
tinę respubliką. Baigęs dešimtmetę, 
guvusis bei gabusis Baroniukas 
stojo į garsųjį Tomsko universitetą. 
Pavyko tik iš antro karto. Pasirin-
ko studijuoti istoriją. Buvę įdomu, 
ypač praktikos metu, kai dalyvavo 
tyrinėjant Pečioros upės uolų pieši-
nius. 

Baigęs universitetą, mokėsi aspi-
rantūroje ir pasiliko dėstyti. Vėliau, 
stingant darbo grynosios istorijos 
srityje, teko pasukti kultūros istori-
jos kryptimi, tapo docentu, mokslų 
daktaru. 1975 – iais, parengęs darbą 
„Filosofinės sociologinės proble-
mos, siekiant asmenybės harmo-
nijos“ tapo kandidatu į filosofijos 
mokslų daktarus. Jo idėja - kad 
grožis išgelbės pasaulį, kad susi-
formuos harmoningas, išgyvenantis 
grožį, jį suvokiantis tobulas žmo-
gus. Po poros metų tapo docentu ir 
darbavosi iki 2000-ųjų.   

Albertas, kaip ir visi broliai, vedė 
rusę. Nūnai šypsodamasis prasitarė, 
kad tik tada, kai Sąjūdžio metais 
Tomske kūrėsi Lietuvių kultūros 
draugija, pastebėjęs, kad buvę tame 
mieste ir moterų lietuvaičių. Buitis 
buvo nelengva - apsigyveno nedide-
liame kambarėlyje, „barakiniame“ 
Politechnikos instituto name, vėliau 

persikėlė į tipišką komunalinį butą. 
Viskas ten buvo deficitas - prade-
dant drabužiais, buitine technika ir 
baigiant maisto produktais. Reikėjo 
„blato“, reikėjo „atidirbti eilėje“, jei 
norėjai ką nors gauti. Populiariau-
sias valgis buvo koldūnai, kuris tiko 
ir kasdieniniam maistui, ir pavai-
šinti svečiui. Skanu, tad niekas šio 
patiekalo neatsisakydavo. Žinoma, 
buvo labai geros žuvies, tarkime, 
lašišos, kainuojančios daugiau negu 
5 rublius už kilogramą, tačiau ma-
žai kas tokią brangybę teįpirkdavo.  
Lietuvoje lyg ir buvo kiek geriau. 

Daugybei žmonių vienintelė at-
sipalaidavimo, pasilinksminimo 
priemonė buvo degtinė, tačiau do-
centas mėgo nueiti į koncertą, pa-
žaisti šachmatais, keliauti už kelių 
šimtų kilometrų uogauti, grybauti, 
mėgo atostogaudamas pakeliauti po 
plačiąją Rusiją, pabūti didžiuosiuo-
se miestuose - Leningrade ir Mas-
kvoje ir, žinoma, kai tik įmanoma, 
atvažiuoti į Lietuvą.

Sugrįžimas

Dabar kartais sakoma, kad So-
vietų Sąjungą sugriovė Lenkijos 
„Solidarnost“ ir kitų socialistinių 
šalių nacionaliniai judėjimai, tačiau 
Albertas mano, kad čia daugiausiai 
nusipelnė lietuviai, ir, žinoma, patys 
rusai. Ir toje didžiulėje imperijoje 
buvo išaušęs laisvės pajautos pa-
vasaris, buvo bandoma kurti demo-
kratinę visuomenę, prie to prisidėjo 
ir Gorbačiovas, ir Jelcinas. Dabar 
Rusija sugrįžo prie senos, totalita-
rinės, imperinės tvarkos, o Lietuva 
pasirinko gyventi savoje, laisvoje 
valstybėje. Tik dabar tas valstybin-
gumas nyksta ir politiką neblogai 
išmanantis bei suprantantis moks-
lininkas pranašauja, kad po kokių 
dvidešimties metų apie valstybin-
gumą bus galima kalbėti tik kaip 
apie tautinę, kultūrinę tapatybę. Po-
zityvas eina kartu su negatyvu, atei-
tyje laukia tik integracija. Europos 
Sąjungoje, sujungusioje tiek daug 
tautų, tai bus ilgas procesas, tačiau 
Lietuvai kito kelio nematąs.

Tuoj po 1990 - ųjų įsirašęs į su-
grįžtančiųjų represuotųjų programą, 
palengva nutraukęs saitus su Rusija, 
gavo butą Vilniuje, lankė lietuvių 
kalbos kursus, bet net praėjus dau-
giau nei dvidešimčiai metų tobulai 
lietuviškai kalbėti nebeišmoko. Vis 
rusų kalbos griebiasi arba lėtai dė-
liodamas žodžius, žiūrėk, ir užstrin-
ga viduryje sakinio. Lietuviško žo-
džio pritrūkęs, tačiau jau perkandęs 
gramatikos subtilybes, nuolat skaito 
knygas lietuviškai. Perskaitęs ne-
mažai tremtinių atsiminimų, Rūtos 
Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“, 
kurioje suradęs ir daug meninių 
pagražinimų. Akys jau ne tos, to-
dėl didžiausias pasaulio pažinimas 
ir malonumai pasiekia klausantis 

- mėgsta per radiją paklausyti kla-
sikinės muzikos, operų, įvairiausių 
žinių ir, žinoma, seniai pamėgtos ir 
savos stoties -„Radio svoboda“- lai-
dų rusų kalba.  

Vasaromis jo gyvenimas slenka 
sodžiuje, pusbrolio Petro sodyboje. 
Jis čia su žmona Sveta įsikuria jau-
kiuose svirno kambariuose - vaikšto 
po mišką, kartais nuklysdamas net 
iki Sliepsiškių, kur senose kapinėse 
- tikrų tikriausiame partizanų pan-
teone - palaidotas ir jo tėvas, parti-
zanų vadas Povilas Baronas - Brie-
dis. Durpingame slėnyje turi daržą, 
krapštosi jame, veik kasdien verda 
košę, kuria maitina Kerpio tvenki-
nio karpius, mėgsta ir pameškerioti. 
Būna, kad labai nekimba...

Pusbrolio Petro namų 
prieglobstyje...

Istorija susiklostė taip, kad jau-
nesnį Povilo brolį Juozą taip pat 
suėmė ir išgabeno į lagerius. Ten 
gerokai pavargęs, buvo paleistas, 
tačiau sugrįžti Lietuvon negalė-
jo - privalėjo dar gyventi tremtyje. 
Įsikūrė Tomske, vedė, ten gimė ir 
Petras Baronas. 

Užaugęs Šiauliuose, uoliai mokę-
sis, sportavęs, o kai atsiradę galimy-
bių, ėmęsis verslo. Metams bėgant, 
sėkmingai „augęs“ - menki prama-
nai didelėmis įmonėmis virto, ištisu 
„Saldos“  su kitokių verslų priedais 
koncernu. Jis palengva atstatė sene-
lio Mykolo sodybą, ten išaugo kai-
mo turizmo sodyba „Barono vila“, 
supirko ir kitas Baronams priklausu-
sias žemes ir dar daug laukų, miškų 
aplinkui. Savo sodybą saviesiems 
gyventi pasistatė kalvoje, kurioje 
Vaclovo Barono gyventa, surentė 
trobą iš rinktinių kedro rąstų - šioks 
toks svetimos šalies, tačiau visgi 
gimtinės prisiminimas. Tikriausias 
stebuklas - beveik hektaro su puse 
ežeras, per kelerius metus iškastas 
durpingame Kerpio upelio versmių 
slėnyje. Neįtikėtina, kad vietomis 
gražiai banguojančio mėlio gylis 
yra apie septynis metrus, jame gali-
ma irstytis valtimi, meškerioti. Ne-
toliese, aptvaruose, ganosi kaime-
nės dėmėtųjų elnių, danielių, avių. 
Neseniai sodyboje buvo pastatyta 
moderni konferencijų salė ir trys 
jaukūs poilsio nameliai su langais į 
ežerą ir į pietus. Jie poetiškai Elnio, 
Kiškio bei Avies vardais paženklin-
ti. Sumaniai suformuotas akmenų 
parkas - darnus kompleksas, pelnęs 
sodybai aukščiausią - penkių gan-
drų - įvertinimą. 

Kalvelėje, ten, kur kadaise buvo 
tėviškės sodyba, rymo koplytstul-
pis su Rūpintojėlio skulptūra ir 
įrašu: „Dėkoju, Dieve, kad leidai 
po klajonių ilgų sugrįžti į Tėvy-
nę,”- padėka už tai, kad po ilgų 
klajonių šeima galėjo sugrįžti į 
gimtinę.

Albertas Baronas, rusišką vi-
durinę mokyklą bebaigiantis 
jaunuolis, 1957 m. pavasarį 
Tomske.

Albertas Baronas, viešėdamas Butėnuose, dažnai užklystantiems 
bičiuliams parodo sodybos ,,Barono vila“ įdomybes.

Kerpio tvenkinys, kuriame Albertas mėgsta pakarpiauti.
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Etatinis: ką reikėtų žinoti
Nuo šių mokslo metų atlyginimai mokytojams pradedami skaičiuoti kaip ir daugumai kitų dar-

buotojų: už etatą, o ne už atskiras valandas. Mokytojams bus atlyginama už tuos darbus, kuriuos 
jie iki šiol darė negaudami atlyginimo: darbą su tėvais, dalyvavimą metodinėse grupėse ir projek-
tuose, renginių organizavimą ir kt.

Atlyginti mokytojams už anks-
čiau neapmokamus darbus iš vals-
tybės biudžeto papildomai skiria-
ma 17,4 mln. Eur keturiems šių 
metų mėnesiams – nuo rugsėjo iki 
gruodžio. Iki 2020 
m. papildomai tam 
numatyta 95 mln. 
Eur. Šios lėšos 
mokytojų atlygi-
nimų fondą iš viso 
padidins 20 proc.: 
10 proc. nuo šio 
rudens ir dar 10 
proc. nuo 2019 m. 
rudens. 

2018 m. duome-
nimis, Lietuvoje 3 
iš 10 mokytojų dir-
bo mažesniu nei pusės etato krūviu 
ir tik vos 5 proc.  mokytojų dirbo 
visu krūviu. Būtent mažas krūvis 
buvo pagrindinė mažų atlyginimų 
priežastis, todėl šią problemą nu-
spręsta spręsti sistemiškai, t. y. ne 
didinant koeficientų ribas, bet ski-
riant daugiau lėšų šiuo metu neap-
mokamoms valandoms atlyginti.  

Etatinis apmokėjimas įvedamas 
bendrojo ugdymo mokytojams, ne-
formaliojo švietimo mokytojams ir 
profesijos mokytojams. Švietimo 
pagalbos specialistams ir darželių 
auklėtojams ir iki šiol buvo tai-
komas etatinis apmokėjimas, tad 
jiems darbo užmokesčio tvarka 
nesikeičia. Šiuo metu ministerijoje 
yra suburta darbo grupė, kuri rude-
nį pateiks rekomendacijas dėl šių 
minimų specialistų darbo sąlygų 
gerinimo. 

Etatinio modelis Lietuvoje dis-
kutuojamas jau dešimtmetį, nauja 
apmokėjimo tvarka 2009 m. buvo 
išbandyta 12 šalies mokyklų, į jų 
patirtį atsižvelgta tariantis dėl da-
bartinio modelio. 

Pinigų daugiau, bet atlygini-
mas įvedus etatinį mažesnis. Ar 
gali taip būti?

Sodros duomenimis, pernai 
Lietuvos vidutinis mokytojų atly-
ginimas „į rankas“ siekė 520 Eur. 
Kaip jau minėta, mažų atlyginimų 
pagrindinė priežastis yra maži krū-
viai: iki šiol tik 5 proc. mokytojų 
turėjo 36 val. per savaitę darbo 

krūvį, net 30 proc. mokytojų dirbo 
mažesniu nei pusės etato (18 val.) 
krūviu. 

Dėl etatinio įvedimo negali būti 
mažinamas šiuo metu mokytojui 

nustatytas koeficientas, o dėl va-
landų perskaičiavimo iš savaitinių 
į metines darbo krūvio apimtis taip 
pat negali būti mažinama. Tad tei-
siškai etatinio įvedimas mokytojų 
darbo sąlygų negali bloginti. Kaip 
ir iki šiol, atlyginimas mokytojui 
gali mažėti tik tais atvejais, kai 
jam yra mažinamas darbo krūvis, o 
tai gali nutikti tik dėl to, kad mo-
kykloje stipriai mažėja mokinių 
skaičius.

Darbus etato viduje nustato 
mokyklos vadovas

Etatas susideda iš trijų dalių:
- kontaktinio darbo su mo-

kiniais valandų: pamokos, ne-
formaliojo švietimo programos 
pamokos, kitas tiesioginis darbas 
su mokiniais: trumpalaikės ar il-
galaikės konsultacijos, vadovavi-
mas mokinių brandos darbams ir 
kt.;

- nekontaktinio darbo va-
landų: pasiruošimas pamokoms, 
mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, tėvų informavimas, 
profesinis tobulėjimas ir kt.;

- valandų mokyklos bendruo-
menei: bendradarbiavimas su 
mokyklos socialiniais partneriais, 
vadovavimas studentų pedagogi-
nei praktikai, veikla, susijusi su 
vadovavimu klasei ar grupei, kiti 
mokyklos bendruomenei svarbūs 
darbai, kurie nėra apibrėžiami 
kaip kontaktinė veikla.

Mokytojo etatą sudaro 1 512 

val. per metus (36 val. per savai-
tę). Visos valandos – pamokos, 
pasirengimas joms, veikla moky-
klos bendruomenei – apmokamos 
vienodu tarifu.

Etatas gali būti 
dalijamas. Švie-
timo ir mokslo 
ministerija reko-
menduoja etato ne-
skaidyti smulkiau 
nei iki 0,25. Kaip ir 
iki šiol, mokytojas 
gali dirbti vienoje 
mokykloje, taip pat 
dirbti 1,5 etato toje 
pačioje mokyklo-
je ar sudaryti tokį 
darbo krūvį per dvi 

ar kelias darbo vietas.

Pagalba dėl etatinio įvedimo

- Nuo gegužės veikia karšto-
ji telefono linija 8 800 20018, 
speciali interneto svetainė www.
etatinis.lt su mokytojų ir moky-
klų vadovų atlyginimų skaičiuo-
kle, teisine informacija: paskelb-
ti mokytojų pareigybių aprašų 
pavyzdžiai, rekomendacijos dėl 
mokytojų darbo krūvio sandaros 
ir kt., parengti dažnai užduodami 
klausimai ir etatinio mitai.

- Mokykloms talkina paskirti 

Ką turi padaryti mokyklų vadovai 
rugsėjo–spalio mėn.:

•Patvirtinti mokytojų pareigybių aprašus 
ir paskirstyti krūvius mokytojams.

•Darbo apmokėjimo sistemą papildyti nuostatomis dėl pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficiento didinimo.

•Įvykdyti darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras Darbo 
kodekse nustatyta tvarka.

•Parengti darbo sutartis arba jų pakeitimus.

Ką turi padaryti savivaldybės per rugsėjį:
• Pasitvirtinti lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, lėšų švietimo 

pagalbai ir kitoms mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo tvarkas.
• Nustatyti / patikslinti maksimalų pareigybių skaičių kiekvienai ugdymo 
įstaigai.

Kaip skaičiuojamos etato valandos?
Iš kiek mokymosi savaičių reikia dauginti pamokas, skaičiuojant 

metines kontaktines valandas?

Bendruosiuose ugdymo planuose nustatyta:
-Pradinio ugdymo programai – 175 mokymosi dienos / 35 savaitės;
-Pagrindinio ugdymo programai – 185 mokymosi dienos / 37 savai-

tės;
-Vidurinio ugdymo programos IV gimnazijos klasei – 165 mokymo-

si dienos / 33 savaitės;
- Ugdymo planuose taip pat nustatyta, jog sprendimą dėl 10 ugdymo die-
nų (atitinka 2 savaites) organizavimo laiko priima mokykla. Tad, jeigu 
mokykla apsisprendė, jog visas savaites vyks tik pamokos, dauginti rei-
kėtų iš 35 (pradinio ugdymo atveju) arba 37 (pagrindinio ugdymo atveju). 
Jeigu mokykla nuspręstų 10 dienų ugdymo laikotarpį išnaudoti ne pa-
mokoms, tuomet kontaktinis darbas turėtų būti apskaičiuojamas savaitinį 
krūvį dauginant iš standartinio mokymosi savaičių skaičiaus (33 arba 35) 
ir prie jo pridedant tą kontaktinį krūvį, kuris yra numatytas mokytojui tų 
10 dienų metu.
Tokia pačia logika vadovaujantis reikėtų priimti sprendimus dėl IV gim-
nazijos klasės, atsižvelgiant, jog daliai mokytojų yra numatomos papil-
domos konsultacijos su mokiniais ruošiantis egzaminams (todėl stan-
dartinėmis pamokomis reikėtų dauginti iš 33 savaičių, bet šią dalį būtina 
papildyti ta apimtimi, kuria numatytos konsultacijos egzaminams ir pan.).

Kaip skaičiuojamos nekontaktinės su pamokomis susijusios 
valandos?

- Skaičiuojamas procentas nuo metinių kontaktinių valandų skaičiaus 
(30–50 proc., pradedantiems – 60–100 proc.).

Kaip skaičiuojamos valandos mokyklos bendruomenei?
- Šioms veikloms galima numatyti iki 50 proc. valandų (t. y. 756 meti-
nės valandos) nuo visos įstatyme numatytos darbo laiko normos (t.y. nuo 
1512 val.); pradedantiesiems iki 40 proc. nuo visos darbo laiko normos.

„Pokytis tikrai bus – mokytojams bus daugiau apmo-
kama valandų. Iki šiol mokyklos, kurios klasėse turėjo di-
desnį mokinių skaičių, negu numatyta mokinio krepšelio 
metodikoje, turėjo ir daugiau lėšų ir galėjo daugiau tarifi-
kuoti papildomų valandų. Toms mokykloms, kurios turėjo 
mažiau vaikų, to daryti neišėjo. Įvedus etatinį, mažesnėms 
mokykloms bus tik geriau.“

Valentinas Gendvilis, Ukmergės j. Basanavičiaus gimnazijos 
direktorius  

konsultantai – mokyklų vado-
vai, savivaldybių darbuotojai. 
Kiekvieną penktadienį rugsėjo 
mėnesį 14 val. vyksta tiesioginės 
transliacijos ministerijos „Face-
book“ ir „Youtube“ paskyrose, 
atsakant į klausimus tiesiogiai. 

- Etatinio modelio ir darbo tei-
sės klausimais konsultuoja ir pro-
fesionalūs Vilniaus universiteto 
Teisės klinikos teisininkai. Šios 
konsultacijos vyks elektroniniu 
paštu etatinis@teisesklinika.lt. 

- Mokyklose ir savivaldybėse 
konsultacijų vizitus pradėjo eta-
tinio modelio koordinavimo gru-
pė. Jos nariai susitiks su mokyklų 
vadovais, švietimo specialistais, 

stebės modelio įgyvendinimo 
eigą, konsultuos bei teiks reko-
mendacijas mokykloms bei savi-
valdybėms.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
informacija

www.etatinis.lt

Užsak.Nr.973

Atsakymus į dažniausiai 
užduodamus klausimus 
galima rasti etatinis.lt, 

dažniausiai užduodamų 
klausimų skiltyje.
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Ne Nida...

Krynica Morska, į kurią išva-
žiavome iš Štutovo, - pagrindinis 
Vyslos nerijos kurortas ir centrinė 
gyvenvietė. Kaip ir mūsų Nida, 
miestelis įkurtas ant marių kranto, 
o nuo jo iki jūros apie pora kilome-
trų. Kurorte vos 1 300 nuolatinių 
gyventojų ir, kai vasara baigiasi, 
judrus miestelis lieka liūdnu už-
kampiu.

Vasaromis jame veikia begalės 
kavinių. Pajūryje (ir pamaryje) 
labai norėjau žuvies. Bet vienoje 
kavinėje vietoj kvapnios, tik ką iš 
vandens ištrauktos žuvies, gavau 
kažkokios kalafijorų (gal brokolių) 
skonio beformės masės gabalą. Ki-
toje - situacija pasikartojo, žuvies 
skonio patiekale buvo tik tiek, kiek 
jo suteikė mano tikėjimas.

Apskritai, Lenkijos kulinari-
ja šį kartą mane nuvylė. Panašu, 
kad geros kokybės mano svajo-
nių maisto – „flekų“, „golonkų“, 
„gulešovos“ sriubos – duoda tik 
pakelės užeigose. Lenkijos miestų 
kavinių maistas toks pats, kaip ir 
kitų Vidurio Europos miestų ka-
vinėse (ach, koks netikėtumas). Ir 
dėl kainų Lenkijos kavinėse ponu 
nepasijausi. Na, nebent ponu jau-
tiesi ir Lietuvoje, o Lenkijoje dar 
tave ir vadina ponu. Tiesa, pakelės 
užeigose pietūs kainuoja tik porą 
eurų. Tas faktas mane džiugino. 

Krynica Morska per „bookingą“ 
užsakytame name pasitiko šeimin-
kė, didžiai draugiška močiutė. Jos 
trijų aukštų pilaitė iš išorės lyg ir 
gyvenamosios paskirties namas, 
tačiau vidaus išplanaviams - kaip 
bendrabučio: ilgi koridoriai, abi-
pus kurių – kambariai. Koridoriaus 
gale bendras dušas ir tualetas. 

Mažesnių nei 300 kvadratinių 
metrų ploto namų Krynica Morska 
gal net ir nėra. Kas turėjo ten nekil-
nojamojo turto, tas jį didino, lipdė 
kaip kregždės lizdus, kad tik kuo 
daugiau per turistinį sezoną poil-
siautojų sukimštų.

Pramogų miestelyje arba beveik 

Pasikratymai po Lenkiją... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

nėra, arba jos man į akis nekrito. 
Regis, poilsiautojai „dirba“ nusta-
tytu rėžimu - keliamės, valomės 
dantis, einame prie jūros, grįždami 
užvalgome beskonės žuvies, tada - 
miegot, tada - vėl prie jūros... 

Šioks toks naktinis gyvenimas 
tam kurorte, regis, vis dėlto vyksta. 
Viename iš barų aidint muzikai ap-
girtęs vyriškis rėkavo. „Karaokė!“ 
- kadangi esu įgudęs stebėtojas, 
konstatavau. 

O kaip jūra? Na, yra jūra. Žmo-
nės maudosi. Deginasi.

Pajūryje patiko alaus kiosko ir 
biotualeto simbiozė. Iki reklamuo-
jamo tualeto kaip doras užsienietis 
ėjau gal tris šimtus metrų. „Bokalą 
alaus ir tualeto raktą“ - pasakiau ne 
aš, o pasąmonė. Paskui jau pats sa-
varankiškai nusprendžiau, kad tu-
aleto-alaus kiosko apjungimas yra 
tobulas verslo derinys.

Seimo narė Rasa Juknevičienė 
prieš kurį laiką triukšmavo, kad 
jos Seimas neišleido į konferen-
ciją Krynicoje. Jeigu jos Krynica 
yra ta pati, kurioje mes buvome, 
nėra ko pergyventi, ne daug ji 
(R.Juknevičienė) neapsilankiusi 
prarado. Nors kas žino, gal politi-
kės Krynica, kokia kita Krynica, 
o ne Krynica Morska. „Negoo-
glinsiu“...  Kas antras Salonikus 
su Sakolnikais painioja ir nieko. 
Salonikai nepyksta. Sakolnikai juo 
labiau.   

Anykščių mero svajonė    

Po paros Krynica Morska išva-
žiavome į Olštyną, pakeliui turė-
dami tikslą aplankyti Malborko 
(Marienburgo) pilį bei Fromborko 
ir Elblango miestus. Deja, pastara-
jam laiko nebeužteko.

Malborko pilis - didžiausias go-
tikinės pilies ansamblis pasaulyje. 
Jos statyboms panaudota 50 mili-
jonų plytų, užima 21 ha teritoriją. 
Pilyje - 300 tūkst. mozaikos ele-
mentų, pilies sienų ilgis - 10 kilo-
metrų.

Niekad priešų neužimta pilis - 
ne kartą gerokai pagriovėta. Ypač 
ji nukentėjo 1945-aisiais, baigian-
tis karui. Tuoj po karo pilį pradė-
ta atstatinėti, o atstatymo darbai 

vyksta iki šiol. Vaikščiodamas po 
pilį mąsčiau, kad būtent ten, tarp 
Malborko sienų, ir gimė Anykščių 
merui Kęstučiui Tubiui idėja ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio pastatyti 
medinę pilį. Malborko pilyje ka-
lintas Anykščių mero bendravardis 
Lietuvos didysis kunigaikštis Kęs-
tutis. Beje, ir metų kunigaikščiui 
Kęstučiui „sėdint“ Malborke buvo 
panašiai tiek, kiek dabar yra mūsų 
merui. 

Kęstučio gražiuoju kryžiuo-
čiai neišleido, bet senioko būta 
žvitraus, tarno padedamas jis 

Malborko (Marienburgo) pilis - didžiausias gotikinės pilies kom-
pleksas pasaulyje.            Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

Malborko 
pilį pavyko 

Jaunesnės kartos riteris...

Malborko (Marienburgo pilis)

Pilis pastatyta XIII amžiuje. Tiksliau - XIII amžiuje ji jau atliko 
pilies funkcijas, tačiau, statoma, plečiama ji buvo ir toliau. Iki 1309 
m. - Malborko pilis buvo viena iš Kryžiuočių ordino gynybinių pilių, 
o 1309-1457 m. - ji Kryžiuočių ordino didžiojo magistro rezidencija, 
taigi sostinė. 

Po pergalės Žalgirio mūšyje jungtinė LDK ir Lenkijos kariuomenė 
surengė Malborko pilies apgultį, tačiau šturmuoti pilies nebandė. Po 
kelių savaičių apgulties jungtinė kariuomenė pasitraukė iš Malborko.

1457 m. kryžiuočiai pilį pardavė. Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir 
Lenkijos karalystę tuo metu valdė Kazimieras Jogailaitis. Taigi, Mal-
borko pilį galų gale lietuvis užėmė.

Iki pirmojo Žečpospolitos padalinimo (1772 m.) Malborko pilis 
buvo laikinąja Žečpospolitos karalių rezidencija. O 1772 m. atiteko 
Prūsijos karalystei. Tada ji virto sandeliu ir kazarmomis ir buvo ne-
galestingai perstatoma - pritaikant ją tuometinėms reikmėms. XIX 
amžiaus pabaigoje susirūpinta pilies išsaugojimu, jai pradėtas grąžinti 
viduramžių vaizdas, tačiau baigiantis Antrajam pasauliniam karui le-
gendinis Marienburgas vėl buvo žiauriai suniokotas. 1945-ųjų žiemą 
vokiečiai pilyje buvo įsirengę gynybines pozicijas. Raudonosios ar-
mijos artilerija ir aviacija nušlavė daugiau nei pusę istorinės pilies ir, 
aišku, visus vokiečius.        

Šulinys - vienas esminių dalykų, kuris padėda-
vęs piliai ilgai išverti apgultį.

spektras

paspruko iš tvirtovės ir patraukė 
pas seserį į Mozoviją. Naktimis 
slapstėsi pelkėse ir krūmuose, 
dienomis keliavo. Gal kartais ir 
kokią karietą sutranzuodavo.

Prie Malborko pilies turbūt keli 
hektarai paskirti mokamoms au-
tomobilių stovėjimo aikštelėms. 
O prie bilietų į pilį kasų rykiavosi 
ilgos eilės. Veikė ir bilietų parda-
vimo automatas, tačiau žmonės 
rinkosi ne jį, o gyvas kasininkes. 
Tikėtina, kad kasininkės kalba 
tik lenkiškai, bet ir tai yra geriau 
nei apskritai nekalbantis automa-
tas...

Smagi ekskursijos po pilį deta-
lė - rusiškai, angliškai, vokiškai 
kalbantis audiogidas. Įrenginys 
puikiai naviguoja vaikštant po 
didžiulę pilį ir visai neužsispiria, 
kad eitum ten, kur jis nurodo. Jei-
gu nepaklusti audiogidui ir suki 
kita kryptimi, nei jis liepia eiti, 
jis persijungia, nusistato savo (ir 
tavo) buvimo vietą ir pasakoja 
apie tai, ką matai. 

Neturiu gilaus istorinio išsilavi-
nimo, todėl man Malborko pilyje 
labiausiai strigo ne menių grožis, 
o pilies virtuvė su maisto produk-
tų muliažais ir didžiojo magistro 
tualetas. Pastarasis įrengtas taip, 
kad visas jame paliekamas turtas 
kristų į pilies gynybinį griovį. 
Taigi per pilies apgultį magistras 
galėjęs tiesiogiai dalyvauti jos 
gynyboje. Pilies virtuvėje buvę 
maisto liftai - vyrėjai kraudavo 
putpelėmis kimštus šernus (neži-
nau, kuo ką kimšdavo, tačiau aiš-
ku, kad ne šernais putpeles) ant 
padėklų, statydavo juos į nišą, o 
virš valgyklos esančiame valgo-
majame dirbęs personalas padė-
klus virvėmis užsitempdavo pas 
save.

Skurdas. Lietuvoje žemiau abso-
liučios skurdo ribos pernai gyveno 
apie 390 tūkst. žmonių: jų pajamos 
buvo mažesnės kaip 238 eurai per 
mėnesį vienam asmeniui arba 500 
eurų – šeimai. Absoliutaus skur-
do lygis pernai buvo 13,8 proc. – 2 
procentiniais punktais mažiau, nei 
2016 metais (15,8 proc.). Vaikų iki 
18 metų amžiaus absoliutaus skur-
do lygis buvo didesnis nei darbingo 
ar pensinio amžiaus asmenų. 2017 
metais jis sudarė 16,4 proc. ir buvo 
3,5 procentinio punkto mažesnis, nei 
2016-aisiais.

Kortelės. Nustačius, kad 2009-
2012 metais išduotose asmens tapa-
tybės kortelėse integruoti elektroninio 
parašo įtaisai yra technologiškai pase-
nę ir galbūt nesaugūs, sustabdytas jų 
galiojimas. Kaip informavo Vidaus 
reikalų ministerija (VRM), iš viso 
bus keičiama apie 5 tūkst. tapatybės 
kortelių su pasenusiais elektroninio 
parašo įtaisais. Tiek asmenų, anot mi-
nisterijos, elektroniniu parašu naudo-
jasi aktyviai. Jie sudaro 0,8 proc. visų 
tais metais išduotų tapatybės kortelių. 
VRM pabrėžia, kad pačių tapatybės 
kortelių saugumui tai neturi jokios 
įtakos, tad nesinaudojantieji elektro-
niniu parašu tapatybės kortelių keisti 
neturės.

Alga. Trišalei tarybai nepriėmus 
kompromisinio sprendimo dėl mini-
malios mėnesio algos (MMA) didini-
mo, ji nuo kitų metų turėtų didėti 30 
eurų – iki 430 eurų, tačiau dėl mokes-
čių reformos realiai ši suma bus 555 
eurai. 

Referendumas. Seimas pailgi-
no laikotarpį, skirtą referendumui 
organizuoti. Sprendimas penktadie-
nį nenumatytame posėdyje priimtas 
beveik vienbalsiai – 67 balsavo už, 
vienas – prieš, šeši susilaikė. Pataisą 
pasiūlė Seimo darbo grupė, atsakinga 
už pasirengimą referendumui dėl dvi-
gubos pilietybės instituto išplėtimo. 
Šiuo metu įstatymas numato, kad re-
ferendumas vykdomas ne vėliau kaip 
po trijų mėnesių ir ne anksčiau kaip 
po dviejų mėnesių po Seimo nutari-
mo priėmimo dėl jo surengimo.

Bedarbiai. Bedarbio statusą siūlo-
ma suteikti ir studentams, jei jie turi 
bent vienerių metų nedarbo draudimo 
stažą per paskutinius 30 mėnesių, bei 
baigusiems tarnybą kariams. Seimas 
ketvirtadienį po pateikimo priėmė 
svarstyti Nedarbo socialinio draudi-
mo įstatymo pataisą, kurią parengė 
konservatorė Gintarė Skaistė. „Dide-
lė dalis studentų dirba. Tyrimai rodo, 
kad 34 proc. nuolatinėse bakalauro 
studijose besimokančių studentų dir-
ba pilnu etatu. Magistro studijose tas 
skaičius siekia 73 proc., akivaizdu, 
kad trys ketvirtadaliai besimokančių 
studentų dirba, moka mokesčius vals-
tybei ir tikisi, kad ji jais pasirūpins, kai 
atsitiks bėda“, – teigė parlamentarė.

Moterys. Indijos Aukščiausiasis 
Teismas penktadienį, po 20 metų 
trukusios teisinės kovos, atšaukė 
draudimą moterims įžengti į garsią 
hinduistų šventyklą ir nusprendė, kad 
patriarchija negali būti aukščiau tikė-
jimo. Tai dar vienas Aukščiausiojo 
Teismo pastarųjų savaičių sprendi-
mas, atspindintis liberalesnį požiūrį 
didele dalimi konservatyvioje ir tra-
dicinėje 1,25 mlrd. žmonių visuome-
nėje. Moterys Indijoje pastaraisiais 
metais intensyvino kampanijas už 
tai, kad joms būtų leidžiama patekti į 
hinduistų šventyklas ir kitas religines 
vietas.
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parduoda

įvairūs

Vištos, Vištaitės!
Spalio 2 d. (antradienį) 
prekiausime Kaišiadorių 

raj. paukštyno 10 mėnesių 
vakcinuotomis, rudomis, 

gerai kiaušinius dedančio-
mis vištomis ir 2-3-4-5-6 
mėnesių  įvairių spalvų 

vištaitėmis. Prekiausime 
lesalais.

 Svirnai 8.00, Kavarskas 
8.10, Janušava 8.20, 
Anykščiai (miesto tur-
gus) 8.40, Skiemonys 
9.00, Mačionys 9.15, 

Burbiškis 9.30, Rubikiai 
9.40, Debeikiai 9.55, 

Svėdasai 10.15, Viešintos 
15.35, Andrioniškis 

15.50, Troškūnai 16.10, 
Laukagaliai 16.25, Traupis 
16.30, Levaniškiai 16.40.

 Tel. (8-699) 12631.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

SPAUDŽIA SULTIS
AKCIJA 

5 L TIK 2 Eur
Geriausia kaina rajone. Siūlo 
plačiausią pakuočių ir sulčių 
pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių km., 

sename vaismedžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867586867.

Katilai, dūmtraukiai, įdėklai, 
šilumos siurbliai.

Vandentiekio, kanalizacijos 
įrengimas.

Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra” 

salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74,

(8-610) 39151.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 30 d. (sekmadienį) prekiau-

sime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

Žemės sklypą su gyvenamuoju 
namu ir ūkiniais pastatais Leliūnų km.

Tel. (8-659) 51404. 
 
Nebrangiai žemės ūkio paskirties 

žemės sklypą su mišku 8,80 ha dy-
džio Kavarsko seniūnijoje Šovenių 
kaime.

Tel. (8-683) 31490.

3 kambarių butą Anykščių m. 
Tel. (8-608) 18792.

Sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-606) 99303.

Namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-602) 94401 .

Automobiliai

AUDI 80 B4 1993 m. (1,9 l, dyzelis, 
TA iki 2019-03, du ratų komplektai - 
su žieminėmis ir vasarinėms padan-
gomis).

Tel. (8-679) 60053.

AUDI A4 S4 1999 m. (1,9 l, dyzelis, 
visi privalumai, idealios būklės, TA, 
tamsiai mėlyna). Kaina sutartinė.

Tel. (8-688) 77327.

Kuras

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

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

Medžio pjuvenų briketus, me-
džio granules, lietuviškus durpių 
briketus. Pristato į namus. Veža 
krovinius mašina su kranu iki 10 
tonų, savivarčiu iki 6 tonų.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kaina.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Darbinę kumelę 14 m. amžiaus 
Kupiškio r. Plundakų k. 

Tel. (8-459) 40730.
  
Naudotus lietus ratlankius R-15, 

tinkančius automašinoms MB 180, 
MB 190. Kaina sutartinė.

Tel. (8-698) 15394.

Bulves. 0,23 Eur/kg. Gali atvež-
ti.

Tel. (8-684) 14841.

Automatiniai kieto kuro katilai: 
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650 
Eur. Montavimas, santechnikos 
darbai.

Tel. (8-670) 30743.

Suvirinimo acetileno dujomis 
komplektą ir aukšto slėgio Rusijos 
gamybos kompresorių : markė PO 
– EP/ JR – 6331. Kaina sutartinė.

Tel. (8-698) 15394.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, surinkimo talpyklas. 
Kasa vandens šulinius, jungia hidro-
forus. Parduoda rentinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Baldų gamyba. Virtuvės, prieš-
kambario, miegamojo, spintos slan-
kiojančiomis durimis. 

Tel. (8-600) 54842.

Perka obuolius. Didesnį kiekį pai-
ma iš namų, sodo. Reikalingi obuo-
lių supirkėjai.

Tel. (8-618) 25497.

Geni sodus, karpo, formuoja gy-
vatvores. Pjauna pavojingai augan-
čius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Valo kaminus, pečius, krosnis.
Tel. (8-610) 08039.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

UAB 2VYMONTA gamina stogų, 
sienų dangas iš spalvotos ir alu-
cinko skardos, gamina lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Valo apaugusius krūmais ir me-
džiais žemę, griovius, pakeles. Už 
didesnius plotus apmoka. Domina 
didesni kiekiai. 

Tel. (8-605) 27002.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų 
namų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. 
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykš-
čiai, tel. (8~381) 51573, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas – ieva.grazyte@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas (-ai) /namas (-ai) su patogumais Anykščių rajone (smul-
kesnė informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. spalio 8 d. 

12.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (pa-

talpinta 2018-09-24). 
Anykščių r. savivaldybės informacija
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dovanoja
Pusę žemės sklypo ir pusę gy-

venamo namo į geras rankas. 
Kanalizacija, vandentiekis ir dujo-
tiekis nepajungti. Dovana turi no-
tarinę 250 Eur skolą. 

Tel. (8-613) 68354, Kvarco g. 3, 
Anykščiai.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. spalio 4 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

siems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“,
 turi kviesti mobilųjį laiškanešį tel. (8-700) 55400

Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.
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siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame KARVES, 
BULIUS Ir TeLyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

PerKAMe MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

Š  I  A  U  D  U  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

UAB “Termoskalė” siūlo darbą 
inžinieriui-konstruktoriui.
Reikalavimai:
-Techninis aukštasis išsilavinimas, 
darbo įgūdžiai su „SolidWorks“ pro-
grama.
-Anglų ir rusų kalbų mokėjimas (bū-
tina),
Siūlomas atlyginimas po bandomojo 
laikotarpio 1000 Eur „į rankas“
CV siųsti saulius@termo.lt
Tel. (8-614) 31225.

Ieško veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinė-
je. Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Reikalingi kelio darbininkai, 
vamzdynų montuotojai.

Tel. (8-610) 14904.

Perka 2018 m. grikius, 
kviečius. 

Atsiskaito per 3 darbo
 dienas.

Tel.: (8-682) 47857, 
(8-683) 85009.

PERKAME  
IŠKIRSTO  MIŠKO  

ŽeMĘ 
Tel.  (8-675)  65212.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Sekmingai padeda parduoti.

Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662. 

Brangiai įvairius miškus: jau-
nuolynus, pusamžius, brandžius. 
Žemę, apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai mišką. Moka avansu, 
konsultuoja. Siūlyti įvairius vari-
antus. 

Tel. (8-687) 42959.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - miškus su žeme, išsi-
kirtimui visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka pir-
kimo išlaidas. 

Tel.( 8-687) 23618.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Visų markių automobilius, moto-
ciklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Gyvuliai

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

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  
 
Bendra Lietuvos – Olandijos  

UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Biokuro katilinei - kirstus, ne-
kirstus krūmus iš žemės ūkio pa-
skirties žemės Utenos, Anykščių, 
Kupiškio, Ukmergės rajonų. 
Nemokamai iškerta ir išsiveža. 

Tel. (8-677) 20998.

Brangiai - ąžuolinius rąstus vi-
soje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Brangiai - žolių sėklas: dobilus, 
motiejukus, liucerną, svidrę, mi-
glę, šunažolę ir k.t. Gali būti ne-
valytos. Pasiima. Moka iš karto. 

Tel. (8-600) 85875.

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.
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vardadieniai

Gabrielius, Mykolas, Rapolas,  
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 
Mykolė.

Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Vilija Blinkevičiūtė:„Trupiniai nuo kylančios 
ekonomikos stalo – dar ne pyragai“ Rimantas KAZLAUSKAS

Europa kreipiama žingsniuoti socialiniu, žmonėms saugesniu ir teisingesniu keliu. Taip apie Eu-
ropos Parlamento darbą teigia jo narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Moterų teisių ir lyčių lygybės ko-
miteto pirmininkė, socialdemokratė. 

Ponia Vilija, sutinkate, kad 
auganti nelygybė, nepriteklius 
yra tiksinti bomba po kiekvie-
nos valstybės ir visos Europos 
Bendrijos pamatais? 

Taip. Vienareikšmiškai. Bet 
pirmiausia kasdienis gyvenimas 
žeminančiame skurde – kiekvieno 
žmogaus asmeninė tragedija.

Europos Parlamente šiuo metu 
svarstomi teisės aktai, kurie jau 
netolimoje ateityje padėtų šių tra-
gedijų išvengti. Akivaizdu, kad 
Europa kreipiama žingsniuoti 
socialiniu, žmonėms saugesniu 
ir teisingesniu keliu. Nors vyksta 
diskusijos, bet svarbiausiais klau-
simais sutariama: būtina stiprinti 
socialinę Europą.

Labai svarbu, kad pačios Ben-
drijos valstybės norėtų situaciją 
keisti. Ir keisti ne kosmetiškai, bet 
įvykdyti kapitalinį socialinės sri-
ties remontą. Lietuvoje – taip pat.

Todėl manau, kad ir Lietuvoje 
būtinas visų politinių jėgų susita-
rimas dėl socialinės srities stipri-
nimo ir didesnių lėšų jai. Lietuva 
vis dar viena iš mažiausiai lėšų 
socialinei sričiai skiriančių vals-
tybių visoje ES.

Šiemet Europos Komisija pri-
pažino, kad Lietuvos pensijų sis-
tema nepajėgia apsaugoti žmonių 
nuo skurdo ir socialinės atskirties.  
Norėtųsi, kad mūsų politikai ne 
tik išgirstų šį vertinimą ir reko-
mendacijas, tačiau ir imtųsi prie-

monių joms įgyvendinti. 
Pensijų, kitų pajamų didinimas 

keliais ar keliolika eurų (kai kam 
gal ir keliasdešimt) problemų ne-
išsprendžia. Geriausiu atveju lei-
džia išlikti tokiame pačiame ap-
gailėtiname pragyvenimo lygyje.

Trupiniai nuo kylančios eko-
nomikos stalo – dar ne pyragai. 
Todėl politikams, besigiriantiems 
didžiule pažanga pensijų ir visos 
socialinės apsaugos srityje, pats 
baisiausias klausimas: kaip tu iš-
gyveni, žmogau, už 1 ar 2 eurus 
per dieną? Taip gyvenančių žmo-
nių Lietuvoje – šimtai tūkstančių. 

Kokius sprendimus siūlo Eu-
ropos Parlamentas?

Ir Lietuvoje, ir visoje ES mo-
terims už tą patį darbą vis dar 
mokamas mažesnis atlyginimas. 
Tai reiškia, kad moterys dažniau 
patiria skurdą dirbdamos, gauna 
ir gaus mažesnes pensijas. Šis 
atotrūkis dar skaudesnis, kai įver-
tini, jog senatvėje dauguma našlių 
– moterys. O vienoms išgyventi – 
dar sunkiau. 

Europos Parlamentas savo rezo-
liucijoje ragina valstybes mažinti 
vyrų ir moterų atlyginimų bei 
pensijų atotrūkį. Ar Lietuvos val-
džia įsiklauso į šį raginimą? Taip 
pat jau svarstomi dokumentai, ku-
riais bus siekiama užtikrinti, kad 
kiekvienas žmogus gautų tinkamo 
dydžio minimalias pajamas. To-
kias, kurios, nepriklausomai nuo 

žmogaus amžiaus, užtikrintų orų 
gyvenimą.

Europos Parlamente svarstoma 
ir direktyva dėl geresnio darbo, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimo. Šis valstybėms priva-
lomas dokumentas bus ypatingai 
svarbus moterims, kurios augina 
vaikus, prižiūri sergančius ar se-
nyvus žmones.

Iš Lietuvos valdančiųjų pasi-
girsta, kad senjorus reikia mo-
tyvuoti likti darbo rinkoje. 

O aš teigiu, kad kas jau kas, bet 
mūsų senjorai yra „motyvuoti“ iki 
kaklų: Lietuvoje pensijos – vienos 
iš mažiausių ES, papildomos paja-
mos senjorams labai reikalingos.

Skamba darbdavių balsai, kad 
trūksta darbo jėgos, todėl Vyriau-
sybė ir parengė strategiją, kurioje 
numatyta skatinti pensinio am-
žiaus sulaukusius žmones likti 
darbo rinkoje.

Europos Parlamentas ne kar-
tą teikė siūlymus, kaip padaryti 
darbo rinką labiau „draugišką“ 
mūsų sparčiai senėjančiai visuo-
menei. Būtina skatinti darbdavius 
priimti ir išlaikyti darbo rinkoje 
vyresnio amžiaus darbuotojus 
suteikiant jiems daugiai lengvatų 
ir galimybių. Tai ir laisvadieniai, 
papildomos atostogos, sveikatos 
priežiūra, lankstus darbo grafikas, 
galimybės mokytis, keisti profe-
siją, pritaikyti jiems darbo vie-
tas. Ne mažiau svarbi ir vyresnio 

Vilija Blinkevičiūtė: „Ne senjorai turi gelbėti darbo rinką, o dar-
bo rinka ir valstybė – padėti senjorams“.

amžiaus žmonėms palanki darbo 
rinkos, socialinių paslaugų, svei-
katos apsaugos, profesinės reabi-
litacijos politika.

Todėl ne senjorai turi gelbė-
ti darbo rinką, o darbo rinka ir 
valstybė – padėti senjorams, su-
daryti sąlygas pensinio amžiaus 
žmonėms (kurie gali bei nori) dar 
kelerius metus padirbėti ir prie 
pensijos prisidurti išgyvenimui 
reikalingų eurų.

Esu tikra, kad „Sodros“ mokes-
čio mažinimas dirbantiems senjo-
rams būtų didelė paskata dirbti, o 
darbdaviams – įdarbinti senjorus.

Spalio 1-ąją minėsime Tarptau-

tinę pagyvenusių žmonių dieną. 
Šios dienos proga noriu  padėkoti 
senjorams už  gyvenimišką patirtį 
ir žinias, kurias perduodate jau-
nesniajai kartai. Iš visos širdies 
linkiu sveikatos, gerų kaimynų, 
artimųjų meilės ir dėkingumo.

Užsak. Nr. 976

Miesto parke – palapinė.
Mergos taką ten pramynė.
Sako, tipi ji vadinas
Daržo vaizdą tik gadina.

Kur matyta, kur girdėta
Grėblio nėr kur pasidėti.
Kastuvą namo velku,
Neištept baltos sunku.

Tai laikai dabar atėjo
Miesto mergos išpindėjo
Tipyje šitoj susėda 
Ir visokius blūdus gieda.

O darže darbai nelaukia
Mėšlo iškratyt reik kaugę.
Nes be šūdo pasakyta -
Net rabarbaras nedygsta.

Kaip tik čėsas sėti morkų, 
Lysvę raudonų burokų,
Krapų tarpais pabarstyti
Ir česnakų prismaigstyti.

Amiliutė miesto parke sodina rabarbarą

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Ukrainoje be trusikų, dantų 
pastos, kostiumo, kompiuterio ir 
kojinių :). Kartais taip nutinka, 
kad keliaujančius lietuvius ima ir 
tiesiog apvagia pakelės restora-
ne. Pažiūrėsim, kaip dirba Ukrai-
nos policija. Kažkur tarp Kijevo 

Ukrainoje prarado „triusikus“
Kartu su Anykščių rajono sa-

vivaldybės delegacija Ukrainoje,  
Mirgorode viešėjęs Lietuvos atsi-
naujinančių išteklių energetikos 
konfederacijos prezidentas Mar-
tynas Nagevičius buvo apvogtas. 

ir Mirgorodo. Kelionės kartais 
įsimena“ – „Facebook“-e pranešė 
M.Nagevičius. 

Ši žinia gal būtų prasprūdusi pro 
žurnalistų akis, jeigu prezidentas 
netekčių sąrašo nebūtų pradėjęs 
nuo „triusikų“. Tikėtina, jog arba jis 

vežėsi labai daug apatinio trikotažo, 
arba „triusikai“ kažkokie išskirtiniai 
- rankų darbo, garsaus dizainerio, 
brangūs kaip atminimas ir pan. 

Nes šiaip jau esmine netektimi 
turėjo būti kompiuteris, na, gal dar 
kostiumas...  


