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Gražina ŠMIGELSKIENĖ

,,Anykščių vandenų“ kolektyvas bando 
apginti direktorių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajoną valdančiai rajono Tarybos daugumai vieningai nusprendus susidoroti su UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriumi 
Alvydu Gervinsku, šios bendrovės kolektyvas ėmėsi ginti savo vadovą. 

Beveik visi iš 50-ies UAB,,Anykščių vandenys“ darbuotojų pasirašė Anykščių rajono merui Sigučiui Obelevičiui  bei rajono Tarybos 
nariams adresuotą raštą.

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas turi beveik šimtaprocentinį kolektyvo palaikymą. 6 psl.
Kalėdoms Anykščiai pasirinko minimalizmą

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šį šeštadienį Anykščiuose atidaroma Kalėdų rezidencija, mies-
tas suspindės šventiniais papuošimais. Anykščių rajono savival-
dybė skelbia, kad šių metų šventinių Anykščių stilius – skoningas 
minimalizmas.

Megztoji eglutė. Jai skiaute-
les mezgė mezgėjos iš visos 
Lietuvos.

Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos kolektyvas eglutę 
įkėlė į apšvietimo stulpą.

Burbiškio bendruomenės 
eglutė. 11 psl.

Anykštėnės - 
Europos 
komisaro 
komandoje

2 psl.

,,Profkės“ 
bendrabutis 
taps viešbučiu

4 psl.

Jei žemėlapis 
nežymi mano 
kapo, vadinasi, 
nebuvo ir manęs 

5 psl.

Autobusai. Tarpmiestinių ke-
leivių pervežimo įmonė ,,Kautra” 
rudens pabaigoje įsigijo 15 naujų 
,,Mercedes-Benz Sprinter” auto-
busų. Anot įmonės atstovų, 20-ties 
vietų autobusai bus skirti tarpmies-
tiniams maršrutams bei užsakomie-
siems nuomos reisams. ,,Kautros“ 
autobusų maršrutai driekiasi ir per 
Anykščių rajoną.

Šešėlis. Didžiausia prekyba nele-
galiu alkoholiu – šalies regionuose ir 
pasienio rajonuose. Kylant akcizams 
ir augant kainoms, toliau didėja ir 
šešėlis. Per šiuos metus nelegalių 
alkoholio prekybos taškų skaičius 
išaugo 7 proc. – šiuo metu „Lietu-
va be šešėlio“ puslapyje pažymėtas 
2441 nelegalaus alkoholio prekybos 
taškas. Tokių taškų, kaip nurodo 
puslapio lankytojai, gan nemažai yra 
ir Anykščiuose. Žmonės nurodo, kad 
mieste nelegaliai galima įsigyti ne 
tik alkoholio, bet ir tabako gaminių 
bei degalų.

Akcija. Anykščių moterų užim-
tumo ir informacijos centras tre-
čiadienį, gruodžio 4-ąją, pakvietė 
anykštėnus prisijungti prie tarptauti-
nės socialinės akcijos „16 aktyvumo 
dienų prieš smurtą prieš moteris“.
Šia proga policijos pareigūnai, vaiko 
teisių sergėtojai, centro darbuotojai 
susitiko su moksleiviais ir Anykščių 
miesto gyventojais. Surengta dis-
kusija „ Savanoriavimo galimybės, 
mažinant smurtą artimoje aplinko-
je“. Miesto gatvėse taip pat vyko 
balionų akcija.

Gaisras. Pirmadienį Kurklių se-
niūnijos Dejūnų kaimo mediniame 
vieno aukšto namo dūmtraukyje 
degė suodžiai, skelbia ugniagesiai. 
Pranešama, kad iškviesti ugniagesiai 
tik patikrino dūmtraukį, tačiau gesi-
nimo darbų nesiėmė.

Festivalis. Alternatyviosios muzi-
kos ir menų festivalis „Devilstone“ 
ruošiasi naujam festivalių sezonui ir 
skelbia 2020 metų datą. Dvyliktus 
metus skaičiuojantis rokenrolo ,,ku-
rortas“ vyks pačiame vasaros įkaršty-
je, liepos 16 - 19 dienomis, tradicinėje 
vietoje – Anykščių Dainuvos slėnyje. 
Organizatoriai pranešė, kad kitąmet 
festivalio metu Dainuvos slėnyje lau-
kia teritoriniai pasikeitimai.

Tik nesakykite, kad per šven-
tes svarbiau už eglutę ir dovanas 
yra  gražios mintys ir dvasingu-
mas. Gražios mintys ir dvasin-
gumas svarbu ir kiekvieną die-
ną. Be jų žmogus panašus į vėjo 
nugairiną stagarą sniegynuose. 

Kalėdos kaip tik pats geriau-
sias metas materialumui. Nes 
konkrečiu veiksmu parodyti, 
kad myli, kad vertini, atjauti, 
solidarizuojiesi, supranti, esi 
dėkingas, yra kur kas sunkiau 
negu paistyti apie dvasines do-
vanas ir didžias vertybes. 

Apie dovanas
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spektras

Temidės svarstyklės

Prieš kirtimus - su muzika
Lapkričio 28 dieną Seimo rūmų fojė Lietuvos miškus mylintys 

muzikantai  Seimo nariams atliko kompozitoriaus M. K. Čiurlio-
nio simfoninę poemą „Miške“. Šiuo koncertu kultūros visuomenė 
dar kartą pabandė atkreipti  valdžios dėmesį į saugomų teritorijų 
miškų naikinimą. Akcijoje dalyvavo ir Šimonių girios išsaugoji-
mo iniciatyvinės grupės atstovai. 

Orkestre grojo žinomi Lietuvos 
atlikėjai. Specialiai į koncertą dėl 
Lietuvos miškų išsaugojimo atvyko 
muzikantai iš užsienio: alto virtuozė 
Jonė Kaliūnaitė iš Frankfurto, žymus 
smuikininkas, pedagogas Martynas 
Švėgžda von Bekker - iš Hamburgo. 
Atlikėjams koncertavo dirigentas 

Vytautas Lukočius.
Kultūros visuomenės vardu į poli-

tikus kreipėsi M. Švėgžda von Bek-
ker, turintis sodybą Šimonių girioje. 
Jis kalbėjo, kad valdininkai melavo 
apie saugomus miškus ir girias, ,, ku-
rių didelė dalis jau tapo kelmais“.

Kaip skelbė ,,Respublika“, smui-

kininkas M.Švėgžda von Bekker į 
Seimą atsinešė ne tik muzikos instru-
mentą, bet ir statybininko šalmą bei 
medinę pliauską, kaip perspėjimą, 
kad nevaržoma miškų naikinimo 
politika  graso malkų krūva paversti 
Lietuvos kultūrą, sveikatą, tapatybę, 
ateitį ir intelektą.

Šimonių girios išsaugojimo inci-
atoriai šį rudenį jau yra surengę ne 
vieną akciją, skirtą miškams apginti: 
Šimonių girioje vykusiame smuiko 
muzikos koncerte klausytojai sėdėjo 
ant iškirstų medžių kelmų. Taip pat 
Mikeriuose, ant ,,beždžionių“ tilto, 
organizuotoje miškų išsaugojimo 
akcijoje buvo susikabinta gyvąja 
rankų grandine.

-ANYKŠTA

Smuikininkas Martynas 
Švėgžda von Bekker į Seimą 
atsinešė ir statybininko šal-
mą bei pliauską.  
uzmiskus.lt nuotrauka

Pirkinys. Gruodžio 2 dieną,  
apie 20.20 val., Utenos rajone, 
Gedimino kaime, Vyturio g., 
vyras (g. 1988 m.), gyvenantis  
Skiemonių seniūnijos Mačio-
nių kaime, nusipirko automobilį 
BMW iš  pardavėjo (g. 1993 m.). 
Kitą dieną, bandant perregistruoti 
šį automobilį VĮ REGITRA, pa-
aiškėjo, jog automobilio įregis-
travimui naujo valdytojo vardu 
taikomi apribojimai.Vyrui pada-
ryta 4000 eurų turtinė žala. Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Gruodžio 4 dieną,  
apie 12.35 val., Kavarsko seniūni-
jos Bebrūnų kaime, Užtvankos g.,  
neblaivus (nustatytas 2,49 prom. 
girtumas) vyras (g. 1975 m.), gy-
venantis Kavarsko seniūnijos Ma-
želių kaime, vairavo automobilį 
FORD MONDEO. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Sukčiai. Gautas moters (g. 1972 
m.), gyvenančios Troškūnų seniū-
nijos Vaidlonių kaime, K. Inčiūros 
g., pareiškimas, kad bendraudama 

socialinėje svetainėje ,,Facebook“ 
su nepažįstama moterimi, kuri pa-
žadėjo padovanoti 93 5000 eurų. 
Moteris už juos sumokėjo 582 
eurų mokestį, tačiau jokių žadėtų 
pinigų negavo.Padaryta 582 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Smurtas. Gruodžio 2 dieną,  
apie 18.24 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., žodinio konflikto 
metu neblaivus (nustatytas 1,65 
prom. girtumas) vyras (g. 1991 
m.) smurtavo prieš brolį (g. 1989 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Nelaimė. Pirmadienį,  apie 
20.10 val., Anykščių rajone, ke-
lio Kaunas - Zarasai - Daugpilis 
98-ame km, vyras (g. 1979 m.), 
gyvenantis Plungės rajone, vai-
ruodamas automobilį FORD GA-
LAXY, partrenkė staiga į važiuo-
jamąją kelio dalį išėjusį vyrą (g. 
1984 m.), gyvenantį Jonavos ra-
jone, kuris dėl patirtų sužalojimų 
išvežtas į Panevėžio respublikinę 
ligoninę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Policija sulaikė plėšiką
Anykščių policijos pareigūnai trečiadienį sulaikė įtariamąjį, 

kuris mieste užpuldinėjo moteris ir iš jų atiminėjo pinigus. 

Kaip jau skelbėme, lapkričio 22 
dieną, apie 21 val. 30 min, tamsia-
me Anykščių miesto Tilto gatvės 
kieme buvo  užpulta  jauna moteris. 

Plėšikas moteriai į veidą papurškė 
dujų ir, parvertęs ant žemės, pagro-
bė pinigus. Sulaikę įtariamąjį, po-
licijos pareigūnai išsiaiškino ir dar 

vieną panašų, kiek anksčiau įvyk-
dytą plėšimą, kuomet irgi  tamsiu 
paros metu Anykščiuose, Gėlių 
gatvėje, einančią moterį užpuolė iš 
už nugaros pribėgęs plėšikas. Mo-
teriai taip pat  buvo papurkšta dujų 
ir atimti pinigai. 

Įtariamajam, 22-ejų metų Anykš-
čių rajono gyventojui, įteiktas pra-
nešimas, padarius  nusikaltimus, 

numatytus Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 180 straips-
nio 1 dalyje (svetimo turto pagro-
bimas, panaudojant fizinį smurtą ar 
grasinant tuoj pat jį panaudoti arba 
kitaip atimant galimybę nukentė-
jusiam asmeniui priešintis). Už šį 
nusikaltimą numatytas areštas arba 
laisvės atėmimas iki  šešerių metų.

-ANYKŠTA

Vizos. Jungtinėse Valstijose 
atidaryti Lietuvos vizų centrai, 
penktadienį pranešė Užsienio rei-
kalų ministerija (URM). Čikago-
je, Niujorke, Vašingtone, Los An-
džele, Hiustone ir San Franciske 
nuo gruodžio 2 dienos veikiantys 
centrai turėtų sudaryti palankes-
nes sąlygas JAV gyvenantiems 
asmenims pateikti prašymus iš-
duoti Šengeno vizas. Pasak mi-
nisterijos, šių centrų privalumai 
– ilgas darbo laikas strategiškai 
patogiose miestų vietose, atsis-
kaitymas vietos valiuta, taip pat 
teikiamos papildomos paslaugos, 
tokios kaip kelionės draudimas 
ar fotografavimas. URM skelbia, 
kad Lietuvos biudžetui vizų cen-
trų veikla papildomai nekainuos. 
Centrus administruos išorės pas-
laugų teikėjas „VFS Global“.

STT. Specialiųjų tyrimų tarny-
ba (STT) siūlo viešinti informaci-
ją apie Aplinkos apsaugos depar-
tamento atliekamus patikrinimus 
ir jų kontroliuojamus subjektus. 
Kaip penktadienį pranešė tarnyba, 
antikorupcinis patikrinimų tvarką 
reglamentuojančių teisės aktų ver-
tinimas atliktas po didelius nuos-
tolius padariusio gaisro Alytaus 
padangų perdirbimo gamykloje 
„Ekologistika“. Antikorupcinio 
vertinimo išvadoje STT siūlo už-
tikrinti tinkamą kontroliuojamų 
ūkio subjektų sąrašo bei jų veiklos 
kontrolės rezultatų ir nustatytų 
pažeidimų viešinimą. Pasak STT, 
šiuo metu Aplinkos apsaugos de-
partamento svetainėje skelbiamas 
metinių patikrinimų planas, tačiau 
minėti sąrašai neviešinami, kaip 
ir ankstesnių metų planai bei jų 
įgyvendinimas, todėl neįmanoma 
įvertinti, kokia dalis visų kontro-
liuojamų subjektų patikrinama. 
Be to, keičiant metinius patikrini-
mų planus nenurodoma, kodėl iš 
patikrinimų plano išbraukti arba 
įtraukti konkretūs ūkio subjektai. 
Pasak tarnybos, neaiškumų su-
kėlė ir neplaniniai patikrinimai: 
šiemet kai kurių subjektų aplin-
kosaugininkai netikrino pakarto-
tinai, nors ankstesniais metais čia 
buvo užfiksuoti pažeidimai, susiję 
su pavojingų atliekų netinkamu 
laikymu ar tvarkymu. Kitos įmo-
nės buvo tikrinamos pakartotinai, 
nors metiniame plane to numatyta 
nebuvo.

Sankcijos. Kinija penktadienį 
paskelbė, jog ėmėsi „atsakomųjų“ 
priemonių prieš šalyje esančius 
JAV diplomatus, kurie dabar turės 
iš anksto informuoti Užsienio rei-
kalų ministeriją apie susitikimus 
su vietos pareigūnais. Užsienio 
reikalų ministerijos atstovė Hua 
Chunying sakė, kad Kinija tre-
čiadienį pranešė JAV ambasadai 
apie naujas priemones, kuriomis, 
pasak jos, reaguojama į Vašingto-
no spalį priimtą sprendimą įvesti 
suvaržymus kinų diplomatams. 
Spalio mėnesį JAV nurodė Kinijos 
diplomatams iš anksto pranešinėti 
Valstybės departamentui apie bet 
kokius oficialius susitikimus su 
JAV diplomatais, vietos valdžios 
ar municipalitetų pareigūnais, 
ir apie bet kokius apsilankymus 
aukštosiose mokyklose ar tyri-
mų institucijose. Vašingtonas šį 
žingsnį vadino atsakomuoju, o 
vienas Valstybės departamento 
aukšto rango pareigūnas priežasti-
mi nurodė tai, kad JAV diplomatai 
negali susitikti su visa virtine Ki-
nijos pareigūnų ir mokslininkų.

Anykštėnės - Europos komisaro komandoje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Darbą pradėjęs aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės Europos 
komisaras Virginijus Sinkevičius pristatė savo komandą. Tik ne-
didelė jos dalis, vos keli žmonės, iš Lietuvos. 

Tarp jų - ir dvi anykštėnės.

Iš Rubikių kilusi Monika Žebuo-
lytė dirbs Europos komisaro asis-
tente. Iki tol ji buvoV.Sinkevičiaus, 
kaip Seimo nario, padėjėja.

Anykštėnė Agnė Razmislavičiū-
tė - Palionienė bus viena iš šešių 
Europos komisaro kabineto narių. 
Ji bus atsakinga už žuvininkystę. 
Didelę patirtį Briuselyje turinti 
A.Razmislavičiūtė - Palionienė 
pastaruosius metus dirbo Lietuvos 
žemės ūkio ministerijos Žuvinin-

kystės skyriaus vedėja. 2010
-2015 m. ji buvo Lietuvos nuola-

tinės atstovybės Europos Sąjungo-
je žuvininkystės atašė.

A.Razmislavičiūtė - Palionienė 
yra  buvusio Anykščių rajono po-
licijos viršininko, buvusio Anykš-
čių rajono tarybos nario Raimundo 
Razmislavičiaus dukra bei Pane-
vėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
aktorės Tomos Razmislavičiūtės - 
Juodės sesuo. 

Anykščių liberalams vadovaus Mindaugas Sargūnas
Ketvirtadienį, gruodžio 4-ąją, ,,Nykščio namuose“ vykusiame 

ataskaitiniame rinkiminiame Lietuvos respublikos liberalų sąjū-
džio Anykščių skyriaus susirinkime naujuoju skyriaus pirminin-
ku išrinktas verslininkas Mindaugas Sargūnas.

31-erių metų M.Sargūnas sky-
riaus pirmininko pareigose pakei-
tė Luką Pakeltį, kuris aštuonerius 
metus vadovavo skyriui. 

Charizmatiškas, sangviniško 
charakterio M. Sargūnas antrą 
kadenciją dirba Anykščių rajono 
taryboje. Jaunas politikas, regis, 
yra išskirtinai taikaus būdo, tačiau 
savo nuomonę paprastai išsako ne-
vyniodamas žodžių į vatą.   

L.Pakeltis sutiko būti vienu iš 
skyriaus pirmininko pavaduotojų. 
Kitais pavaduotojai M.Sargūnas 
pasirinko A.Vienuolio progimna-

zijos direktorę Danutę Mažvylienę 
bei Anykščių rajono tarybos narį 
Saulių Rasalą.

 Liberalai šios kadencijos 
Anykščių rajono taryboje turi 4 
mandatus ir priklauso valdančiajai 
daugumai. L.Pakelčio vadovavimo 
Anykščių liberalams laikotarpiui 
buvo būdingas ,,amžinai antrojo“ 
sindromas - ir pats liberalų lyderis, 
ir partija visuomet buvo šalia nu-
galėtojų, tačiau niekad taip ir ne-
pasiekė visiškos pergalės. 

Net ir 2015-aisiais, kai tie-
sioginius Anykščių rajono mero 

Po naujojo skyriaus pirmininko rinkimų Anykščių liberalai po-
zavo bendrai nuotraukai.           Nuotr. iš liberalų ,,Facebook“-o

rinkimus laimėjo liberalų remtas 
Kęstutis Tubis, po pusantrų metų 
bendro darbo su K.Tubiu, liberalai 

pasitraukė į opoziciją. 

-ANYKŠTA

Agnė Razmislavičiūtė Palionienė grįžta į Briuselį.
 Nuotr. iš Žemės ūkio ministerijos puslapio
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Smulkiesiems ūkiams į priekį 
eiti padeda parama
Iki gruodžio 31-osios smul-

kieji ūkininkai antrą kartą 
šiais metais gali teikti pa-
raiškas pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį ,,Parama smulkiesiems 
ūkiams“. Šiam etapui skirta 
9 mln. 851 tūkst. 488 Eur pa-
ramos.

Be technikos sunku apsieiti

Uogininkystės ūkį Šukės 
kaime (Kretingos r.) puose-
lėjantys respublikinio „Metų 
ūkio-2019“ konkurso III vietos 
laimėtojai Kristina ir Viktoras 
Kavaliauskai paramos naudą 
sakė jau spėję pajausti: už skir-
tas lėšas nusipirko mažą trak-
torių bei kitų priemonių savo 
darbui palengvinti. 

„Kad be technikos toliau – nė 
žingsnio, supratom ūkininkau-
dami jau pirmus antrus metus 
ir tikslingai plėsdami ūkį. Kon-
sultacijos kreipėmės į Lietu-
vos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos Kretingos biurą, ten 
padėjo parašyti projektą“, – pa-
sakojo K. Kavaliauskienė. 

Į jos tėviškę Šukę jauna šei-
ma grįžo po studijų Klaipėdos 
aukštosiose mokyklose: ji įgi-
jusi matematikos ir informati-
kos mokytojos, o jis – saksofo-
no muzikanto specialybes. 

Kadangi tėvų namas gyventi 
jau buvo, tad iškėlė sau tik vie-
ną klausimą: ką kaime veiks, 
kokia veikla užsiims? „Uošvis, 
Kretingos rajone žinomas ūki-
ninkas Stasys Lomsargis, ir pa-
tarė: maistą auginkit, žmonėms 
valgyti visada reikės“, – pačią 
įsikūrimo pradžią prisiminė V. 
Kavaliauskas. 

Jauna šeima apsisprendė už-
siveisti uogyną – iš pradžių 
braškių pasisodino 15-oje arų, 
o dabar tas uogynas jau 1,5 
hektaro, tiesa, nedidelę dalį 
ploto užima ir avietės.    

Mažeikiuose „ant asfalto“ 
užaugęs Viktoras teigė nė sa-
pne nesapnavęs, kad kada nors 
į antrą planą nustums išsvajotą 
saksofoną ir taps ūkininku, mat 
lig tol apie žemės ūkį išmanęs 
tiek, kiek gali išmanyti vaikas, 
vasaros atostogas leisdavęs pas 
senelius kaime. „Mėgaujuosi 
tuo, ką kasdien darau, o Kris-
tinai veiklą uogyne bent kol 
kas puikiai sekasi suderinti ir 
su matematikos mokytojos dar-
bu“, – pasidžiaugė jis.

  
Kas ir kokios paramos gali 

kreiptis

 Parama teikiama žemės ūkio 
produktų gamybai bei  žemės 
ūkio produktų, pagamintų arba 
išaugintų  valdoje, perdirbi-
mui ir tiekimui į rinką, kreiptis 
gali ne jaunesni kaip 18 metų 
fiziniai asmenys, užsiimantys 
žemės ūkio veikla, savo vardu 
iki paraiškos pateikimo dienos 
kaip valdytojai įregistravę val-

dą ir ūkininko ūkį.
Parama teikiama smulkiųjų 

ūkių valdytojams, kurių valdos 
ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine verte, 
yra nuo 4 tūkst. iki 7 tūkst. 999 
Eur.

Jei pareiškėjas yra gavęs para-
mą pagal šią KPP veiklos sritį, 
pakartotinai parama gali būti ski-
riama tik kitai remiamai veiklai. 
Tarkim, jeigu parama buvo gauta 
pagal šią KPP priemonės veiklos 
sritį žemės ūkio produktų gamy-
bai, tai kitąkart pareiškėjas galė-
tų kreiptis tik dėl paramos žemės 
ūkio produktų, pagamintų arba 
išaugintų valdoje, perdirbimui ir 
tiekimui rinkai.

Didžiausia išmokos suma vie-
nam verslo planui įgyvendinti 
– 15 tūkst. Eur. Mokama dviem 
etapais: pirmoji išmokos dalis, 
sudaranti 80 proc. išmokos su-
mos, išmokama ne vėliau kaip 
per 15 darbo dienų po sprendimo 
skirti paramą, antroji išmokos 
dalis, sudaranti 20 proc. išmokos 
sumos, – kitais metais po verslo 
plano tinkamo įgyvendinimo.

Paramos gavėjas turi įsiparei-
goti tinkamai įgyvendinti verslo 
planą: atlikti visas jame numa-
tytas investicijas, produkcijos 
standartine verte išreikštą val-
dos ekonominį dydį padidinti ne 
mažiau kaip 20 proc., pasiekti 
verslo plane numatytus veiklos 
plėtros tikslus, vykdyti pelningą 
veiklą. Netinkamai įgyvendinus 
verslo planą, likusi išmokos da-
lis nemokama, o išmokėtą išmo-
kos dalį tektų sugrąžinti. Verslo 
planą būtina pradėti įgyvendinti 
per 9 mėn. nuo sprendimo skirti 
paramą priėmimo dienos. Apie 
pradedamą įgyvendinti verslo 
planą Nacionalinę mokėjimo 
agentūrą (NMA) ūkininkas turi 
informuoti raštu.

 
Kriterijai ir balai

Gautos paraiškos vertina-
mos pagal atrankos kriterijus, 

skiriant balus. Mažiausias balų 
skaičius, kurį reikia surinkti, – 
35. Šiuo paraiškų priėmimo lai-
kotarpiu buvo pakeisti kai kurie 
atrankos kriterijai ir už juos ski-
riami balai. 

Jeigu kuriamas  specializuotas  
gyvulininkystės, daržininkystės, 
uogininkystės, sodininkystės 
arba mišrusis ūkis, kurio viena 
veiklų – gyvulininkystė ir kurio 
pajamos iš gyvulininkystės vei-
klos, įgyvendinus verslo planą, 
turi sudaryti ne mažiau kaip 50 
proc. visų veiklos pajamų (tikri-
nama įgyvendinus verslo planą), 
– skiriama 15 balų. Jeigu para-
mos paraiškos pateikimo metu 
ūkio produkcijos standartine 
verte išreikštas žemės ūkio val-
dos ekonominis dydis yra mažes-
nis: nuo 4 tūkst.  iki 4 tūkst.  999 
Eur  –  20 balų; nuo 5 tūkst. iki 5 
tūkst.  999 Eur, – 15 balų; nuo 6 
tūkst. iki 6 tūkst. 999 Eur – ski-
riama 10 balų;  nuo 7 tūkst. iki 7 
tūkst. 999 Eur – 5 balai.

Pareiškėjams, kuriems iki pa-
ramos paraiškos pateikimo die-
nos yra iki 40 metų imtinai, ski-
riama 10 balų. Jeigu ūkininkas 
įsipareigoja padidinti produkci-
jos standartine verte išreikštą že-
mės ūkio valdos ekonominį dydį 
nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 
20 balų, o jei įsipareigoja padi-
dinti nuo 21 iki 50 proc. imtinai, 
– 15 balų.

Svarbi narystė kooperatyve, 
kuris iki paramos paraiškos pa-
teikimo dienos yra pripažintas 
žemės ūkio kooperatyvu: jei ūki-
ninkas daugiau negu 2 metus yra 
pripažinto žemės ūkio koopera-
tyvo narys, skiriama 15 balų; jei 
yra narys iki 2 metų imtinai, – 10 
balų.

Jei verslo planas įgyvendina-
mas vietovėse, kuriose yra gam-
tinių ar kitų specifinių kliūčių, 
skiriama 10 balų. Jei ūkininkas 
nėra gavęs paramos pagal prie-
monės veiklos sritį, – 10 balų.

Užsak. Nr. 1295

Kristinos ir Viktoro Kavaliauskų teigimu, gauta parama jiems 
– nemenka paspirtis: jau įsigijo mažą traktorių bei kitų priemo-
nių darbui palengvinti.

Dariaus ŠYPALIo nuotr.

Ar jau 
papuošėte 
kalėdinę eglutę 
savo namuose?

Jolanta ZABULYTĖ:

- Tik tradiciškai - Kūčių vakarą 
ir ne eglę, o kelias ,,puokštėn“ su-
rištas jos šakas.

Sigita BARTUSEVIČIENĖ:

- Šiemet dar nepapuošta, nors 
pernai tokiu metu jau senokai bu-
vom papuošę. Puošim jau ir šiemet 
kelių dienų bėgy eglutę ir namus. Ir 
koks kieno reikalas, kas kada ir ką 
puošia, kada vaikams pasidžiaugti 
papuošta eglute, žėrinčiomis lem-
putėmis ar žaisliukais? Kiekvie-
nam savo - aš norėsiu, puošiu prieš 
mėnesį, jūs norit - nepuoškit visai, 
savęs žiūrėti reikia, o ne šaipytis iš 
kitų, kad žmogus kitoks nei aš ar 
papuošė ne tada, kada aš. Toleran-
cijos ir - daugiau žiūrėti savo no-
sies ir savo reikalų!

Beata ŠAPOKIENĖ:

- Nepasipuošėme, pas mus tra-
dicija puošti tik prieš Kūčias , kad 
pasijustų tikra šventė namuose, ne-
pradedame švęsti Kalėdų po Vėli-
nių, kartu su prekybos centrais.

Dalia ŽILYTĖ

- Ne anksčiau, kaip gruodžio 20, 
laikausi senų tradicijų, kai eglutes 
puošdavom Kūčių dieną, kai tėvai 
ruošdavo vaišes, vaikams džiaugs-
mas eglutės puošimas, o dabar per 
Vėlines pradėjo puošti, atsibosta 
tas blizgėjimas visuos kampuos, 
šventes reikia švęsti tada, kada jos 
yra, o ne tada, kada sugalvojau.

Bet kaip tomis dvasinėmis 
vertybėmis pasipuošti?..

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architektė, 
apie kiniškus  šventinius papuo-
šimus: 

,,Jų yra labai gražių, tačiau di-
džiausias dėmesys turėtų būti ski-
riamas ne pompastikai, o dvasi-
nėms vertybėms.“

O mama protestą užgniaužė...

Vilma Fiokla KIURĖ, meni-
ninkė, apie protestą: 

,,Pirmasis protestas, kurį pame-
nu, buvo nukreiptas prieš mamą. 
Dar būdama darželinukė, žiemą 
apsivilkau trumparankovę vasarinę 
suknelę ir pareiškiau, kad ja vilkė-
dama eisiu  į darželį.“

Bent nekrologais tikite?

Egidijus ŠILEIKIS, UAB 
,,Anykščių vandenys“ direkto-
riaus pavaduotojas, socialdemo-
kratas, apie jo bendrapartiečių 
ketinimus iš pareigų atleisti 
,,Anykščių vandenų“ direktorių 
Alvydą Gervinską: 

,,Žinau tik tiek, kiek spauda rašė. 
Su Alvydu apie tai nekalbėjau. 
Straipsnių laikraščiuose aš rimtais 
dalykais nelaikau.“

Kai įsibėgėja - sunku sustoti...

Arūnas LIOGĖ, UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ teisininkas, apie 
galimą A.Gervinsko atleidimą iš 
pareigų: 

,,Mane sutvarkė svetimomis 
rankomis, dabar atėjo A.Gervinsko 
eilė.“

Kuo senesni spaudiniai - tuo 
senesnis konjakas...

Jurga ŽĄSINAITĖ - GEDMI-
NIENĖ, rašytoja, mokslininkė, 
apie darbą Gardino archyvuose: 

,,Buvo kuriozinių situacijų, kai tek-
davo nešti saldainius už tai, kad mane 
įleistų į senų spaudinių skyrių.“

Jei nori mušti - brangstantį 
vandenį visada rasi...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, socialdemo-
kratas, apie ,,Anykščių vande-
nų“ direktoriaus A.Gervinsko 
ateitį: 

,,Laimingų dėl brangstančio 
vandens nebuvo, nepasitikėjimas 
A.Gervinsku yra.“

Vis tiek galutinis sprendimas 
kunigo viršininko rankose

Saulius FILIPAVIČIUS, teisia-
mas Troškūnų klebonas, atsakė 
prokurorui, kai šis teisme pabėrė 
skaičius: 

,,Šiuos duomenis jūs pateikėte, 
jūs suskaičiavote. Aš jūsų darbo 
netikrinau.“



  

2019 m. gruodžio 7 d.SITUACIJA

rievės

Daiva GoŠTAUTAITĖ

Tema šioms „rievėms“ gimė 
Utenos kultūros centre, išklau-
sius Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro koncertą, kuriam 
dirigavo Ričardas Šumila, o 
arijas iš žinomiausių operų atli-
ko Ieva Barbora juozapaitytė ir 
Edgaras Davidovičius. Džiugu, 
kad profesionalūs renginiai 
pradėjo vykti vos už 40 kilo-
metrų nuo Anykščių. Beje, šių 
metų kovo 11-ąją Utenai šventi-
nį koncertą dovanojo pasaulinio 
garso pianistas Lukas Geniušas, 
o metų renginių „tinklelį“ už-
baigs neką mažiau žymi pianistė 
Mūza Rubackytė, kurios rečitalis 

Utenos kultūros centre numaty-
tas gruodžio 27 dieną.

jau neskaičiuoju spektaklių, 
kuriuos Utenoje parodė Lietuvos 
nacionalinis dramos ar oskaro 
Koršunovo teatrai. Ir tai pro-
fesionalių renginių programoje 
tikrai dar ne viskas...

Pasikeitusiu Utenos kultū-
riniu gyvenimu džiaugiuosi 
ne tik kaip renginių lankytoja, 
bet ir kaip žmogus, matęs, kuo 
uteniškiai galėjo „mėgautis“ 
iki Utenos kultūros centrui vos 
kiek daugiau nei prieš metus 
pradėjus vadovauti režisieriui 
Erikui Druskinui. Paminėjus šią 
pavardę, beveik fiziškai girdžiu 
(sutinku, gal tai ir nėra labai 
sveika reakcija), kaip anykš-
tėnams „įsijungia“ mygtukas 
„komentuoti“. Tikrai kiekvienas 
anykštėnas turi nuomonę apie 
E. Druskino įgyvendintą idėją 
kartu su A. Vienuolio gimnazijos 
(kai E. Druskinas dirbo režisie-
riumi šioje ugdymo įstaigoje, ji 
dar buvo gimnazija – aut.past.) 
moksleiviais pasiūti rekordinio 
ilgio Lietuvos vėliavą, na, o jo 
asmeninio gyvenimo interpre-
tacijas „doras“ anykštėnas dar 
ir šiandien galėtų pristatyti, net 
naktį pakeltas iš miego. Vieni 
džiaugėsi, kai E. Druskinas 

paliko Anykščius, kiti... irgi 
džiaugėsi...

Niekas neužsakė pagirti 
E. Druskino, o pati nesu nei 
didelė šio žmogaus mylėtoja, nei 
nekentėja. jo nėra ir tarp mano 
„feisbuko“ draugų - ir tai viską 
pasako... 

Tiek apie jį rašau, nes 
nuoširdžiai džiaugiuosi dėl 
savo gimtojo miesto. Pasirodo, 
užtenka „kažkokiam ten režisie-
rėliui“ stoti prie miesto kultūros 
vairo, kad tas laivas išplauktų į 
plačiuosius vandenis. Utenoje 
gyvenau, kol baigiau gimnaziją, 
ir per visus 18 
ten pragyventų 
metų geriausiai 
prisimenu du ren-
ginius, tiesa, jie 
aplankyti buvo, 
spėju, dar pirmą 
mano gyvenimo 
dešimtmetį. 

Utenos kultūros centre tikrai 
bent kelis spektaklius buvo 
surengęs Keistuolių teatras 
(dainelę apie varną Albertiną 
galiu paniūniuoti ir dabar), 
Laima Lapkauskaitė tikrai į 
Uteną buvo atvežusi tuometinę 
vaikų „žvaigždutę“ Neringą 
Nekrašiūtę. 

Negalima teigti, kad Utenoje 

iki E. Druskino epochos nieko 
nevyko. Vyko, ir dar kaip vyko... 
Tikriausiai šimtus spektaklių yra 
parodę Daugailių (šioje vietoje 
galima įrašyti bet kurį Utenos 
rajono miestelį – Vyžuonas, 
Leliūnus, Tauragnus, Saldutiškį 
ir t.t.) liaudies mėgėjų teatras 
bei vaikų dainavimo grupė iš 
Daugailių (Vyžuonų, Leliūnų, 
Tauragnų, Saldutiškio ir t.t.) 
„Katinėlis“ (pavadinimas 
menamasis, esama ir oresnių – 
aut.past.). Žinoma, uteniškiai 
džiaugėsi ir Ingos Valinskienės, 
Džordanos Butkutės ar Edmun-

do Kučinsko 
koncertais. Ir 
spėju - ne po 
vieną kartą...

Nepykit, 
uteniškiai, 
greičiausiai 
praleidau 

keletą rimtesnių renginių – ne-
bus Utena toks tamsus miestas, 
kurį aplenktų kad ir garsusis 
„Domino“ teatras, tikiu, vyko 
ir rimtesnės muzikos koncer-
tų, ir tikrų teatrų pasirodymų. 
Tačiau kiek ir kokio profesio-
nalumo renginių vyksta dabar, 
galima jums, mielieji uteniškiai, 
pavydėti... Džiaukitės, eikite, 
žiūrėkite, klausykite ir toliau 

būkite laimingiausiu Lietuvos 
miestu! Ir dar ne viskas – per 
renginių pertraukas palikite 
salę – atlikėjai sceną palieka ne 
tam, kad norėtų jums parodyti, 
kokia ji graži tuščia, nors tikrai 
graži – galite apžiūrėti puikias 
tame pačiame kultūros centre 
vykstančias parodas, išgerti 
kavos ar suvalgyti kokį nuodė-
mingai skanų saldėsį šalia salės 
esančioje kavinukėje, žodžiu, ir 
toliau taip ten intensyviai „kul-
tūrinkitės“...

o mes, anykštėnai, pas jus 
važiuosime ir tyliai pavydėsi-
me. Žinoma, garsiai sakysime, 
kad pas mus geriau, gražiau, 
kokybiškiau, profesionaliau. 
Štai šiandien pas mus taip pat 
koncertuos Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, kuriam 
diriguos pats maestro Gintaras 
Rinkevičius, o dainuos Ieva Pru-
dnikovaitė. Ir kainuos pas mus 
šis koncertas brangiau nei pas 
jus, uteniškiai. Gerokai bran-
giau... Ir tokio koncerto idėją 
pas mus sugeba „sugeneruoti“ 
ne kokie ten kultūros įstaigų va-
dovai, bet savivaldybės kultūros 
skyriaus darbuotojai. 

Džiaugiamės jumis, kaimynai, 
bet nepykit - pas mus truputį 
geriau...

„...Vieni džiaugėsi, 
kai E. Druskinas pali-
ko Anykščius, kiti... irgi 
džiaugėsi...“

,,Profkės“ bendrabutis taps viešbučiu Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Alantos technologijų ir verslo mokykla, perėmusi Anykščių technologijos mokyklos valdymą, ėmėsi 
esminių reformų. Gerokai sumažintas darbuotojų skaičius, atsisakoma perteklinių patalpų, atnauji-
nama techninė bazė.

Jau šiais mokslo metais technalogijos mokykla bendradarbiauja ir su A.Baranausko pagrindine 
mokykla, ir su J.Biliūno gimnazija.

Alantos technologijų ir verslo 
mokyklos direktorius Vladas Pus-
vaškis ,,Anykštai“ sakė, jog prieš 
mokslo metus Anykščių padaliny-
je sumažinta 11 etatų, išeitinėms 
kompensacijoms teko išmokėti 23 
tūkst. eurų, tačiau atlyginimų fon-

das dėl etatų mažinimo sumažėjo 
nuo 434 tūkst. eurų iki 350 tūkst. 

Prieš Anykščių technologijos 
mokyklos prijungimą prie Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
prognozuota, kad didesnė Alan-
tos mokykla ,,praris“ Anykščius, 

tačiau V.Pusvaškis tvirtina, kad 
atlikus būtinas pertvarkas, opti-
mizavus gamybinę bazę, plačiau 
įdiegus tęstinį mokymą, abiem 
padaliniams erdvės užteks. Anykš-
čių padalinyje šiais metais mokosi 
200, Alantos - 350 mokinių. Kol 
kas VšĮ ,,Alantos technologijų ir 
verslo mokykla“, kurios padali-
nys yra ir Anykščių technologijos 
mokykla, steigėjai yra Panevėžio 
pramonės, prekybos ir amatų rū-
mai, Alantos agrofirma, Molėtų 
rajono savivaldybė bei Švietimo 
ir mokslo ministerija. V.Pusvaškis 
tikisi, kad įstaigos dalininku taps ir 
Anykščių rajono savivaldybė, keti-
nama pakeisti ir VšĮ pavadinimą, 
kuris galėtų būti, pvz., ,,Aukštaiti-
jos mokymo centras“. 

Šalia Anykščių technologijos 
mokyklos stūkso trys penkiaaukš-
čiai bendrabučiai. Artimiausias, 
nuo mokyklos mažiausiai nutolęs 
bendrabutis - išdaužytais langais, 
atjungtu šildymu. Šį pastatą jau 
keleri metai valdo valstybinis Tur-

to bankas. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius viliasi, kad 
atsiras investuotojai, kurie nupirks 
apleistą pastatą ir jį galbūt pavers 
daugiabučiu gyvenamuoju namu. 

Vidurinį, anksčiau renovuotą 
bendrabutį iš valstybės nuosavybės 
jau lapkričio mėnesio Anykščių 
rajono tarybos posėdyje bandyta 
perimti į savivaldybės nuosavybę. 
Meras  lapkričio mėnesio posėdyje 
nedalyvavo, atostogavo ir ,,Anykš-
tai“ sakė, kad deputatų sprendimas 
neperimti vidurinio ,,profkės“ ben-
drabučio yra nerimtas. Mat seno-
kai svarstoma idėja bendrabutį per-
duoti VšĮ ,,Sveikatos oazė“, jame 
būtų įkurtas ekonominės klasės 
viešbutis bei kelių šimtų vietų kon-
ferencijų salė. Tokios dovanos, o 
drauge ir įsipareigojimų nesiskrato 
ir VšĮ ,,Sveikatos oazė“ direktorė 
Sonata Veršelienė. Priminsime, jog 
VšĮ ,,Sveikatos ozaė“ valdo basei-
ną ,,Bangenis“, o jos vieninteliai 
dalininkai yra Anykščių rajono sa-
vivaldybė.

Trečiasis mokyklos bendrabutis, 
pasak Alantos technologijų ir vers-
lo mokyklos Anykščių padalinio 
vadovo Ramūno Zlatkaus, dalinai 
privatizuotas, dalinai valstybinis. 
Apie 40 proc. kambarių yra par-
duoti, kiti - nuomojami. 

Iki profesinių mokyklų reorga-
nizacijos Anykščių technologijos 
mokyklos steigėja buvo Švietimo 
ir mokslo ministerija, ji valdė ir 
mokyklos turtą. V.Pusvaškis yra 
įsitikinęs, kad Anykščių mokykla 
turėjo gerokai daugiau turto nei jai 
reikia, todėl VšĮ ,,Alantos techno-
logijų ir verslo mokykla“ neperė-
mė ir paskutinio ,,profkės“ valdyto 
bendrabučio, atsisako ir mokyklos 
valgyklos pastato. Alantos techno-
logijų ir verslo mokyklos Anykš-
čių padalinio administraciniame 
pastate mokyklos direktorius 
V.Pusvaškis planuoja įrengti 12-14 
bendarbučio kambarių bei moky-
klos valgyklą. O kol kas mokiniai, 
kuriems reikia bendrabučio, gyve-
na viduriniame bendrabutyje.    

Tikėtina, jog šiame buvusiame Anykščių tech-
nologijos mokyklos bendrabutyje bus įkurtas 
ekonominės klasės viešbutis.

Valstybinio turto banko valdomas bendrabutis 
išdaužytais langais ir atjungtu centriniu šildy-
mu.

VšĮ,,Alantos technologijų ir verslo mokykla“ direktorius Vla-
das Pusvaškis tikisi, jog optimizavęs Anykščių padalinio vei-
klą išlaikys jį gyvybingą.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius mano, kad vieno 
iš buvusios ,,profkės“ bendrabučių perdavimas VšĮ ,,Sveikatos 
oazė“ būtų racionalus sprendimas. 
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Jei žemėlapis nežymi mano kapo, 
vadinasi, nebuvo ir manęs Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Lapkričio 21-ąją Anykščių L. ir  S.Didžiulių bibliotekoje pristatyta trečioji kraštietės rašytojos 
Jurgos Žąsinaitės- Gedminienės knyga - istorinis romanas ,,Memento Grodno. Dingusi Lietuvos 
Gardino istorija”. Literatūrologei J.Žąsinaitei - Gedminienei Gardino istorija buvo ir mokslinio 
tyrimo objektas. Jos daktarinės disertacijos tema - ,,Gardinas – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
kultūros centras“. 

Rašytoja anykštėnams dėstė, jog disertaciją ir romaną rašė tuo pat metu, o surinktus duomenis 
dėliojo į savotiškas krūveles: vienos šūsnies medžiaga keliavo į disertaciją, kitos - į romaną.   

Knygos redagavimas - lyg 
šventė

 
Knygą rašytojai padėjo pristaty-

ti žurnalistė Gintarė Adomaitytė, 
literatūros kritikė Neringa Mika-

lauskienė bei anykštėnas Donal-
das Vaičiūnas, skaitęs šio kūrinio 
ištraukas.

J.Žąsinaitė-Gedminienė yra Vil-
niaus universiteto dėstytoja, huma-
nitarinių mokslų daktarė. Rašyda-
ma daktarinę disertaciją, ji tyrinėjo 
Gardino praeitį, o drauge rinko fak-
tus savo romanui. J.Žąsinaitė-
Gedminienė ,,Memento Grodno. 
Dingusi Lietuvos Gardino istorija” 
sakė rašiusi net dešimt metų.

Literatūros kritikės N. Mika-
lauskienės nuomone, ,,Memento 
Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino 
istorija” nėra prastesnis romanas 
už Kristinos Sabaliauskaitės tetra-
logiją ,,Silva Rerum“, tik jam kol 
kas stinga geros reklamos.

Pasak G.Adomaitytės, knyga 
įtraukianti. ,,Jei ne per vieną dieną, 
tai per tris tikrai ją perskaitysit“, - 
apie romaną ,,Memento Grodno. 
Dingusi Lietuvos Gardino istorija" 
kalbėjo žurnalistė.   

Knygą išleido leidykla ,,Obuo-
lys“. Kūrinį redagavo Bronė Vi-
nevičienė. Rašytoja ir redaktorė 
Anykščiuose keitėsi gražiais žo-
džiais. ,,Žinojau, kaip ji su tekstais 
dirba, kaip išgyvena dėl kiekvieno 
žodžio“,- rašytojai pagyrų negai-
lėdama džiaugėsi redaktore. O 
pastaroji savo ruožtu sakė, kad jai 
darbas su J.Žąsinaitės - Gedminie-
nės tekstais yra didžiulė šventė, tad 
būtų nesunku dirbti ir be jokio at-
lygio. ,,Stebiuosi - iš kur tiek talen-
to? Ji puikiai jaučia aplinką ir joje 
atskleidžiama siela“, - apie rašytoją 
kalbėjo redaktorė B.Vinevičienė.  

Į knygos pristatymą susirinko 
apie trisdešimt anykštėnų. Tarp 
klausytojų buvo leidėjas ir mece-
natas Virginijus Strolia, alpinistas 
Vladas Vitkauskas, rašytojas Ri-
mantas Vanagas. Pastarasis sakė 
atostogas Turkijoje praleidęs kar-
tus su ,,Memento Grodno. Dingusi 
Lietuvos Gardino istorija” ir kaip 

įrodymą pademonstravo nuotrauką 
iš Turkijos paplūdimio. R.Vanagas 
gyrė J.Žąsinaitės-Gedminienės ta-
lentą, žodžio valdymą ir šypsojosi, 
kad jis knygos nei per dieną, nei 
per tris neperskaitęs – jai reikėję 
skirti daugiau laiko. 

Apie Gardino velnią...

,,Memento Grodno. Dingusi Lie-
tuvos Gardino istorija” anotacijoje 
rašoma: ,,Vienas svarbiausių Lie-
tuvos istorijos miestų, naujų poli-
tinių ir tautinių vėjų išstumtas už 
dabartinės Lietuvos teritorijos ribų, 
atveria savo vartus nuostabiam pa-
sakojimui, sudėliotam iš tikrų įvy-
kių ir pasodrintam fantazijos apie 
Gardino velniu vadintą Antaną Ty-
zenhauzą, jo bendražygius, priešus, 
mylėtas, globotas moteris ir slap-
toje celėje numarintus gabiausius 
krašto jaunuolius. Romane susidu-
ria ir pinasi skirtingais šimtmečiais 

besiplėtoję gyvenimai ir įvykiai – 
XVIII a. LDK seimų miesto Gardi-
no, jo seniūno Antano Tyzenhauzo, 
provaikaičio Felikso ir jo epileptiko 
sūnaus, sovietmečiu atvykusių iš 
Vilniaus į Gardiną ieškoti protėvio 
paslėptos brangenybių skrynutės, 
gyvenimo istorijos."

A.Tyzenhauzas Gardino seniūnu 
buvo 1765-1780 metais, taigi, prieš 
pat Abiejų Tautų Respublikos žlugi-
mą. Rašytoja anykštėnams kalbėjo, 
kad ji rašytiniuose šaltiniuose atradu-
si, kad A.Tyzenhauzas miegodavęs 
vos po tris valandas per parą, o visą 
likusį laiką skyręs reformoms ir įvai-
rių sumanymų įgyvendinimui. ,,An-
tanas Tyzenhauzas Gardine įsteigė 
80 manufaktūrų, kvietėsi meistrus 
iš Europos, net aludarius iš Čekijos. 
Antanas Tyzenhauzas - pusiau žmo-
gaus, pusiau šetono figūra“, - apie 
knygos herojų pasakojo autorė. 

(Nukelta į 13 psl.)

Iš kairės - Jurgos Žąsinaitės-Gediminienės mama Danutė, rubi-
kietė, artimiausia kaimynė Gita Narsutienė, rašytojos tėtis Juo-
zas bei vyras Giedrius Gedminas.

Garbiausi knygos pristymo svečiai - alpinistas Vladas Vitkaus-
kas bei mecenatas, leidėjas Virginijus Strolia, šiemet, beje, apdo-
vanotas Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

,,Memento Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino istorija“ - trečioji Lietuvos rašytojų sąjungos narės, 
mokslų daktarės Jurgos Žąsinaitės Gedminienės knyga. Antrame plane - renginį moderavusi žur-
nalistė Gintarė Adomaitytė.

Kauno dydžio Gardinas valdytas ir rusų, ir lietuvių, ir lenkų.
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spektras
Rekordas. Grūdų derlius pasau-

lyje 2019 metais pasieks rekordinį 
lygį, prognozuoja Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacija 
(FAO). Organizacijos skaičiavi-
mais, derlius šiemet sudarys 2,714 
mlrd. tonų ir bus 2,1 proc. didesnis 
negu 2018 metais. „Prognozė ... 
buvo pagerinta dėl didesnio negu 
tikėtasi pašarinių grūdų derliaus 
Kinijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Da-
bar numatoma, jog pašarinių grūdų, 
įskaitant kukurūzus, gamyba pasau-
lyje sudarys 1,433 mlrd. tonų ir bus 
kiek mažesnė už 2017 metais pa-
siektą rekordinį lygį“, – pažymima 
FAO paskelbtame pranešime. Pagal 
atnaujintas prognozes, kviečių der-
lius pasaulyje sudarys 766,4 mln. 
tonų ir bus 4,8 proc. didesnis negu 
2018-aisiais. Šis įvertis buvo page-
rintas peržiūrėjus Europos Sąjungos 
(ES) derliaus rodiklius. FAO eks-
pertai skaičiuoja, jog ryžių gamyba 
pasaulyje greičiausiai pasieks 515 
mln. tonų ir bus vos 0,5 proc. ma-
žesnė už rekordinį 2018 metų lygį.

Įpareigojo. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas (VAAT) 
įpareigojo Seimo etikos sargus ne 
tik priimti, bet ir išnagrinėti visuo-
menininko, žurnalisto Andriaus Ta-
pino skundą dėl premjero pasakytų 
žodžių. Teismas nusprendė, kad 
Seimo Etikos ir procedūrų komisija 
tinkamai neišnagrinėjo A. Tapino 
šių metų sausį pateikto prašymo 
įvertinti Sauliaus Skvernelio žo-
džius apie jį ir įpareigoti premjerą 
atsiprašyti. VAAT teigimu, Etikos 
komisijos elgesys, kai nepaisydama 
pirmojo teismo sprendimo, antrą-
kart atsisakė pradėti tyrimą dėl Vy-
riausybės vadovo, neatitinka gero 
administravimo principo. Be to, 
Seimo Etikos ir procedūrų komisija 
jau antrą kartą privalės žurnalistui 
atlyginti  bylinėjimosi išlaidas. A. 
Tapinas į Seimo etikos sargus krei-
pėsi dėl to, kad pernai gruodžio mė-
nesį S. Skvernelis per susitikimą su 
Liberalų frakcija paskelbė jo garbę 
ir orumą bei reputaciją žeminančias 
žinias. 

Nesusirinko. Seimo Ekonomi-
kos komitetas trečią kartą iš eilės  
neapsvarstė taršių automobilių bei 
prekybos mokesčius įteisinančių 
įstatymų. Komiteto pirmininkas 
socialdarbietis Rimantas Sinkevi-
čius BNS teigė, kad komiteto po-
sėdis neįvyko, nes nesusirinko bū-
tinas skaičius jo narių. „Rinksimės, 
šaukiamas posėdis pirmadienį ir 
svarstysime“, – BNS sakė jis. Sei-
mo „valstiečiai“ jau atsisakė idėjos 
taršių automobilių mokestį mokėti 
tik pirmą kartą Lietuvoje registruo-
jant mašiną ir grįžta prie pirminės 
versijos – mokėti kaskart keičiantis 
automobilio savininkui. Mokestį 
mokėti tektų visuomet, keičiantis 
automobilio savininkui, išskyrus kai 
keistųsi jo pavardė ar pavadinimas. 
Mokestis svyruotų nuo 13,5 iki 540 
eurų, priklausomai nuo anglies di-
oksido (CO2) emisijos, jei ji viršija 
131 gramų CO2 kilometrui. Kaimo 
reikalų komitetas yra nepritaręs tar-
šių automobilių mokesčiui ir nutarė 
išsamiai nesvarstyti jį projekto bei 
Seimui siūlo jį atmesti. Aplinkos 
apsaugos komitetas siūlo pagrindi-
niam, Biudžeto ir finansų komitetui, 
apsispręsti dėl mokesčio. Pagal Sei-
mo Statutą, kol papildomi komitetai 
projektų neapsvarsto, jų negali im-
tis pagrindinis – Biudžeto ir finansų 
komitetas, kurio išvada Seime yra 
svarbiausia ir kurio dauguma narių 
yra valdančiųjų atstovai. 

-BNS

,,Anykščių vandenų“ kolektyvas bando 
apginti direktorių

(Atkelta iš 1 psl.)

Darbuotojai mano, jog 
Alvydui Gervinskui kerštaujama

Šiame rašte dėstoma: ,,Uždaro-
sios akcinės bendrovės „Anykš-
čių vandenys“ (toliau – Bendro-
vė)  darbuotojų kolektyvas prašo 
nepriimti skubotų sprendimų dėl 
Bendrovės direktoriaus Alvydo 
Gervinsko atleidimo iš užimamų 
pareigų, motyvuodami tuo, kad per 
trumpą darbo laikotarpį, dirbant su 
direktoriumi Alvydu Gervinsku, 
išryškėjo jo, kaip vadovo, savybės 
- pagarba darbuotojams, žmogiško 
ryšio palaikymas su jais, gerų dar-
bingų santykių užtikrinimas ko-
lektyve, nenuginčijamas jo kom-
petentingumas. Labai prašytume, 
kad Taryba arba jos įgaliota insti-
tucija, būdama Bendrovės steigėja,  
nepriiminėtų skubotų sprendimų 
ir neieškotų atleidimo iš užimamų 

pareigų priežasčių, pagalvotų apie 
darbuotojus ir jo vadovaujamą ko-
lektyvą. Tikimės Jūsų supratingu-
mo ir mūsų kolektyvo palaikymo.
Pasirašydami po šiuo kreipimusi, 
darbuotojai išreiškia savo pasiti-
kėjimą direktoriumi Alvydu Ger-
vinsku.“

A.Gervinskas šiuo metu yra 
išleistas kasmetinių atostogų. Jį 
pavaduoja neseniai bendrovės di-
rektoriaus pavaduotoju tapęs soci-
aldemokratas Egidijus Šileikis. 

,,Anykštos“ žurnalistui penk-
tadienio rytą užėjus į ,,Anykščių 
vandenų“ kontorą, darbuotojai 
vienas per kitą aiškino, kad rajono 
valdžios ketinimai iš darbo atleis-
ti A.Gervinską yra kerštas už jo 
bendradarbiavimą su buvusiu ra-
jono meru Kęstučiu Tubiu. ,,Visi 
mes puikiai suprantame situaciją ir 
neabejojame, kad vandens kainos 
padidinimas yra tik pretekstas atsi-
kratyti A.Gervinsku. Bet gal jiems 

dievulis apšvies protą, juk tokie 
žmonės, kaip mūsų direktorius, ne-
simėto“, - kalbėjo vienas iš UAB 
,,Anykščių vandenys“ darbuotojų. 
Beje, nors kreipimąsi į merą ir ra-
jono tarybą pasirašė praktiškai visi 
,,Anykščių vandenų“ darbuotojai, 
tačiau, regis, didžioji protestuoto-
jų dalis nori protestuoti tyliai, kad 
vėliau ir patys nenukentėtų. ,,Kas 
rinko parašus? Niekas nerinko. 
Visi vieningai sutarėme, kad reikia 
padėti direktoriui“, - dėstė viena iš 
pašnekovių, kuri, kaip ir jos anks-
čiau kalbintas kolega iš ,,Anykščių 
vandenų“, norėjo likti neįvardyta.

 
Meras koalicijos sprendimu 

nesidžiaugia, bet jam 
neprieštaraus...

Priminsime, jog lapkričio 28-ąją 
Anykščių rajono taryba nepritarė, 
kad būtų padidintos vandens kai-
nos anykštėnams. Tačiau kainos 
bus didinamos vienašališku Vals-
tybinės energetikos reguliavimo 
tarybos sprendimu. Vandens kainų 
augimas tapo pretekstu apkaltinti 
A.Gervinską aplaidžia veikla. 

Anykščių rajono tarybos val-
dančioji dauguma lapkričio 28-ąją 
rinkosi į koalicijos pasitarimą ir 
surengė balsavimą. Visi pasitari-
me dalyvavę valdančiosios dau-
gumos nariai vieningai sutarė, kad 
A.Gervinską reikia mesti iš darbo. 
Tiesa, sprendimą dėl A.Gervinsko 
atleidimo iš darbo turi priimti 
UAB ,,Anykščių vandenys“ val-
dyba, kurioje vienas iš trijų narių 
- verslininkas Rimantas Sabaliaus-
kas rajono vadovams nėra paval-
dus. UAB ,,Anykščių vandenys“ 
valdyboje taip pat yra savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkaus-
kas bei Debeikių seniūnas Alvydas 
Simonavičius. Mažai tikėtina, jog 
abu pastarieji vyrai, gavę rajono 
vadovų nurodymą atleisti iš darbo 
A.Gervinską, bandys nepaklusti 
valdžiai.

A.Gervinskas - buvęs Anykščių 
rajono meras. Jis ypač nemielas 
vietiniams socialdemokratams. 
Per 2015-ųjų savivaldos rinki-
mus į Anykščių rajono tarybą 
A.Gervinskas buvo išrinktas pa-
gal socialdemokratų sąrašą, tačiau 
pastariesiems nuėjus į opoziciją, 
jis prisijungė prie K.Tubio libera-

lų - konservatorių valdančiosios 
daugumos. Vėliau, skilus K.Tubio 
komandai ir liberalams pasitraukus 
į opoziciją, A.Gervinskas liko su 
K.Tubiu ir, negana to, per 2019-ųjų 
savivaldos rinkimus jis vadovavo 
eksmero visuomeniniam rinkimų 
komitetui.  

Kai koalicija balsavo dėl laikyse-
nos A.Gervinsko atžvilgiu, meras, 
konservatorius Sigutis Obelevičius 
atostogavo užsienyje. Šią savai-
tę grįžęs į darbą, S.Obelevičius 
,,Anykštai“ aiškino, kad valdan-
čiosios koalicijos nuostata šalinti 
iš pareigų UAB ,,Anykščių van-
denys“ direktorių A.Gervinską 
jo nedžiugina, tačiau panašu, kad 
ginti direktoriaus meras neketina. 
,,Direktorius dabar atostogauja. 
Bendrovės valdybos posėdis kol 
kas nėra paskelbtas. Taigi, kol kas 
nėra ką komentuoti“, - ,,Anykštai“ 
sakė meras, pabrėždamas žodžių 
junginį ,,kol kas“...   

Socdemas netiki partiečių 
ketinimų rimtumu

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
darbuotojai ,,Anykštai“ aiškino, 
kad jie sujudo po mūsų laikraščio 
publikacijų apie ketinimus iš dar-
bo atleisti jų vadovą. Kita vertus, 
UAB ,,Anykščių vandenys“ direk-
toriaus pavaduotojas, socialdemo-
kratas Egidijus Šileikis tvirtino, 
kad jis nepasirašė po bendrovės 
darbuotojų kreipimusi todėl, kad 
netiki, jog A.Gervinskui iškilo re-
ali grėsmė. 

,,Žinau tik tiek, kiek spauda rašė. 
Su Alvydu apie tai nekalbėjau. 
Straipsnių laikraščiuose aš rim-
tais dalykais nelaikau“, - ,,Anykš-
tai“ aiškino E.Šileikis, kuris po 
A.Gervinsko atleidimo iš darbo 
automatiškai taptų laikinuoju įmo-
nės vadovu... 

Algirdas Každailis, kitas 
,,Anykščių vandenų“ socialde-
mokratas, dirbantis šioje įmonėje 
meistru, ,,Anykštai“ kalbėjo kaip 
garbingas žmogus. Jis sakė palai-
kąs A.Gervinską ir jį gerbiąs, ta-
čiau nežaidžiąs dvigubo žaidimo. 
Pasak A.Každailio,  jei jo partie-
čiai inicijuoja ,,Anykščių vande-
nų“ direktoriaus pašalinimą, jam 
nėra korektiška viešai protestuoti 
ir demonstruoti nepritarimą parti-
jos skyriaus lyderių pozicijai.

Arūnas Liogė išeina be akmens 
užantyje...

K.Tubio ir liberalų ,,Anykščių 
vandenyse“ teisininku įdarbintas 
Arūnas Liogė po truputį išsiran-
kioja asmeninius daiktus iš stalčių. 
Visu etatu dirbusiam teisininkui 
A.Gervinskas pasiūlė ketvirtį eta-
to. Keturis kartus mažinama alga, 
bet ne darbo krūvis A.Liogei nepa-
sirodė esąs patrauklus pasiūlymas, 
todėl jis po Naujųjų metų paliks 
UAB ,,Anykščių vandenys“.

,,Nelaikykit manęs idiotu... Prie 
ko čia Alvydas?“ - paklaustas, ar 
ant A.Gervinsko negriežiąs dan-
ties, ,,Anykštai“ sakė A.Liogė. 
Pasak jo, buvo akivaizdu, kad da-
bartinė rajono valdžia nesigailės 
buvusių K.Tubio komandos žmo-
nių. ,,Mane sutvarkė svetimomis 
rankomis, dabar atėjo A.Gervinsko 
eilė“, - kalbėjo A.Liogė.  

Didžioji dauguma UAB ,,Anykščių vandenys“ darbuotojų pasirašė kreipimąsi į Anykščių rajono 
merą Sigutį Obelevičių bei rajono tarybos narius, kuriame išreiškė pasitikėjimą bendrovės direkto-
riumi Alvydu Gervinsku.     

mama: ,,Neleiskit, kad vadovą atleistų .Ačiū darbuotojam už palaikymą. 
Baisu, ką daro ta Žiogų kompanija. Žmonės, ką išsirinkot?“

Chmmm (atsakymas į ,,mama“): ,,Ši kompanija dar netaleido nė vieno 
vadovo, o kiek puikių žmonių atleido Tubis? Nebaisu buvo?“

Bet (atsakymas į ,,Chmmm“): ,,grąžina buvusius, ar nebaisu?“
BGK (atsakymas į ,,Chmmm“): ,,Taigi jūsų puikuolius vėl atgal pri-

ima, jei ne ten pat, tai kitur įkiša. Rezultatai nuostabūs, atsirado net dar 
viena darbo vieta patarėjai, žmonės bus verčiami daugiau judėti, keliauti, 
nes rentgeno aparato nepirksim, o eglė kokia puiki suprojektuota, papuošta, 
visoj respublikoj būsim žinomi, ką čia respublikoj...“

o: ,,kodėl nepasirašė darbuotojai, kai Katuoką atleido, ar pats išėjo...“
o atsakymas į ,,o“: ,,Čia du skirtingi atvejai - Katuoka užsitarnavo poilsį.“
Absurdas: ,,Tokie savivaldybės įmonių direktorių palaikymai kvepia so-

vietmečiu. Direktorius gali būti labai geras darbuotojams, bet akcininkui ne, 
nes nevykdo planų ir užduočių, įmonės blogas pelningumo rodiklis.“

absurdui (atsakymas į ,,Absurdas“): ,,Pakeliam kainą tris kartus - pel-
nas tenkins.“

?: ,,Kai komjaunimo sekretorius EP pridūdavo virš normos, tai irgi rinko 
parašus.“

Vardas: ,,oi, kaip sovietiškai nuskambejo. Tarybiniais laikais kolektyvas 
įsipareigodavo, laiduodavo, prisiimdavo atsakomybes, rekomenduodavo ir 
t.t. Fui....“

Vardui: ,,Puikus kolektyvas. Gali būti ir sovietinis metodas, svarbu, kad 
yra už ką laiduoti...“

Komjaunimas liepė pasirašyti: ,,Kapitalizmas savo agonijoj taiko 
paskui save nusitempti visą pasaulį, va, Londonas, išleisdamas milijardus 
svarų sterlingų ginklavimuisi, smarkiai mažina asignavimus socialinėms 
reikmėms, ypač vargana sveikatos apsaugos ir vaikų įstaigų padėtis, trūks-
tant vaikų lopšelių ir darželių, motinos, išeidamos į darbą, priverstos pririšti 
savo vaikus prie tvoros...“

PSNUORODA: ,,Tokių parašų rinkimas tik parodo direktoriaus nekom-
petenciją. Reikia atleisti nedelsiant.“

balsai internete (anyksta.lt):

Komentarų kalba netaisyta
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Princas Žydruolis ir 
fėja Lupinė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulio gamtos stebuklai 2 
Išgyventi tarp gyvūnų. 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis. Masinės kraus-
tynės 
13:45 Puaro N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. Humoro programa.
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Super Džonio prisikė-
limas N-7. 
00:10 Giliam dugne N-14. 

06:50 “Tomo ir Džerio šou” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 

07:40 “Šaunusis Skūbis-
Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 
10:00 Anapus tvoros 
11:35 Mano draugas del-
finas 
13:50 Superšuo N-7. 
15:35 Policijos akademija 
7. Misija Maskvoje N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. 
21:45 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal N14
00:10 Bėgliai N14. 
02:05 Tamsos riteris (k) 
N-7. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Atlantida. Prarastoji 
imperija” N-7
13:50 “Daktaras Dolitlis 5. 
Lakis keliauja į Holivudą!” 
N-7
15:40 “Apsaugoti princesę” 
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 

19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Derybininkas” N-14
00:40 “Kapitonas Amerika: 
pirmasis keršytojas” N-7 
(kart.)

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. Lazdijai (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” (k) 
N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Alytus. 
10:05 “Varom!” N-7
10:35 “Laukinė karalystė” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:50 “Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai” N-7.
14:50 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7.
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai”  
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Žalgiris - Rytas. 
19:30 Žandaras veda N-7. 
21:20 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:20 “Gyvi numirėliai” 
N14. 
23:30 Infiltruotas (k) N14. 
02:00 Pelkių pabaisa (k) 
N14. 

07:10 “Akloji” (k)
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 

N-7
09:40 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:00 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” 
N-7
21:00 Skiedra N14. 
23:10 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas N-7
00:55 Mano motinos prakei-
kimas (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių 
žinios. 
09:30 Linija. Spalva. 
Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. 

Parodomoji programa. 
17:30 Veranda. 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
19:00 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Finalai. 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Tūkstantį kartų laba-
nakt N-14. 
24:00 Atsigręžk, kai 
tamsumos šešėliai 
kris. Koncertas, skirtas 
Holokausto aukoms atminti. 
01:05 Super Džonio prisikė-
limas N-7. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “100% Dakaro”. 
11:00 “Pamirštų salų pa-
slaptis” (kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pamirštų salų pa-
slaptis” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” 
18:50 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 

21:50 “Orai”. 
22:00 NBA rungtynės. 
Denverio “Nuggets” – 
Bruklino “Nets”.
00:30 “Guliverio kelionės” 
N-7 (kart.)

06.20 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Mano vieta. 
09.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Lietuvos metų mote-
ris 2019. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Sofija 
Vytautaitė. 
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:05 Klausimėlis. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro..
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo paieš-
kos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tikrasis genijus N-7
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7.
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS 
Lošėjas N14. 
00:45 “Akloji zona” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
13:30 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 

19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Pagrobimas” N-14
01:00 “Makgaiveris” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:25 “Nusikaltimų tyrėjai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Pasaulių karas N14. 
23:20 Ateities pasaulis (k) N14. 
01:05 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 

13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 “”Velvet” kolekcija” N14. 
23:20 “Gyvenimo daina” N-7.
01:15 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
Programa apie dailę. (kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Šaltojo karo istorija 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai HD.

16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Šaltojo karo istorija 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo paieš-
kos ir lavinimo ugdymas. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Senas šautuvas. N-14.
22:20 Istorijos detektyvai. 
23:10 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Kelias į namus. (kart.).

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

20:55 “Orai”. 
21:00 “Dešimt jardų” N-7
23:00 “Kapų ieškotojai” S
00:55 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mano vieta. 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Katinas. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. N-7.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos metų moteris 
2019. Lietuvos metų moters 
rinkimai.
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

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

09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Nuo... Iki... (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS. 
Išlikimas N14. 
00:25 “Akloji zona” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Žemiau 6. Kalno stebu-
klas” N-14
00:05 “Skubi pagalba” N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Juodoji aušra N14. 
22:55 Pasaulių karas (k) N14. 
01:10 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-

gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys Burgundijoje N14
22:55 “Gyvenimo daina” N-7.
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai HD (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Šaltojo karo istorija 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.

18:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Architektas Stasys 
Kudokas. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Sasario „Dinamo“. 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno medinė 
architektūra. 
21:30 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14
23:25 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
23:50 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 2019. 3 s.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 TIESIOGIAI Europos 
taurės krepšinio rungtynės. 
Vilniaus “Rytas” – Bursos 
“Tofas”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 

rungtynės. “Chelsea FC” – 
“LOSC Lille”.
23:55 “Rouzvudas” N-14
00:50 “Pėdsakai” N-7

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo paieš-
kos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

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

09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Gaudyk laiką. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Kapitonas Filipsas N14
01:10 “Akloji zona” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Svetimšalis” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:25 “Skubi pagalba” N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Išbandymų diena N14. 
23:30 Juodoji aušra (k) N14. 
01:25 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-

gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys La Rošelyje N14
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys. 
kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Architektas Stasys 
Kudokas. (kart.).
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno medinė 
architektūra. (kart.).
15:00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 1 

18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Po milijono metų 1 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo paieš-
kos ir lavinimo ugdymas. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Brindizio „Happy Casa“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
23:30 Nacionalinė ekspedicija. 
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Gyvenimas susimetus” 
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gyvenimas susimetus” 
N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Club Atlético de 
Madrid “ – “FC Lokomotiv 

Moskva””.
23:55 “Rouzvudas” 
00:55 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
18.57 Rubrika “Verslo genas”.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
N.Cesiulis. 
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. N-7.
(kart.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k) 
N-7.
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 VIDO VIDeO. N-7. 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Titanų susidūrimas N-7. 
00:35 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 

19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Uola” N-14
00:50 “Makgaiveris” N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Blyksnis N14. 
22:55 Išbandymų diena (k) 
N14. 
01:20 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 

13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 Kasandra. Sandėris 
N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo (kart.).
07:45 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
08:00 Smurfai (kart.).
08:25 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Po milijono metų 1 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 

16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Aštuntasis 
dešimtmetis 
20:10 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Elito kinas. O, broli, kur 
tu? N-14. 
23:15 Euromaxx. (kart.).
23:45 Krikščionio žodis. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Vampyrų akademija” 
N-7
23:05 “Rouzvudas” 
00:00 “Pėdsakai” N-7

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Operacija „Skyfall“ 
N-14. 
01:15 Šešios siaubingos die-
nos N-14. 

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7.
09:55 “Rimti reikalai 2” (k) 
N-7.
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7.
11:25 “Supermamos” N-7.
12:00 Valanda su Rūta (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 “Galiu rytoj” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS 
Išvadavimo planas N14. 
22:45 Išdavikas N14. 
00:55 Skrodimas S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žmogus voras” N-7
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke” N-7
22:00 “Geležinis žmogus” N-7

00:30 “Nuodėmių miestas 
2” S

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:35 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Mirtinoji N14. 
23:20 Blyksnis (k) N14. 
01:15 “Visa menanti” (k) N-7.  

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

14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14. 
23:05 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14. 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:10 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kino istorija. Aštuntasis 
dešimtmetis (kart.).
15:40 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 

16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Neturto seserys. 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Europos kinas. Randas 
N-14. 
23:00 Unikalios mamos. 
(kart.).
23:30 Smalsumo genas. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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

19:00 “Gyvenimas susimetus” 
N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Pirmas nužudymas” 
N-14
00:05 “Terminatorius 2: pa-
skutinio teismo diena” N-14 
(kart.)

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) 
N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gyvenimas susimetus” 
N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Valensijos 
“Basket”.
00:20 “Vampyrų akademija” 
N-7 (kart.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:15 Noelio cirkas 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Operacija „Šimpanziukai“. 
Nauja pradžia 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 4 
13:50 Džesika Flečer 10 
N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Viena diena N-14. 
01:00 Operacija „Skyfall“ 
N-14. (kart.).

06:30 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:55 “Zigis ir Ryklys” 
07:20 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
07:50 “Ponas Bynas” 
08:20 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
08:50 “Beprotiškos melo-
dijos” 
09:15 KINO PUSRYČIAI 

Sniego mūšis 
11:00 Transformeriai N-7. 
13:55 Laikrodžių stabdytojai 
15:45 Paskutinis jaunikio 
išbandymas N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS. Kaip 
Aladinas žmoną gelbėjo N-7.
21:25 Tamsos riterio sugrįži-
mas N-7.
00:45 Diktatorius N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.) N-7
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Mano pinigai”. 
11:30 “Džiunglių knyga” 
13:00 “Netikras princas” 
14:55 “Sugalvok norą” 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 “Uošvių nepasirinksi”. 
N-7
21:00 “Prarastasis miestas 
Z” N-14
23:55 “Ankstyvas paleidi-
mas” N-14
01:40 “Žemiau 6. Kalno ste-
buklas” N-14 (kart.)

06:00 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Laukinė karalystė” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Juventus - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS 
Nakties įkaitas N14. 
00:30 AŠTRUS KINAS 
Mutantų pasaulis N14. 
 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:40 “Būrėja” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
vitrina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 

18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Naktinis skambutis 
N14. 
22:55 Teisė tuoktis N-7. 
00:45 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. 
07:10 Kūrybingumo moky-
kla. (kart.).
07:20 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Piotras Čaikovskis. 
Baletas „Spragtukas“. 
15:20 „Chopin Jazz Inn“ su 
Evelina Sašenko. 
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7.
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Pasveikink mirtį kitą dieną 
N-14

23:10 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 2019. 
14 s.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Pamirštų salų paslap-
tis” (kart.) N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pamirštų salų paslap-
tis” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Burtininko mokinys” 
N-7
00:10 “Alpinistas” N-14

06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.35 „Pasaulio turgūs“ 
Akas. N-7.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.

07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė. 
08.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 2019.
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. G.Martirosian 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje”. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė. 
19.00 „Moterų daktaras“. 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. N.Cesiulis. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
01.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
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Į amžinybę išėjus Janinai 
Kugienei, nuoširdžiai užjaučiu 
dukrą Laimą, sūnų Vidą ir 
liūdžiu kartu.

J. Vaitiekūnienė

užjaučia

Neįgaliesiems visi žmonės yra geri Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Gruodžio 3-iąją, antradienį, Anykščių kultūros centre buvo 
švenčiamas Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos 30 metų veiklos 
jubiliejus. Sveikinimo kalbų pasiklausyti ir kultūros centro savi-
veiklininkų paruoštos programos pasižiūrėti susirinko pusė salės 
žiūrovų, nors ši draugija globoja beveik 1000 žmonių. 

Tiesa, ne visi rajono neįgalieji yra draugijos nariai.

Sveikino ir svečiai, ir saviškiai

Sveikinti neįgaliųjų buvo atvy-
kusi Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivančenko, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ir administracijos di-
rektorės pavaduotoja Veneta Veršu-
lytė, Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ieva Gražytė, Anykščiuose 
išrinkto Seimo nario Antano Bau-
ros padėjėja Regina Patalauskienė, 
Anykščių socialinių paslaugų cen-
tro direktorė Jolanta Pleškienė bei 
su neįgaliųjų draugija nuolat ben-
dradarbiaujančių įstaigų vadovai: 
Anykščių ligoninės direktorius dr. 
Audrius Vasiliauskas ir jo pava-
duotoja, gydytoja Virginija Pažė-
rienė, Anykščių PSPC direktorė 
Sonata Steniulienė, viešosios įstai-

gos ,,Sveikatos oazė" direktorė So-
nata Veršelienė, Kurklių seniūnas 
Algimantas Jurkus ir kiti. 

O ilgametei šios draugijos pir-
mininkei  Aldonai Šerėnienei dė-
kodami, draugijos nariai tiesiog iš 
salės, spontaniškai, savo iniciatyva 
kilo į sceną ir dovanojo jai  gėles, 
renginio vedėjos, Anykščių kultū-
ros centro direktorės Dijanos Pe-
trokaitės nekviesti.

Pirmininkei visi buvo ir yra 
geri žmonės

18 metų Anykščių neįgaliųjų 
draugijai vadovaujanti A.Šerėnienė 
trumpai priminė draugijos istori-
ją, dėkojo savo pirmtakams - šios 
draugijos kūrėjams Anykščiuose, 
visiems be išimties rajono savi-

valdybės vadovams - visi jie, kaip 
kalbėjo draugijos vadovė, neįga-
liųjų problemoms buvę jautrūs, 
dėmesingi. A.Šerėnienė ypač šiltai 
atsiliepė apie sunkiais nepriklau-
somybės aušros metais rajonui 
vadovavusius Albertą Budavičių ir 
Algimantą Dačiulį, kurie įdėjo ne-
maža pastangų, kad ši draugija su-
stiprėtų. A.Šerėnienė dėkojo Seimo 
nariui A.Baurai, kuris, pasak jos, 
yra nuolatinis draugijos renginių 
svečias. ,,Laukiantis šviesos būti-
nai jos sulauks“,- poetiškai baigė 
sveikinimo žodį Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
A.Šerėnienė, dėkodama visiems, 
kas padeda draugijos veiklai. 

Meras įteikė padėkas

Meras už bendruomeniškumo 
skatinimą ir visuomeninę veiklą 
įteikė padėkas Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmajam 
pirmininkui Edmundui Laurina-
vičiui, vėliau iš jo draugijos vairą 
perėmusiai Rasai Matelytei - Os-
trauskienei, šios draugijos nariams 
- Virgai Klimašauskienei, Stefai 
Krikštaponienei, Janinai Mačiulai-
tienei, Egidijui Musteikiui,  Birutei 
Dilienei.

Neįgaliuosius  veiklos jubilie-
jaus proga sveikinęs Anykščių li-
goninės vadovas dr. A.Vasiliauskas 
net apsiverkė. Ligoninės vadovas 
sakė negalintis ramiai kalbėti apie 
žmonių patiriamą skausmą ir kitas 
negandas. O sveikinimo žodį taręs 
Anykščių rajono meras S. Obelevi-
čius pasidžiaugė, kad visuomenės 
požiūris į neįgaliuosius nuo so-
vietinių laikų labai pasikeitęs. Jei 
anksčiau valstybės politika buvo 
juos slėpti nuo visuomenės akių, 
tai dabar neįgalieji  integruojami 
į rajono visuomeninį gyvenimą, jų 
rankdarbiai žmonių noriai perkami 
įvairiose parodose.

Fojė – rankdarbių mugė

Kultūros centre veikė neįgaliųjų 
darbų mugė. Po Anykščių kultūros 
centro dovanoto vietos saviveiklos 
koncerto draugijos nariai ir svečiai 

rinkosi prie vaišių stalo. Draugijos 
nariai naudojosi galimybe paben-
drauti, pasikeisti informacija, nes 
susitikti daugeliui šių žmonių nėra 
paprasta – ne vienas atvykusiųjų rė-
mėsi į lazdelę ar sėdėjo ratukuose.

,,Anykštos“ pakalbinta jubilie-
jaus dalyvė Lina Strigūnienė iš 
Ažuožerių džiaugėsi švente. Mo-
teris sakė, kad neįgaliesiems ypač 
patinka Anykščių baseine ,,Ban-
genis“ vykstantys užsiėmimai. Be 
paramos lankytis baseine daugelis 
neįgaliųjų paprasčiausiai neišga-
lėtų.

Anykštėnus remia įmonės

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė A. Šerėnienė 
ypač dėkinga Irmai Laurinavičiūtei 
iš Ažuožerių. Su šia puikia moteri-
mi anykštėnai neįgalieji prieš me-
tus susipažino Vilniuje vykusios 
mugės metu. I. Laurinavičiūtė, at-
pažinusi kraštiečius, užsakė savo 
įmonės ,,KPMG“ darbuotojams 
numegzti kojinių, gerai už atliktą 
darbą sumokėjo, o pernai per Ka-
lėdas įmonėje organizavo paramos 
akciją Anykščių neįgaliųjų drau-
gijai paremti. ,,Neatsidžiaugiame 
gera vokiška skalbimo mašina, 
nešiojamu kompiuteriu, kuris ypač 

reikalingas projektams rašyti, pa-
dovanotais ramentais, lazdelėmis, 
įklotais, kurie būtini, bet niekas jų 
nekompensuoja“, - jau po renginio 
,,Anykštai“ pasakojo A. Šerėnie-
nė. Draugijos pirmininkė dėkinga 
ir UAB ,,Naome plius“ , dovano-
jančiai draugijai medžiagų atrai-
žas, iš kurių vėliau siuvami įvairūs 
rankdarbiai. ,,Jau ketverius metus 
iš šios Vilniuje esančios įmonės 
gauname gerų audinių atraižų, tai 
padeda mūsų draugijos nariams 
užsidirbti“, - kalbėjo A. Šerėnienė. 

Ji džiaugėsi anykštėnių, ,,Nor-
fos mažmena“ vadovių Ramunės 
Šimkūnienės ir Inesos Puodžiū-
nienės jautrumu ir supratingumu. 
,,Iš galiojimo išeinančius maisto 
produktus parduotuvės meta į kon-
teinerius, o vėliau juos sunaikina. 
Prie šių konteinerių susidarydavo 
žmonių spūstys. Šios geros mote-
rys tarpininkavo, suvedė mus su 
,,Norfos mažmena“ direktoriumi, ir 
dabar Anykščių savivaldybės skir-
ta mašina mes tris kartus per savai-
tę susirenkame nukainotus maisto 
produktus iš Anykščių ,,Norfų“, o 
penkis kartus  - iš Ukmergės ,,Nor-
fų“. Šie produktai dar tinkami var-
toti, juos išdalijame neįgaliesiems. 
Tai didelė pagalba jiems“, - sakė 
A. Šerėnienė.

Megztos kojinės, vaško žvakės, papuošalai. Anykščių neįgaliųjų 
draugija Lietuvoje garsėja savo rankdarbiais.

Anykščių ligoninės vadovai – direktorius dr. Audrius Vasiliaus-
kas ir jo pavaduotoja Virginija Pažerienė sveikino Neįgaliųjų 
draugiją 30- mečio proga. Centre - Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė.

Kalėdoms Anykščiai pasirinko minimalizmą
(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
,,Anykštai“ pasakojo, kad kelerius 
metus miesto šventiniai papuoši-
mai plieskė pernelyg stipriomis 
šviesomis, todėl perteklinis apšvie-
timas bus šiek tiek pritemdytas.

Šventosios upėje pastatyta ka-
lėdinė eglė taip pat spindės ku-
kliomis šviesomis - vyraus balta 
ir geltonos spalvos. Tai, pasak 
D.Gasiūnienės, padės išvengti 
,,vizualinės sumaišties“.

Okuličiūtės dvarelio, kuriame 
įsikurs Kalėdų senis, prieigose 
bei Paupio gatvėje įsikursiantis 
kalėdinės prekybos miestelis bus 
apgaubtas ,,skoningai paprastu“ 
apšvietimu.

Prie Anykščių kultūros cen-
tro švies natūralių eglučių ,,miš-
kas“, o kitoje gatvės pusėje, 
A.Baranausko aikštėje, spindės 
stilizuotos eglutės.

,,Esmė yra žmonių nuotaika, ne-
permušta šventinių papuošimų“, - 

sakė Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė.

Paklausta, kaip patartų didžio-
sioms metų šventėms puoštis 
anykštėnams, D.Gasiūnienė pata-
rė vengti perteklinio vartojimo.

,,Siūlau žengti koja kojon su 
pasauliu ir vadovautis šūkiu ,,Ma-
žiau yra daugiau“. Tai nereiškia, 
kad žmonėms reikėtų atsisakyti 
nebrangiai kainuojančių kinietiš-
kų giriliandų. Jų yra labai gražių, 
tačiau didžiausias dėmesys turėtų 
būti skiriamas ne pompastikai, 
o dvasinėms vertybėms“, - sakė 
rajono vyriausioji architektė 
D.Gasiūnienė.

Profesionalams vadovaujantis 
savomis taisyklėmis, Anykščių 
miesto gyventojai, įstaigos ir or-
ganizacijos išlaisvino savo fanta-
ziją, miesto parke kurdami kalėdi-
nių eglučių parką.

Iš viso miesto parke šį savaitga-
lį sužibs 20 eglučių.

Labiausiai akį traukianti - 
megztoji kalėdinė eglutė. Sukurti 
tokią kalėdinę eglutę mintis kilo 
Anykščiuose mezgimo siūlais pre-

kiaujančios parduotuvės ,,9 gijos“ 
darbuotojai Simonai Kiselienei.

Iki šiol, S.Kiselienės žiniomis, 
megzta eglutė Lietuvoje per Kalė-
das žmones džiugino tik vieninte-
lėje Klaipėdoje.

Išradingumu puošdami ka-
lėdines eglutes taip pat stebina 
Anykščių kūrybos ir dailės moky-
kla, savo kūrinį įkėlusi į apšvieti-
mo stulpą.

Originali ir žaisminga Burbiš-
kio kaimo bendruomenės kalėdinė 
eglutė.

Skaičiuojama, kad Anykščius 
paversti Kalėdų rezidencija ga-
lėjo kainuoti apie 50 tūkst. eurų. 
Anksčiau ,,Anykštai“ Anykščių 
rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis yra sakęs, kad miesto pa-
puošimams iš rajono biudžeto bus 
skirta 20 tūkst. eurų. 

Prie šventinės nuotaikos kūrimo 
šiemet prisidėjo ir Rokiškio vers-
lo klubas, kurio iniciatyva Kalėdų 
rezidencija iš kaimyninio Rokiš-
kio persikraustė į Anykščius.

Vainikuojantis šventinis rengi-
nys vyks jau šiandien.

Anykščių savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad per šventes vyraus 
balta ir geltona spalvos.
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Koplyčioje - iš sostinės atvykusios menininkės 
paroda ,,Anykščių šilelio“ motyvais Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Gruodžio 12-ąją 17.30 valandą savo pirmąją parodą Anykščiuose ,,Kalnai kelmuoti“, įkvėptą Anta-
no Baranausko, pristatys menininkė, aktyvistė Vilma Fiokla Kiurė. Prieš ketverius metus iš Vilniaus į 
Anykščių rajoną persikrausčiusi moteris sako, jog A. Baranausko kūryba jai teikia stiprybės kovoje su 
beatodairišku miškų naikinimu, žaliųjų zonų miestuose nykimu ir įkvepia kurti šia skaudžia tema.

- Gruodžio 12-ąją Anykščiuose 
pristatysite savo darbų parodą 
„Kalnai kelmuoti“, įkvėptą Anta-
no Baranausko. Kodėl būtent šis 
kūrėjas? Kuo Jums artima pasi-
rodė jo asmenybė, kūryba?

- Taip, parodos koncepcija įkvėp-
ta A. Baranausko poemos „Anykš-
čių šilelis“. Manau, kad dabar ši 
poema tapo ypač aktuali, nes joje 
apraudamas sunaikintas miškas…  
Lietuvoje vykstantys intensyvūs ir 
beatodairiški miškų kirtimai, dieną 
naktį zujantys miškovežiai gąsdina, 
piktina ir liūdina ne vieną gamtą 
mylintį žmogų. Daugelis mano ko-
legų menininkų įsitraukė į miškų, 
žaliųjų miesto zonų išsaugojimo 
judėjimus. Pragmatikai ir materi-
alistai iš aktyvistų juokiasi, todėl 
šioje situacijoje labai gelbsti mūsų 
literatūros klasiko A.Baranausko 
palaikymas. Jis tarsi tiesia pagalbos 
ranką šių dienų aktyvistams, juos 
drąsindamas ir įkvėpdamas kovoms 
už miško, gamtos teisę būti. Istoriš-
kumas labai svarbus šioje kovoje, 
nes dažnai aktyvistams prikišama, 
kad jie perdeda, persistengia, sau-
godami miškus. Atverti tokiems 
klasiką, pakiši po nosimi faktą, kad 
tai, kaip dabar elgiamasi su miškais, 
yra godumo ir kvailumo, kuriuos 
kaip amžiną problemą vaizduoja A. 
Baranauskas, pasekmė.

Beje, mano protėviai iš mamos 
pusės – nuo Raguvėlės (Anykščių 
rajonas). Vaikystės vasaras praleis-
davau pas senelius vienkiemyje, 
šalia miško, todėl A. Baranausko 
poemoje apdainuojamas Anykščių 
šilelis buvo ir mano vaikystės ši-
lelis. Mačiau tą patį grožį, uodžiau 
tą patį kvapą, klausydavau tų pačių 
paukščių, rinkdavau tuos pačius 
lepšius alksnyne ir lygiai taip, kaip 
A. Baranauskas poemoje, savęs 
klausdavau: „Ar miške aš čia sto-
viu, ar danguj, ar rojuj?!“ 

- Ši paroda – pirmoji, Jūsų su-
rengta Anykščių krašte, kur su 
vyru, poetu Benediktu Januševi-
čiumi, turite sodybą. Kaip Anykš-
čiai žadina jumyse kūrybą? Kaip 
jūsų darbai pasikeitė, persikėlus 

gyventi į vienkiemį šalia nedide-
lio, lėto ir tylaus miestelio?

- Pabėgome iš sostinės ir jau ke-
tvirtus metus gyvename savo sody-
boje Anykščių rajone. Gyvenimas 
dideliame mieste labai įdomus, 
tačiau jis kupinas streso, kuris ne-
išvengiamai vieną dieną pradeda 
smaugti. O kur dar smogas, kamš-
čiai... Norėjome įsikurti arčiau gam-
tos, augintis ekologišką maistą. Taip 
dabar ir gyvename: lėtai, paprastai, 
sveikai. Gyvenimo būdo pokyčiai 
paveikė ir kūrybą. Kai kasdien pro 
langą matai gyvą gamtą, ji pradeda 
diktuoti savo temas.  

- Kada pradėjote kurti? Ar tai  
veikla, be kurios neįsivaizduo-
tumėte savo gyvenimo, kūryba, 
kuri gimsta iš Jūsų vidaus, savo-
tiška misija, kurią turite atlikti, o 
galbūt – tiesiog darbas? 

- Kiek save prisimenu, visuomet 
kūriau. Dailės mokiausi nuo anks-
tyvos vaikystės ir net nežinau, kaip 
reikia gyventi be kūrybos. Jei neta-
pau, tai rašau, jei nerašau, tai foto-
grafuoju. O tapyba man – universa-
li kalba, kurios pagalba aš galiu be 
žodžių papasakoti apie tai, kas man 
rūpi, kas svarbu. 

- Esate dailininkė. Kaip api-
būdintumėte savo darbus? Kaip 
manote, ar jie atspindi Jus, kaip 
asmenybę?

- Dažniau save vadinu meninin-
ke, nes, kaip ir minėjau, aš ne tik 
tapau, bet ir fotografuoju, šiek tiek 
rašau. Esu surengusi keletą foto-
grafijos parodų, išleidusi 2 knygas. 
Mano darbai socialiai kritiški, kaip 
ir aš pati. Stengiuosi kurti taip, kad 
mano meninė kalba būtų supran-
tama įvairių sluoksnių žmonėms. 
Nemėgstu elitarizmo. Nei mene, 
nei žmonių santykiuose. Geriausias 
man mano darbų įvertinimas būna 
tada, kai koks vaikas pasako, kad 
gražu. Ar kokia teta iš kaimo. Nors 
aš nekuriu to grynojo, naivaus, gra-
žaus ar saldaus meno, tačiau dažnai 
interpretuoju liaudies, naivųjį ar 
religinį meną, pasiltelkiu kičo es-
tetiką, kalbėdama apie sudėtingus 
dalykus. 

- Kaip Jus veikia Jūsų vyro 
kūryba? O jį – Jūsų? Ar vienas 
kitam padedate atskleisti kilusias 
kūrybines idėjas?

- Mudu su vyru, kaip kūrėjai, 
susiformavome veikiami pankų 
kultūros ir filosofijos. Esame anar-
chistinių pažiūrų ir tai neišvengia-
mai mus vienija. Labai mėgstu jo 
kūrybą, o jis nuolat mane stebina 
savo kūrybinėmis idėjomis.  Kad 
ir paskutinė jo konkrečiosios po-
ezijos knyga - „Trumpiausias Be-
nedikto Januševičiaus eilėraštis“, 
neseniai pasiekusi knygynus, - to-
kia novatoriška, tokia šiuolaikiška, 
kad net ėmiau jaudintis, ar žmonės 
ją supras. Juk mūsų šalyje poezija 
vis dar tapatinama tik su lyrika ir 
patosu. Mažai kas domisi ir žino, 
kad šiuolaikinė poezija tolokai pa-
žengusi, o poetai eilėraščius net tik 
rašo, bet juos ir piešia, animuoja, 
programuoja... Džiugu, kad mano 
vyras žengia poezijos avangarde ir 
kad aš turiu galimybę susipažinti ne 
tik su jo naujausia kūryba, bet galiu 
matyti ir jo draugų, jo aplinkos kū-
rėjų darbus, nes avangardinių poetų 
pasaulyje ne taip ir daug ir jie tarsi 
sudaro mažą tarptautinę šeimę. 

- Jūs – ne tik menininkė, bet 
ir žmogaus teisių aktyvistė, ne-
vengiate išsakyti savo nuomonę 
opiomis, skaudžiomis temomis, 
tokiomis kaip patyčios, ksenofo-
bija, diskriminacija, „nevynioda-
ma žodžių į vatą“. Kaip atranda-
te drąsos išsakyti savo nuomonę? 
Kodėl Jums svarbus aštrus atvi-
rumas?

- Esu įsitikinusi, kad bailio gy-
venimas yra nieko vertas. Nežinau, 
kodėl taip galvoju, nes manęs drą-
sos niekas neskatino rodyti ir nekė-
lė šios vertybės kaip svarbiausios. 
Atvirkščiai, mūsų tradiciniame au-
klėjime mergaitės skatinamos būti 
paklusnios, nuolankios ir kuklios, 
o drąsa tapatinama tik su vyriškais 
žygdarbiais. Džiaugiuosi, kad tas 
tradicinis auklėjimas po truputį 
nyksta ir dabar, kai išlaisvėjome, 
mergaitės gali skaityti filosofės 
Hannah Arendt knygas ir atrasti tokį 

teiginį: „Pamatinė žmogaus dorybė 
yra drąsa. Visos kitos – antrinės. 
Jeigu žmogus yra bailys, tada visos 
kitos nieko nebereiškia.“

- Kada pradėjote jausti norą 
kalbėti garsiai? Kokios buvo 
Jūsų pirmosios akcijos ir protes-
tai? Kas buvo Jūsų bendražy-
giai? Galbūt turėjote ir vedlių ar 
mokytojų?

- Pirmasis protestas, kurį pame-
nu, buvo nukreiptas prieš mamą. 
Dar būdama darželinukė, žiemą 
apsivilkau trumparankovę vasa-
rinę suknelę ir pareiškiau, kad ja 
vilkėdama eisiu į darželį. Mama 
skubėjo į darbą ir neturėjo laiko su 
manimi kariauti, šiek tiek pasivai-
kė po namus, bandydama perreng-
ti, bet galop nusileido ir išvedė 
mane į darželį, aprengusią ne pagal 
sezoną. Pamenu tą saldų pergalės 
jausmą ir noriu pasakyti, kad  ak-
tyvistai, drąsūs žmonės, neišdygsta 
tuščioje vietoje. Jie auga ir vystosi 
kovodami savo mažas kovas nuo 
pat vaikystės. Ir nebūna taip, kad 
vaikystėje užguitas vaikas užaugęs 
taps kuo nors daugiau nei paklus-
nus sistemos varžtelis. Buvau labai 
sunkus, maištingas vaikas. Džiau-
giuosi, kad manęs tėvai nelaužė ir 
nesulaužė, nes prievartos pakako 
ir tarybinėje mokykloje, kurios aš 
nuoširdžiai nekenčiau. Pamenu 
ilgą tampymą po direktoriaus, di-

rektoriaus pavaduotojos kabinetus, 
kai visa mokyklos vadovybė bandė 
mane priversti į mokyklą vaikš-
čioti nešinai ne gražiu, per petį 
permetamu krepšiu, o su baisiu 
tarybiniu portfeliu. Vertė būti kaip 
visi. Manau, kad drąsa, savigarba 
yra kiekvieno žmogaus prigimtyje 
ir tas vertybes pasiseka išlaikyti tik 
tiems, kas jas gina. Tie, kas palūž-
ta, neišsaugo savyje drąsos, vėliau 
taip ir gyvena  beprasmį gyvenimą. 
Man gaila tokių žmonių. 

- Grįžkime prie Anykščių. Kaip 
manote, ar aktyvizmas mažame 
miestelyje gali būti sutiktas tei-
giamai? Ar nebijote būti nesu-
prasta nedidelės čia gyvenančiųjų 
bendruomenės?

- Į Anykščių viešąjį gyvenimą 
dar neįsitraukiau. Labai daug dir-
bame savo sodyboje, nes patys savo 
rankomis rekonstruojame senus 
sodybos pastatus, o aktyvizmas at-
ima labai daug laiko bei reikalauja 
nemažai resursų, ir nėra skirtumo, 
kokio dydžio mieste tuo užsiimi. 
O dėl visuomeninio gyvenimo ma-
žose bendruomenėse, tai jis gali 
turėti tiek didelių privalumų, tiek 
trūkumų. Pavyzdžiui, labai patogu 
ką nors organizuoti mieste, kuriame 
visus pažįsti, bet gali būti labai sun-
ku gyventi, jei tavo pažiūros nesu-
tampa su dominuojančios, valdžią 
turinčios grupės interesais.  

Menininkė, aktyvistė Vilma Fiokla Kiurė ir jos autoportretas. 
Nuotrauka iš Vilmos Fioklos Kiurės parodos atidarymo Vilniaus 
„Vartų“ galerijoje. 

Vilma Fioklė Kiurė sako, jog jos gyvenimas neatsiejamas nuo 
meno – moteris ne tik tapo, bet ir fotografuoja, rašo. 

Poezijos pavasaris. Moterų skaitymai prie Žemaitės paminklo. 
Benedikto jANUŠEVIČIAUS nuotr.
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(Atkelta iš 5 psl.)

Romaną rašyti skatino prof. 
Antanas Tyla

J.Žąsinaitė - Gedminienė šyp-
sojosi, jog kalbėdama apie pa-
skutinį savo romaną ji turinti lyg 
ir pasiteisinti, kodėl rašiusi apie 
Gardiną. Pasak autorės, pirmasis 
,,kaltininkas“ esąs Darius Kuolys, 
buvęs jos magistrinio darbo vado-
vas.  ,,Apsigynusi bakalaurinį dar-
bą, iš jo gavau niuksą - kodėl ne-
siimi tyrinėti Gardino, juk ten tiek 
Lietuvos...“ - prisiminė autorė. 

,,Memento Grodno. Dingusi 
Lietuvos Gardino istorija” autorė 
skyrė prieš metus išėjusiam kraš-
tiečiui, istorijos profesoriui Anta-
nui Tylai. J.Žąsinaitė-Gedminienė 
aiškino, kad būtent profesorius ją 
skatinęs išleisti romaną, nes pačiai 
jai buvę dvejonių dėl lyg ir dvigu-
bos veiklos - disertacijoje fanta-
zijos, švelniai tariant, nėra pagei-
dautinos. ,,Kita vertus, mokslinis 
darbas padėjo išsiaiškinti,  kur yra 
faktai, o kur legendos./.../ Į diser-
taciją sudėta atrinkta medžiaga, o 
knygoje - ,,paraštiniai“ šaltiniai. 
Tų įdomybių liko labai daug ir 

norėjau kažkaip papasakoti šią 
istoriją. Kalbėjimas apie Gardi-
ną - tai lietuviškumo surinkimas, 
apie ką man kalbėdavo ir šviesios 
atminties profesorius A.Tyla.  Jis 
visada mane skatindavo, saky-
davo, kad neturiu apie Gardiną 
kalbėti kaip istorikė, kad galiu 
kalbėti kaip žingeidus, lietuvių 
istorija besirūpinantis žmogus./.../ 
A.Tyzenhauzo 
laiškus aš skai-
čiau Minske, 
archyve.  Bet 
romane jie yra 
užpildyti mano 
fantazija - o 
kaipgi galėjo 
būti. Knyga ne-
pretenduoja į 
faktinę istorinę 
tiesą, bet viliuosi, kad ji galbūt 
įkvėps kažką daugiau patyrinėti“, 
- mintimis su anykštėnais dalijosi 
rašytoja.  

,,Jei žemėlapis nežymi mano 
kapo, vadinasi, nebuvo ir ma-
nęs“,  - citata iš 1784 metais ra-
šyto A.Tyzenhauzo laiško. Ja 
J.Žąsinaitė - Gedminienė pradėjo 
savąją knygą.   Po metų, 1785-ai-
siais, A.Tyzenhauzas mirė...

Pagelbėdavo saldainių dėžutė

Šiaurės Baltarusijoje, ypač Gar-
dine, juntamas keistokas baltarusių 
patriotizmas. Jie tarytum savinasi 
Didžiąją Lietuvos kunigaikštys-
tę ir Lietuvos valdovus, didikus. 
Anykštėnas Aidas Deveikis rašyto-
jos prašė pasvarstyti, ar po to, kai 
žlugs Vladimiro Lukašenkos reži-
mas, nekils dar didesnės baltarusių 

pretenzijos į  
praeitį. Rašyto-
ja juokėsi, jog 
neverta pro-
gnozuoti, nes 
labai dažnai 
būna visai ki-
taip, nei bandai 
nuspėti.

Visgi lietu-
viškų ženklų 

Gardine būta ne tik iki paskutinio 
Abiejų Tautų Respublikos pada-
lijimo, bet ir 1918-1919 metais, 
kai Gardino gubernija, pačių jos 
gyventojų prašymu, priklausė 
Lietuvos Respublikai. Tiesa, 1919 
metais Gardiną kartu su Vilniaus 
kraštu okupavo lenkai. 

,,Rašydama disertaciją, susidū-
riau su problema, kad istorinių  šal-
tinių nėra tiek daug ir jie yra labai 

sunkiai prieinami.  Sunku prasi-
brauti į bibliotekas, į archyvus, nes 
baltarusiai įtartinai žiūri į lietuvius 
- kodėl jie čia atvažiuoja ir ieško 
to, kas lyg ir priklausytų Baltaru-
sijai. Buvo kuriozinių situacijų, 
kai tekdavo nešti saldainių už tai, 
kad mane įleistų į senųjų spaudi-
nių skyrių“,- keistokas Gardine 
kildavusias problemas prisiminė 
J.Žąsinaitė - Gedminienė.  

Jaučiasi kaip namie...

,,Gardiną aš skaitydavau kaip 
palimpsestą, jei žinote,  tai čia toks 
pergamentas, ant kurio rašydavo, 
nutrindavo ir vėl rašydavo. Tai tų 
nutrintų, perraršytų įrašų Gardi-
ne yra apsčiai. Įspūdingai atrodo 
rekonstruojamo Gardino veidas.  
Kai eini Gardino Pilies gatve, ma-
tai, kiek kartų ta gatvė buvo keista, 
kiek kartų jos pavadinimai keitėsi: 
ir Žydų gatve buvo, ir Didžiąja pi-
lies gatve. Visai šalia - Karlo Mark-
so - buvusi Turgaus gatvė, taip pat 
menanti Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės laikus.  Gardinas turi 
labai daug paslapčių ir ne visos dar 
yra atskleistos. /.../ Gardinas išsau-
gojęs istorinę atmintį, daug mis-
tikos ir daug meilės - tai trys Gar-

dino aspektai. Meilės ženklų iš to 
paties XVIII amžiaus Gardine yra 
labai daug. Meilės laiptai, kuriais, 
sakoma, lipusi Rusijos imperatorė 
Jakaterina II, lydima ATR vadovo 
Stanislovo Augusto Poniatovskio. 
Tie laiptai dabar restauruoti - labai 
puiki vieta jaunavedžiams  ir įsimy-
lėjėliams. Taip pat yra Meilės alėja 
- ji nėra sutvarkyta, ta vieta jungų 
Stanislovo Augusto Poniatovskio 
rezidenciją su miesto parku. Ja kara-
lius su imperatore neva vaikštinėda-
vęs. Gardine yra Lietuvos botaniku 
laikomo Žano Emanuelio Žilbero 
nuostabusis botanikos sodas. Žilbe-
rą A.Tyzenhauzas pasikvietė iš Lio-
no kaip chirurgą. Gardine jis įkūrė 
medicinos mokyklą bei botanikos 
sodą, kuris žavėjo net viską mačiu-
sius europiečius“, - apie tai, koks 
nepaprastas miestas yra Gardinas, 
kalbėjo rašytoja. Tiesa, pasak jos, 
senoji Gardino aikštė yra sunaikinta 
- 1961 metais susprogdinta Vytau-
to bažnyčia, 1946 metais nuvers-
ta rotušė, neliko ir Radvilų rūmų. 
,,Dabar mėginama visa tai atstyti. 
Ambicijų labai daug. Mieste daug 
nuorodų, paaiškinimų, kraštotyri-
nių iniciatyvų. Gardinas gražėja. 
Jaučiuosi kaip Lietuvoje - tai mūsų 
miestas“, - anykštėnams pasakojo 
kraštietė rašytoja. 

Augo Rubikiuose

J.Žąsinaitė - Gedminienė gimė 
ir augo Rubikiuose, agronomo 
Juozo ir zootechnikės Danutės Žą-
sinų šeimoje. 1993-aisiais ji baigė 
Anykščių A.Vienuolio gimnaziją. 
Po studijų Vilniaus universitete 
J.Žąsinaitė - Gedminienė kurį laiką 
gyveno Airijoje, dirbo vertėja. Grį-
žusi iš užsienio, studijavo dokto-
rantūroje, parašė daktarinę diserta-
ciją, stažavosi Minsko ir Varšuvos 
universitetuose.   

Yra Lietuvos rašytojų sąjungos 
narė, Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininko pavaduotoja. 2008 me-
tais ji išleido apysaką ,,Akmeniniai 
Avondalio namai“, o 2017 metais 
- pirmąjį romaną  ,,Azuritijos kar-
dinolai“.

Jei žemėlapis nežymi mano kapo, 
vadinasi, nebuvo ir manęs 

Anykštėnas Donaldas Vaičiūnas skaitė ištraukas iš knygos ,,Me-
mento Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino istorija”, o literatūros 
kritikė Neringa Mikalauskienė pristydama knygą kalbėjo, jog ji 
pranokstanti net ,,Silva Rerum“.

Knygos ,,Memento Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino istorija“ 
pristatymas Anykščiuose buvo pats pirmasis.

Maitina greitai ir neįmantriai
Anykščiuose, Vilniaus gatvės ,,Norfoje“, kelerius metus veikusi 

kepyklėlė - kavinė persikėlė į erdvesnes patalpas. 
Maitinimo įstaiga, kurioje turbūt greičiausiai Anykščiuose kli-

entui atnešami patiekalai, dabar veikia buvusios Anykščių pieni-
nės pastate, adresu Vilniaus g. 20.

Gitanos Šimanauskienės kepy-
klėlė - kavinė unikali maitinimo 
įstaiga. Kol ji  nuomojosi ankštas 

patalpas ,,Norfoje“, pietų metu net 
tekdavo palaukti, kol atsiras vie-
tos prie stalo, nors ir tuomet patie-

Buvusios Anykščių pieninės pastate (Vilniaus g. 20) kepyklėlė-
kavinė nuomojasi erdvias patalpas.

kalai klientui būdavo atnešami po 
minutės ar dviejų nuo užsakymo.

G.Šimanauskienė nesimėgauja 
įmantrybėmis - jos maitinimo įstai-
goje tradiciniai, praėjusio amžiaus 
devintojo dešimtmečio valgy-
kloms būdingi patiekalai - cepe-
linai, guliašas, balandėliai, kelių 
rūšių kepsniai, koldūnai ir kasdien 
vis kita sriuba. Mokiniai užbėga 
suvalgyti dešrelių su bulvytėm fri. 
Patogu prabėgom prigriebti ir ki-
biną ar čebureką. Platus bandelių, 
pyragų ir tortų pasirinkimas. Tie-
sa, G.Šimanauskienė šyptelėjo, 
kad jos konditerijos gaminiai taip 
pat nėra įmantrūs - raitytų gulbių 
ant tortų nėra.

,,Kepyklėlei veikiant ,,Norfoje“, 
pradžioje buvau samdoma darbuo-
toja, bet savininkams nusprendus 
trauktis iš šio verslo, pasitarėme 
su vyru ir nusprendėme bandyti 
savarankiškai dirbti. Mūsų įstai-
goje buvo galima išgerti alaus, bet 
greitai prekybos alumi atsisakė-

„...,,Jei žemėlapis nežy-
mi mano kapo, vadinasi, 
nebuvo ir manęs“, - cita-
ta iš 1784 metais rašyto 
A.Tyzenhauzo laiško. Ja 
J.Žąsinaitė - Gedminienė 
pradėjo savąją knygą...“  

me. Prie vieno stalo sėdi šeima su 
vaikais, prie kito - vyrai su alaus 
bokalais... Nesiderina. Turi rinktis 
profilį. Man smagiau žmones mai-
tinti, o ne girdyti“, - apie tai, kodėl 
jos įstaigoje nėra alkoholio, kalbė-
jo verslininkė G.Šimanauskienė.

Netrukus kepyklėlė - kavinė 
pradės siūlyti gedulingų pietų ar 
pobūvių paslaugą. Be to, ketina-
ma pradėti gaminti mėsos vynio-
tinius, kurie bus parduodami ir 
išsineštinai, jie tiks ir kaip šalteji 
užkandžiai valgyti vietoje. Kavi-
nukėje jau galima įsigyti ir šaldy-
tų virtinių su mėsos arba varškės 
įdaru išsinešimui.      

Iš buvusios pieninės pastato 
savininko Audriaus Mulevičiaus 
G.Šimanauskienė nuomojasi 140 
kv. m. patalpas per du aukštus. 
Pirmajame aukšte aptarnaujami 
klientai, antrajame įrengta virtu-
vė. 

Viskas, kas parduodama ke-
pyklėlėje - kavinėje, gaminama 

čia pat, vietoje, ir tą pačią dieną. 
G.Šimanauskienė ir jos samdo-
mos darbuotojos nenaktinėja - į 
darbą renkasi apie pusę aštuonių 
ryto. Pirmasis darbas - susidaryti 
produktų sąrašą. Tuomet laukia 
kiekvieno ryto rutininis darbas - 
apsipirkimas parduotuvėje, o tada 
jau pradedama patiekalų ir kepi-
nių gamyba.   

Cepelinų ar balandėlių kiekvie-
ną dieną verdama po 60 vienetų. 
Pietų metu  galima gauti visų 
patiekalų, kurie įtraukti į die-
nos  meniu, bet apie 15 valandą 
,,Anykštos“ žurnalistui užsukus 
į kepyklėlę – kavinę, cepelinų ir 
balandėlių jau nebebuvo. 

,,Tai jums įrodymas, kad ne 
pusfabrikačius šildome, o vietoje 
maistą gaminame“, - apie tai, kad 
konkrečių patiekalų ,,deficitas“ 
neturėtų būti vertinamas kaip trū-
kumas, dėstė maitinimo įstaigos 
savininkė. 

-ANYKŠTA   
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įvairūs

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų 
pakrantes, melioracijos 
grovius bei atliekame 

kitus panašaus profilio 
darbus.  

Tel. (8-698) 46745.

pro memoria
Traupio seniūnijoje

Zofija GRIMŽIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 12 01

siūlo darbą

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

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

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

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

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

Reikalinga (-as) melžėja (-as) pri-
žiūrėti 20 karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863.

Anykščiuose parduodamas sėkmingai 
veikiantis konditerijos cechas su visa 
esama įranga bei kontaktiniais 
duomenimis su esmais klientais. 

Suteikiama visa išsami informacija 
tolimesnei veiklai plėtoti. 

Skambinti tik rimtai susidomėjusiems tel. (8-698) 83638.

SUTAUPYKITE IKI 350 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI VASARĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-686) 80106.

Informuojame, kad 2019-12-19 11.00 val. UAB „Geomatininkai“ atliks žemės sklypo, 
adresu Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Girelės k. 9, kadastrinius matavimus. Gretimo 
sklypo, kadastro Nr. 3475/0001:151 (Girelės k. 10) bendraturtis išvykęs. Savininką ar 
jo įgaliotus asmenis, kitus suinteresuotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų pa-
ženklinimą. Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: 
Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, per 30 kalendorinių dienų nuo ribų ženklinimo datos. 
Matininkas Armantas Petravičius. 

Tel. pasiteirauti (8-633) 15303. El.p.: info@geomatininkai.lt

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Iškala reides. Lieja pamatus. 
Gamina paminklus.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tel. (8-641) 93058.

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

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

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

Tel. (8-699) 65148.

Krosnių remontas, mūrijimas, 
restauravimas, traukos gerinimas. 
Viryklės, sienelės, stalčiamalkiai, 
židiniai. Kvalifikuoti meistrai. 

Tel.: (8-600) 74136, 
(8-655) 69927.

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

Tel. (8-685) 10959.

Veža krovinius savivarčiu su kra-
nu iki 6 t.

Tel. (8-647) 22504.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

parduoda

Valo kaminus ir krosnis.
Tel. (8-679) 52266.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

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

Aukcionas vyks adresu S.Nėries g. 5, Anykščiai, III aukšte, 319 
kab. Aukciono pradžia – 2019 m. gruodžio 20 d. 11 val. aukciono 
dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. 
gruodžio 27 d. 11 val. 

Parduodamo turto apžiūra – 2019 m. gruodžio 16-18 d., nuo 9-12 val. 
Kurkliuose, Šviesos g. 2.

Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) 
procentas pradinės pardavimo kainos.         

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo 
aukciono dienos, banko pavedimu į Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima 
ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po 
atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo 
bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų. Dalyviai pradedami registruoti likus 
1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. 

Registracija vyks Anykščių Antano Baranausko pagrindinės moky-
klos S.Nėries g. 5, Anykščių m., 319 kab. 

Išsamią informaciją teikia mokyklos ūkvedė Janina Kuliešienė,
tel. (8 381) 54 372, barmok.ukinis@gmail.com 

ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS AUKCIONO SKELBIMAS
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Anykščių  Antano Baranausko pagrindinės moky-

klos patikėjimo teise valdomo Anykščių rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešame aukcione.

Užsak. Nr. 1294
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parduoda

Vyr. redaktorė

B R A N G I A I
 perkame arba nuomojame

 žemės ūkio paskirties žemę
 Skiemonių kadastrinėje 

vietovėje.
Tel. (8-630) 72592. Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Nekilnojamasis turtas

Vos 10 km iki Anykščių, Karčių 
k. - geros būklės rąstinį namą su 
patogumais. Ūkiniai pastatai, 29 a 
sklypas. Galima pirkti išsimokėti-
nai. 7400 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, reika-
lingas remontas pagal poreikius. 
Nauji langai, šarvuotos durys. 
Kaina 25 000 Eur (derinama).

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-602) 92942.

2-jų kambarių butą be patogumų 
aštuonių butų plytiniame name 
Kavarske. 

Tel. (8-671) 92942.

Ž Ū. technika

Traktorius MTZ-82 UK, MTZ-
80UK, MTZ-50, FORD MAJOR, 
MTZ-1025. Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-82UK dalimis: variklinis, 
kabina, tiltai ir kitos dalys. 

Tel. (8-641) 57036.

Visoje Lietuvoje - mišką 
su žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su 
bendrasavininkais, malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

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

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

Tel. (8-677) 20998.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-643) 23889.  

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Kuras

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

Tel. (8-603) 23310.

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

Tel. (8-676) 82388.

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-656) 97937.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.75 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Veršelio skerdieną.
Tel. (8-624) 18666.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Kviečius (50 kg - 9 Eur), miežius 
(50 kg - 8 Eur). Atveža.

Tel. (8-686) 17201.

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

Tel. (8-621) 30354.

Gyvuliai

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

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

oras

+1

+4

mėnulis
Gruodžio 7 - 9 d. - priešpilnis

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda.

Ambraziejus, Daugardas, Tautė, 
Jekaterina.

šiandien

gruodžio 8 d.

gruodžio 9 d.
Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjEToNASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Skelbiama prenumerata 
2020-iesiems metams

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

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
80 cm įstrižainės televizorius. 

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

Kiti prizai: 
penki MB ,,Anykščių dvaras“ sviestiniai 

šakočiai (Šaltupio g. 26, Anykščiai),  

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

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

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

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

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

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

Pas motiną ožką ateina sūnus ir 
klausia:

- Kaip aš atsiradau?
- Buvau aš graži ir jauna, bėgio-

jau po lankas ir sutikau elnią. Taip 
ir atsiradai tu.

- O kaip tėtis? - klausia sūnus.
- O tėtis kaip buvo ožys, taip ir 

liko!

***
Vienas tarnautojas prašo savo 

šefo padidinti atlyginimą. Šefas į 
tai: 

- Jūsų kolega Mejeris uždirba 
tiek pat ir dar turi namuose šešis 
vaikus. 

- Na ir kas? Ar jūs vertinate pa-
siekimus namuose, ar darbe?

***
Trumpa medicinos istorija.
2000 metų prieš mūsų erą - pa-

graužk šaknelių.
1000 mūsų eros metai - šaknelės 

yra pagonybė, melskis ir išgysi.
1850 m. - malda yra prietarai, 

išgerk mikstūros.
1940 m. - mikstūra yra nuodai, 

išrašysiu Jums tablečių.
1985 m. - tabletės neveikia, nau-

dokite antibiotikus. 
2000 m. - antibiotikai yra nena-

tūralūs cheminiai produktai, geriau 
pagraužk šaknelių.

***
Butą nuomojanti šeimininkė 

klausia jaunos savo nuomininkės:
- O kodėl tavo brolis nebeužei-

na?
- Tas bjaurybė susirado kitą se-

serį.

***
Psichiatras pacientui:
- Pranešu jums džiugią žinią. Jūs 

pasveikote ir ateityje nebevadinsi-
te savęs Julijumi Cezariu.

Pacientas:
- Puiku, lekiu papasakosiu Kle-

opatrai.

***
Televizija rodo kriminalinį fil-

mą. Bankų plėšikas šaukia sūnų:
- Viską mesk ir sėsk prie televi-

zoriaus - mokomoji programa.

Amiliutė tampa Kalėdų rezidencijos veidu
Į Anykščių puikų miestą
Nuo pat Vilniaus ir Kleckų
Suvažiuos įpūsti garo
Daug žvaigždūnų ir žvaigždžių

Rezidencija puikiausia -
jazzu balsas glosto ausį,
Nacionaliniam orkestrui
Diriguoja pats maestro...

Amiliutė ant krantinės -
Tarp visų - ji pirmutinė,
Abrozdas jos iš ekrano
Ne vienam užgniaužia amą:

Vaizdas kaip iš atviruko -
Na tai kas, kad čia perukas?
Karūna, kasa, sijonas -
Nėriniuotas, su kvalbonais...

Kai ji šitaip pasirėdžius,
Net jazzu duetan kviečias,
o orkestro dirigentas
Prašo būt jo asistente...

josios atvaizdu paspuošę
Anykščiai Kalėdom ruošias, -
Amiliutė ant tiltuko
Vidur būrio anykštukų.


