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asmenukė

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Dovana. Antradienį, gruodžio 
17-ąją, Vidmantas Šmigelskas do-
vanos savo knygas ,,Kryptis-Ry-
tai“. ,,Anykštos“ žurnalistas knygas 
su autografais antradienį redakcijo-
je (Vilniaus g.29, Anykščiai) įteiks 
20-čiai skaitytojų, užsisakiusių 
,,Anykštą“ ne trumpesniam nei pu-
sės metų laikotarpiui.  

DIRBTUVĖS. Gruodžio 16 d. 13 
val. kviečiame į edukacines anima-
cijos dirbtuves ir kūrybinius užsiė-
mimus moksleiviams „Animacinio 
filmo paslaptys“ Angelų muziejuje 
- Sakralinio meno centre. Renginys 
nemokamas. Būtina išankstinė re-
gistracija. Tel. (8-630) 08100.

Ryšys. Socialiniuose tinkluose 
išplatintas piktinimasis prastu mobi-
liuoju ryšiu Andrioniškio seniūnijo-
je. Kliuvo visoms trims didžiosioms 
telekomunikacijų bendrovėms. An-
drioniškio seniūnijos kaimų gyven-
tojai, gyvenantys atokesnėse vietose 
nuo miestelio, neturi galimybės iš 
savo namų naudotis mobiliojo tele-
fono ryšio operatorių paslaugomis. 
Pradėję aiškintis su operatoriais  šią 
problemą - išgirdome, kad tokių nu-
siskundimų iš gyventojų jie neturi“, 
- teigia pranešimą išplatinusi Nijolė, 
pažadėjusi kreiptis į Vartotojų teisių 
ir Ryšių reguliavimo tarnybą su ofi-
cialiu raštu, kad apgintų savo teises 
naudotis mobiliuoju ryšiu.

Titulai. 2019 –ųjų Metų traupie-
čiu išrinktas gamtininkas Sigutis 
Obelevičius. Nuo 2005 m. Traupio 
bendruomenės valdybos iniciatyva 
išrenkamas Metų traupietis ir Metų 
jaunasis traupietis. Metų traupietį 
renka visi gyventojai slaptu balsavi-
mu, o jaunąjį traupietį išrenka ben-
druomenės valdyba. Metų jaunąja 
traupiete išrinkta dešimtmetė Eglė 
Baravykaitė.

Prekės. Anykščiuose, Vilniaus 
gatvės ,,Norfoje“, įsigytus grikius 
,,Sodžiaus“ pirkėjai raginami grą-
žinti į parduotuvę ir už juos atgauti 
sumokėtus pinigus. Parduotuvės 
skelbimų lentoje skelbiama, kad 
grikiai neatitinka tam tikrų regla-
mentų, tačiau susisiekus su par-
duotuvės direktore paaiškėjo, kad 
pardavinėtuose grikiuose, kaip įta-
riama, yra padidėjęs teršalų kiekis.

Prie Troškūnų - keturi ,,vėjai“

Prenumeratos laikas baigiasi. Nelik be „Anykštos“!

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mūsų rajone bus dešimtys, o gal ir šimtai vėjo elek-
trinių. 

Troškūnų ir Viešintų seniūnijose turėtų atsirasti 50-60 vėjo elektrinių, kurios spiesis keturiuose parkuose. Jau registruotos keturios 
,,tuščios“ bendrovės - ,,Troškūnų vėjas“, ,,Vašuokėnų vėjas“, ,,Surdegio vėjas“ ir ,,Raguvėlės vėjas“. Visoms šioms įmonėms vadovauja 
Inga Baronienė, visose įmonėse ji kol kas yra ir vienintelė darbuotoja. Keturių vėjo elektrinių parkų statybos gali kainuoti per 200 
mln. eurų. 

Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi Troškūnų apylinkių gyventojai, tikindami, kad jiems įkyrėjo elektrinių statytojų skambučiai, kai už 
simbolinius pinigus prašoma pritarti elektrinių statybai. 

Anykščių rajono Tarybos narys, ūkininkas, Raimondas Balsys 
pats išnuomos kelis žemės sklypus elektrinių statyboms. 6 psl.

Incidentai „Achemoje“ verčia 
nerimauti ir anykštėnus

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį, gruodžio 11 dieną, Jonavos pakraštyje veikiančioje  įmonėje „Achema“, kuri gamina 
azoto trąšas ir kitus pramoninius chemijos produktus, sutrikus vieno iš azoto rūgšties gamybos 
agregatų veiklai, įvyko incidentas, kurio metu į dangų pliūptelėjo oranžiniai dūmai. Per gamyklos  
kaminą į orą išmesta padidėjusi azoto oksidų koncentracija. 

Belieka tik spėlioti, ar kenksmingų medžiagų debesies vėjas neatpūtė į Anykščių rajoną, tačiau 
specialistai ramina, kad dėl avarijos gamykloje ,,Achema“ Anykščių rajono gyventojai gali būti 
ramūs, ir tikina, kad jos padarinių nepajus.

Anykščius nuo Jonavos skiria tik beveik 80 kilometrų atstumas, todėl nebe pirmą kartą ,,Achemos“ 
gamykloje įvykstantys incidentai, kai į aplinką patenka kenksmingos žmonių sveikatai cheminės 
medžiagos, verčia nerimauti ir anykštėnus.                  BNS/Irmanto GELŪNO nuotr.

Ačiū valdžiai

Nuoširdžiai ačiū rajono va-
dovams, pasirūpinusiems mano 
sveikata ir nuėmusiems girlian-
das nuo Vienuolio namo - mu-
ziejaus. Dabar į Anykščių au-
tobusų stotį galima užsukti be 
rizikos sveikatai.

Pernai, užsukusi į stotį, vos 
negavau širdies smūgio, nes pa-
kėlusi akis pamačiau, kad nuo 
kalno į mane lekia ,,fūra“, kaip 
amerikietiškuose filmuose ap-
kraštuota girliandomis. 

Pamaniau, kad nespėsiu ir 
persižegnoti. Laimei, Vienuolio 
trobesys sustojo...

Kokiu pagrindu 
Kęstutis Tubis 
persekiotas -
nebus 
išslaptinta

2 psl.

Konstantinas 
Sirvydas - 
paminklas 
perkeltas, o 
muziejus 
nunyko 5 psl.

Susitikimas su 
Prezidentu: 
„betonkė“ yra 
Lietuvos gėda

4 psl.

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS: 

„...kai pirko valdišką mašiną, ne-
aiškino, kad tai dviratis, o tiesiai 
sakė - ,,aš meras, man reikia nor-
malios transporto priemonės...”

4 psl.
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spektrasUžsakė papildomą kiekį vakcinos nuo gripo
Gruodžio pradžioje į Lietuvą pristatyta beveik 24 tūkst. papil-

domos gripo vakcinos dozių, kurias nupirko Valstybinė ligonių 
kasa. 

Kadangi  visiems norintiems pasiskiepyti jos neužteko, papildo-
mą kiekį gripo vakcinos užsisakė ir Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras.

Valstybinės ligonių kasos Svei-
katos priežiūros įstaigų aprūpini-
mo skyriaus patarėja Agnė Dmitri-
jevaitė ,,Anykštą“ informavo, kad  
Anykščių rajono savivaldybės pir-
minės sveikatos priežiūros centras 
papildomai gaus 250 gripo vakci-

nos dozių. Tokio vakcinos dozių 
kiekio pageidavo pati sveikatos 
priežiūros įstaiga.

Priminsime, kad lapkričio pra-
džioje Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centras jau buvo 
gavęs 250 vakcinos dozių - pusę iš 

užsakytų, tačiau jų neliko per vie-
ną dieną.

Dėl to, kad įstaiga pritrūko vak-
cinos nuo gripo, į ,,Anykštos“ 
redakciją skambino nepatenkinti 
gyventojai, kurie stebėjosi, kad 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centras neturi net mokamų 
vakcinų nuo gripo.

Nupirkta vakcina skiepijami 
rizikos grupių asmenys, kuriems 
susirgti gripu yra didžiausia tiki-
mybė: 65 metų ir vyresni žmonės, 
nėščiosios, asmenys, gyvenantys 
socialinės globos ir slaugos įstai-

gose, taip pat sergantys lėtinėmis 
širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo 
takų, inkstų ligomis, lėtinėmis li-
gomis, susijusiomis su imuniniais 
mechanizmais, piktybiniais navi-
kais. Be to, ligonių kasų kompen-
suojamąja vakcina skiepijami ir 
sveikatos priežiūros įstaigų dar-
buotojai.

Rizikos grupėms priklausantys 
gyventojai, norintys pasiskiepyti 
vakcina nuo gripo, turėtų kreiptis į 
savo šeimos gydytoją.

-ANYKŠTA

Savivaldybių gerovės indekse Anykščiai 
pakilo į aukštesnę vietą 

Vilniaus politikos analizės institutas šią savaitę paskelbė Lietu-
vos savivaldybių gerovės indeksą. Anykščių rajono savivaldybė 
šiame indekse tarp 60-ties savivaldybių užėmė 43-iąją vietą. 

Palyginti su praėjusiais metais, šiemet Anykščiai savivaldybių 
indekse pagerino rezultatus - 2019 metais rajonas jame užėmė 55-
ąją vietą.

Indekse savivaldybėms buvo 
skiriami balai penkiose kategorijo-
se – socialinio ir fizinio saugumo, 
gyvybingos ekonomikos, švietimo 
ir sveikos demografijos.

Aukščiausią balą Anykščių ra-
jono savivaldybė gavo už švietimą 
(6,2), už fizinį saugumą skirti 2,.8 
balo, už gyvybingą ekonomiką 
- 1,8 balo, 1,7 balo - už socialinį 

saugumą. Mažiausias balas Anykš-
čiams skirtas už sveiką demografi-
ją - 1,1 balo.

Saivaldybių gerovės indekse pir-
moje vietoje atsidūrė Neringos sa-
vivaldybė, o blogiausiai įvertintas 
Ignalinos rajonas.

Iš Utenos regiono savivaldybių 
šių metų indekse geriausiai įver-
tinta Utenos rajono savivaldybė, 

užėmusi 20-ąją vietą. Anykščiams 
pavyko aplenkti Molėtų rajoną, už-
ėmusį 53 vietą, Zarasus, kurie liko 
55-ti.

Sudarant indeksą, buvo vertina-
ma integracija į darbo rinką, lygios 
galimybės, socialinės paramos 
aprėptis, saugumas keliuose, nusi-
kalstamumas, medicininės pagal-
bos prieinamumas, mirštamumas 
nuo neužkrečiamų ligų, viduti-
nis atlyginimas, įmonių skaičius, 
tiesioginės užsienio investicijos, 
užimtumas, neformaliojo vaikų 
švietimo rodikliai, įstojusiųjų į 
aukštąsias mokyklas procentai, 
brandos egzaminų rezultatai, sena-
tvės ir migracijos rodikliai.

Savivaldybių indeksą parengęs 
Vilniaus politikos analizės institu-
tas įkurtas 2016 metais ir vienija 
įvairių sričių politikos ekspertus.

Indeksas skaičiuojamas naudo-
jant viešai prieinamus 2018 metų 
oficialiosios statistikos duomenis.

Indeksui sudaryti naudota sta-
tistika iš Lietuvos statistikos 
departamento, Lietuvos darbo 
biržos, Higienos instituto ir Švie-
timo valdymo informacinės sis-
temos.

Pirmą kartą indeksas paskelb-
tas pernai. Šiemet skelbiamas in-
deksas apima 2016-2019 metus.

-ANYKŠTA

Atidėjo. Parlamentarai penkta-
dienį dar ketveriems metams atidėjo 
reikalavimo, kad Lietuvoje traukinių 
stotys ir patys traukiniai būtų pri-
taikyti neįgaliesiems, įsigaliojimą. 
Už tai balsavo 71 Seimo narys, nė 
vienas nebuvo prieš, 13 susilaikė. 
Išimtis, leidžianti Lietuvai netaikyti 
europinių reikalavimų dėl geležinke-
lio pritaikymo žmonėms su negalia, 
turėjo baigti galioti šiemet, tačiau 
„Lietuvos geležinkeliai“ nepadarė 
visų būtinų darbų. „Lietuvos gele-
žinkeliai“ tvirtino, kad išimties pra-
tęsimas būtinas, nes kitu atveju, anot 
jų, tektų skubiai įsigyti 32 naujus 
traukinius su vagonais, o tai valsty-
bės įmonei kainuotų apie 449 mln. 
eurų. Be to, didelių investicijų reikia 
atnaujinti daugiau kaip 100 peronų 
stotyse ir stotelėse. Europos Tary-
bos reglamentas dėl geležinkelių 
keleivių teisių ir pareigų galioja nuo 
2007 metų spalio. Šių metų gruodžio 
4 dieną valstybės valdomos bendro-
vės valdyba pritarė programai, pagal 
kurią iki 2024 metų „Lietuvos ge-
ležinkeliai“ savo paslaugas labiau 
pritaikys neįgaliesiems, senjorams, 
šeimoms su mažais vaikais. Pirmi-
niais duomenimis, visoms progra-
mos priemonėms reikės apie 270 
mln. eurų.

Atakos. Latvijoje kelių institucijų 
darbuotojai ir politikai pastarosiomis 
dienomis tapo kibernetinių atakų 
taikiniais, rodo penktadienį paskelb-
ta kibernetinio saugumo tarnybos 
„Cert.lv“ analizė. Atakos vykdytos 
siunčiant elektroninius laiškus Ru-
sijos ambasados vardu atsakant į 
ankstesnius susirašinėjimus. Tuose 
laiškuose buvo nuoroda į dokumentą 
su kenksminga programine įranga. 
Pasak „Cert.lv“, visi gavėjai atpažino 
fragmentus iš savo ankstesnių susira-
šinėjimų, kuriais pasinaudota siekiant 
gauti jų pasitikėjimą. Tarnybos atsto-
vė Lyga Beserė nurodė, kad tai ma-
žiausiai antras kartas per pastaruosius 
tris mėnesius, kai Rusijos ambasados 
vardu siunčiamais laiškais platinama 
kenksminga programine įranga. Spa-
lį Rusijos ambasada Rygoje taip pat 
skelbė apie kibernetinę ataką, kuria 
nusitaikyta į jos elektroninio pašto 
sistemą.

Konfliktas. Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovas 
Ramūnas Karbauskis sako matantis 
Jaroslavą Narkevičių susisiekimo 
ministru, o prezidento Gitano Nau-
sėdos raginimai trauktis jau „tampa 
kažkokio principo reikalu“. „Aš 
galiu pasakyt viena – aš ministru 
poną Narkevičių matau, nes jis yra 
ministras, kurį paskyrė tas pats pre-
zidentas. Aš manau, kad dabar šiek 
tiek virsta principo reikalu“, – penk-
tadienį žurnalistams Seime sakė R. 
Karbauskis. Prezidentas G. Nausėda 
ketvirtadienio LRT televizijos lai-
doje „Dienos tema“ pakartojo, jog 
J. Narkevičius neturėtų eiti ministro 
pareigų. „Aš nematau perspektyvų 
tam žmogui dirbti, nes, pirmiausia, 
jis yra ne ministro lygio žmogus. (...) 
Problema ta, kad tiesiog kitas žmo-
gus turėtų užimti šitą postą, ne toks 
lengvai valdomas ir žmogus, kuris 
gali atlikti strateginius, vizionieriš-
kus darbus. Žmogus, kuris yra len-
gvai tampomas, įkalbinėjamas arba 
už jį priimami sprendimai, neturėtų 
būti ministru“, – kalbėjo prezidentas.
„Prezidento pareiškimą aš suprantu, 
ir mes tikrai gerbiam prezidentą, bet 
tai jau tampa kažkokiu principo rei-
kalu, o ne argumentais prieš patį mi-
nistrą“, – į šalies vadovo pasisakymą 
reagavo R. Karbauskis.

Kokiu pagrindu Kęstutis Tubis persekiotas - 
nebus išslaptinta

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika Benetė 
šią savaitę atskira nutartimi nurodė, kad nebus išslaptinti kri-
minalinės žvalgybos duomenys, kuriais būtų atskleista, kokiu 
pagrindu buvo pradėtas Anykščių eksmero Kęstučio Tubio per-
sekiojimas. 

Medžiagos išslaptinimo lap-
kričio 27-osios teismo posėdyje 
paprašė K.Tubio advokatas Gie-
drius Danėlis. ,,Įstatoma įranga 
į mero kabinetą - galbūt kas nors 
atsiras“, - teisme kalbėjo advoka-
tas G.Danėlius.  Advokatas teisme 

kalbėjo, jog kriminalinės žvalgy-
bos duomenų išslaptinimas galėtų 
parodyti, ar K.Tubio persekiojimo 
motyvu nebuvo provokacija. 

Kitas K.Tubio baudžiamosios 
bylos posėdis Molėtų rūmuose 
vyks sausio 17-ąją. Į jį liudininkais 

iškviesti UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis,  
buvęs Anykščių rajono tarybos na-
rys Donatas Tuska, buvęs savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
bei savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėja Sigita 
Šulskienė. O sausio 24-ąją liudys 
STT pareigūnas Mindaugas Ra-
žauskas.

STT pareigūną  iškviesti į teis-
mą pageidavo besiginančioji pusė, 

nes jai kyla klausimų, kodėl bylo-
je nėra dalies įrašų. K.Tubis ir jo 
advokatai aiškinsis, kodėl nėra 
2018 metų spalio 18 dienos pokal-
bio K.Tubio kabinete įrašo - regis, 
šiame pokalbyje, anot K.Tubio, 
Arvidas Pajuodis su tuometiniu 
rajono vadovu elgiasi nepagarbiai 
(keikiasi ir rėkia). Keletas vėles-
nių K.Tubio kabinete atliktų įra-
šų, kaltinamojo bei jo advokatų 
teigimu, nutraukiami tose vietose, 
kur įrašas pasidaro nebepalankus 
kaltinančiajai pusei.  

Veiklą atnaujino Trišalė taryba Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį, gruodžio 11 dieną, Anykščių rajono savivaldybėje 
po gana ilgos pertraukos posėdžiavo Anykščių rajono Trišalė ta-
ryba. 

Posėdyje nuspręsta Trišalės tarybos pirmininku paskirti  
Anykščių rajono mero pavaduotoją Dainių Žiogelį.

Kol nepatvirtinti Trišalės tarybos 
nuostatai, D.Žiogelis jos pirminin-
ku bus pusę metų.

Pats D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
kad Trišalės tarybos veikla praėju-
sią kadenciją Anykščių rajono sa-
vivaldybėje buvo sunaikinta.

,,Garbė ir rūpestis vėl atkurti 
sunaikintą Anykščių rajono Tri-
šalę tarybą teks tarybos nariams, 
kurių pirmininku išrinko mane 
pusės metų laikotarpiui“, - sakė 
D.Žiogelis.

Naujos sudėties Anykščių rajono 
Trišalėje taryboje darbdavių atsto-
vais bus Anykščių vadovų klubo 

deleguota UAB ,,Anykštos redakci-
ja“ direktorė - vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė ir ūkininkas 
Romualdas Kubaitis bei Anykščių 
Rotary klubo atstovas, UAB ,,Zala 
Arms“ direktorius Valdas Žala. 

Profsąjungoms Trišalėje tary-
boje atstovaus Anykščių ligoninės 
profsąjungos vadovė Daiva Tylie-
nė, UAB ,,Anykščių vandenys“ 
profsąjungos vadovė Roma Tylie-
nė ir profesinės sąjungos ,,Solida-
rumas“ Anykščių skyriaus pirmi-
ninkė Aldona Verikienė. 

Savivaldybei Trišalėje tarybo-
je be D.Žiogelio dar atstovaus 

Anykščių rajono tarybos narys Do-
minykas Tutkus bei Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė.

Trišalės tarybos pirmininkas 
D.Žiogelis sakė, kad taryba kol 
kas, kol nepriimti nauji Tarybos 
nuostatai, dirbs pagal senuosius, 
kuriuose numatyta, kad darbda-
viai, profsąjungos ir savivaldybė 
į Trišalę tarybą deleguoja po tris 
atstovus.

,,Norime atsinaujinti Trišalės 
tarybos nuostatus, kuriuose būtų 
numatyta, kad Taryboje dalyvautų 
ne mažiau kaip po tris darbdavių, 
profsąjungų bei savivaldybės at-
stovus lygiomis dalimis. Jeigu, 
sakykim, profsąjungos Trišalėje 
taryboje norėtų turėti daugiau at-
stovų, tada jų skaičių turėtų didinti 
ir kitos pusės“, - sakė D.Žiogelis.

Trišalės tarybos pirmininkas 

D.Žiogelis kalbėjo, kad Anykščių 
rajone dar veikia bent dvi švietimo 
įstaigų profsąjungos, tačiau jungtis 
prie Trišalės tarybos darbo jos kol 
kas nepageidauja.

Profesinės sąjungos ,,Solidaru-
mas“ Anykščių skyriaus pirminin-
kė A.Verikienė ,,Anykštai“ sakė, 
kad Trišalė taryba persitvarkys ir 
,,vėl viskas bus gerai“.

,,Mano skaičiavimais, Trišalės 
tarybos posėdžiai nevyko metus 
prieš savivaldos rinkimus. Niekas 
dėl to nenukentėjo. Visi turi dar-
bus, užsiėmę. Aštrių klausimų tuo 
metu, kai nevyko posėdžiai, nebu-
vo“,- sakė A.Verikienė.

Trišalė taryba analizuoja socia-
lines, ekonomines ir darbo proble-
mas, teikia siūlymus sprendžiant 
šias problemas Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybai ir kitoms aukš-
tesnėms Lietuvos institucijoms.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Kokios yra 
geriausios ir 
blogiausios 
kalėdinės 
dovanos?

Rusnė BALNAITĖ:

- Geriausia dovana yra laiko pra-
leidimas su šeima, senelių, gimi-
naičių, tėvų aplankymas.

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Nėra blogų ar gerų dovanų. Yra 
dovanos, kurios perkamos apgal-
votai ir su meile, žinant, kad ją ga-
vęs tikrai naudosis. Yra dovanos, 
kurios perkamos vien tam, kad 
taip reikia, nes kaip nepasveikinsi 
antros eilės giminaičio. Jeigu gerai 
pažįsti asmenį, tikrai verta padova-
noti tai, ko jis nori, o visiems tiems 
antros eilės giminaičiams - puiki 
idėja pačių keptų ir dekoruotų sau-
sainiukų rinkinukas. Ir skanu, ir 
praktiška.

Ramutė BAGDONAVIČIENĖ:

- Manau, kad dovanos turi būti 
iš anksto apgalvotos. Reiktų  žino-
ti, ko šeimos nariui reikia. Labai 
džiugu, kai gavęs dovaną jis džiau-
giasi, nes jam to tikrai reikėjo.

Audronė Rick:

- O man patinka neįpareigojan-
čios, ,,skanios” dovanos, kurio-
mis galime pasivaišinti, pavaišinti 
draugus, artimuosius.Tokiomis 
dovanomis gali būti namuose iš-
keptas pyragas, arbatos, kavos rin-
kinukai, namų gamybos sūris ar iš 
sodo-daržo gėrybių pagaminti ska-
nėstai. Svarbu, kartu ,,įpakuoti“ 
meilės, šilumos...

Nuoširdžiai užjaučiame 
Pauliną PAVILONIENĘ, 
mirus brangiai sesei Danutei.

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

V. Lapienė, R. ir K. Vajėgos, 
D. ir A. Pakšiai, I. ir R. Radze-
vičiai

užjaučia

Incidentai „Achemoje“ verčia 
nerimauti ir anykštėnus

(Atkelta iš 1 psl.)

Gyventojai sunerimo dėl 
sveikatos

„Achema“ – gamina azoto trą-
šas ir kitus pramoninius chemijos 
produktus. Į aplinką patekę šie 
produktai arba jų sukeltos che-
minės reakcijos yra pavojingos 
sveikatai. 

Aplinkosaugininkai nedelsda-
mi ėmėsi oro tyrimų Jonavos bei 
kaimyniniame Ukmergės rajone. 
Gyventojams rekomenduota kuo 
mažiau laiko pra-
leisti lauke, patal-
pose sandariai užda-
ryti langus, išjungti 
mechanines vėdini-
mo ar rekuperavimo 
sistemas, o sune-
galavus nedelsiant 
kreiptis į šeimos 
gydytoją.

Nemano, kad 
teršalai pasiekė 
Anykščius

Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausiasis specialistas mobili-
zacijai ir civilinei saugai Gintaras 
Vaičiūnas ,,Anykštai“ sakė, kad 
sunkiai tikėtina, kad per avariją 
,,Achemos“ gamykloje į aplinką 
pasklidę teršalai galėjo pasiekti 
Anykščių rajoną.

,,Buvo kalbama apie tai, kad 
į aplinką  išmestų teršalų šleifas 
buvo tarp Laibiškių ir Pageležių 
gyvenviečių. Pageležių kaimas 
yra Jonavos rajone, o Laibiškių 
kaimas - prieš Ukmergę, jau va-
žiuojant į Jonavą. Čia ne gretimas 
rajonas, nes Ukmergės rajonas už-
stoja. Niekas nekalbėjo apie debe-
sis į Anykščių rajono pusę“, - sakė 
G.Vaičiūnas.

Žino tiek, kiek skelbia 
žiniasklaida

Savivaldybės vyriausiasis spe-
cialistas mobilizacijai ir civilinei 
saugai G.Vaičiūnas buvo įsitiki-
nęs, kad jei Anykščių rajonui dėl 

avarijos ,,Achemos“ gamykloje 
būtų kilusios kažkokios grėsmės, 
jis būtų apie tai gavęs oficialią in-
formaciją.

,,Nėra papildomos informaci-
jos, kad aš jums galėčiau pasakyti 
daugiau nei parašyta žiniasklaido-
je. Jeigu kažkas būtų, būtų buvęs  
nurodymas  apie avariją informuo-
ti Anykščių rajono gyventojus“, - 
sakė G.Vaičiūnas.

Sutinka, kad gyventojai 
prastai informuojami

Informaciją 
apie incidentą 
„ A c h e m o s “ 
gamykloje ži-
niasklaidoje 
įdėmiai stebintis 
G.Vaičiūnas 
sutiko su 
aplinkos mi-
nistro Kęstu-
čio Mažeikos 
i šsakytomis 
pas tabomis , 
kad apie inci-
dentą Jonavo-

je, gamykloje ,,Achema“, visuo-
menė laiku  neinformuota.

,,Pradžioje tik neoficialiai gir-
dėjosi informacija, kad kažkas 
baisaus įvyko ,,Achemoje“, o 
kas baisaus - pradžioje niekas ir 
nežinojo. Tik po to pasirodė ofi-
ciali informacija“, - pastebėjo 
G.Vaičiūnas.

Daugiau pacientų nesulaukė

Anykščių ligoninės Priėmimo ir 
skubios pagalbos skyriaus vedėja 
Vida Bubliauskienė ,,Anykštai“ 
sakė nepastebėjusi, kad šios savai-
tės viduryje  į ligoninę būtų krei-
pęsi pacientai, kurių negalavimai 
būtų susiję su padidėjusia oro tarša 
dėl avarijos,,Achemoje“.

,,Gal mums ta gamykla truputį per 
toli“, - svarstė V.Bubliauskienė.

Nerimauti nereikėtų

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Utenos departamento 

Anykščių skyriaus vedėja Danguo-
lė Sudeikienė ,,Anykšytai“ sakė, 
kad gamykloje ,,Achema“ įvyku-
sios avarijos padariniai didžiausią 
įtaką turi tik arčiausiai gamyklos 
gyvenantiems žmonėms.

,,Šiuo metu anykštėnams nerei-
kėtų nerimauti. Jeigu bus kokia 
nors grėsmė mūsų rajono gyvento-
jų sveikatai - tikrai informuosime“, 
- žadėjo D.Sudeikienė.

Pavojingų medžiagų 
,,Anykščių vyno“ gamykloje 
nebeliko

Po šią savaitę Jonavoje, gamy-
kloje ,,Achema“, įvykusio inciden-
to Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausiasis specialistas mobili-
zacijai ir civilinei saugai Gintaras 
Vaičiūnas tikino, kad panašios 
nelaimės, dėl kurių kiltų grėsmė 
žmonių sveikatai, Anykščiuose 
mažai tikėtinos.

,,Kažkada pavojus buvo ir pas 
mus. Amoniako šaldymo įrengimai 
stovėjo ,,Anykščių vyno“ gamy-
kloje. Gal jau 6 - 7 metai, kaip tas 
amoniakas išvežtas, jau kita šaldy-
mo technologija gamykloje naudo-
jama“, - kalbėjo G.Vaičiūnas.

Tikina, kad biokuro katilinėje 
saugumas užtikrintas

Vienas iš pavojingesnių objektų 
Anykščių miesto centre - biokuro 
katilinė, tačiau ją eksploatuojanti 
UAB ,,Anykščių šiluma“ tikina, 
kad incidentams užbėgta už akių.

,,Į biokuro katilinę suvežtas ne-
mažas kiekis pjuvenų. Radviliš-
kis prieš keletą metų  turėjo tokią 
bėdą, kai, užsidegus pjuvenų ir 
atraižų kalnui, dėl išaugusios oro 
taršos buvo bandoma evakuoti gy-
ventojus, bet ten jau gerokai buvo 
viršytos visos biokuro sukrovimo 
normos. Kiek kalbėjausi  su UAB 
,,Anykščių šiluma“ direktoriu-
mi Virgilijumi Vaičiuliu, pas mus 
viskas yra pagal priešgaisrinės 
apsaugos taisykles, šalia katilinės 
sukrauta tiek biokuro, kad nebūtų 
viršytos jo sandėliavimo normos“, 
- sakė G.Vaičiūnas.

Anykščių rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas mobiliza-
cijai ir civilinei saugai Gintaras Vaičiūnas sakė, kad vienas iš 
pavojingesnių objektų Anykščiuose šiuo metu yra biokuro ka-
tilinė.

„...,,Pradžioje tik neo-
ficialiai girdėjosi infor-
macija, kad kažkas bai-
saus įvyko ,,Achemoje“, 
o kas baisaus - pradžioje 
niekas ir nežinojo. Tik 
po to pasirodė oficiali in-
formacija“, - pastebėjo 
G.Vaičiūnas...“ 

Kol ,,Amerikos balsas” 
nepranešė? 

Gintaras VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos specialistas 
mobilizacijai ir civilinei saugai,  
apie incidentą Jonavos ,,Ache-
moje“: 

,,Pradžioje tik neoficialiai gir-
dėjosi informacija, kad kažkas 
baisaus įvyko ,,Achemoje“, o kas 
baisaus - pradžioje niekas ir ne-
žinojo.“

Labiausiai nemaišys patiems 
ūkininkams

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ūkinin-
kas, apie jo žemėje iškilsiančias 
vėjo elektrines: 

,,Žemės sklypai, kuriuos išnuo-
mosiu, yra toli nuo gyvenamųjų 
teritorijų. Šios elektrinės tikrai nie-
kam nemaišys.“

Labai geri žmonės. Labai 
labai...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie Staškū-
niškio vėjo elektrinių parką:

,,Reikia rasti aukso vidurį. Jie 
traukiasi nuo gyventojų, nors tei-
siškai gal ir neprivalėtų.“

Norais ir pažadais kelias ne į 
Uteną, o kažkur kitur grįstas

Jaroslavas NEVEROVIČIUS, 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
patarėjas, apie kelio Vilnius-Ute-
na rekonstrukciją: 

,,Jei pažadais būtų galima asfal-
tuoti, darbai būtų seniai baigti.“

Ech, kiek eglių per ,,Anykščių 
šilumos“ kaminą išlekia...

Irena VAITKIENĖ, Jurzdi-
ko seniūnijos seniūnaitė, apie 
Anykščių miesto eglę: 

,,Aš džiaugiuosi, kad šventėms 
nebuvo nukirsta dar viena eglė ir 
turime tokią eglę, kokia ji yra da-
bar.“

Šviesa, ypač ugnis, viską 
ištaiso...

Loreta MEŠKAUSKIENĖ, 
floristė, apieAnykščių eglę: 

,,Kol eglę puošė, man irgi keis-
tokai atrodė, kad trūksta žalumos, 
bet kai dega lemputės, to nesimato 
ir ji yra labai graži.“ 

Gautam finansavimui į dantis 
nežiūrima...

Justė LOTYŠ, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos veiklos ko-
ordinatorė, apie savivaldybės 
1500 eurų paramą bendrijos 
projektui: 

,,Nėra čia daug, bet kiek galime, 
tiek sukamės.“  
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Laukiau, kada turėsiu parašyti 
šitas ,,Rieves“.  Žinojau, kad jas 
reikės rašyti. Žinojau, kad kai 
dabartinė rajono valdžia nuspręs 
suėsti Alvydą Gervinską, man 
skaudės asmeniškai. Taip pat 
žinojau, kad anksčiau ar vėliau 
toks sprendimas bus priimtas. 

A.Gervinskas Anykščių rajono 
mero poste pakeitė Darių Gudelį, 
kai pastarasis išėjo į Prezi-
dentūrą. Atsimenu, kaip mes, 
žurnalistai, dirbome su meru 
A.Gervinsku. Buvo fantastiški 
metai. Tiesa, tada, 2005-aisiais, 
galvojau kitaip. Atsimenu, jog 
rašiau ,,Rieves“, vadinau rajono 
vadovą minkštaskūriu, pykau 
ant jo, kritikavau. Tačiau dabar, 

vertinant iš istorinio atstumo, 
privalau pripažinti, kad buvau 
neteisus.

Kartais pašneku su pirmuoju 
Anykščių rajono meru Sauliumi 
Nefu. Kosmosas! S.Nefas dabar 
yra profesorius. Realus, tikras 
profesorius. Iki dabartinio jo pa-
saulio suvokimo visiems Anykš-
čių politikams toli š... plaukti.  
Bet 1995-aisiais jis buvo naivus, 
kartais idealistas, bet dažniau-
siai revoliucingas, karštakošis 
berniūkštis.

D.Gudelis - ne profesorius. Bet 
supertalentas. Žmogus, kuris ne-
turi lubų. Manęs nestebins, jeigu 
D.Gudelis grįš į Daukanto aikštę 
ir jau ne patarėju, o centrinės 
Lietuvos kontoros šefu. Tačiau 
šio amžiaus pradžioje jaunajam 
Anykščių merui vadovavimas 
savivaldybei buvo tik tramplynas. 
Bent jau antrais-trečiais darbo 
metais, kai pajuto, kad gali eiti 
tolyn. 

Viena vertus, A.Gervinskas 
meriją paveldėjo iš charizmatiš-
ko, patrauklaus, komunikabilaus 
D.Gudelio, tad jam prilygti, o juo 
labiau - pranokti, buvo sunku. 
Tačiau Alvydas buvo rajono va-
dovas čia ir dabar. Iš esmės, jis - 
pirmasis normalus rajono meras. 
Žmogus, kuriam nereikėjo kovoti 
su praeitimi ir kuriam ateities 

bonusai nebuvo gyvenimo tikslas.
Apie po A.Gervinsko rajoną 

valdžiusius Sigutį Obelevičių ir 
Kęstutį Tubį šiandien nekalbėsiu, 
nes tokiu atveju netilpčiau į ,,Rie-
vėms” skirtą plotą, o ir tekstas 
būtų nebe apie jį.

A.Gervinsko valdymo metais 
(2004-2007) aktyviai audi-
tuotos savivaldybės įmonės ir 
įstaigos, direktoriai vaikščiojo 
,,ant kilimėlio”. Pamenu, net 
signatarę, tuometinę A.Vienuolio 
gimnazijos di-
rektorę Ireną 
Andrukaitienę 
A.Gervinskas 
bausti bandė, 
bet nesė-
kmingai, nes 
nuobaudas tuo 
metu direk-
toriams balsavimu skyrė rajono 
taryba. Nebuvo prie A.Gervinsko 
savivaldybėje ,,bardako”, bet 
vargu ar kas jį galėtų apkaltinti 
isterijos protrūkiais ar ,,užsi-
sėdimu”. Sakykim - ne Alvydo 
nuopelnas, o paveldėjimas, ta-
čiau taip pat istorinis -  kartu su 
A.Gervinsku dirbęs mero patarė-
jas Aidas Gilys. Mano supratimu, 
A.Gilys- vienintelis patarėjas, 
kuris realiai  dirbo darbą, o ne 
tik į jį vaikščiojo. Na, gal prie 
S.Nefo dar buvo koks dirbantis 

patarėjas, tik aš nebeatsimenu, 
bet vėlesnieji atliko tik papuošalų 
funkcijas. 

Administracijai prie 
A.Gervinsko vadovavo Min-
daugas Žiukas. Ir jis, ir A.Gilys 
- sunkūs žmonės, ne saldainiai. 
Priedo - ir patys lyderiai. Bet 
sugebėjo A.Gervinskas suvaldyti 
situaciją, susitvarkė.

Ar Alvydas buvo geras 
bankininkas, nežinau. ,,Šiaulių 
bankas” man šios informacijos 

nepateikė. 
jam ėmus va-

dovauti Anykščių 
daugiabučių 
renovacijai - mūsų 
miestas greitai 
tapo  šios srities 
pirmūnas visoje 
šalyje. ,,Gervins-

kas įsikabina į problemą ir jos 
nepaleidžia, kol nesugraužia.”, 
- kažkas iš ministrų ar vicemi-
nistrų taip vertino eksmero, kaip 
renovacijos specialisto, darbą. 

A.Gervinskas įsuko ,,Anykš-
čių vandenų” projektus. Dėl to, 
regis, nesiginčija ir dabartinė 
rajono valdžia. Kolektyvas Alvy-
dą mėgsta, užstoja. Opozicijos jis 
,,Anykščių vandenyse” neužsi-
veisė.  

Kodėl žurnalistams buvo gera 
dirbti su meru A.Gervinsku? To-

dėl, kad jis nebuvo ,,trintukas”. 
Todėl, kad jis nevertė kaltės 
kitiems, jeigu pats buvo kaltas. 
Todėl, kad jis laikėsi duoto 
žodžio. O kai pirko valdišką ma-
šiną, neaiškino, kad tai dviratis, 
o tiesiai sakė - ,,aš meras, man 
reikia normalios transporto 
priemonės”. 

Pretekstas suėsti A.Gervinską 
- vandens brangimas. Kai 
A.Gervinską atleis iš darbo - 
vanduo atpigs. Taip, žinoma, 
aišku. Ir vanduo, ir šiluma, ir 
elektra. Viskas tik pigs. 

Faktas, jog A.Gervinskas buvo 
K.Tubio komandoje, ir mano 
akimis žiūrint nėra jo šviesiausia 
biografijos detalė. Su bloga kom-
panija susidėjo... Fui, fui, fui.

Savo tekstuose kartojuosi 
ir kartoju, kad Anykščiuose, 
valstybiniame sektoriuje, turime 
tik kelis padoraus lygio vadybi-
ninkus-administratorius. juos 
reikia branginti. Suvokime pa-
galiau, kokia mes tapome skylė! 
Savivaldybės įmonių ir įstaigų 
direktorių amžiaus vidurkis apie 
60 metų, o išsilavinimo vidurkis 
- apie ... pedagoginis. Ir niekas 
eilėje netrepsi, norėdamas tuos 
vadovus pakeisti. Nors... gal 
aš ko nežinau. Gal S.Nefas ar 
D.Gudelis susiruošė į ,,Anykščių 
vandenis“...     

„...Kai A.Gervinską at-
leis iš darbo - vanduo at-
pigs. Taip, žinoma, aišku. 
Ir vanduo, ir šiluma, ir 
elektra. Viskas tik pigs...“ 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, gruodžio 10-ąją, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir gausi jo ko-
manda visą dieną dirbo Utenos regione. Pats Prezidentas Utenoje susitiko su regiono merais bei 
išklausė mūsų krašto žiniasklaidos priemonių atstovų keliamas problemas. Valstybės vadovas spėjo 
apsilankyti ir Dusetose (Zarasų raj.). 

Prezidento patarėjai savo ruožtu Utenoje rengė susitikimus su jų kuruojamų sričių atstovais. Dar-
bo dienos pabaigoje Lietuvos Respublikos Prezidentas G.Nausėda bei  jo patarėjai surengė spaudos 
konferenciją, kurioje aptarti išvykos į Utenos regioną rezultatai. 

,,Siaurukui“ siūlys naują 
dalininką

Prezidentūra praneša, kad vals-
tybės vadovo susitikime su aps-
krities savivaldybių merais aptarė 
savivaldybių finansavimo ir skoli-
nimosi galimybes, Utenos regionui 
kylančius didžiausius iššūkius ir 
regioninį bendradarbiavimą. ,,Su-
sitikime buvo aptarta kelių būklė, 
kelio Vilnius-Molėtai remonto pla-

nai, kalbėta apie pramonės parkų 
steigimo problemas, Visagino AE 
uždarymo darbus. „Norisi susipa-
žinti su regiono situacija ne sėdint 
kabinete, Vilniuje, o atvažiuojant 
ir susitinkant su žmonėmis, kurie 
atsakingi už regioninės politikos 
vykdymą. Didžiausia ir pasikar-
tojanti problema, kurią aš matau 
daugelyje savivaldybių, yra efek-
tyvaus ir abipusio bendradarbia-
vimo tarp centrinės valdžios ir 

regioninės valdžios, savivaldybių, 
trūkumas“, - teigė Prezidentas pri-
durdamas, kad regioninės politi-
kos, tokios, kuri būtų ne tam tikro 
miesto, bet centriniu lygiu koordi-
nuojama politika, šiuo metu nėra“, 
- praneša Prezidentūra.

Prezidentas susitikime su merais  
kalbėjo ir apie Anykščių valdžiai 
ypač aktualų siaurojo geležinkelio 
ateities klausimą. Šiuo metu VšĮ 
,,Aukštaitijos siaurasis geležinke-

lis“ valdo Anykščių rajono savival-
dybė ir Susisiekimo ministerija. VšĮ 
yra įklimpusi į skolas, darbuotojams 
vėluoja atlyginimai. VšĮ ,,Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ valsty-
bės dotacija sumažinta nuo nuo 360 
tūkst. iki 200 tūkst. eurų. Prezidento 
ir jo komandos nuomone, vienas iš 
,,Siauruko“ gelbėjimo būdų - naujo 
dalininko (,,Lietuvos geležinkelių“) 
priėmimas į VšĮ.  

Prie legendinio ,,betonkelio“, ke-
lio Vilnius - Utena, rekonstrukcijos 
temos Prezidento komanda grįžo 
kelis kartus. ,, Jei pažadais būtų ga-
lima asfaltuoti, darbai būtų seniai 
baigti“, - spaudos konferencijoje 
ironizavo Prezidento vyriausiasis 
patarėjas, Aplinkos ir infrastruktū-
ros grupės vadovas Jaroslavas Ne-
verovičius. Prezidentūros atstovai 
vieningai konstatavo, kad Utenos 
kelias yra Lietuvos gėda. „Matom, 
koks tas kelias yra ir tai yra nepri-
imtina (...) Suprantam, kad jis gal 
tapo auka tų politinių ir korupcinių 
įvykių, kurie prieš kelerius metus 
buvo, tačiau tai ne pasiteisinimas, 
kad dabar būtų galima nespręsti tos 

problemos“, –  spaudos konferen-
cijoje kalbėjo  J. Neverovičius.

Pirmasis šalies vadovas 
išklausė leidėjų atstovus

Dusetose Prezidentas apsilan-
kė Kazimiero Būgos gimnazijoje, 
bendravo su mokiniais ir miesto 
bendruomene. Miesto teises tebe-
turinčios Dusetos garsios savo dai-
lininkais, meno galerija.  Dusetose 
gyvena turbūt žymiausias šių laikų 
Lietuvos dalininkas Šarūnas Sauka. 
,,Kultūra, dailė, menas, muzika nėra 
tik didelių miestų privilegija. Šian-
dien jūs galite didžiuotis, kad šiame 
miestelyje skleidžiasi talentai“, - 
Dusėtose kalbėjo šalies vadovas.

Pranešama, kad Utenos regione 
antradienį dirbo net 20 Preziden-
tūros atstovų. Prezidento patarėjai 
susitiko su kultūros, teisėjų, versli-
ninkų ir kitomis bendruomenėmis.

Prezidentas G.Nausėda beveik 
valandą skyrė Utenos regiono ži-
niasklaidos priemonių atstovams. 

(Nukelta į 11 psl.)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda beveik va-
landą skyrė Utenos regiono žurnalistų keliamų problemų iš-
klausymui.

Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir jo komanda dirbo Utenoje.

Susitikimas su Prezidentu: „betonkė“ 
yra Lietuvos gėda
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Šiais metais sukako 440 metų, kai Anykščių rajono Dabužių 
apylinkėse, Sirvydų kaime, gimė lietuvių raštijos pradininkas, 
leksikografas, mokslininkas, visuomenės veikėjas, kūrėjas, kuni-
gas prof. Konstantinas Sirvydas. 

Dabar garbiojo kraštiečio gimimo vietą žymi tik krūmais apau-
gęs akmuo. Atgimimo metais iškilmingai pastatyto garsaus skulp-
toriaus, medalininko Jono Žuko įspūdingo paminklo K. Sirvydui 
nebėra nei ženklo. Senasis paminklas, kurį niokojo vandalai, sau-
gumo dėlei perkeltas į Dabužių bažnyčios šventorių.

2013–2018 m. Sirvyduose veikė privatus K. Sirvydo muziejus, 
kurį įkūrė ir iki gyvenimo pabaigos globojo pedagogas, lituanis-
tas Antanas Šleikus. 

Lina DAPKIENĖ

Atgimimo metais - iškilmingai 
buvo atidengtas paminklas

Prie kelio, vedančio į Sirvydų kai-
mą, menamoje K. Sirvydo gimtosios 
sodybos vietoje, prie seno aukšto 
medžio, iš tolo matyti paminklinis 
riedulys, o priėję arčiau, pritvirtintoje 
šlifuoto akmens plokštėje skaitome 
įrašą „Šiame Sirvydų kaime 1579 
m. gimė lietuvių raštijos pradininkas 
Konstantinas Sirvydas“. 

Šis akmuo guli toje pačioje vieto-
je, kurioje 1988 m. buvo pastatytas ir 

ąžuolo vainiku apjuostas anykštėno, 
neseniai mirusio skulptoriaus Jono 
Žuko sukurtas paminklas iš medžio 
ir metalo. Paminkle (tiksliau – at-
verstos vario knygos puslapyje) įra-
šyti žodžiai: „Daug vundenų negali 
ažugesti meilės muno“, kitame pus-
lapyje – Sirvydo gimimo ir mirties 
(1578–1631) datos. 

Atidengiant paminklą, kalbėjo 
žymus kalbininkas Z. Zinkevičius, 
rajono kultūros skyriaus darbuotojai, 
dalyvavo filologijos mokslų daktarė 
V. Daujotytė - Pakerienė, literatūros 

kritikas ir rašytojas V. Sventickas, 
iš Sirvydų kaimo kilęs A. Šleikus ir 
kiti. Iškilmės persikėlė į Anykščių 
kultūros rūmų salę, kur vyko šven-
tinis vakaras. Jo metu daug kalbėta 
apie K. Sirvydo lingvistinę veiklą, 
kūrybinį palikimą ir suvokimą, kad 
tautos dvasia gali reikštis tik gimtąja 
kalba. 

Po kiek laiko aukštas paminklas 
buvo pradėtas niokoti ir išvežtas 
siekiant jį išsaugoti ir restauruoti, 
2008 m. pakeistas rieduliu su už-
rašu, informuojančiu apie šiame 
kaime gimusį lietuvių raštijos pra-
dininką. Teksto raidėms aptrupėjus, 
nubyrėjus, 2015 m. užrašas atnau-
jintas. Senasis paminklas 2009 m. 
restauruotas ir pastatytas Dabužių 
bažnyčios šventoriuje. 

„Anksčiau J. Žuko paminklas 
stovėjo šioje nuošalioje ir retai 
lankomoje vietoje, tad nieko keis-
ta, kad laikui bėgant piktavaliai tą 
kompoziciją pradėjo niokoti. Gal 
nederamo elgesio jaunimui, gal 
kokiems chuliganams ar spalvo-
tųjų metalų vagims paminklas už-
kliuvo – kas gi dabar ką beatseks? 
Buvo likę tik paminklo fragmentai, 
tad Anykščių savivaldybė nutarė jį 
išvežti, skyrė lėšų, kad būtų restau-
ruotas. Į tą pačią vietą, kur stovėjo 
paminklas, buvo atgabentas šis di-
džiulis akmuo. Pamenu, kaip pyko 
Antanas, kad „kaip jie taip, nieko 
neinformavę, paėmė ir išvežė, „iš-
trėmė“ paminklą“ iš kaimo, kur jam 
vieta“. Mat Antanas visur dalyva-
vo kaip Sirvydų kaimo gyventojų 
atstovas. Prisimenu, paminklo ati-
dengimo iškilmėse jis pasakojo pri-
siminimus apie senąjį sodžių, skaitė 
savo eilėraštį „Gimtinė“. Apskritai 
jis daug bendraudavo su Sirvydų 
kaimo pagyvenusiais žmonėmis, 
dažnai ten nuvykdavo, net ir būda-
mas pensininkas. Nuvykęs visada 
prie paminklo gėlių padėdavo. Kita 
vertus, restauruotam paminklui Da-
bužių bažnyčios šventoriuje, kuris 
dar ir aptvertas, tikrai yra geresnė 
vieta nei čia, ištuštėjusiuose lau-
kuose“, – ,, Anykštai” Sirvydų kai-
me gyvenanti buvusio Kavarsko 

vidurinės mokyklos direktoriaus, li-
tuanisto, kuris buvo vienas iš inicia-
torių įamžinti K. Sirvydo atminimą 
jo gimtąjame kaime, pasakojo našlė 
pasakojo Sofija Šleikuvienė. 

Sirvyduose gyvena keturi 
žmonės

S. Šleikuvienė parodo kelią link 
buvusio muziejaus – vyro Antano 
Šleikaus tėvų sodybos. Nukritusių 
rudeninių lapų fone iš tolo dėme-
sį patraukia sena dviejų galų troba 
su gražiai nudažytomis, atvertomis 
langinėmis, apsamanojusiu šiferi-
niu stogu. Netoliese matyti dar dvi 
sodybos. Pasak Kavarsko seniūni-
jos darbuotojų, šiuo metu Sirvydų 
kaime yra keturi gyventojai, dekla-
ravę jame gyvenamąją vietą. 

Visa Šleikų troba apkalta „to-
liumi“ (ruberoidu), įėjimo durys 
nudažytos ir dera su langinių or-
namentais. Sofija atsargiai žengia į 
prieangį, kurio lentutės jau apirusios 

Konstantinas Sirvydas - paminklas 
perkeltas, o muziejus nunyko 

ir sukritusios nuo lietaus... „Kol An-
tanas gyvas buvo, viską čia tvarkė, 
dažė – tėvų sodybą remontavo savo 
lėšomis. Norėjo gražiai, gerai pada-
ryt. Muziejus buvo per pusę trobos 
patalpos įrengtas. Dabar tik sienos 
beliko. Ką čia bepamatysit“, – ra-
kindama trobos spyną, apgailestavo 
S. Šleikuvienė. 

Apleistame muziejuje ironiškas 
užrašas ,,Sveikiname atvykusius”

Įžengus į trobos vidų, iš karto 
pastebima, kad čia – ne eilinės pa-
talpos būta. Simboliška, bet dar 
išlikęs ranka padarytas užrašas ant 
pailgo kartono gabalo „Sveikina-
me atvykus“... Ant sienų dar likę 
pritvirtinti keli popieriaus lakštai, 
kuriuose – akimirkos iš sirvydiškių 
sambūrio. Ant staltiesėmis uždeng-
tų stalelių – portretai, lentynėlėje – 
kelios knygos, likę keli paveikslai, 
šiek tiek nuotraukų... 

 Čia, medžių ūksmėje, stovėjusio, bet gerokai apgadinto paminklo 
lietuvių raštijos pradininkui Konstantinui Sirvydui (1579–1631) 
vietoje įkurdintas atvežtas riedulys. Restauruotas paminklas 2009 
m. perkeltas į saugesnę vietą – Dabužių bažnyčios šventorių.

Privatus K. Sirvydo muziejus, kurį 2013 m. įkūrė ir iki gyvenimo 
pabaigos puoselėjo pedagogas, lituanistas, Kavarske gyvenęs a. 
a. Antanas Šleikus, nebuvo išgarsintas. Uždarytas 2018 metais.

Dideli lapai su fotografijomis, tekstais, iškarpomis iš laikraščių 
– visa tai saugoma Antano Šleikaus žmonos Sofijos. 

Buvęs Kavarsko vidurinės mokyklos direktorius, lituanistas, dailininkas Antanas Šleikus rūpinosi 
lietuvių kalbos raštijos pradininko, iš Dabužių krašto kilusio Konstantino Sirvydo atminimo įpras-
minimu Sirvidų kaime ir svajojo apie jo muziejaus įsteigimą.               Nuotr. iš redakcijos archyvo.

(Nukelta į 13 psl.)
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šiupinys

Užsukę į „Anykštos“ redakci-
ją, laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite 
užprenumeruoti savo artimie-
siems. Vien pernai šia šventinės 
dovanos idėja pasinaudojo dau-
giau nei pusšimtis  asmenų.

Padovanok savo artimajam  
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus 
atsimins visus  2020 - uosius 
metus. 

-ANYKŠTA

Padovanok prenumeratą - 
Tave atsimins visus metus!

Vyto Mykolo Zaikausko vadovaujama Viešintų bendruomenė už 
kiekvieną seniūnijos teritorijoje pastatytą elektrinę gaus finan-
sinę paramą.

(Atkelta iš 1 psl.)

Pasirašinėja preliminarias 
sutartis

Vėjo elektrines galima staty-
ti tik tam tikrose teritorijose - jos 
nurodytos bendruosiuose rajonų 
planuose. Bet planų valdininkai ne-
gali ,,pripiešti“ kaip jiems gražiau ir 
patogiau - vėjo elektrinės gali būti 
statomos tik šalia aukštos elektros 
įtampos linijų. O per Anykščių ra-
joną praeina tik trys tokios linijos. 
Kita vertus, elektros linijų talpa yra 
ribota, į ją tiekti galima ne beribį 
elektros kiekį, tad - kas pirmesnis, 
tas gudresnis.

I.Baronienė ,,Anykštai“ aiškino, 
kad kol kas nėra sutarčių su inves-
tuotojais, tačiau, pasak jos, elektri-
nės bus statomos be europinės pa-
ramos, o elektra parduodama rinkos 
kainomis. Apytiksliai skaičiuojama, 
kad 1 MW elektrinės pastatymas 
kainuoja 1 mln. eurų, 2 MW - 2 
mln. ir t.t. Šiuolaikinės vėjo elektri-
nės gali būti iki 4 MW. Tad teoriš-
kai į Troškūnų ir Viešintų seniūnijų 
elektrines gali būti investuota per 
200 mln. eurų.

Bendruomenė gaus paramą 

Į ,,Anykštos“ redakciją kreipėsi 
Troškūnų seniūnijos gyventojas, sa-
kydamas, kad įkyrėjo I.Baronienės 
skambučiai. Pasak vyro, UAB 
,,Troškūnų vėjas“, UAB,,Vašuokėnų 
vėjas“, UAB ,,Surdegio vėjas“ ir 
UAB ,,Raguvėlės vėjas“ direktorė 
jam skambino aštuonis kartus, pra-
šydama parašo ir už jį siūlydama 
pradžioje 100, o paskui 150 eurų. 
Troškūniečio žemės sklypas yra 
vienos iš planuojamų elektrinių ap-
sauginėje zonoje, o jis nepageidau-
ja, kad netoli jo sklypo būtų stato-
ma elektrinė. Troškūniečio teigimu, 
įkyraus dėmesio sulaukia toli gražu 
ne jis vienintelis.  

Tačiau I.Baronienė ,,Anykštai“ 
dėstė, kad ji nėra ,,užsiciklinusi“ dėl 
konkrečių elektrinių vietų. Primin-
sime, jog ūkininkai, išnuomoję že-
mės sklypus elektrinių statyboms, 
gauna dideles ir stabilias pajamas. 
Teigiama, kad ūkininkas už vieną 
jo žemėje atsiradusią elektrinę per 
metus gali tikėtis gauti iki 5 tūkst. 
eurų.  Gretimų sklypų savininkams 
elektrinių statytojai moka tik sim-
bolines vienkartines išmokas. 

,,Anykšta“ kalbino Troškūnų ir 
Viešintų seniūnijų darbuotojus bei šių 
seniūnijų gyventojus. Panašu, kad di-
desnio pasipriešinimo elektrinių par-
kams šiose seniūnijose nebus. 

I.Baronienė džiaugėsi, kad už-

Prie Troškūnų - keturi ,,vėjai“

mezgė gerus santykius su Viešintų 
bendruomenės pirmininku Vytu 
Mykolu Zaikausku. Viešintų ben-
druomenei elektrinių statytojai žada 
finansinę paramą - konkrečią sumą 
nuo kiekvienos seniūnijos teritori-
joje atsiradusios elektrinės. Todėl 
pats bendruomenės pirmininkas yra 
suinteresuotas, kad pridygtų seniū-
nijoje elektrinių. ,,Mano supratimu, 
gerokai didesnė bėda televizijos 
bokšto skleidžiama elektromagneti-
nė spinduliuotė nei elektrinės. Juo-
lab kad tos elektri-
nės bus statomas 
atokiau nuo gy-
venamųjų namų“, 
- ,,Anykštai“ sakė 
V.M.Zaikauskas. 

,,Pagal mūsų 
etiką - net nepla-
nuojame elek-
trinių arčiau nei 
500 metrų nuo 
g y v e n a m ų j ų 
namų. Tarp pačių 
elektrinių - 800 - 1000 -1300 me-
trų atstumai“, - ,,Anykštai“ sakė 
I.Baronienė.

Dalis ūkininkų atsisakė 
stabilių pajamų 

Kelias preliminarias žemės nuo-
mos elektrinių statybai sutartis 
sudarė ir Anykščių rajono tarybos 
narys, ,,valstietis“, Surdegio ben-
druomenės pirmininkas Raimon-
das Balsys. Jis ,,Anykštai“ dėstė, 
kad  iš esmės yra už žaliąją ener-
getiką, tačiau taip pat neslėpė, kad 
jeigu kas planuotų elektrinę statyti 
už kilometro nuo jo namų, taptų 
gerokai mažiau ,,žalias“.  ,,Žemės 
sklypai, kuriuos išnuomosiu, yra 
toli nuo gyvenamųjų teritorijų. 
Šios elektrinės tikrai niekam ne-
maišys“, - tvirtino R.Balsys. Beje, 
tikėtina, kad R.Balsys ir kaip Sur-
degio bendruomenės pirmininkas 
iš elektrinių turės naudos. Pasak 
Troškūnų seniūno Antano Jan-
kausko, Troškūnų bendruomenei 
elektrinių statytojai paramos neža-
da, seniūnas svarstė, jog galbūt dėl 
paramos vedamos kalbos su ma-
žesnių seniūnijos gyvenviečių ben-
druomenėmis. Viena tokių galėtų 
būti ir Surdegio bendruomenė.

Staškūniškyje - patinė 
situacija

Priminsime, jog vėjo elektrines 
Anykščių rajone išgarsino Staškū-
niškio projekto vystytojas Audrius 
Čypas. Staškūniškio elektrinių 
parko detaliojo plano pristatyme 
dalyvavo vienintelis klausytojas, 

ūkininkas, kuris nuomos žemę 
elektrinių statyboms. O žmonės, 
net ir tie, prie kurių namų vos 
už 400-500 metrų planuojamos 
statyti galingos elektrinės, apie 
būsimąjį projektą sužinojo jau po 
viešo detaliojo plano svarstymo ir 
poveikio aplinkai atlikimo.

Staškūniškiečiai, kurių sklypai 
patenka į apsauginę zoną, nelinkę 
pasirašyti sutikimų. Staškūniškio 
bendruomenės pirmininkė Er-
nesta Kličienė ,,Anykštai“ sakė, 

jog bendruo-
menė toliau 
bando gintis, 
rašo valstybi-
nėms institu-
cijoms raštus, 
prašo toje pa-
čioje Kurklių 
s e n i ū n i j o j e 
gyvenanč io 
Anykščių ra-
jono viceme-
ro Dainiaus 

Žiogelio pagalbos. ,,A.Čypas 
reikalauja, kad Staškūniškio ben-
druomenė priimtų finansinę pa-
ramą. Paskambinau D.Žiogeliui, 
pasakiau, kad mus spaudžia, tai 
spėkit, ką jis padarė?  Ogi iškart 
paskambino A.Čypui ir jį perspė-
jo“, - ,,Anykštai“ sakė Staškū-
niškio bendruomenės pirmininkė 
E.Kličienė. 

D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
kad ,,yra girdėjęs, jog viena 
įmonė ruošiasi statyti elektrines 
Troškūnų ir Viešintų seniūnijo-
se“. Kalbėdamas apie Staškūniš-
kio elektrinių parką, D.Žiogelis 
aiškino: ,,Kiek žinau, nebe 15, o 

9 ar 10 elektrinių bus. /.../Reikia 
rasti aukso vidurį. Jie traukiasi 
nuo gyventojų, nors teisiškai gal 
ir neprivalėtų“,  - ,,Anykštai“ apie 
Staškūniškio elektrinių parką sakė 
Anykščių rajono vicemeras.

Tuo tarpu E.Kličienė dėstė, kad 
niekur niekas nesitraukia - pagal 
pirminius planus artimiausia gy-
venamajam namui elektrinė taip 
ir lieka nepajudinta, o elektrinių 
skaičius mažinamas dėl ribotų 
elektros linijos pralaidumo gali-
mybių.      

Beje, ir Staškūniškio elektrinių 
parko administravimui yra įkurta 
,,tuščia“ įmonė – UAB,,Anykščių 
vėjas“. Vilniuje, daugiabutyje, 
registruotos įmonės direktorius 
Knud Erik Andersen.

Keturi ,,vėjai“ ėjo kitu keliu

Visų ,,keturių vėjų“ direktorė 
I.Baronienė ,,Anykštai“ aiškino, 
kad ir poveikio aplinkai vertini-
mą, ir detaliųjų planų visuomenei 
pristatymą atliks tik tuomet, kai 
bus sutarta su gyventojais.

,,Neturime tikslo provokuoti gy-
ventojų. Atvirkščiai, stengiamės 
nesukelti žmonių pasipriešinimo, 
nepabloginti jiems gyvenimo 
sąlygų“, -  aiškino I.Baronienė. 
,,Vėjų“ direktorė neslėpė, kad 
Staškūniškio investuotojai padarė 
neigiamą įtaką visų vėjo elektri-
nių statytojų įvaizdžiui.  

Beje, keli Troškūnų ir Viešintų 
seniūnijų ūkininkai atsisakė pel-
ningų sutarčių su ,,vėjais“ ir že-
mės sklypų elektrinių statyboms 
neišnuomojo. 

Anykščių rajono vicemeras, socialdemokratas Dainius Žiogelis 
sako, jog yra tik kažką girdėjęs apie mūsų rajone jau veikainčius 
keturis ,,vėjus“.

Prašymas. Gruodžio 11 - osios 
vakare, apie 19 val. 30 min.,  
Anykščiuose viešintys svečiai iš 
Baltarusijos,  naudodamiesi dro-
nu, filmavo Anykščius. Svečiai, 
ant šaligatvio pasidėję krepšį su 
atsarginėmis drono detalėmis, jį 
pamiršo. Grįžę po 10 minučių į 
tą pačią vietą, krepšio neberado. 
Policija prašo, jei radote prie įva-
žiavimo į bibliotekos kiemą ant 
šaligatvio paliktą pilką krepšį, jį 
atnešti į Anykščių rajono policijos 
komisariatą. 

Prekyba. Tradicinio Šv. Kūčių 
vakarienės patiekalo, kūčiukų, pa-
klausa piką pasiekia gruodį, tačiau 
skirtingais skoniais pasižyminčius 
kūčiukus lietuviai perka net ir pa-
vasarį. Prekybininkai pastebi, kad 
daugiausia jų nuperkama gruodį, 
ypač – likus kelioms dienoms iki 
švenčių. Tuomet per savaitę šių 
kepinių nuperkama tiek, kiek per 
visus kitus mėnesius kartu sudė-
jus.

Rinkimai. Naujienų portalas 
Delfi.lt paskelbė gražiausių Lie-
tuvos kalėdinių eglučių rinkimus. 
Balsuoti galima ir už Anykščių 
eglutę. Vos paskelbus balsavimą, 
Anykščių kalėdinė eglė sulaukė 
daugiausia internautų balsų.

Rūpestis. Ketvirtadienį  Anykš-
čiuose, prekybos centre ,,Maxi-
ma“, vyko akcija „Siekime per-
galių ne tik krepšinio aikštelėje“. 
Jos metu pirkėjai buvo  raginami 
nupirkti prekę iš savanorių įteikto 
sąrašo, kuri bus skirta Uenos gy-
vūnų  prieglaudos globotiniams. 
Prie akcijos prisijungę pirkėjai 
turėjo galimybę paspausti ran-
ką  iniciatyvoje dalyvaujantiems  
Utenos „Juventus“ ir Anykščių 
„Elmio“ krepšininkams.

Avarija. Antradienio naktį, 
apie 03.42 val., Debeikių seniū-
nijos Čekonių kaime ugniagesiai 
iš griovio ištraukė apvirtusį mi-
kroautobusą ,,Renault“. Po eismo 
įvykio ugniagesių pagalbos papra-
šė policijos pareigūnai.

Prabanga. Anykščių rajono 
švietimo įstaigų vadovai šio mė-
nesio pasitarimui pasirinko pra-
bangią aplinką. Anykščių rajono 
savivaldybė skelbia, kad pasitari-
mas vyks Burbiškio dvare. Švieti-
mo įstaigų vadovai tartis į dvarą 
rinksis gruodžio 20 dieną.

Nelaimė. Trečiadienį, gruodžio 
11 - osios vakarą, kaip įtariama, 
dėl slidžios kelio dangos į Liudiš-
kių gatvės atitvarus rėžėsi kavinės 
- picerijos ,,Juna“ automobilis. 
Per eismo įvykį buvo stipriai ap-
gadintas automobilis, kuriuo kli-
entams į namus bei darbovietes 
pristatomas maistas.

Kelionė. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė gruodžio 
13 - 14 dienomis lankysis Nor-
vegijoje. Anykščių rajono savi-
valdybė skelbia, kad L.Kuliešaitė 
dalyvaus Lietuvių dienose, kurios 
vyks Osle.

Gaisras. Ugniagesiai pranešė 
apie gan neįprastą gaisrą - antra-
dienį Kavarsko seniūnijos Šerių 
kaime gesino degantį medį. Gais-
ras Gėlių gatvėje kilo apie 20.52 
val.

„...Paskambinau D. Žio-
geliui, pasakiau, kad mus 
spaudžia, tai spėkit, ką jis 
padarė?  Ogi iškart paskam-
bino A.Čypui ir jį perspėjo“, 
- ,,Anykštai“ sakė Staškū-
niškio bendruomenės pir-
mininkė E.Kličienė...“ 
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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 Spragtukas ir pelių 
karalius 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulio gamtos stebuklai 2 
Patirti keistų dalykų. 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis. Atgimimas 
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 Maltiečių sriuba. 2019. 
Šventinis paramos koncer-
tas. 
23:10 Gyvenimas pagal jį 
N-14. 
00:50 Artistas N-7. 

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

07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 KINO PUSRYČIAI 
Megamaindas 
11:45 Svečiai palėpėje 
13:25 Kaip pavogti nuotaką 
N-7.
15:30 Išmesk mamą iš trau-
kinio N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. 
21:45 Šaulys N14. 
00:05 Jūrų pėstininkai N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Aristokatės” 
13:40 “Daktaras Dolitlis 2” 
N-7
15:20 “Šokis hip-hopo ritmu” 
N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Žudiko asmens sar-
gybinis” N-14
00:50 “Geležinis žmogus” 

N-7 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato etapas. Alytus (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. Radviliškis. 
10:05 “Varom!” N-7.  
10:35 “Laukinė karalystė” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Žalgiris - Šiauliai. 
19:30 Žandaras pramogauja 
N-7.
21:35 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:45 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:45 Mirtinoji (k) N14. 
01:35 Mutantų pasaulis (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. Saulėtos salos” 
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 Stiklo pilis N14. 
23:30 Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžeidimas 
N-7. 
01:05 Teisė tuoktis (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupės „Mannazz“ 
koncertas (kart.).
07:35 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Igliauka. 2 d. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7.

20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:55 Tarptautinis literatūros 
festivalis „Vilniaus lapai 
2019“. Vakaras su istoriku 
ir rašytoju Timothy Snyderiu 
bei poetu Tomu Venclova. 
23:25 Festivalis „Gaida 
2019“. 
00:50 Kino žvaigždžių alėja. 
Pasveikink mirtį kitą dieną 
N-14. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale ka-
blys”. 
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” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”. 

22:30 NBA rungtynės. 
Orlando “Magic” – Naujojo 
Orleano “Pelicans”.
01:00 “Burtininko mokinys” 
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. Tenison“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje”. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. G.Martirosian. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tikrasis genijus N-7. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

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

N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
13:00 “Tik tu ir aš”
14:00 “Našlaitės” N-7.
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Žalioji širšė N-7. 
00:50 “Akloji zona” N-7. 

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

19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Apiplėšimas uragano 
akyje” N-14
01:10 “Makgaiveris” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriau-
sia” (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 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 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Taiklus šūvis N14. 
23:10 Nakties įkaitas (k) N14. 
01:35 “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 
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 “”Velvet” kolekcija” N14
23:10 “Gyvenimo daina” N-7.
01:10 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. Andy Sheppard su 
Espen Eriksen trio. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai  (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 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. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 

(kart.)
14:55 Neturto seserys. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4 
17:05 Premjera. Ieškok ma-
nęs Paryžiuje 1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Šaltojo karo paslaptys. 
Atominės bombos vagystė 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Premjera. Šoklys. 
N-14.
22:55 Istorijos detektyvai. 
23:45 Kelias. (kart.).
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
08:30 “Gyvenimas susimetus” 
(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” 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”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Laukiniai šernai” N-7
23:00 “Žmogus prieš...” S
00:40 “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.N.Cesiulis. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Lietuvos politikos fo-
rumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. 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. Humoro 
programa.
23:00 Premjera. 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 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus N14. 
00:40 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” 
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 “LTeam apdovanojimai 
2019”.
21:00 “TV3 vakaro žinios”.

21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Taksi 5” N-14
00:05 “Skubi pagalba” N-14
01:05 “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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 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 Žmogus šešėlis N14. 
22:55 Taiklus šūvis (k) N14. 
01:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (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 žmogžu-
dystė. Mirtys Rė saloje N14
23:05 “Gyvenimo daina” N-7.
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (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 paslaptys. 
Atominės bombos vagystė 
(kart.)
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 

16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4 
17:05 Premjera. Ieškok manęs 
Paryžiuje 1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Manresos „Baxi“. 
21:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Tyrimų laboratorija. 
21:30 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14. 
23:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” 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 “Mikė” 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”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14

22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Stambulo 
“Anadolu Efes”.
00:15 “Rouzvudas” 

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. 
G.Kilčiauskienė. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Vartotojų kontrolė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kilti ir kelti. „Carito“ misija 
Lietuvoje. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Langas į valdžią. (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 “Atsargiai - giminės!” 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 Tik nekvieskite farų! N14. 
00:40 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “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 “Mirtinas šūvis” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Mirtinas šūvis” N-14
00:30 “Skubi pagalba” N-14
01:25 “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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 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 Ketvirtojo Reicho aušra 
N14. 
23:05 Žmogus šešėlis (k) N14. 
01:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (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. Mirtis Lemano ežero pakran-
tėje N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7.
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Krikščionio žodis. (kart.)
06:20 Vilnius Jazz 2019. Murray 
– Håker Flaten – Nilssen-Love 
(JAV, Norvegija). 1 d. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.)
12:40 Literatūros pėdsekys. 
(kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Muzikinis intarpas.
14:20 Tarptautinis literatūros 
festivalis „Vilniaus lapai 2019“. 
Vakaras su istoriku ir rašytoju 
Timothy Snyderiu bei poetu 
Tomu Venclova. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 

16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4 
17:05 Premjera. Ieškok manęs 
Paryžiuje 1 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. „Liverpulis“ 
– Monterėjaus „CF Monterrey“ 
arba Dohos „Al Sadd SC“. 
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Dižono „JDA“ – 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 “Meilė – tai...” (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 “Mikė” 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
19:30 “Moterų lyga. Vyrai, pinigai 
ir meilė” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 Europos taurės krepšinio 

rungtynės. Venecijos “Umana 
Reyer” – Vilniaus “Rytas”.
23:00 “Rouzvudas” 
00:00 “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.
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. 
G.Kilčiauskienė. 
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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 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. 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 Mūsų gyvūnai. (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 “Atsargiai - giminės!” 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 Titanų įniršis N-7. 
00:25 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žmogus voras” 
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 “Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa” N-14
00:30 “Skubi pagalba” N-14
01:30 “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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 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 Asai N-7. 
23:15 Ketvirtojo Reicho aušra 
(k) N14. 
01:20 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (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 Kasandra. Prieš srovę 
N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7.
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
Murray – Håker Flaten – 
Nilssen-Love (JAV, Norvegija). 
2 d. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.)
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.)
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.)
14:55 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Tyrimų laboratori-
ja. (kart.).

15:25 Unikalios mamos. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Muzikinis intarpas (kart.).
18:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
21:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Architektas Vytautas 
Landsbergis
21:30 Elito kinas. Danų mergi-
na N-14. 
23:25 Arvydas Sabonis. 
Istoriniai kadrai. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 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 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7

20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Ko nori moterys?” N-7
23:35 “Rouzvudas” 
00:35 “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. 
G.Kilčiauskienė. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
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 Kryptys LT. pramoginė 
informacinė laida. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Gyvenimo spalvos (kart.)
13:00 Kilti ir kelti. „Carito“ misija 
Lietuvoje. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Spektras N-14
01:20 Vasaros žaros N-7.

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

11:25 “Atsargiai - giminės!” 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 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS 
Neliečiamieji N14. 
23:15 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai N14. 
02:05 Titanų įniršis (k) N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
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 3” N-7
21:40 “Geležinis žmogus 2” N-7
00:05 “P2”. 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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Ikaras N14. 
23:20 Asai (k) N-7. 
01:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (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 “Antinas Gudruolis” 
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 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą”N14
22:05 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14
23:05 “Kovos su mafija būrys. 

Bosas grįžta” N14
01:10 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
Mockūnas – Mikalkėnas – 
Berre (Lietuva, Norvegija). 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.)
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Igliauka. 2 d. (kart.).
13:55 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
14:40 „Chopin Jazz Inn“ su 
Evelina Sašenko. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Kelias į namus. Halina 
Kobeckaitė. 
19:00 Dokumentinė apybraiža 

„Mes nugalėjom“. 
19:25 Žmonių biblioteka. 
Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos šimtmečio 
šventinis renginys. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Vieni 
metai po rytojaus N-14. 
23:00 Koncertas, skirtas E. 
Balsio 100-osioms gimimo 
metinėms. Dalyvauja Lina 
Marija Songailė (smuikas) ir 
Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro simfoninis orkestras. 
Dirigentas Tadas Ambrozaitis.
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” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 Eurolygos rungtynės. 

Maskvos srities “Khimki” – 
Kauno “Žalgiris”.
00:20 “Juodasis erelis” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
G.Kilčiauskienė. 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Mano vieta. 
10.30 Kryptys LT. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ N-7.
14.00 Skyrybos. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
23.30 Vantos lapas. Laida apie 
pirties malonumus. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:30 Kalėdų šeima 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Šnipas sniege 
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 Tegyvuoja meilė! 
N-14. 
01:20 Spektras N-14 (kart.).

06:45 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:10 “Zigis ir Ryklys” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:00 “Ponas Bynas” 
08:30 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
08:55 Visa tiesa apie ryklį 
10:45 Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas N-7.
13:45 Marmadukas 
15:30 Paskutinis uošvių iš-

bandymas N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba 
21:25 Viskas tik prasideda 
N14. 
23:15 Šnipas per klaidą S
01:00 Neliečiamieji (k) 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 “Mano mažasis ponis. 
Filmas” 
13:20 “Pasaka apie pagrobtą 
nimfą” 
14:30 “Nuotykių ieškotojas. 
Midos skrynelės prakeiks-
mas” 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 “Kol dar neatėjo au-
dra” N-14
22:55 “Tobuli aferistai” N-14
00:50 “Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa” 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 čempi-
onatas. “Rytas” - “Sintek-
Dzūkija”. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS 
Baltųjų rūmų šturmas N14. 
00:40 AŠTRUS KINAS 
Skambutis 2 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 Korumpuoti N14
22:50 Amžinai tavo N14
00:50 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 „Viskas yra gerai“. 
Andrius Kaniava. 
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 Trumpametražių filmų 
diena. Trumpos istorijos ma-
žiesiems.
14:20 Eduardas Balsys. Šokio 
spektaklis „Eglė žalčių karalie-
nė“. Choreografas Martynas 
Rimeikis, scenografas 
Marijus Jacovskis, dirigentas 
Modestas Barkauskas.
16:00 Mūšio laukas. 
16:30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Rungtynės dėl 3 vietos. 
18:35 Stambiu planu. Pokalbių 
programa. 
19:30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Finalas. 
21:45 Trumpametražių filmų 
diena. Lietuviškų filmų progra-
ma „Festivalių numylėtiniai“.
23:15 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-

to. Vyrų šešėlyje“ Felicija 
Bortkevičienė. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Gražina 
Pigagaitė. 
08.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Konstantinas 
Kiveris - Lilas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Felicija 
Bortkevičienė. 
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Neprijaukinti. Aliaska. 
N-7
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. G. Kilčiauskienė. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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pastabos paraštėse

juozas RATAUTAS

Ar gyvensime gerovės rajone?

Gitanas Nausėda atėjo į 
aukščiausiąjį šalies postą su 
idėja sukurti Gerovės valstybę. 
Šešiasdešimt šeši procentai 
į rinkimus atėjusių Lietuvos 
piliečių parėmė jį, tikėdamiesi 
gyventi modernioje, aprūpintoje 
ir saugioje visuomenėje. Vienin-
telio Gerovės valstybės sąvokos 
apibrėžimo rasti nepavyko: 
skirtingi autoriai nurodo šiek 
tiek kitokius kriterijus, bet jie 
turi panašią prasmę. Variacijų ir 
modelių pasaulio šalyse taipogi 
yra pačių įvairiausių. Tačiau 
visi autoriai Gerovės valstybę 
tapatina su socialiniu gyven-
tojų aprūpinimu, atsparumu 
išbandymams, aukštu užimtumu, 
pasiturimu gyvenimu, saugia 
visuomene. Tai reiškia, kad Pre-
zidento siekiamos vertybės daro 
mus saugesnius, turtingesnius, 
laimingesnius. Ar šios vertybės 
atitinka mūsų lūkesčius? Viena-
reikšmiškai - taip! 

Esame šalies dalis, tad rajono 
tarybos, savivaldybės ir kitų žiny-
bų sprendimai turi koreliuoti su 
šalies teisės aktais, normomis bei 
vizijomis.  Kad puiki idėja neliktų 
mūsų bendruomenėje tik skambiu 
šūkiu, rajono taryba, savival-
dybės vadovybė turi aktyvuoti 
intelektualias, verslo, turizmo 
sektoriaus bei visuomenės pa-
stangas parengiant koncepciją ir 
nustatant naujus tikslus gerovės 
rajonui kurti. Prabėgo nemažai 
laiko, visgi nesigirdi, kad kažkas 
būtų daroma. 2018 metais patvir-
tintoje rajono vizijoje 2019- 2025 
metams - „Anykščių rajonas 
– besididžiuojantis Anykščių 
šileliu, lėtai tekantis kurortas, 
darbingas atjaunėjęs kraštas, 
kuriame jauku ir saugu gyventi, 
ilsėtis ir dirbti. „Po šituo stogu 
viešėt patogu“ (A. Baranaus-
kas)“ - sunku įžiūrėti pakanka-
mai siekiamos gerovės elementų. 
Sakykim, nei rajono vizija, nei 
strateginiai tikslai neapibūdins 
visų mūsų gyvenimo sričių, lūkes-
čių ar moralinių nuostatų, tačiau 
„vinys“ į svarbiausias rajono 
gerovės nuostatas ir tikslus turi 
būti sukaltos. 

 Žvilgtelkime į strateginius 
tikslus - jų yra keturi, kurių 
pirmas ir, matyt, svarbiausias 
prioritetų sąraše įvardytas kultū-
rinio turizmo vystymas ir kurorto 
plėtra. Žinant, jog turizmas bei 
kurorto veikla yra verslo sritys, 
o verslas yra ekonomikos dalis- į 
antrą planą nustumti ekonomikos 

augimo skatinimą lyg ir nederė-
tų. Tiek to, nesikabinėsiu - galbūt 
pajamos iš turizmo planuojamos 
didesnės nei iš likusio verslo. 
Pasaulyje, nors labai retai, 
yra pavyzdžių, kai iš turistų 
aptarnavimo gaunama 20-25 
procentai visų šalies pajamų. 
Nežinau, kokia pajamų dalis iš 
šios srities tenka Lietuvai, šalis 
kelia ambicingą tikslą gauti iš 
turizmo milijardą eurų. jeigu ši 
sritis Anykščiuose yra gerovės 
garantas, vadinasi, rodikliai, 
apibūdinantys veiklą, turi būti 
pagrįsti ir įvertinti. Sykį rajono 
tarybos nario paklausiau, kokias 
pajamas gaunam iš turizmo, kaip 
atsiperka investicijos į turizmo 
objektus, koks gaunamas pelnas 
ir kokie administraciniai kaštai. 
Nežino. Uždaviau tuos pačius 
klausimus mero patarėjui, šis 
patarė rūpimą informaciją su-
sirinkti pačiam. Tai jei turizmas 
yra strateginis tikslas numeris 
vienas, o nežinom jo veiklą 
apibūdinančių rodiklių - sunku 
tokį reiškinį paaiškinti. Tiesa, 
kasmet skelbiama informacija 
apie apsilankiusiųjų skaičių 
Anykščių krašte, betgi šis rodiklis 
nieko nepasako. Gali būti taip: 
kuo jų skaičius didesnis, tuo 
įgyjame daugiau problemų  – 
turistai palieka šiukšlių, nau-
dojasi sanitariniais įrenginiais, 
dėvi miesto infrastruktūrą, teršia 
orą, iškelia patiekalų kavinėse 
kainas ir t.t. Vadinasi, svarbiausi 
naudos parametrai yra kiti. Ar 

galima įsivaizduoti verslininką, 
gaminantį žvakes ir nesidomintį 
pelnu? Bankrotas garantuotas. 
Tad strateginį tikslą orientuo-
čiau į rezultatą ir formuluočiau, 
pavyzdžiui, taip: Modernizavus 
turizmo sektoriaus valdymą ir 
pagerinus teikiamų paslaugų 
kokybę bei sureguliavus kainas, 
kasmet iš turizmo sektoriaus 
generuoti 5 milijonus pajamų. 
Tikslu ir aišku, ,,ane“?

Antra, nepasakyčiau, kad 
gerovei kurti panaudojamos visos 
priemonės ir šaltiniai. Kodėl į 
rajone gausiai organizuojamas 
šventes dalyviai patenka nemo-
kamai, kodėl į turistinių objektų 
statybą investavus milijonus lėšų, 
neieškoma schemų ar eskizų, kaip 
tuos pinigus su kaupu atsiimti. Yra 
ne viena galimybė, nepažeidžiant 
sutartinių finansavimo sąlygų 
iš Lajų tako lankytojų susirinkti 
gerus pinigus. Neoriai atrodo, kai 
suteikus paslaugą, tarsi elge-
taujant, paprašoma euro. O dar 
neoriau, kai šis inžinerinis statinys 
tarsi kulto objektas naudojamas 
apeigoms ar ritualams atlikti.

Kokį indėlį atneš Anykščiams 
siekiamas kurorto statusas? 
Vėlgi turi būti atlikta ekspertizė, 
skaičiavimai, rizikų vertinimas, 
įvertinti teigiami ir neigiami pa-
dariniai. Girdim argumentą, tipo 
- ar blogai Palangai, ar negerai 
Druskininkams... Mano manymu, 
nereikėtų lygintis į šiuos miestus: 
Palanga yra Palanga, o Druski-
ninkai yra unikalūs dėl unika-

„Tele2“ Kalėdos: 2,5 GB duomenų tik už 7,5 Eur/
mėn., o išmanieji – iki 54 proc. pigiau

Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių šeimos švenčių laukimu, užbaigiamais darbais, bet ir skubėjimu bei iš-
laidomis dovanoms. Tačiau šie metai gali būti išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis piniginėmis ir ramiau – juk dabar „Tele2“ 
internetinėje parduotuvėje ir salonuose taikomi itin viliojantys pasiūlymai planams, telefonams, kompiuteriams bei išma-
niesiems įsigyti.

„Norėjome, kad klientai šiais metais 
galėtų Kalėdoms pasiruošti lengviau, 
sutaupytų ir laiko, ir pinigų. Todėl visais 
mūsų šventiniais pasiūlymais galima 
pasinaudoti net tik salonuose, bet ir in-
ternetinėje parduotuvėje, o tokiu būdu 
išvengti eilių, spūsčių bei streso“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

Su „Tele2“ planais – naujausi „iPhone“ 
net iki 230 Eur pigiau!

Užsukti į internetinę parduotuvę www.
tele2.lt tikrai verta – pavyzdžiui, dėl „Tele2“ 
taikomos šventinės nuolaidos pokalbių 
planui su 2,5 GB duomenų, kuriuos galima 
naudoti visoje Lietuvoje. Sudarant 12 arba 
24 mėn. sutartį, šis mokėjimo planas su 
neribotais pokalbiais ir SMS žinutėmis da-
bar kainuoja vos 7,5 Eur/mėn. Duomenis 
naudojant ES ir EEE šalyse – taikoma pa-
pildoma priemoka.

Įsigijus naują planą, verta atsinaujinti ir 
išmanųjį – jiems įsigyti „Tele2“  taip pat 
paruošė viliojančių pasiūlymų. Itin suskub-

ti turėtų svajojantys sau įsigyti ar artimąjį 
nustebinti „iPhone“ flagmanu – dabar nuo-
laidos jiems siekia net iki 230 eurų!

Pasiūlymai galioja telefonus įsigyjant 
kartu su neribotų pokalbių, SMS ir inter-
neto planais nuo 7,50 Eur/mėn., skelbia-
mais www.tele2.lt, bei sudarant 24 mėn. 
sutartį. Nuolaidos dydis priklauso nuo 
pasirinkto mokėjimo plano.

Pasiūlyme dalyvauja net trys „Apple“ 
išmaniųjų modeliai. Vieni tokių – ryškias-
palviais korpusais išsiskiriantys flagma-
nai „iPhone 11“. Tokį modelį su 64 GB 
atmintine ir dviguba kamera dabar gali-
ma įsigyti itin patraukliomis sąlygomis. 
Beje, jį verta rinktis daug filmuojantiems 
– šis išmanusis ypač aukštos kokybės 4K 
vaizdo įrašus fiksuoja net 60 kadrų per 
sekundę greičiu.

Gerų naujienų paruošta ir norintiems 
įsigyti dar galingesnius, net tris kameras 
turinčius „Pro“ serijos „Apple“ flagmanus. 
Ypatingos nuolaidos šiuo metu taikomos 
tiek „iPhone 11 Pro“, tiek „iPhone 11 Pro 
Max“ modeliams.

Nuolaidos „Samsung“ išmaniesiems – 
iki 54 proc.

Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais džiaugtis 
turėtų ir „Samsung“ gerbėjai. Dabar šio ga-
mintojo išmaniuosius įsigyti galima net iki 
54 proc. pigiau. Nuolaidos galioja telefonus 
įsigyjant kartu su neribotų pokalbių, SMS ir 
interneto planais nuo 7,50 Eur/mėn., skel-
biamais www.tele2.lt, bei sudarant 24 mėn. 
sutartį. Nuolaidos dydis priklauso nuo pasi-
rinkto mokėjimo plano.

Suskubti turėtų dar šiais metais svajojan-
tys įsigyti naująjį „Samsung S10+“ modelį 
su 128 GB atmintine. Šis, net 6,4 colių įs-
trižainės ekraną turintis, išmanusis itin tiks 
ieškantiems galingo ir spartaus, o taip pat 
stilingo telefono.

Sutaupys ir pasiūlymo laikotarpiu įsigy-
siantys išmanųjį „Samsung S10e“. Jį rinktis 
verta ieškantiems kompaktiškesnio bei len-
gvesnio modelio. Beje, šis telefonas tinka 
ir daug fotografuojantiems – gamintojo 
teigimu, jo atminties užteks daugiau nei 50 
tūkst. nuotraukų saugojimui.

Pasiūlymas paruoštas ir „Samsung A50“ 

modeliui su 128 GB atmintine. Šį, subtilaus 
dizaino, lengvą, tačiau kartu ir tvirtą telefo-
ną šiuo metu galima įsigyti žymiai pigiau. 
Rinktis galima net iš keturių skirtingų spal-
vų: juodos, baltos, mėlynos arba koralinės.

Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių Kalėdų 
proga šeimos narius ketinate nustebinti 
išmaniuoju įrenginiu – taip pat skubėkite į 
operatoriaus internetinę parduotuvę ar sa-
loną. Nuo ausinių, kolonėlių iki roboto siur-
blio – „Tele2“ siūlo ne tik platų šių įrenginių 
asortimentą, bet ir iki 30 proc. siekiančias 
nuolaidas jiems įsigyti.

Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius 
išmaniųjų telefonų ir įrenginių modelius, 
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles 
daugiau sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ sa-
lonuose ar paskambinus 117. Akcijos laikas 
bei įrenginių kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu internetu“ – 
kompiuteriai tik nuo 99 Eur

Staigmenų paruošta ir daugiau. 
Artimuosius ketinantys nustebinti nauju 
nešiojamu kompiuteriu, jau dabar gali pasi-
naudoti ankstyvais „Tele2“ kalėdiniais pasiū-
lymais – kainos prasideda tik nuo 99 Eur!

Pasiūlymai galioja kompiuterius įsigyjant 
kartu su „Tele2 Laisvo interneto“ neribotu 
planu (už 18,90 Eur/mėn.) ir sudarant 24 
mėn. sutartį. Ilgai laukti neverta – mėnesio 
įmokos už pasiūlyme dalyvaujančius kom-
piuterius prasideda vos nuo 3,08 Eur.

Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius 
kompiuterių modelius, nuolaidų sąlygas, 
mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.
lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus 117. 
Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti.

Užsak.Nr. 1317

(Atkelta iš 4 psl.)

Valstybės vadovas išklausė, ko-
kias problemas kelia regiono lei-
dėjai ir žurnalistai. ,,Jūs žmonės, 
kurie po padidinamuoju stiklu laiko 
vietos valdžią“, - į Utenos regiono 
žurnalistus kreipėsi vienas iš Pre-
zidento patarėjų. Ir į šį kreipimąsi 
sulaukė žurnalistų atsakymo, kad 
vietos valdžia nėra labai didžiai su-
interesuota, kad ją kas nors laikytų 
po padidinamuoju stiklu. Kaip ak-
tualiausią problemą leidėjai įvardijo 
,,Lietuvos pašto“ veiklos pertvarką, 

po kurios miesteliuose stacionarių 
pašto padalinių funkcijas pakeitus, 
pradėjo dirbti mobilūs paštininkai ir 
laikraščių prenumerata kaimiškose 
vietovėse tapo gerokai problematiš-
kesnė. Prezidentas domėjosi, ar regi-
oninės žiniasklaidos priemonės ga-
lėtų ateityje išgyventi iš internetinių 
portalų ir sulaukė leidėjų atsakymo, 
kad rajoniniai portalai vargu ar kada 
nors taps rentabilūs, nes skaitytojų, o 
drauge ir reklamos davėjų rinka yra 
per maža.   

Po susitikimo leidėjai ir žurnalis-
tai tarpusavyje kalbėjosi, jog vals-

tybės vadovo dėmesys pradžiugino, 
nes  per visą šalies istoriją, ko gero, 
pirmą kartą valstybės vadovas regi-
ono žurnalistus pasikvietė ne tik į 
spaudos konferenciją, bet ir pats juos 
išklausė.

O per spaudos konferenciją Pre-
zidentas G.Nausėda sakė, kad visą 
dieną trunkančios gausios komandos 
išvykos į regionus bus tradicinės. 
Kol kas nėra žinoma, į kokią kitą 
konkrečią vietą vyks Prezidentūros 
desantas, bet valstybės vadovas nu-
rodė kryptį - kitai kelionei su gausia 
delegacija jis rinksis Žemaitiją. 

Susitikimas su Prezidentu: „betonkė“ yra Lietuvos gėda

laus mero. Gerą pamoką mūsų 
valdžios vyrams davė buvęs Eko-
nomikos ir inovacijų ministras 
Virgilijus Sinkevičius, lankyda-
masis Anykščiuose. „Ar svarbu 
statusas, kas trukdo vystyti 
kurortinę veiklą be jo?“- retoriš-
kai paklausė ministras. Nekves-
tionuodamas turizmo - jis buvo 
ir bus svarbus Anykščiams, visgi 
matau ryškų „užsiciklinimą“. Ar 
nebus praleistas laikas, ieškant 
realių investavimo šaltinių? Ma-
tom, kokios gamyklos kyla Kauno 
rajone, Panevėžy - juose dirbs 
šimtai žmonių,  ir atlyginimas ten 
dirbantiesiems - ne virėjos, ledų 
ar suvenyrų pardavėjo. Nevalia 
praleisti laiko, kai Lietuvos vers-
las pasaulio reitinguose užima 
aukštas pozicijas (11 vieta), kai 
užsienio investuotojai čia mato 
palankias sąlygas veiklai.

 Kokia yra ir bus mūsų gerovė, 
labai priklauso nuo rajono 
vadovų. Nepasakyčiau, kad 
Anykščiams labai sekėsi. Po 
aukščiausios prabos rajono va-
dovų - Alberto Budavičiaus ir Al-
gimanto Dačiulio - atėjo gerokai 
,,velnių priėdę“ merai: vienas 
dusino su katilinėmis, kitas- net 
saviškių buvo laikomas trenktu, 
trečias - iki šiol  aiškinasi teisme 
dėl ,,turgavojimo“ poveikiu, ke-
tvirtajam pasisiūlius pastovėti už 
prekystalio. Dabartinis meras Si-
gutis kaip ir gerutis – jis gyvena 
alytnamyje, myli gėlytes, moko 
vaikus, nesikeikia... Kokia bus 
jo veikla ir indėlis į anykštėnų 
gerovę, pamatysim - kadencija 
tik prasidėjo. Lūkesčiai dideli. 

Gražių ateinančių švenčių!

Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir jo koman-
da spaudos konferenciją surengė Utenos meno mokykloje.

Roberto DAČKAUS nuotr. www.lrp.lt
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Nuoširdus bendravimas ir dėmesys 
artimiesiems veikia kaip vaistas

Kuo 2019 metai buvo įsimintini Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro medi-
kams? Ko jie norėtų ateinantiems metams palinkėti savo pacientams ir kolegoms? 

Pokalbiui apie tai pakvietėme keturis Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 
medikus - šeimos gydytojus Rimondą Bukelį ir Eimantą Brazaitį, Greitosios medicinos 
pagalbos slaugos specialistę Laimutę Dilienę bei gydytoją odontologę Loretą Survilienę.

Pataria skubėti lėtai

Šie metai kupini pokyčių buvo 
jaunam gydytojui E.Brazaičiui, 
kuris birželį Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre pradė-
jo dirbti šeimos gydytoju. Gimęs 
ir užaugęs Suvalkijos lygumose, 
E.Brazaitis studijavo medicinos 
mokslus Kaune. Baigus studijas, 
jauną gydytoją svajonės nuvedė 
visai į kitą sritį.

,,Su pora kolegų įsigijome orlė-
kį, tad su antrosiomis pusėmis at-
vykome į Panevėžį dirbti ir skrai-
dyti. Deja, bet dėl intensyvios 
profesinės veiklos aviaciją laikinai 
tenka apleisti“, - pasakojo šeimos 
gydytojas E.Brazaitis, kaip pats 
sakė, dabar besidžiaugiantis nauja 
darbo vieta nuostabiame Lietuvos 
krašte - Anykščiuose.

Paklaustas, kas lėmė, kad ke-
liai atvedė į Anykščius, gydytojas 
E.Brazaitis pasakojo: ,, Beveik 
nuo pat pradžių, pabaigęs studijas 
ir rezidentūrą, pradėjęs dirbti sa-
varankiškai, neapsiribojau viena 
darboviete. Teko išbandyti keletą 
skirtingų Aukštaitijos miestų ir 
darbą juose. Kadangi pavargau 
blaškytis, nusprendžiau ieško-
ti vienos darbovietės. Apie norą 
dirbti ir gyventi Anykščiuose dėl 
gražių ir ramių šio krašto apy-
linkų šeimai buvau užsiminęs ir 
anksčiau. Ir, kaip tyčia, atsiradus 
skelbimui, jog ieškomas gydyto-
jas, nusprendžiau išbandyti darbą 
„tarp pušynų“.

Tik kiek daugiau nei pusme-
tį Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro šeimos gydytoju 
dirbantis E.Brazaitis prisipažino, 
kad prie naujos darbo vietos vis 
dar tenka pratintis.

,,Anksčiau neteko dirbti tokio 
dydžio įstaigoje. Nors įstaiga ge-
rokai didesnė nei man įprasta, 
tačiau personalas bei žmonės šil-
tesni ir artimesni nei bet kur kitur. 
Kartais jaučiuosi, lyg būčiau pra-
šalaitis, tačiau tai tik laiko klausi-
mas. Ilgiau padirbėjus ir susiben-
dravus tiek su klegomis, tiek su 
čia gyvenančiais žmonėmis, visa 
tai praeis“, - optimistiškai buvo 
nusiteikęs E.Brazaitis.

Pasiteiravus, kuo šie besibai-
giantys metai buvo įsimintini 

profesiniu požiūriu, šeimos gydy-
tojas E.Brazaitis sakė:  Profesine 
prasme buvo labai „ tiršti“ metai. 
Keitėsi labai daug teisės aktų,  prie 
keleto iš jų korekcijų teko prisidė-
ti ir man, pakeičiau darbovietę. 
Tikėtina, kad išskirtiniausias šių 
metų bruožas buvo tempas.“

Pašnekovo paprašėme su 
,,Anykštos“ skaitytojais pasidaly-
ti keletu sveikatos patarimų.

 ,,Labai sunku išsirinkti kažką, 
kas būtų universalu ir tiktų dau-
geliui. Daugelis patarimų būna 
orientuoti į konkretų žmogų. Ka-
dangi dažniausia ligų priežastis 
- mūsų gyvensena, palinkėčiau 
saiko. Viskas, kas daroma su sai-
ku, bent jau nepakenks“, - patarė 
šeimos gydytojas E.Brazaitis.

Artėjančių didžiųjų metų 
švenčių proga šeimos gydytojas 
E.Brazaitis linkėjo sumažinti gy-
venimo tempą ir daugiau dėmesio 
skirti savo artimiesiems.

,,Norėčiau paraginti žmones 
bendrauti ir, kaip sako mano tėtis, 
skubėti ,,povaliai“ (lėtai). Daug 
aplinkybių mus veda į atskirtį vie-
nus nuo kitų. O taip norėtųsi vis-
kuo dalytis ir nebūti pasmerktam, 
išjuoktam dėl to, kad užkalbinai 
kaimyną, praeivį ar bendrakelei-
vį. Dažnai tą atskirtį ir vartoto-
jiškumą skatina tempas. Bandom 
dėmesį draugui, pažįstamam ar 
artimajam kompensuoti branges-
ne dovana. Tačiau dažniau reikė-
tų pristabdyti tempą ir tada bus 
laiko pabendraut, užuot ieškojus 
tinkamos dovanos“, - sakė šeimos 
gydytojas E.Brazaitis, atskleidęs, 
kad po Naujųjų metų savo šeimo-
je laukiantis ypatingos dovanos - 
gimsiančio jau antrojo sūnelio. 

Žmonėms dažnai reikia 
dėmesio, o ne vaistų

Daugelis šeimos gydytoją Ri-
mondą Bukelį pažįsta ne tik kaip 
mediką, bet ir kelių kadencijų 
Anykščių rajono tarybos narį, tad, 
ko gero, natūralu, kad mūsų po-
kalbis prasidėjo nuo politikos. Šį 
kartą kalbėjomės apie sveikatos 
politiką.

,,Šie metai man, kaip gydytojui, 
įsiminė Sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymais dėl vaistų kompen-

savimo. Kompensavimo tvarka 
keičiasi kas tris mėnesius - vieni 
vaistai iš kompensuojamųjų sąra-
šo išbraukiami, kiti į jį įtraukiami. 
Visą laiką reikia sekti, ar tas vais-
tas kompensuojamas, ar jau nebe. 
Žmonėms dėl to ir problemų kyla, 
nes dažnas yra pripratęs prie tam 
tikros vaistų pakuotės ir po visų 
pokyčių būna pasimetę, kokius 
vaistus jiems vartoti.

Aišku, sveikatos politikoje 
yra ir teigiamų dalykų. Vais-
tai labai ženkliai atpigo“, - sakė 
R.Bukelis.

Šeimos gydytojas sakė pastebin-
tis, kad žmonės vis labiau domisi 
sveika gyvensena, tačiau dažniau 
pasikliauja vaistais. ,,Dabar per 
žiniasklaidą nuolat akcentuoja-
ma sveika gyvensena. Žmonės ir 
manęs paklausia, ar, pavyzdžiui, 
sveika valgyti lašinius, ką galima 
valgyti, ko geriau atsisakyti. Ma-
tyti, kad tai žmonėms įdomu. Vis-
gi mano patirtis rodo, kad sveika 
gyvensena yra antrame plane. 
Žmonės linkę vartoti vaistus, o ne 
patys dėti pastangas, kad tų vaistų 
jiems reikėtų vartoti mažiau“, - 
kalbėjo R.Bukelis.

Šeimos gydytojas R.Bukelis pa-
sidžiaugė, kad dabar daugelį pa-
cientų problemų galima išspręsti 
nuotoliniu būdu, jiems visai nebū-
tina kas mėnėsį varstyti gydytojo 
kabineto durų.

,,Vadovaujuosi savo darbe tokia 
taisykle, kad lėtinėmis ligomis 
sergantis pacientas, vartojantis 
vaistus, dažnai pas gydytoją ne-
lakstytų. Išrašau receptą trims 
mėnesiams, bet visada įspėju, 
kad jei kažkas nutiks per tą lai-
ką, būtinai pas mane apsilankytų. 
Neturėtų taip būti, kad pacientas 
pas gydytoją ateina dvylika kartų 
per metus, pasako, kad jam viskas 
gerai, o pagrindinis apsilankymo 
tikslas - išrašyti receptą vaistams. 
Dažnai pacientų problemas gali-
ma išspręsti ir telefonu. Žmogui 
kartais tereikia gydytojui užduoti 
keletą klausimų, kurie nėra susiję 
su vaistų skyrimu, pacientas nori 
tik pasikonsultuoti. Tačiau yra ir 
tokių žmonių, kuriems kas mėnė-
sį būtinai reikia pamatyti gydytoją 
ir nuo to jie pasijunta geriau. Tai 
daugiau psichologiniai dalykai“, - 

aiškino R.Bukelis.
,,Anykštos“ skaitytojai R.Bukelį 

yra išrinkę populiariausiu šeimos 
gydytoju. Kaip to pasiekti, koks 
gydytojas yra geras žmonėms?

,, Mano supratimu, šeimos gy-
dytojas turi būti ne tik tas, kuris 
skiria pacientui vaistus. Žmonėms 
dažnai reikia dėmesio. Aš niekada 
neklausiu paciento, kuo jis skun-
džiasi. Mes pradedame kalbėtis 
apie gyvenimą, o apie tai kalbė-
damasis, sužinau ir tai, kokiomis 
sveikatos problemomis žmogus 
skundžiasi“, - sakė R.Bukelis.

Didžiųjų metų švenčių proga 
R.Bukelis linkėjo sveikatos.

,,Ko medikas gali palinkėti - 
aišku, kad sveikatos, o ypač - ko-
legoms. Medikai savo sveikatos 
nežiūri ir negyvena taip, kaip to 
moko savo pacientus. Pirmiausia 
dėl to, kad tenka daug dirbti. Bus 
medikas sveikas, bus ir jo pacien-
tai sveikesni - toks mano šūkis“, 
- šypsojosi R.Bukelis.

Geriau jaustis padeda ir  
artimesnis bendravimas

Greitosios medicinos pagalbos 
slaugos specialistė Laimutė Dilie-
nė pasakojo, kad šiais metais jos 
darbe buvo ir nekasdienių situa-
cijų.

,,Smagu, kad šiais metais kaip 
niekad gausiai Anykščių rajono 
gyventojams teikiantys būtinąją 
medicinos pagalbą specialistai 
dalyvavo ir tobulino savo žinias 
savižudybių prevencijos pro-
gramose, gilino savo praktinius 
įgūdžius vaikų reanimacijos bei 
vaikų traumų pagalbos teikimo 
kursuose. Teikiant medicinos pa-
galbą skubiais atvejais, greitosios 
medicinos pagalbos brigadoje la-
bai svarbus komandinis darbas, 
tad kartu dirbantys skubiosios 
medicinos pagalbos slaugos spe-
cialistai ir vairuotojai teikė pagal-
bą pacientams įvairių susirgimų, 
nelaimingų atsitikimų metu, esant 
kritinėms būklėms ir... priimant 
greitosios medicinos pagalbos au-
tomobilyje gimusį mažą žmogutį. 

Asmeniškai man šie metai ypa-
tingi tuo, kad sutikti žmonės bei 
kolegos darbe suteikė galimybę 
geriau  pritaikyti savo žinias, pa-
laikė ir pasitikėjo atliekant užduo-
tis. Manau, kad mūsų greitosios 
medicinos pagalbos komanda, 
įstaigos administracijos bei ūkio 
dalies darbuotojai įdėjo daug pa-
stangų, kad būtų kuo geriau su-
teikta medicinos pagalba rajono 
gyventojams, kad būtų surasti 
racionaliausi sprendimai įvairiose 
situacijose“, - kalbėjo L.Dilienė.

Kaip ir kasmet, Anykščių grei-
toji medicinos  pagalba šiemet su-
laukė pagalbos iš savanorių.

,,Jau kelinti metai  greitosios 
medicinos pagalbos kolektyvui 
padeda savanoriaujantys jaunuo-
liai. Ypač smagu tada, kai jie, 
vykstantys ir teikiantys pagalbą 
pacientams kartu su medikais, 
supranta, kad šis darbas jau yra 
ir bus jų tolesnio gyvenimo dalis, 
kad jiems patinka padėti žmonėms 
sunkiausiose gyvenimo situacijo-
se, aukojant savo sveikatą ir laiką. 
Greitosios medicinos pagalbos 
kolektyvui tai didelė pagalba, 
nes tada vykstančioje brigadoje 
jau yra trys nariai, o sunkiose si-
tuacijose reikalingos kiekvienos 
rankos. Mokant jaunimą pagalbos 
teikimo įgūdžių, nėra jokių sun-

kumų, nes norintys patys išmokti 
žmonės teikia tik geras emocijas. 
Smagu matyti, jog jauniems žmo-
nėms patinka šita profesija, yra 
kam perduoti sukauptas žinias, 
praktinius, jau mūsų įtvirtintus  
dalykus. Taip pat mokinamės ir 
mes patys iš jų kitokio, naujesnio 
požiūrio, tad nauda abipusė ir nuo 
to mūsų  pacientams tik geriau“, 
- džiaugėsi greitosios medici-
nos pagalbos slaugos specialistė 
L.Dilienė.

Paprašyta pasidalyti patarimais, 
L.Dilienė sakė: ,,Daug mūsų tar-
nybos kvietimų yra pas vienišus, 
atokiai ar net daugiabučiuose po 
vieną gyvenančius pacientus, tad 
norėtųsi savųjų artimesnio ben-
dravimo su vyresniais žmonėmis. 
Šiems pacientams saugumas ir 
žinojimas, kad yra ne vieni, pa-
dėtų išvengti susirgimų paūmėji-
mų. Taip pat, gyvenant tokiame 
gražiame mieste ir jo apylinkėse, 
siūlyčiau daugiau judėti, naudo-
tis įrengtais treniruokliais, takais, 
vaikščiojant tiesiog pasidžiaugti 
gražiais vaizdais. Svarbu labai di-
delė atida, atsargumas vairuojant 
automobilius, pėstiesiems einant 
per perėjas, lipant slidžiais laip-
tais. Daug nelaimingų atsitikimų 
įvyksta dirbant su elektrinėmis 
pjovimo ar gręžimo priemonėmis, 
todėl reiktų dirbti neskubant, ne-
galima nuimti apsauginių gamy-
klinių įtaisų.“

Artėjančių švenčių proga 
anykštėnams L.Dilienė linkėjo: 
,,Pirmiausia būti sveikiems – ir 
rajono gyventojams, ir kolegoms. 
Taip pat norisi palinkėti optimiz-
mo, šypsenos veide, pozityvaus 
požiūrio ir tolerancijos kitam 
žmogui.“

Įstaigoje daug pozityvių 
pokyčių

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro gydytoja odon-
tologė Loreta Survilienė džiaugėsi, 
kad įstaigoje šiemet buvo pradėta 
labai daug pozityvių pokyčių.

,,Labai džiaugiuosi, jog buvo 
įsigyta nauja pažangi odontologinė 
įranga, įdarbintos burnos higienis-
tės, aprūpintos visomis reikalin-
gomis darbui priemonėmis, raci-
onaliai ir apgalvotai sprendžiami 
klausimai, siekiant optimizuoti 
odontologinių paslaugų prieina-
mumą rajono gyventojams. Ir tai 
tik pradžia...“ - optimistiškai nutei-
kė L.Survilienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre dirbantys medi-
kai sulaukia daugybės anykštėnų 
teigiamų atsiliepimų, dažnai pa-
dėkas jiems žmonės pageidauja 
išspausdinti ,,Anykštos“ laikraščio 
puslapiuose.

,,Geras ir tarp pacientų populia-
rus gydytojas aklai nesivadovauja 
hierarchijos principais, o siekia ly-
giaverčio, nuoširdaus,  empatiško 
santykio su pacientu“, - kas lemia 
žmonių simpatijas ir pasitikėjimą 
medicinos darbuotojais, paaiškino 
L.Survilienė.

Artėjančių švenčių proga gy-
dytoja odontologė L.Survilienė 
linkėjo kalėdinės rimties ir susi-
kaupimo, šilumos ir ramybės bei 
prasmingų darbų, o paparašyta pa-
sidalyti pačiu efektyviausiu svei-
katą stiprinančiu patarimu sakė: 
,,Mano manymu, visada gelbsti 
saikas ir sveikas protas.“

-ANYKŠTA

Šeimos gydytojas Rimondas 
Bukelis pastebėjo, kad daž-
nai geriau pasijusti pacien-
tams padeda nuoširdus po-
kalbis su jais.

Šeimos gydytojas Eimantas 
Brazaitis pataria visose gy-
venimo situacijose laikytis 
saiko.

Greitosios medicinos pagal-
bos slaugos specialistė Lai-
mutė Dilienė anykštėnus ragi-
na daugiau judėti ir džiaugtis 
Anykščių kraštovaizdžiu.
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„Kiek drėgmės... Pavasarį visada 
atidarom langus, gerai išvėdinam. 
Aš pati labai retai kada beatvažiuo-
ju čia“, – pasakojo 90 metų perko-
pusi miela senolė. 

Pasiteiravus apie visą A. Šleikaus 
sukauptą medžiagą, daiktus, Sofija 
pasakojo, kad daugumą daiktų po 
vyro mirties 2018-iais jie atsivežė į 
Kavarską: „Čia, kieme, vyras buvo 
pasistatęs atskirą erdvę kūrybai. 
Šiek tiek juokaudamas sakydavo: 
„Čia bus mano paveikslų galerija. 
Tai štai ten esam sudėję didžiąją 
dalį medžiagos iš to muziejaus. Kai 
ką namuose saugom“. 

Ant kartono lakštų iki šiol yra iš-
likusios suklijuotos serijos: „Sirvy-
dai ir sirvydiečiai“, „Seno XVIII–
XIX amž. Sirvydų kaimo planas“, 
„Senoji sirvydiečių karta. Jie mūsų 
prisiminimuose“, „Spauda apie Sir-
vydus“, „Sirvydiečių susitikimai“, 
„Mirtys Sirvyduose“. 

Pasak pašnekovės, nėra buvę, kad 
kas nors iš Anykščių bibliotekos ar 
savivaldybės pasiteirautų dėl su-
kauptos ir nykstančios medžiagos...  

Lituanisto Antano Šleikaus 
sodyboje veikė K. Sirvydo 
muziejus

 
Pedagogas, literatas, tautodaili-

ninkas A. Šleikus Sirvydų kaime, 
savo gimtojoje sodyboje, 2013 me-
tais buvo įkūręs muziejų.

 „Antanas pats vienas rodė didelę 
iniciatyvą – iki muziejaus atidary-
mo kruopščiai rinko, kaupė medžia-
gą ne tik apie K.Sirvydą, bet ir apie 
visus kitus sirvydiškius, nes kelios 
šeimos turėjo tą pačią pavardę. Juk 
buvo net trisdešimties kiemų kai-
mas, kurio pavadinimas taip pat 
galėjo kilti nuo pavardės Sirvydas. 
Antanui Šleikui, kaip literatui, šis 
muziejus buvo labai svarbus ir bran-
gus. Pats ten viską tvarkė, švarino, 
taisė, surinko ir išdėliojo senovinius 
daiktus, menančius tuos laikus. Jis 

labai rūpinosi tuo muziejumi. Anta-
nas Šleikus, rinkdamas duomenis, 
domėjosi viskuo:  senove, tuo, kaip 
gyveno sirvydiškiai, kiek jų, jau iš-
ėjusiųjų į kitą pasaulį. Bendravo su 
mokslininkais. Viską pats klijuoda-
vo, sistemindavo, ranka braižydavo 
schemas, planus. Buvo suorgani-
zavęs kraštiečių sambūrį -  įvyko 
keletas tokių sambūrių. Amžinatilsį 
mano vyras buvo kreipęsis į Anykš-
čių rajono savivaldybę dėl lėšų sky-
rimo muziejui įkurti, tačiau jų ne-
buvo skirta. Daug buvo įdėta vyro 
pastangų, darbo, bet jokio ramsčio 
nebuvo, jokios pagalbos dėl muzie-
jaus taip ir nesulaukė. Gaila, bet da-
bar tas namas stovi tuščias“, – pasa-
kojo šviesaus atminimo A. Šleikaus 
žmona Sofija. 

Paprašyta trumpai papasako-
ti apie savo vyro nueitą gyveni-
mo kelią, puikios atminties Sofija 
prisiminė faktus iš jo biografijos 
ir karjeros: „Antanas gimė Sirvy-
duose, Kavarsko valsčiuje. Mokėsi 
Dabužių pradžios mokykloje, po to 
– Kavarsko vidurinėje mokykloje. 
Jis buvo žodžio meistras – lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojas, ėjo 
vadovaujamas pareigas Ukmergės 
mokyklose, buvo Kavarsko viduri-
nės mokyklos direktorius.

 Rašė tekstus, kūrė eilėraščius. 
Yra išleidęs keletą poezijos rinki-
nių. Eilėraščius spausdino rajoninė-
je ir respublikinėje spaudoje. Daug 
tapė. Jo tapyboje – Kavarsko mies-
telio peizažai, natiurmortai, keletas 
darbų religine tamatika.

 Iki pat gyvenimo pabaigos rūpi-
nosi Sirvydo muziejumi. 2018-ųjų 
balandį Antanas atgulė Amžinojo 
poilsio. Nuo tada tas muziejus buvo 
pamirštas. Nežinau, bet jei išėjusieji 
ten, amžinybėje, mato dabartinį gy-
venimą žemėje, tai Antanui turėtų 
būti tikrai sunku dėl neišsaugoto, 
tuščio ir apleisto muziejaus – juk jis 
tiek daug atidavė savęs, tiek įdėjo 
pastangų, darbo. Ko gero, pritrūko 
bent kažkokio, nors minimalaus, 
ramsčio iš valdžios atstovų. Niekas 

niekada nepaklausė, nepasidomėjo, 
nieko nepatarė, – apgailestavo So-
fija. Ir tęsė: – Beje, Antanas labai 
norėjo būti palaidotas Dabužių ka-
pinėse. Vis dėlto, pasitarusi su vai-
kais, įvertinusi visas realias galimy-
bes dėl kapų lankymo ir priežiūros, 
nutariau vyrą palaidoti čia, Kavars-
ke. Be to, ten, Dabužiuose, ir vietos 
šalia jo tėvų nebebuvo“. 

Apie Konstantiną Sirvydą

Konstantinas Sirvydas – teolo-
gas, filosofas, rašytojas, kalbinin-
kas, pamokslininkas, pirmojo lie-
tuvių kalbos žodyno ir pirmosios 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje išleistos originalios lietuviš-
kos knygos autorius. K. Sirvydas 
laikomas pirmuoju stambiu lietu-
vių kalbininku. XVII a. jis buvo 
geriausias lietuvių kalbos žinovas. 

Literatūros istorikai ilgai disku-
tavo, kur tiksliai gimė K. Sirvydas, 
didis ir daug nusipelnęs Lietuvių 
raštijai žmogus. 

Mokytojo vienuolio jėzuito raš-
tuose aptikę ryškius Rytų aukš-
taičių tarmės ženklus, tyrinėtojai 
spėjo, kad leksikografas gimė ba-
jorų šeimoje Sirvydų dvare, greta 
Anykščių. Jo gimimo metai nėra 
tiksliai nustatyti, manoma, kad tarp 
1578 ir 1581 metų, dažniausiai ci-
tuojami 1579-ieji. Mokėsi penkia-
klasėje Vilniaus jėzuitų kolegijoje, 
1598 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. 
Studijavo Rygos, Tartu, Nesvy-
žiaus, Pultusko jėzuitų kolegijose 
ir Vilniaus universitete. 

Tapo šio universiteto profesoriu-
mi, dėstė teologiją, Šventąjį Raštą. 
Nuo 1610 m. sakė lietuviškus pa-
mokslus Vilniaus Šv. Jonų bažny-
čioje, taip pat lenkiškai pamoks-
lavo Šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
Katedroje. Tarp amžininkų garsėjo 
kaip puikus teologas: kai sekma-
dieniais ir per šventes viešai aiš-
kindavęs Šventąjį Raštą, jo pasi-
klausyti susirinkdavusi sausakimša 
Šv. Kazimiero bažnyčia.

 Mirė 1631 m., būdamas 51-erių, 
nuo tais laikais nepagydomos ligos 
– džiovos. 

Pirmasis lietuvių kalbos 
žodynas

K. Sirvydas tęsė Mikalojaus 
Daukšos ir Žemaičių vyskupo 
Merkelio Giedraičio darbus, sten-
gėsi įgyvendinti jų skelbtą lietu-
vių kalbos stiprinimo ir gaivinimo 
viešajame gyvenime programą. 
Siekdamas, kad tėvų šneka taptų 
plačiai, visose gyvenimo srityse 
vartojama rašto kalba, ją sistemi-
no, normino, tobulino. 

Jis parengė ir apie 1620 m. iš-
leido pirmąjį lietuvių kalbos žo-
dyną, kuris greičiausiai vadinosi 
Lotyniškų ir lietuviškų žodžių 
aruodu (Promtuarium dictionum 
Latinarum et Lituanicum). Greta 
lietuviškų žodžių „aruode“ (ge-
riau – vadove) buvo pateikti ir jų 
lenkiški bei lotyniški atitikmenys. 
Vienintelis išlikęs ir Maskvos 
centriniame valstybiniame senųjų 
aktų archyve saugomas šio leidi-
nio egzempliorius yra defektuotas 
– be pradžios ir pabaigos. Iš esmės 
jį perdirbęs ir papildęs, 1631 m. 
Sirvydas žodyną išleido antrą kar-
tą. Dabar jo darbas vadinosi Trijų 

kalbų žodynu (Dictionarium trium 
linguarum). Svarbu tai, kad šiuo 
žodynu autorius įvedė į literatūri-
nę kalbą paties ir kitų autorių su-
kurtus žodžius, tebevartojamus ir 
šiandien (pavyzdžiui, mokytojas, 
gydytojas, iškalba, pratarmė). 

Jėzuitų istorikai yra minėję Sir-
vydo 1630 m. parašytą pirmąją lie-
tuvių kalbos gramatiką – Lietuvių 
kalbos raktą (Clavis linguae litu-
anicae). Deja, nėra išlikęs nei šis 
veikalas, nei daugiau žinių apie jį. 
Taigi, K.Sirvydas lietuvių kalbai 
siekė padėti mokslinius, akademi-
nius pamatus, o žodžiams suteikti 
labiau apibrėžtas reikšmes. Jis ne 
tik iš gyvosios bei raštų kalbos 
rinko, bet ir kūrė lietuvišką žo-
dyną, darė jį tinkamą įvardyti su-
dėtingam XVII amžiaus žmogaus 
pasauliui, to laiko visuomenės gy-
venimui.

Konstantino Sirvydo indėlis į 
kalbotyrą 

Dalis K.Sirvydo sukurtų nau-
jadarų vartojami ir šiandien: tai-
syklė, spaustuvė, pratarmė, me-
dvilnė, pardavėjas. Kiti neprigijo, 
pvz.: protomeilė (filosofija), vai-
kavedys (pedagogas), ženkladarė 
(fantazija), paniūrystė (melancho-
lija). Tarp 10 000 lietuviškų žo-
džių pateikta nemaža reikšmingų 
politinio, visuomeninio ir dvasi-
nio gyvenimo sąvokų.

Lietuvių kalba pristatyta ne tik 
kaip valstiečių, žemdirbių ben-
dravimo priemonė, bet ir kaip 
galima intelektinio bei politinio 
gyvenimo kalba. Seimą Sirvydas 
siūlė vadinti sueiga, vietinį bajorų 
seimelį – susiėjimu, pilietį – gy-
ventoju, tėvynę – tėvykščia, tau-
tą – gimine. Jis skyrė valstybės 
ir respublikos sąvokas: valstybė, 
pasak jo, vadintina „viešpatyste“, 
o respublika – „bendryste, visiš-
kyste, visatine“ (bendruomene, 
visuomene). Politikai, anot jo, esą 
skirtingi: prastą politiką, pseu-
dopolitiką reikėtų vadinti „piktu 
politiku“, o gerą politiką – „geru 
ažuveizdėtoju visotimu“ (geru 
viešų reikalų tvarkytoju). Žodyne 
išskirtas ir visuomeniškai aktyvus 
asmuo: tai – „visotimis žmogus“. 
Dvasinį gyvenimą Sirvydas nusa-
kė lietuviškais žodžiais: gėrybė 
(gerumas, dorybė), palaima, lai-
mybė, laimė, kančia, sielavartas 
(sielvartas), buitis (būtis), būkla 
(būtis), sančius (būtis), nebuitis 
(nebūtis), dvasia, dvasas (siela), 
gailė (gailestis), gailybė (pyktis), 
garbingystė, gėrius (džiaugsmas), 
laisvė, meilė, meilelė, meilybė, 
padūksis (viltis), pajauta, sąžinia, 
šventybė.

K.Sirvydas parengė ,,Punktus 
sakymų Dievo žodžio“ – pamoks-
lų santraukų, „punktų“, rinkinį – 
,,Postilę“. Pats K.Sirvydas gyve-
no taip, kaip kitus mokė. Garsėjo 
nepaprastu darbštumu. Bičiuliams 
nerimaujant, kad tiek daug dirb-
damas galįs pakenkti savo sveika-
tai, atsakydavęs, jog ir „gyvenąs 
tam, kad visomis jėgomis dirbtų 
Dievo garbei“. ,,Punktus sakymų“ 
rašė jau sunkiai sirgdamas. Mirė 
greičiausiai džiovos pakirstas. 
Prieš mirtį artimiesiems pasakojo, 
jog sapno regėjime Jėzuitų ordino 
įkūrėjas šv. Ignacas kvietęs jį dan-

gun, į savąją draugiją.
Konstantino Sirvydo indėlis į 

LDK kultūrą, visuomenės forma-
vimą buvo didžiulis. Su K. Sir-
vydu neabejotinai susijusi litua-
nistikos mokslo pradžia Vilniaus 
universitete, todėl lietuvių raštijos 
pradininko atminimui įamžinti 
Vilniuje yra skirtas skersgatvis. 
Dabužiuose 1989 m. devynmetei 
mokyklai buvo suteiktas Kons-
tantino Sirvydo vardas (2010 m. 
skyrius buvo uždarytas); yra K. 
Sirvydo gatvė, stovi skulptoriaus 
Jono Žuko sukurtas paminklas di-
džiajam lietuvių kalbos kūrėjui ir 
puoselėtojui. 

Vieta paminklui rasta, o kur 
saugoti buvusius muziejaus 
eksponatus? 

Anykščių rajono savivaldybė 
pasirūpino, kad restauruotas puoš-
nesnis ir ilgaamžiškesnis pamin-
klas K. Sirvydui būtų pastatytas 
Dabužiuose (10 km. į vakarus nuo 
Anykščių), ant pakiliausios vietos 
– aptvertame Kristaus Žengimo į 
dangų bažnyčios šventoriuje. 

Kavarsko seniūnijos duomeni-
mis, Dabužių II kaime gyvena 34 
asmenys, Dabužių I kaime – 203 
asmenys, deklaravę gyvenamą-
ją vietą. Dabužių bažnytkaimyje 
daugiausia gyventojų būta 1979 
metais – net 373. 

Akmeninę paminklo koloną 
skrodžia besiritanti ašara, o me-
talinės atverstos knygos puslapyje 
įrašyti  prasmingi K. Sirvydo žo-
džiai gimtojo krašto tarme „Pažin-
kig, žmogau, kas esi: kaip didis ir 
kaip brungus“. 

 „Paminklas nuo 2009 metų yra 
saugioje šventoriaus aplinkoje. Ši 
meninė kompozicija yra pagarbos 
ženklas Konstantinui Sirvydui. 
Šventoriuje esančio paminklo 
aplinka visada prižiūrima. Tikin-
tieji, rinkdamiesi į atlaidus ar di-
desnes katalikų šventes, papuošia 
paminklo papėdę gėlėmis, foto-
grafuojasi. Juo labiau kad šiemet 
paminėjome 440-ąsias iškiliojo 
kalbininko gimimo metines. Ne 
vienas nusilenkė Sirvydui ir pasi-
lenkė prie knygos“, – teigė  klebo-
nas, dek. kan. Petras Baniulis. 

Dabužių bendruomenės pirmi-
ninkė Asta Uselienė ir aktyvus 
jos narys Egidijus Peldžius teigė 
svarstę galimybę priimti likusius 
išsaugotus eksponatus iš buvusio 
K. Sirvydo muziejaus. 

„Mūsų bendruomenės namuose 
tikrai atsirastų vietos, jei ponia 
Sofija Šleikuvienė ir jos vaikai su-
tiktų visa tai padovanoti  Dabužių 
bendruomenės muziejui. Nedide-
liame muziejuje šiuo metu turime 
medžiagos, kurią esame gavę iš 
centrinės bibliotekos, be to, čia 
eksponuojami Vaclovo Tučinsko 
drožiniai ir kiti darbai, turime ver-
tingos kopijuotos informacijos“, – 
pasakojo A.  Uselienė. 

 „Žinoma, gaila, kad muziejaus 
Sirvyduose nebeliko. Tai nea-
bejotinas ženklas, kad per maža 
dėmesio parodyta ne tik mūsų 
kraštiečiui Sirvydui, bet visam 
Sirvydų kaimui. Retas kuris iš tu-
ristų nepasuktų 10 kilometrų nuo 
Anykščių ir nenorėtų apsilankyti 
Sirvydo muziejuje. Taip, tai me-
namoji raštijos pradininko gimi-
mo vieta, bet mums, vietiniams, 
tikrai svarbu saugoti rašytojo at-
minimą. Tikimės, kad rasim išei-
tį, aptarsim, kaip visa tai, ką sau-
go ponia Šleikuvienė, galėtų būti 
panaudojama“, – kalbėjo Dabu-
žių bendruomenės pirmininkė A. 
Uselienė. 

Dabužių bendruomenės pirmininkė Asta Uselienė ir aktyvus jos 
narys Egidijus Peldžius mielai priimtų likusius išsaugotus eks-
ponatus iš buvusio K. Sirvydo muziejaus ir saugotų juos ben-
druomenės namuose. 

Konstantinas Sirvydas - paminklas 
perkeltas, o muziejus nunyko 
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MOZAIKA

įvairūs

siūlo darbą

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.

Nuoma

Išnuomoja butą bendrabutyje.
Tel. (8-627) 06592.

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.

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

Tel. (8-699) 65148.

Atlieka vidaus apdailos, dažymo, 
laminato ir plytelių klojimo, daily-
lenčių kalimo, durų dėjimo, gipso 
montavimo, griovimo darbus.

Tel. (8-676) 48336.

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

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

Valo kaminus, krosnių angas, 
atlieka įvairius santechnikos, re-
monto darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-685) 10959.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

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

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.

Reikalingas darbininkas meis-
tras prie automobilių su gyvenama 
vieta Kaune.

Tel. (8-648) 46602. 

Reikalingi: šėrikė (-as) ir mel-
žėja (-as) prižiūrėti 20 karvių. 
Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. gruodžio 19 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti savo 

artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai Tel. (8-686) 33036.

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.

D. Trumpas patarė Gretai 
Thunberg „atsipalaiduoti“ ir 
pažiūrėti filmų

 JAV prezidentas Donaldas Trum-
pas ketvirtadienį sukritikavo žur-
nalo „Times“ sprendimą išrinkti 
Gretą Thunberg 2019-ųjų metų as-
menybe, pareiškęs, kad šiai švedei 
paauglei reikėtų „atsipalaiduoti“ ir 
eiti pažiūrėti filmą.

„Labai juokinga. Greta turi pa-
dirbėti, spręsdama savo pykčio 
tramdymo problemą, o tada nueiti 
pažiūrėti kokį nors gerą seną filmą 
su draugu! Atsipalaiduok, Greta, 
atsipalaiduok!“, – parašė jis tvite-
rio komentare.

Ir po kelių minučių sulaukė 
G. Thunberg atsako. Ji pakeitė 
savo paskyros socialiniame tinkle 
„Twitter“ duomenis: „Paauglė, 
spendžianti savo pykčio tramdymo 
problemą. Šiuo metu atsipalaida-

vusi ir žiūrinti seną gerą filmą su 
draugu.“

Trečiadienį žurnalas „Time“ 
įvardijo 16-metę, pernai pradėjusią 
visą pasaulį apėmusį aplinkosau-
ginį judėjimą prieš klimato kaitą 
„Penktadieniai už ateitį“, kaip gal-
būt būsimą Nobelio taikos premi-
jos laureatę. 

Socialiniai tinklai gana greitai 
sureagavo į D. Trumpo komentarą. 
Daugelis JAV prezidento kritikų 
užsipuolė jį dėl „patyčių“, nors kai 
kurie daug sekėjų turintys tviterio 
vartotojai stojo į prezidento pusę. 

„Yra priežastis, kodėl neleidžia-
me jaunesniems nei 35 metų žmo-
nėms kandidatuoti į prezidentus. 
Greta yra geras pavyzdys“, – para-
šė Scottas Adamsas, komiksų „Dil-
bertas“ kūrėjas. 

G. Thunberg išgarsėjo savo 
ugningomis kalbomis, skirtomis 
pasaulio lyderiams. Kaip tik tą 

dieną kalbėdama Madride vyks-
tančioje Jungtinių Tautų klimato 
konferencijoje ji apkaltinto turtin-
gąsias valstybes išradinėjant nau-
jus būdus, kaip išvengti šiltnamio 
efektą sukeliančios taršos mažini-
mo, ir pavadino jų pastangas „klai-
dinamomis“.

Ko gero įspūdingiausiame savo 
pasirodyme JT viršūnių susitikime 
dėl klimato kaitos Niujorke rugsė-
jo mėnesį G. Thunberg į pasaulio 
lyderius kreipėsi žodžiais „Kaip 
jūs drįstate“, apkaltindama  juos 
išduodant jos kartą savo nesuge-
bėjimu išspręsti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo į atmos-
ferą problemos. 

Indonezijos urve aptiktas 
galimai seniausias žinomas 
vaizduojamojo meno kūrinys

Viename Indonezijos urve esan-
tis piešinys, vaizduojantis medžio-
klės sceną, gali būti seniausias 
pasaulyje vaizduojamojo meno 
kūrinys, sukurtas beveik prieš 44 
tūkst. metų, o šis atradimas byloja 
apie regione gyvavusią pažangią 

kultūrą, rodo naujas tyrimas.
Prieš dvejus metus Sulavesio 

saloje rastas 4,5 metro pločio pa-
veikslas vaizduoja laukinius gy-
vūnus, persekiojamus medžiotojų 
pusiau žmonių, iš pažiūros apsi-
ginklavusių ietimis ir virvėmis, sa-
koma trečiadienį žurnale “Nature” 
paskelbtoje studijoje.

Australijoje veikiančio Griffitho  
universiteto mokslininkų grupė nu-
rodė, kad jos panaudotas datavimo 
metodas patvirtina, jog šis piešinys 
ant klinčių yra sukurtas mažiausiai 
prieš 43 900 metų, vėlyvojo paleo-
lito laikotarpiu.

„Ši medžioklės scena, kiek ži-
nome, dabar yra vėliausias istorijų 
pasakojimo atvaizdais pavyzdys 
ir ankstyviausias vaizduojamojo 
meno kūrinys pasaulyje”, - rašo 
tyrėjai.

Anksčiau kitas Borneo salos 
urve aptiktas gyvūno piešinys buvo 
pripažintas esantis mažiausiai 40 
tūkst. metų senumo, o 2014 metais 
tyrėjai Sulavesyje rado prieš 35 
tūkst. metų sukurtą vaizduojamojo 
meno pavyzdį.

„Anksčiau niekada nesu matęs 

nieko panašaus, - “Nature” sakė 
Griffitho universiteto archeologas 
Adamas Brummas. - Noriu pasa-
kyti, kad šiame regione matėme 
šimtus uolų tapybos vietų, bet dar 
niekada nematėme nieko panašaus 
į medžioklės sceną.”

Daug metų manyta, kad pirmieji 
urvų piešiniai buvo sukurti Euro-
poje, bet atradimai Indonezijoje šį 
įsitikinimą pakeitė.

Vien Sulavesyje rasti mažiausiai 
242 urvai arba užuoglaudos, ku-
riuose esama senovinės tapybos; 
be to, kasmet atrandama naujų vie-
tų, nurodė tyrėjai.

Vėliausiai datuotame piešinyje 
vaizduojami gyvūnai veikiausiai 
yra laukinės kiaulės ir nedideli 
buivolai. Tuo metu medžiotojai 
nupiešti rudai raudona spalva ir 
pavaizduoti su gyvūnų, įskaitant 
paukščius ir roplius, galvomis.

Pusiau žmonės, pusiau gyvūnai, 
mitų tyrėjų vadinami teriantropais, 
rodo, kad šio regiono ankstyvieji 
gyventojai gebėdavo įsivaizduoti 
tikrovėje neegzistuojančius daly-
kus, sako mokslininkai.

-BNS
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Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

B R A N G I A I
 perkame arba nuomojame

 žemės ūkio paskirties žemę
 Skiemonių kadastrinėje 

vietovėje.
Tel. (8-630) 72592.

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 - butą Anykščiuose. 
Tel. (8-673) 51558.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

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.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių m. ir gerą sody-
bą Anykščių r. 

Tel. (8-684) 02025. 

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.

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

Tel. (8-671) 92942.

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.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

Tel. (8-656) 97937.

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.

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

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

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Karvę.
Tel. (8-625) 88791.

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. 

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METų, KARVES, 
GALVIJų PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.
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anekdotas

oras

+2

+3

mėnulis
Gruodžio 14 - 16 d. - pilnatis

Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, 
Kintvilė.

šiandien

gruodžio 15 d.

gruodžio 16 d.
Albina, Vygaudas, Audronė, 
Algina, Alina, Adas.

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!

Juozas motinai: 
- Užmušiau septynias muses - 

keturias moteriškos lyties ir tris 
vyriškos. 

- Iš kur tu žinai jų lytį? 
- Na, trys tupėjo ant alaus 

butelio, o keturios - ant veidro-
džio...

***
Jaunas literatas siunčia savo 

pirmąjį romaną į leidyklą. Po 
dviejų savaičių ateina atsaky-
mas: „Deja, mes negalime pirkti 
jūsų popieriaus, jis jau yra pri-
rašytas“.

***
Sumuštinis visada krenta 

sviestu į apačią. Katė visada 
krenta ant letenėlių. O kaip būtų, 
jei kristų katė su sviestu ištepta 
nugara?

***
Žinutė nuo merginos buvu-

siam vaikinui: „Šiandien geriu. 
Nekelk ragelio!“

***
- Kaip vadinamas žmogus, ne-

skiriantis spalvų?
- Daltonikas.
- O skiriantis?
- Rasistas.

***
Viršininkas pavaldiniui:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų paliepimą.
- Bet aš nieko neliepiau.
- O aš nieko ir nedarau.

***
Psichiatrinė ligoninė. Gydyto-

jas eina koridoriumi ir mato, kaip 
ligonis tempia žeme už virvutės 
pririštą dantų šepetėlį.

„Tuoj sakys, kad šunį vedžio-
ja,“ - pagalvoja gydytojas ir klau-
sia:

- Ką čia veiki?
- Dantų šepetėlį tempiu už vir-

vutės, - išsišiepęs atsako ligonis.
Gydytojas pakraipė galvą ir 

nuėjo, o ligonis šepetėliui:
- Cha, gerai mes čia jį apga-

vom, Murziuk!

Amiliutė ruošiasi tapti budinčia globėja
jau čia pat Advento metas.
Amiliutė skuba, mato - 
Daug darbų nepadaryta,
Lekia, bėga nuo pat ryto:

Reikia gryčią sutvarkyti,
Apsikuopti, išvalyti
Viską, ką vis atidėjo,
Ką apleido, nes tingėjo

juk ateina šventas laikas,
Kai kiekvienas tarsi vaikas
Ima laukti dovanų
Ir stebuklų didelių.

O be to, jinai girdėjo -
Reikia budinčio globėjo:
Anykščiuos per daugel metų
Šito darbo visi kratos.

ji tikrai dar nesugriuvus,
Neišplerus, nesušniurus -
Kožną mokanti užjausti,
Prie širdies meiliai priglausti.

Netgi motina Teresė 
Apkabintų ją it sesė , -
jei kam stinga atjautos,
Amiliutė tą paguos.


