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Paskelbtas gydymo įstaigų reitingas
Robertas ALEKSIEjūNAS
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Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata Steniulienė  sakė, kad prevencinių 
programų vykdymas įstaigoje gerėja, todėl ateityje reitingo rezultatai gerės. 3 psl.

Sveikatos apsaugos minis-
terija pradėjo gydymo įstaigų 
reitingavimą. Jame dalyvauja 
409 valstybinės ir privačios 
gydymo įstaigos, turinčios 
sutartis su ligonių kasomis. 
Reitingas skelbiamas Valsty-
binės ligonių kasos interneto 
svetainėje. Pirmąsias pozici-
jas reitinge užima privačios 
medicinos įstaigos. 

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centras tarp 
409 gydymo įstaigų yra 394-
oje vietoje.

Nuolatinis transas

Iš juodo vargo prispaustų 
ūkininkų dvarelių bei turtuolių 
apgyvendintų, bet nerenovuo-
tų daugiabučių per Naujuosius 
buvo atidengta tokia ugnies lini-
ja, kad rusus būtume sustabdę be 
amerikoniško tanko. 

Turtingi, laimingi ir neturin-
tys kur dėti pinigų žmonės esa-
me. Net mūsų eglutė ant upės 
buvo pati gražiausia eglutė tarp 
visų mažųjų miestų pastatytų 
eglučių.

Nedrįskite po to sakyti, kad 
valdžia nedirba. 

Iš tos laimės didelės siūlau 
nemokamą maitinimą gaunan-
čių vaikų tėveliams pasinaudoti 
šventine akcija – natūraliems 
perlams dabar – 70 procentų 
nuolaida.

Naujokai. 2019-aisiais pradėjo 
dirbti du nauji seniūnai. Anrioniš-
kio seniūnijos vadovu tapo Rolan-
das Lančickas, Viešintų - Ramūns 
Blazarėnas. Tuoj po Naujųjų metų 
darbą pradės naujasis Svėdasų se-
niūnas Saulius Rasalas. Po pertrau-
kos į darbą 2020-ųjų rudenį grįžo 
Anykščių seniūnijos seniūnas Eu-
genijus Pajarskas. Tokios seniūnų 
migracijos nebuvo nuo 2000-ųjų, 
kai buvo pakeistas jų statusas. Iki 
2000-ųjų seniūnai buvo asmeninio 
politinio pasitikėjimo pareigūnai ir 
rajono vadovas juos galėjo keisti 
savo nuožiūra.

Jauniausias. Jauniausiam seniū-
nui Rolandui Lančickui dar nėra 
34-erių. Vyriausiems seniūnams - 
Skiemonių seniūnui Stasiui Stepo-
nėnui, Kurklių seniūnui Algimantui 
Jurkui, Anykščių seniūnui Eugenijui 
Pajarskui, Troškūnų seniūnui Anta-
nui Jankauskui jau per 60 metų. 

Dubliai. Saulius Rasalas bus 
vienintelis Anykščių istorijoje as-
muo, vadovęs dviem seniūnijoms. 
Iki 2015-ųjų jis buvo Andrioniškio 
seniūnu. Dabar vadovaus Svėdasų 
seniūnijai. Kavarsko seniūnijos se-
niūnės Šarūnės Kalibataitės mama 
Elena Kalibatienė taip pat yra bu-
vusi Kavarsko seniūne. Troškūnų 
seniūnas Antanas Jankauskas seniū-
nijai vadovavo iki 1995-ųjų ir nuo 
2012-ųjų.

Igaamžis. Kurklių seniūnas Algi-
mantas Jurkus seniūnijai vadovauja 
nuo 2000-ųjų. Jis - didžiausią stažą 
turintis rajono seniūnas. Pernai iš 
pareigų pasitraukė seniūnas-rekor-
dininkas: Svėdasų seniūnas Valenti-
nas Nėniškis šias pareigas ėjo 1995-
2019 metais.

Moterys. Anykščių rajoną valdo 
moterys. Iš 102 Anykščių savival-
dybės administracijos darbuotojų 
80 yra moterys ir tik 22 vyrai. Net 
6 iš 12 savivaldybės administracijos 
skyrių yra grynai moteriški. O Sta-
tybos skyriuje nėra nė vienos mo-
ters - jame dirba 5 vyrai.

Kalendorius. Su šios dienos lai-
kraščio numeriu „Anykštos“ prenu-
meratoriai gauna tradicinę redakci-
jos dovaną - 2020 metų kalendorių.

Anykščių ligoninės veikla susidomėjo 
šalies žiniasklaida Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Portalas tv3.lt aprašo Anykš-
čių ligoninėje kilusią problemą. 
Neva ligoninėje marintas 47 - 
erių metų vyras, nors artimieji 
prašė jį pervežti į aukštesnio 
lygio ligoninę. Tačiau Anykščių 
rajono ligoninės Chirurgijos 
sektoriaus, Chirurgijos pos-
kyrio vedėjas Giedrius Klim-
kevičius ,,Anykštai“ sakė, kad 
Anykščių medikai darė tai, ką 
privalėjo daryti.  

Anykščių rajono ligoninės Chirurgijos sektoriaus, Chirurgi-
jos poskyrio vedėjas Giedrius Klimkevičius teigia, kad jo va-
dovaujami darbuotojai stengiasi savo darbą atlikti kiek įma-
noma geriau.

Piktinosi, jog ligonis gydytas 
netinkamai

,,Šią savaitę į portalą tv3.lt krei-
pėsi Anykščių ligoninės medikų 
darbu pasipiktinusi moteris,vardu 
Agnė. Ji skundėsi, kad tris savaites 
negalintis pajudinti rankos jos 47-
erių metų uošvis šioje įstaigoje yra 
marinamas.

Reitingas keistokas

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad gydymo įstaigų reitin-
gas jai pasirodęs keistokas.

Skelbiami 
,,Anykštos“ 
prenumeratos 
loterijos 
laimėtojai

Direktoriai 
nežino, kuo 
nusidėjo

2019-ieji 
žinomų 
anykštėnų 
akimis

Svėdasiškiai 
Naujuosius 
pasitiko su 
dainomis ir 
poezija
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spektras

Temidės svarstyklės

,,Kailių verslą valdo ketvirtį amžiaus“
Straipsnis apie verslininkus Romą ir Rimą Pivorus, kailių salono ,,Roris ir Ko“ savi-

ninkus. Ukmergės rajono pakraštyje, Baleliuose, verslą plėtojantys Pivorai yra Anykš-
čių rajono mero Sigučio Obelevičiaus svotai.

,,Regiono mokyklos: buvo tragedija, dabar – košmaras“
 Anykščių rajono mokyklose  2008 metais mokėsi 4500 mokiniai, o 2019-aisiais liko 

vos 1972 mokiniai. Prieš dešimtmetį vien Anykščių miesto mokyklas lankė beveik 
3000 vaikų...

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

,,Kūrėjas, kurio nepalaužė skandalai“
Pasakojime apie režisierių, Utenos kultūros centro direktorių Eriką Druskiną rašoma 

apie jo darbą bei apie santykius su garsiomis moterimis - Kovo 11-osios Akto signatare 
Irena Andrukaitiene bei Širvintų mere Živile Pinskuviene.

Mirtis. Sausio 2 dieną, apie 
15.05 val., Debeikių seniūnijos 
Papšių kaime rastas moters (g. 
1969 m.), gyvenuios ten pat, kūnas 
be matomų išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Sausio 1 dieną, apie 
17.00 val., Anykščiuose, Gedimino 
g., vyras (g. 1970 m.), (nustatytas 

2,75 prom. girtumas) smurtavo 
prieš savo sugyventinę (g. 1980 
m.), (nustatytas 2,85 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Konfliktas. Sausio 1 dieną, apie 
21.00 val., Troškūnų seniūnijos 
Žiedonių kaime neblaivus sugy-
ventinis smurtavo sugyventinės 
atžvilgiu, taip sukeldamas fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Išgertuvės. Sausio 1 dieną, apie 
08.00 val., Kurklių seniūnijos Staš-
kūniškio kaime, Parko g., išgertuvių 
metu kilusio tarpusavio konflikto 
metu vyras (g. 1977 m.), (nustaty-
tas 1,16 prom. girtumas) smurtavo 
prieš žmoną (g. 1979 m.), (nustaty-
tas 1,63 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

 Avarija. Sausio 1 dieną  20 val. 
05 min. Anykščiuose, J. Biliūno 
g., vyras (g. 1986 m.) būdamas ne-

blaivus (nustatytas 2,49 prom. gir-
tumas), vairavo automobilį AUDI 
80, įvažiavo į priešpriešinio eismo 
juostą ir atsitrenkė į automobilį 
SKODA OCTAVIA. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Mirtis II. Gruodžio 30 dieną,  
apie 08.36 val., Anykščiuose, Šal-
tupio gatvėje, rastas vyro (g. 1966 
m.) kūnas be išorinių smurto žy-
mių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Skelbiami ,,Anykštos“ prenumeratos loterijos laimėtojai
2020 metų ,,Anykštos“ prenumeratos loterijos pagrindi-

nis prizas - 80 cm. įstrižainės televizorius - atiteks Rimantai 
ŽVIRblIeNeI iš butėnų. 

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

Parduotuvės ,,Viskas žvejui“ 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų 
čekiai atiteks Antanui Tumui ir Al-

donai Žvirblienei iš Anykščių, Po-
vilui Rudokui iš Gečionių, Baliui 
Tamošiūnui iš Šeimyniškių ir Ge-

Tradiciškai ,,Anykštos“ redakcija sulaukė didžiulės šūsnies pre-
numeratorių kvitų kopijų.   

novaitei Vaiginienei iš Aknystų. 
Ūkininko Algio Bukausko mė-

sos gaminių parduotuvės (Vil-
niaus g. 18, Anykščiai) 20 eurų 
čekius gaus Elena Paliokienė ir 
Genė Orlovienė iš Anykščių, Bro-
nislava Aukštakalnienė iš Kurklių, 
Eleonora Sunkurytė iš Viešintų ir 
Jolanta Šermukšnienė iš Naujųjų 
Elmininkų.

Anykščių baseino ,,Bangenis“  
kvietimus dviem asmenims ap-
silankyti šioje įstaigoje laimėjo 
Leonorda Žvikaitė, Stanislava 
Meškauskienė, Vidmantas Mika-
lajūnas, Dalė Meškauskienė, Bro-
nislovas Vanagas,Vladas Gudelis, 
Palma Girnienė ir Jonas Macke-
vičius iš Anykščių bei Domicelė 
Pukenienė iš Mileikiškių ir Jolan-
ta Kernagytė iš Kavarsko.

MB ,,Anykščių dvaras“ skruz-
dėlynus gaus Juozas Vaškelis ir 
Petras Černiauskas iš Anykščių, 
Janina Bekintienė iš Narbučių, 
Danutė Filosofova iš Vikonių ir 
Aldona Emilė Repečkienė iš Bu-

teikių.
Čekius ar prizus laimėtojai gali 

atsiimti ,,Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g.29) nuo pirmadienio, 
sausio 6-osios, o pagrindinio pri-
zo laimėtoją R.Žvirblienę prieš 
atvykstant į redakciją prašome pa-
skambinti telefonu 8 618 25835.

Tradiciškai laimingieji išrinkti 
iš didelės - kelių šimtų, o gal ir 
viso tūkstančio - prenumeratos 
kvitų kopijų šūsnies. Burtai vyko 
dviem etapais - pradžioje ištrau-
kėme 26 kvitus, o paskui iš šio 
pluošto buvo konkretizuojama, 
kam iš laimingųjų skaitytojų ku-
ris prizas atiteks. Voką, kuriame 
buvo R.Žvirblienės pavardė, iš-
traukė redakcijos buhalterė, net 
nežinodama, kodėl jos prašoma iš 
pluošto vokų ir popierių pasirinkti 
vieną vienetą. ,,Netrukdykit - juk 
matot, kad dirbu“, - pyko buhal-
terė, bet televizoriaus laimėjotą 
išrinko. 

-ANYKŠTA

Populiariausi specialistai Anykščiuose nereikalingi Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Užimtumo tarnyba paskelbė TOP 10 paklausiausių profesijų 
sąrašą, kurį sudarant buvo vertinama specialistų ir kvalifikuo-
tų darbininkų profesijų paklausa 2018 metais  ir šių metų  pir-
mąjį - trečiąjį ketvirtį. Deja, bet Anykščiams šis ,,topas“ mažai 
tinkamas.

TOP 10 paklausiausių specialis-
tų šalyje – tai reklamos ir rinko-
daros specialistai, ikimokyklinio 
ugdymo mokytojai, mechanikos 
inžinieriai, statybos inžinieriai, 
taikomųjų programų kūrėjai, 
specialiųjų poreikių mokinių mo-
kytojai, elektros inžinerijos tech-
nikai, mechanikos inžinerijos 
technikai, elektros inžinieriai ir 
gydytojai specialistai.

Į TOP 10 paklausiausių kvali-
fikuotų darbininkų sąrašą pateko 
parduotuvių pardavėjai, virėjai, 
sunkiasvorių sunkvežimių vai-
ruotojai, vandentiekininkai ir 

vamzdynų montuotojai, staty-
bininkai, kepėjai ir konditeriai, 
suvirintojai, dailidės ir staliai, 
siuvėjai bei darbininkai izoliuo-
tojai.

Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja Jolita Kairienė 
,,Anykštai“ sakė, kad TOP 10 pa-
klausiausių specialistų per minė-
tą laikotarpį darbdaviai Anykščių 
rajone neieškojo. Anykščiams, 
anot J.Kairienės, aktualesnis pa-
klausių kvalifikuotų darbininkų 
,,topas“. Anykščių rajone tarp 
darbdavių populiarūs pardavėjai, 
virėjai, siuvėjai.

,,Visų mano minimų darbuoto-
jų darbdaviai ieškojosi ne dėl to, 
kad buvo įkurtos naujos darbo 
vietos. Tai vyko dėl pačių dar-
buotojų kaitos. Viename restora-
ne virėjas išeina, kitam jau reikia 
- viskas taip ratu ir sukasi“, - pa-
stebėjo J.Kairienė.

Didžiausią vidutinį atlyginimą, 
neatskaičius mokesčių, Lietuvos 
darbdaviai darbo skelbimuose 
siūlė sunkiasvorių sunkvežimių 
vairuotojams (1328 Eur), mecha-
nikos inžinieriams (1266 Eur), 
gydytojams specialistams (1260 
Eur).

,,Anykščių rajone siūlomas 
atlyginimas truputį didesnis už 
minimalų. Tiesa, kai kurie darb-
daviai prie atlyginimų dar moka 
priedus“, - atkreipė dėmesį Už-
imtumo tarnybos Anykščių sky-
riaus vedėja J.Kairienė.

Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja Jolita Kairie-
nė sakė, kad Anykščių darb-
davių mokami atlyginimai 
darbuotojams - tik šiek tiek 
didesni už minimalią algą.

estija. Niujorke ketvirtadienį 
įvyko oficiali ceremonija, per ku-
rią prie Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos salės buvo iškelta joje 
darbą pradedančios Estijos ir kitų 
išrinktų narių vėliavos. Estija buvo 
išrinkta nenuolatine JT Saugumo 
Tarybos nare 2020–2021 metų 
kadencijai.  Estijos nuolatinis at-
stovas prie JT Svenas Jurgensonas 
sakydamas kalbą per ceremoniją 
pabrėžė, kad Jungtinių Tautų Sau-
gumo Taryba gali daug padaryti, 
kad palengvintų žmonių kančias 
pasaulyje ir išsaugotų tarptautine 
teise paremtą tvarką. Šalies už-
sienio reikalų ministerija nurodė, 
kad per savo kadenciją JT Saugu-
mo Taryboje Estija sieks užtikrinti 
nepakitusias valstybių sienas, ginti 
žmogiškąjį orumą ir diegti ben-
drai sutartas normas į kibernetinės 
erdvės reglamentavimą. Talinas 
taip pat mano, kad svarbu stiprin-
ti mažų valstybių balsą ir didinti 
Saugumo Tarybos darbo skaidru-
mą. JT Saugumo Tarybai priklauso 
15 šalių, iš jų penkios – JAV, Rusi-
ja, Prancūzija, Jungtinė Karalystė 
ir Kinija – yra nuolatinės jos narės. 
Drauge su Estija 2020–2021 metų 
kadencijai į Tarybą buvo išrinktas 
Nigeris, Tunisas, Vietnamas bei 
Sent Vinsentas ir Grenadinai. Dar 
metus joje dirbs Belgija, Vokietija, 
Dominikos Respublika, Indonezija 
ir Pietų Afrikos Respublika.

Rodyklės. Vilnius, Kaunas ir 
Klaipėda siūlo Vyriausybei svars-
tyti galimybę grąžinti dešiniojo 
posūkio rodykles, sako sostinės 
vicemeras Vytautas Mitalas. Anot 
jo, nuo sausio Lietuvoje visiškai 
atsisakius vadinamųjų „žaliųjų ro-
dyklių“, eismo saugumas sostinėje 
nepagerėjo, o eismo pralaidumas 
pablogėjo. Anot jo, idėją palaiko ir 
Kauno bei Klaipėdos merai. Anot 
jo, rodyklės, leidžiančios automo-
biliams sukti į dešinę degant rau-
donam šviesoforo signalui, nebūtų 
grąžinamos avaringose sankryžose 
ar prie švietimo įstaigų. Susisieki-
mo viceministras Vladislavas Kon-
dratovičius BNS penktadienį teigė, 
kad savivaldybės pasiruošti pakei-
timams turėjo penkerių metų perei-
namąjį laikotarpį, tačiau tinkamai 
to nepadarė. Jis taip pat tikino, kad 
kol kas galimybė grąžinti rodykles 
nesvarstoma ir kvietė savivaldybes 
greičiau pertvarkyti sankryžas. 

bombos. Nyderlandų polici-
ją penktadienį suglumino virtinė 
bombų, paštu išsiųstų iš pažiūros 
atsitiktiniams adresatams trijuose 
pagrindiniuose šalies miestuose, 
o gyventojams buvo patarta būti 
budriems. Naujausias incidentas 
įvyko ankstyvą penktadienį, kai 
Amsterdamo viešbučio „Okura“ 
personalas pranešė policijai apie 
gautą įtartiną siuntinį, kuriame gali 
būti sprogmuo. Sprogmenų neutra-
lizavimo ekspertai skubiai atvyko 
į prabangų viešbutį, o policija vė-
liau paskelbė tviteryje tokią žinutę: 
„Laiškas yra toks pats, kaip ir kiti.“ 
Tas laiškas yra vienas iš mažiausiai 
septynių, kurie praėjusią savai-
tę buvo išsiųsti įvairiais adresais 
trijuose miestuose, įskaitant du 
viešbučius, dvi degalines, nekilno-
jamojo turto agentūrą, automobilių 
saloną ir skolų išieškojimo agen-
tūrą. Policija, mananti, kad laiš-
kus „išsiuntė tas pats siuntėjas“, 
pradėjo intensyvų tyrimą, kuriame 
dalyvauja detektyvai ir sprogmenų 
ekspertai.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Paskelbtas gydymo įstaigų reitingas

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Reitinge lyginamos priva-
čios ir viešosios įstaigos. Be to, 
miestuose ir rajonuose skiriasi 
pacientų kontingentas. Miestuo-
se yra daugiau jaunų žmonių, 
vaikų, o Anykščių rajonas, kaip 
žinome, senstantis. Pas mus į li-
goninę guldoma daugiau pacien-
tų, o vienas iš reitingo rodiklių, 
lemiančių geresnį medicinos 
įstaigos reitingą - išvengti paci-
entų hospitalizacijos“, - kalbėjo 
S.Steniulienė.

Reitinguojant medicinos įstai-
gas taip pat atkreiptas dėmesys į 
tai, kaip efektyviai jose vykdo-
mos prevencinės sveikatos pro-
gramos.

,,Taip, šioje srityje mes per 
mažai dirbame, tačiau Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centras įsidiegė vidinę sistemą, 
prie kurios jungdamasis gydyto-
jas iš karto mato, ar konkrečiam 
pacientui reikalinga prevenci-
nė programa, ar ne. Jau spė-
jau su kolektyvu pasidžiaugti, 
kad tai davė rezultatų“, - sakė 
S.Steniulienė.

Nėra privačios medicinos 
įstaigos - rezultatai prastesni

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos direktoriaus pavaduotoja 
Alma Čiplienė ,,Anykštai“ sakė, 
kad nė vienos reitingo žvaigž-
dutės negavo didieji pirminės 
sveikatos priežiūros centrai, tu-
rintys daug prirašytų gyventojų 
bei esantys vieninteliai toje sa-
vivaldybėje, kaip, pavyzdžiui, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras.

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos direktoriaus pavaduotoja 
A.Čiplienė pastebėjo, kad kon-
krečių vietų gydymo įstaigų rei-
tinge kaip ir  nėra.

,,Skaičiuojant gerus darbus, 
buvo skaičiuojami pacientų ap-
silankymai, prevencinių prie-
monių vykdymas bei pacientų 
hospitalizacija. Kuo mažesnė 
įstaiga, tuo šiuos rodiklius len-
gviau prižiūrėti. Anykščiuose 
nėra jokios privačios medicinos 

įstaigos, todėl tų gerų darbų re-
zultatai yra prastesni“, - paste-
bėjo pašnekovė.

Prevencines programas vyk-
dyti sudėtinga

,,Gerų rodiklių pasiekti pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
trams nedideliuose miestuose 
nėra lengva“, - pastebėjo Pa-
nevėžio teritorinės ligonių ka-
sos direktoriaus pavaduotoja 
A.Čiplienė.

,,Įstaigos sako, kad mes kvie-
čiame žmones dalyvauti preven-
cinėse programose, stebime jų 
apsilankymus, bet žinote, kaip 
yra rajonuose: nėra pacientui su 
kuo atvažiuoti, pas ką pasitikrin-
ti. O privačios įstaigos aptarnau-
ja mažesnį skaičių pacientų ir 
net SMS žinute kviečia žmones 
dalyvauti vienoje ar kitoje pro-
gramoje. Didžiosioms įstaigoms 
trūksta gal ir iniciatyvos. Gal ir 
kviečia tuos žmones, tačiau ką 
gydytojas gali padaryti?“- kal-
bėjo pašnekovė.

Pacientui reitingas 
nesvarbus

Nors gydymo įstaigų reitingas 
yra gan abstraktus, teigiama, kad 
jis reikalingas ir prasmingas.

,,Dabar įstaigos galės pama-
tyti, kaip tarpusavyje atrodo, ir 
pamatys, ką reikia keisti. O paci-
entui nesvarbu, kiek tų reitingų 
balų“, - sakė Panevėžio terito-
rinės ligonių kasos direktoriaus 
pavaduotoja A.Čiplienė.

Gydymo įstaigos kol kas bus 
vertinamos pagal 16 kriterijų, 
reitingas bus atnaujinamas du 
kartus per metus.

Įstaigų darbo rezultatai lemia 
joms skiriamą finansavimą – už 
skatinamųjų paslaugų teikimą ir 
gerus darbo rezultatus sveikatos 
priežiūros įstaigoms iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
mokama papildomai. 

Įstaigoms už gerus darbo re-
zultatus mokama pagal šiuos 
rodiklius: vaikų priežiūros in-
tensyvumą (vertinama, ar prisi-
rašiusieji kreipiasi į šeimos gy-

dytoją ar pediatrą bent kartą per 
metus dėl profilaktinio sveikatos 
patikrinimo); prevencinių pro-
gramų vykdymą (atsižvelgiama 
į gimdos kaklelio, krūties, sto-
rosios žarnos vėžio prevencinių 
programų vykdymo rezultatus); 
sergančiųjų lėtinėmis ligomis 
priežiūrą (analizuojama, kaip 
dažnai pacientai, sergantys lė-
tinėmis ligomis (arterine hiper-
tenzija, cukriniu diabetu, bron-
chine astma, pneumonija ir kt. 
ligomis), yra gydomi ligoninėse; 
labai svarbaus tyrimo atlikimą 
vaikams, kuris padeda išsiaiš-
kinti, ar būtinas gydymas antibi-
otikais; už vyresnių nei 65 metų 
žmonių skiepijimą nuo gripo.

Mero patarėją reitingas 
nuliūdino

Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėjas, gydyto-
jas Dalis Vaiginas sakė tik žinan-
tis, kad buvo sudarytas Lietuvos 
gydymo įstaigų reitingas, tačiau 
prisipažino nesigilinęs, kaip jis 
buvo sudarinėjamas.

Paklaustas, kaip vertina tai, 
kad Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras yra šio reitin-
go gale, D.Vaiginas buvo lako-
niškas: ,,Man šiek tiek liūdonka 
dėl šitokios situacijos.“

Neįsigilinęs į gydymo įstaigų 
vertinimo kriterijus, D.Vaiginas 
sakė negalintis daugiau ką nors 
komentuoti, nes tai esą būtų ne-
objektyvu.

Tikisi gydytojų entuziazmo

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos direktoriaus pavaduotoja 
A.Čiplienė minėjo, kad gydy-
mo įstaigų reitingai aukštesni 
ten, kur veikia privačios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos. 
Mero patarėjo D.Vaigino pasitei-
ravus, kodėl, jo manymu, priva-
čios asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos nesikuria Anykščiuose, 
jis sakė: ,,Sudėtinga atsakyti už 
tuos, kurie tokias įstaigas galė-
tų kurti. Matyt, nebuvo sudarytų 
sąlygų, kad privatus sektorius 
susidomėtų Anykščiais. Reikia, 
kad  atsirastų entuziastų, visų 
pirma, gal patys gydytojai ryž-
tųsi kurti tokias įstaigas, o tada 
galbūt ir ptivatus kapitalas susi-
domėtų.“

Anykščių rajono mero patarėjas Dalis Vaiginas sakė, kad gydy-
mo įstaigų reitingas jį nuliūdino.

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos direktoriaus pavaduo-
toja Alma Čiplienė pastebėjo, 
kad kuo mažesnė gydymo įs-
taiga, tuo jai lengviau prižiū-
rėti prevencinių programų 
vykdymą bei kitus rodiklius.

Kur šventėms 
pasibaigus 
dedate kalėdines 
eglutes?

Šarūnė Navickaitė - baušienė:
-Tik už dirbtines eglutes. Supakuoji 

į dėžę ir lauki kitų metų!

Inga bernadišiūtė:
-  Mes kalėdinę eglutę sudeginame 

pečiuje.

Vaida Skruodienė:
-  Gabename savo kalėdinę eglutę į 

eglučių surinkimo vietą.

Romalda Dubravaitė - Užkurė-
lienė:

- Nunešame prie konteinerių...

Siūlote patiems susirašyti 
kompromatus?

Vygantas ŠlIŽYS, verslinin-
kas, rajono tarybos narys, iš-
rinktas pagal ,,valstiečių“ sąra-
šą, apie rajono vadovų būsimus 
darbus: 

,,Visų pirma reikėtų pasidaryti 
priemonių planą, ką valdžia norėtų 
ir turėtų nuveikti per kadenciją.“

Iš konkurso sąlygų išmetus 
išsilavinimą, kandidatų dar 
padaugės

Kęstutis JACUNSKAS, gy-
dytojas, rajono tarybos narys, 
socialdemokratas, apie pasikei-
timus: 

,,Pažiūrėkite, kiek seniūnų kon-
kursai dabar sulaukia kandidatų, o 
to anksčiau nebuvo.“

Daugumai STT koncertas 
labiau patiko

Vytautas beRNATAVIČIUS 
apie svarbiausią 2019-ųjų Anykš-
čių renginį: 

,,Lietuvos valstybinio simfoni-
nio orkestro koncertas.“ 

Viltis kieno motina?

Audrius VASIlIAUSKAS, 
Anykščių ligoninės direktorius, 
apie savo karjeros perspekty-
vas: 

,,Kreipsiuosi į rajono vadovus, į 
administracijos vadovus. Bandysiu 
kalbėtis.“

Tai ar susitarimo nėra, ar 
pavaduotojo?

Dainius ŽIOGelIS, Anykščių 
rajono vicemeras, socialdemo-
kratas, apie situaciją ,,Anykščių 
vandenyse“: 

,,Nei vyriausia buhalterė, nei lai-
kinai atliekantis pareigas pavaduo-
tojas nieko nežino apie jokius susi-
tarimus su bankais arba kažką, nes 
nieko nėra. Ir situacija yra tokia.“

O kaip senio rogės per žvyrą 
vežamos cypia...

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas, apie Kalėdų rezidenciją: 

,,Žiemos nėra, sniego nėra, tad ir 
Kalėdų rezidencija merdi.“

Jūs, atsiprašome, apie kokią 
čia informaciją?

Audronė PAJARSKIeNĖ, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos laikinoji Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja, apie tai, kodėl asmeniš-
kai į A.baranausko literatūrinės 
premijos įteikimo ceremoniją 
nebuvo pakviesti rajono kultū-
ros tarybos nariai: 

,,Kiekvieno lūkesčių mes ne-
galime atspėti - informacija eina 
plačiai.“
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Alvydo Gervinsko komandiruo-
tė į Izraelį, į tarptautinę speci-
alizuotą parodą kainavo 2635 
eurus arba kelis šimtus kubinių 
metrų vandens. Baisiai skam-
ba? Baisiai. Vyt tokį direktorių 
lauk! UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius, pagal Anykščių ra-
jono vicemero, socialdemokrato 
Dainiaus Žiogelio rajono tarybai 
pateiktą informaciją, ne tik pavė-
jui ištaškė ežerą vandens, bet ir 
didžiąją dalį komandiruotės laiko 
pramogavo. Kaip supratau iš 
vicemero pasisakymo, konferen-
cija jau seniai buvo pasibaigusi, 
o A.Gervinskas toliau gyveno 
Izraelyje, penkių žvaigždučių 
viešbutyje, intesyviai bendrauda-
mas su mini baru.     

D.Žiogelis nežinojo, o gal 
sąmoningai nutylėjo, kad su 
A.Gervinsku į Izraelį važiavo 
dar 25 Lietuvos savivaldybių 
vandens tiekimo įmonių vadovai 
bei Lietuvos vandens tiekėjų 
asociacijos klerkai. Ši asociacija 
centralizuotai užsakinėjo lėktuvo 
bilietus bei viešbučius. Aišku, 
A.Gervinskas galėjo skristi 
bagažo skyriuje ir gyventi kibuco 
daržinėje. Bet ne. jis norėjo 
,,prie chebros“, ponas atsirado... 
Kalbant rimčiau, kaltinti ,,Anykš-
čių vandenų“ direktorių, kad jis 
komandiruotėje išbuvo tiek pat 
laiko, kiek ir kiti direktoriai, yra 
nekorektiška ir spekuliatyvu.

Tiesiog jaučiu, kaip iš pykčio 
rausta antigervinskininkų veidai 
- ,,valdžią už valdiškas koman-
diruotes keikiat, o A.Gervinską 
ginat! Fu fu, ,, Anykšta“. 
,,Būdamas meru A.Gervinskas 
jūsų laikraštėlį šėrė, ,,Anykščių 
vandenys“ ,,Anykštoje“ skelbi-
mus spausdina - todėl jūs jam 
pataikaujate“, -  komentarą po 
šio teksto anonsu anyksta.lt, nes 
visos ,,rievės“ portale nebus 
spausdinamos, parašys vienas 
buvęs Anykščių rajono meras. 
To buvusio mero, kurio interpe-
liaciją, prisidėdama prie rajono 
gelbėjimo, ,,Anykšta“ palaikė, 
neminėsiu. Tegul bus paslaptis.  

Kalbant apie finansinę naudą,  
,,Anykštai“ dabar gerokai nau-
dingiau būtų mušti A.Gervinską. 
jį vis tiek netrukus iš darbo 
išmes. Bet kodėl taip yra daroma 
- nesuprantu. Tiesa slypi kažkur 
anapus. ,,Anykščių vandenų“ 
direktoriaus ėdimas, D.Žiogeliui 
iš anksto pasiruošus, bet vis tiek 
nerišliai ir nelogiškai prabilus 
taryboje, nėra tik bukas pyktis. 
Gal kažkokia kita nematoma ran-
ka spektakliui 
diriguoja?   

Visų val-
diškų ko-
mandiruočių 
nauda abejoju. 
Tiksliau - 
neabejoju, 
kad, pažintine 
prasme, dau-
giausia jose 
potyrių turi 
kepenys ir inkstai. Nepriklau-
somai nuo to, kieno jie kūne 
įsitaisę - mero, tarybos nario 
ar įmonės direktoriaus.  Per 
nepriklausomybės trisdešimtmetį 
anykštėnai valdininkai valdiškais 
pinigais apkeliavo visą Euro-
pą, o prie Kęstučio Tubio ėmė 
skverbtis ir į Aziją. Šis eksmeras 
,,biški“ pamezgė ryšius su Kinija 
ir Sakartvelu. Nesvarbu, kad 
Gruziją vadiname Sakartvelu, ten 

vis tiek Azija... Nesmagu vėl kibti 
prie mero sekretorės, kartu su 
K.Tubiu keliavusios į Sakartvelą. 
ji niekuo dėta. ji tik valdžios 
,,naglumo“ iliustracija. Na, gal 
Islandijoje ar Norvegijoje ir se-
kretorės gali pasisemti patirties, 
bet Sakartvele - tikrai ne. Ir iš 
Ukrainos joms patirties nereikia 
semtis, ir iš Baltarusijos... Nors... 
ką aš žinau. Aš tik paprastas 
žurnalistas. Siųskim ,,nachrien“ 

visą Statybos 
skyrių į Mongo-
liją - išmoks per 
valandą surinkti ir 
išrinkti jurtą. Nau-
dos iš to nebus, bet 
ką išmoksi, to ant 
kupros nenešiosi.

A.Gervinskas ti-
kino, kad Izraelyje 
matė daug visokių 
naujų naujovių, o 

be to - dar su kolegomis direkto-
riais keitėsi patirtimi. Keitimasis 
yra gerai. Svarbu tik ryte prisi-
minti, su kuo ir kokiais daiktais 
vėlų vakarą pasikeitei...   

Tačiau, kaip ten bebūtų, 
specialistų lankymasis speciali-
zuotose parodose, kurios vyksta 
moderniajame pasaulyje, yra 
mažiausiai beprasmiškos iš visų 
valdininkų ir vadovų komandi-
ruočių.

Turint kažkiek sąžinės, pasa-
kius A - reikia sakyti ir B. Ir C, 
ir D, ir ... nebeatsimenu, kokia 
penkta abėcėlės raidė, bet, vienu 
žodžiu, - iki paties galo, iki Ž. 
Kiek kainavo rajono tarybos 
nario, liberalo Luko Pakelčio 
ir administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės išvyka į 
Norvegiją? Kiek lėšų išleista 
mero, konservatoriaus Sigučio 
Obelevičiaus vadovaujamos 
delegacijos vizitui į Italiją? Kiek 
kainavo vien dabartinės valdžios 
,,vojažai“ į Ukrainą, Baltarusiją 
ir kitas Vakarų Europos šalis?... 
Kodėl Baltarusija Vakarų Euro-
poje? Todėl, kad žemėlapį laikau 
aukštyn kojom... 

Kodėl viskas pas mus aukštyn 
kojom? Visiškas Viktoro Pranc-
kiečio ,,Gyvulių ūkis“... 

Valdžia, bent jau D.Žiogelis, 
komandiruotę į užsienį suvokia 
kaip blogį iš esmės. Kaip kom-
promatą. Būsi blogas - paviešin-
sim tavo komandiruotės išlaidas, 
jei gerai elgsiesi - nuslėpsim, 
numuilinsim, žurnalistams 
pasakysim, kad kelionės išlaidas 
apmokėjo Izraelis. Ir dar košeri-
nio maisto į kelionę įdėjo. Mažai 
tikėtina, kad žydai taip galėtų 
elgtis, bet... dėl gero žmogaus, ne 
tokio kaip A.Gervinskas, galima 
ir nesąmonių pašnekėti... 

„...Kalbant rimčiau, 
kaltinti ,,Anykščių van-
denų“ direktorių, kad jis 
komandiruotėje išbuvo 
tiek pat laiko, kiek ir kiti 
direktoriai, yra nekorek-
tiška ir spekuliatyvu...“

Mielasis Romualdai KUBAITI,
bendruomenės pirmininke,

Jums - šiandien sveikinimo žodžiai,
Linkėjimai iš pat širdies gelmių.
Ir taip džiugu, taip norisi šypsotis,
Kai Svirnuose yra tokių gerų žmonių.

Surinkot gražų kraitį - 60 metų.
Tai metai patirties ir išminties.
Dabar jau žinote, kaip reik gyventi,
Todėl belieka palinkėt sveikatos ir sėkmės! 
Dar ilgus ilgus metus išlikite visus mus vienijančiu šviesuliu.

Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė

spektrasAnykščių ligoninės veikla susidomėjo 
šalies žiniasklaida

(Atkelta iš 1 psl.)

Ir, gal tik sutapimas, bet tik pir-
madienį, šia istorija pasidomėjus 
žurnalistams, sulaukęs gydytojų 
vizitacijos, jis pagaliau  greitąja 
buvo išvežtas į Respublikinę Pa-
nevėžio ligoninę. Jau praėjus trims 
savaitėms nuo skausmo pradžios, 
jie pateikė įtarimus, kad gal bus 
trūkusi sausgyslė. „Todėl jo atsi-
kratė, išveždami jį į Panevėžio li-
goninę. Ir tik tada pagaliau atliktas 
magnetinis rezonansas, kurio rei-
kėjo iš karto, o ne tik antibiotikų. 
Nors dar būdami Anykščių ligoni-
nėje paprašėme, kad dar kartą pa-
darytų echoskopiją, gydytojai per 
vizitaciją atkirto, kad nėra reikalo, 
nes ją jau darė 3 kartus ir nieko ne-
mato. Visam tam tęsiantis, daktarai 
sulaukė kraujo tyrimų ir tada su 
greitąja išvežė į Panevėžio ligoni-
nę. Ten uošviui padarė echoskopi-
ją ir gydytojai pamatė, kad visoje 
alkūnėje pilna pūlių“, – pasakojo 
Agnė. 

Vyrui tą pačią dieną atlikta 
operacija, ištraukti pūliai, palik-
tas vamzdelis daryti plovimams. 
Nepaisant to, kad situacija gerėja, 
ranką mažiau skauda, atliekami 
specialūs plovimai, rankos vyras 

dar negali lankstyti.  Be to, gydy-
tojai dar sakė negalintys pasakyti, 
ar pavyks rankai atkurti  normalią 
būseną. „Gali būti, kad kažkiek 
rankos nebegalės valdyti, bet čia 
tik spėjimas“, – pridūrė Agnė. Pa-
klausta, ar šeima negalvoja kreiptis 
dėl galimai padarytos žalos, mote-
ris sakė, kad artimieji pretenzijų 
ligoninei turėsiantys tik tada, jeigu 
vyras negalės valdyti rankos lygiai 

taip pat, kaip valdė prieš tai“, - rašo 
potalas tv3.lt (,,Susirgusio vyro šei-
ma pyksta ant Anykščių ligoninės: 
ilgai prašėme tyrimų, kol galiausiai 
pervežė į Panevėžį“ Aigustė Tavo-
raitė tv3.lt  2019 01 03).

Kiekvienas dabar daktaras

Anykščių rajono ligoninės Chi-
rurgijos sektoriaus, Chirurgijos 
poskyrio vedėjas G.Klimkevičius 
,,Anykštai“ komentuodamas si-
tuaciją sakė, kad jis nesistebi, jog 
Anykščių medikai sulaukė kritikos, 
nes nuolat formuojama opinija, jog 
,,kaimiečiai dirba netinkamai“.

,,Mes darėme savo darbą. Su-
praskite, kad yra ligų, nuo kurių 
pagyjama per dieną ar dvi. Tačiau 
yra ligų, nuo kurių gydomasi mė-
nesiais ir net apskritai nepagyjama. 
Aš tik iš žiniaklaidos sužinojau, 
kad ligonio artimieji yra nepaten-
kinti gydymu. Tiksliau, net ne iš 
žiniasklaidos, o direktorius per 
penkiaminutę pasakė, kad jam 
skambino iš tv3. Minimas pacien-

tas pradžioje buvo gydomas am-
bulatoriškai, paskui - stacionare. 
Ieškojome problemos sprendimo 
būdų. Jo išsiuntimas į Panevė-
žio ligoninę taip pat yra vienas iš 
sprendimo būdų“, - ,,Anykštai“ 
dėstė G.Klimkevičius.

Chirurgas, taip pat ir Anykščių ra-
jono tarybos narys G.Klimkevičius 
kalbėjo, kad konkreti problema 
yra viso problemų komplekso 
dalis. Pasitikėjimas mažomis li-
goninėmis per viešąją erdvę  yra 
griaunamas, o kuo daugiau žinių, 
kad rajonų medikai dirba netinka-
mai, tuo dažniau žmonėms kirba 
abejonės. Kitaip tariant, vienas 
skundas išprovokuoja kitą skundą. 
,,Kiekvienas dabar sau daktaras. 
Yra interneras, yra ,,googlas“, per 
kurį galima nusistatyti diagnozę ir 
pasiskirti gydymą“, - kalbėjo gy-
dytojas.  

G.Klimkevičiaus nuomone, 
įvaizdis ir atlyginimų lygmuo 
trukdo ir jaunų specialistų į rajonų 
ligonines pritraukimui. Kitaip ta-
riant, sukasi uždaras ratas...

Regis, skundų dėl Anykščių ligoninės medikų darbo srautas turi 
tendenciją didėti.

Vaikai. Lietuvoje nuo vaiko tei-
sių apsaugos reformos pradžios per 
pusantrų metų nustatyti 1922 vaikų 
nepriežiūros atvejai, penktadienį pra-
nešė Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba. Anot tarnybos, 
tėvams vaiko nepriežiūra yra vis 
dar labiausiai neaiški iš visų smurto 
formų. Nuo sausio šalyje įsigaliojo 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įsta-
tymo pakeitimai, kuriais sunkumų 
dėl vaikų priežiūros patiriančioms 
šeimoms suteikiama daugiau galimy-
bių pasikeisti, o esant grėsmei, vaikus 
bus siekiama pirmiausia perduoti gi-
minaičiams. Pakeitimais atsisakoma 
ligšiolinių grėsmės lygių nustatymo, 
o kiekvienas vaiko atvejis vertinamas 
individualiai. Nustačius, kad vaikui 
kyla pavojus, atsiranda galimybė jį su 
vienu ar abiem tėvais laikinai apgy-
vendinti krizių centre. Jei nustatoma, 
kad tėvai kelia pavojų vaiko sveikatai 
ar gyvybei, laikinai vaiko priežiūrai 
būtų pirmiausia pasitelkiami giminai-
čiai ir kiti artimieji. 

Skola. Ukrainos valstybės visos 
skolos (tiesioginės ir garantijų) ir ša-
lies bendrojo vidaus produkto (BVP) 
santykis 2019-aisiais sumažėjo nuo 
62,7 proc. iki 51,6 proc., pranešė 
Ukrainos finansų ministerija, rem-
damasi išankstiniais duomenimis. 
Ministerijos duomenimis, valstybės 
skolos aptarnavimui pernai išleista 
119,2 mlrd. grivinų, grąžinimui – 
345,2 mlrd. grivinų. Vidaus rinkoje 
per praėjusius metus valstybė skoli-
nosi 341,2 mlrd. grivinų, iš jų 222,6 
mlrd. grivinų – nacionaline valiuta, 
o užsienio rinkose pasiskolinta 63,8 
mlrd. grivinų. Užsienio investuoto-
jams tenkantis vidaus paskolos obli-
gacijų užsienio valiuta dalis išaugo 
iki 14,1 proc., tuo tarpu skoliniams 
įsipareigojimams nacionaline valiuta 
tenkanti visos valstybės skolos dalis 
– nuo 33 proc. iki 41 procento. Pra-
nešime taip pat pažymima, jog metų 
pabaigoje valstybė vidaus rinkoje 
užsienio valiuta skolinosi už rekor-
diškai mažą kainą – 3,86 proc. metų 
palūkanų JAV doleriais ir 2,22 proc. 
– eurais.

-BNS
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šiupinys Direktoriai nežino, kuo nusidėjo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Paskutiniame praėjusių metų Anykščių rajono tarybos posėdyje buvo duoti aiškūs ženklai, kad 
Anykščių ligoninės direktorius, medicinos mokslų daktaras Audrius Vasiliauskas bei UAb ,,Anykš-
čių vandenys“ direktorius, buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas yra užsitraukę rajono 
valdžios nemalonę. Taryba antrą kartą iš eilės netvirtino ligoninės strategijos, o rajono vicemeras, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis pasakė kalbą, kurioje vardijo, kuo nusikalto A.Gervinskas. 

Iš valdžios elgsenos panašu, kad direktoriai patys turėtų susiprasti, kad jiems reikia trauktis 
iš pareigų, tačiau bent jau kol kas nei A.Gervinskas, nei dr. A.Vasiliauskas iš darbo patys išeiti 
neketina.

Nepaaiškino, kuo netinka 
ligoninės strategija

 Anykščių rajono ligoninės direk-
torius dr. A.Vasiliauskas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad pastabų dėl ligoninės 
strategijos jis sulaukė tik iš buvusio 
įstaigos direktoriaus, dabar mero 
patarėjo Dalio Vaigino. ,,Atsakymo, 
kodėl ji yra bloga - neturiu. Rėmiau-
si kitų, didesnių ligoninių strategi-
ja, Vyriausybės strategija“, - kaip 
kūrė Anykščių ligoninės strategiją, 
,,Anykštai“ sakė dr.A.Vasiliauskas.   

Ligoninės vadovo nuomone, įs-
taigos strategijos netvirtinimas yra 
ne tiek deputatų požiūrio į doku-
mentą, kiek į jo rengėją demonstra-
vimas. ,,Lyg ir požiūrio į mano as-
menį demonstravimas. Man atrodo, 
kad didelių blogybių nesu padaręs. 
Juolab kad mūsų įstaiga yra maža, 
sprendimus priimame kolegialiai“, 
- ,,Anykštai“ sakė ligoninės vado-
vas. 

Priminsime, jog įstaigos veiklos 
strategijos tvirtinimas ar netvir-
tinimas yra formalumas, teisinių 
pasekmių strategijos netvirtinimas 
neturi. Tačiau antrasis rajono tary-
bos narių balsavimas prieš Anykš-
čių ligoninės veiklos strategiją dr. 
A.Vasiliauskui, žinoma, buvęs ne-
malonus.  

Ligoninės vadovas svarstė, jog 
jis prieš dabartinę rajono valdžią 
yra kaltas jau vien todėl, kad ligoni-
nės direktoriumi tapo prie buvusio 
mero Kęstučio Tubio. 

,,Anykštos“ paklaustas, ar neketi-
nąs pats parašyti prašymą atleisti iš 
darbo, dr.A.Vasiliauskas tikino, kad 
dar bandysiąs tartis. ,,Kreipsiuosi į 
rajono vadovus, į administracijos 
vadovus. Bandysiu kalbėtis“, - di-
delio užtikrintumo dėl savo ateities 
nedemonstravo ligoninės direkto-
rius. 

Priminsime, jog dr. A.Vasiliauskas 
Anykščių rajono ligoninei vadovau-
ja tik kiek daugiau nei metus, nuo 
2017-ųjų rudens. 

Į Izraelį vyko su grupe kolegų

Vicemero, socialdemokrato D. 
Žiogelio kalba rajono taryboje apie 
A.Gervinsko veiklą turėjo sufor-

muoti nuomonę, kad UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ direktorių, gelbstint 
įmonę, reikia skubiai pašalinti iš 
pareigų (,,Bus du nauji direkto-
riai...“ Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
,,Anykšta“ 2019 12 31).

D.Žiogelis per tarybos posėdį 
kalbėjo apie prastą UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ finansinę padėtį ir 
neva nesėkmingus projektus, o ša-
lia to - jis nurodė, kad A.Gervinskas 
už įstaigos pinigus viešėjo Izraelyje 
bei padidino bendrovės darbuoto-
jams algas. 

A.Gervinskas ,,Anykštai“ paaiški-
no, jog tarptautinėje specializuotoje 
parodoje Izraelyje lankėsi kartu su 
dar 25 Lietuvos vandens tiekėjų aso-
ciacijos nariais. Ši A.Gervinsko ko-
mandiruotė UAB ,,Anykščių vande-
nys“ kainavo 2635 eurus. ,,Keliones 
organizuoja Vandens tiekėjų asocia-
cija, pasaulinės konferencijos būna 
kartą per dvejus metus. Prieš dvejus 
metus konferencijoje dalyvavo tuo-
metinis direktorius Arvydas Katuo-
ka. Mums sąskaitą pateikė asociacija 
- ji pirko bilietus į parodas, bilietus į 
lėktuvus,  užsakė viešbučius“, - aiš-
kino UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius.

Šiemet kitoje tarptautinėje paro-
doje, vykusioje Amsterdame, daly-

vavo UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojas ir įmo-
nės ekonomistė. ,,Buvęs bendro-
vės direktorius per pusantrų metų 
tarnybiniu ,,Volvo“ nuvažiavo 13 
700 km. ir kurui išleido 3322 eurus. 
Aš per pusantrų metų nuvažiavau 
3959 kilometrus ir kurui išleidau 
700 eurų. Ir šitie kilometrai ne visi 
yra nuvažiuoti asmeniškai mano: 
ir darbuotojai tuo ,,Volvo“ važia-
vo. O aš darbe naudojausi nuosava 
mašina, tačiau šitų dalykų rajono 
vadovai nemato, neskaičiuoja, nors 
telefono sąskaitą patikrino“, - pyko 
A.Gervinskas.

Rūpinosi, kad būtų išmokėtas 
avansas, ir liko kaltas

A.Gervinskas, atremdamas 
D.Žiogelio kaltinimą, kad nuo 
2020-ųjų pakėlė darbuotojams al-
gas, aiškino, kad, pagal kolektyvi-
nę sutartį, jis algas darbuotojams 
indeksuoti turėjo jau 2019-ųjų pra-
džioje, tačiau išsiderėjo su profsą-
jungomis 2019-uosius pragyventi 
dar su mažesniais atlyginimais.  

UAB ,,Anykščių vandenys“ di-
rektorius ,,Anykštai“ sakė, jog kal-
tinimai dėl neva nesėkmingų van-
dentvarkos projektų jam yra ypač 

skaudūs. Mat jis pats nepradėjo nė 
vieno projekto, tik tęsė kitų pradė-
tus darbus, prieš tai juos aptaręs su 
tuo pačiu D.Žiogeliu. Kita vertus, 
anot direktoriaus,  kalbos apie strin-
gančius atsiskaitymus su rangovais 
yra spekuliatyvios. ,,Keblonių pro-
jekto rangovai gruodžio mėnesį 
dar nebuvo pridavę nė vieno etapo 
darbų. Sąskaitos už atliktus darbus 
bus išrašytos tik sausio mėn. Pra-
šėm, raginom mokėjimo agentūrą 
pervesti avansą. Po to, kai agentū-
ra pervedė 98 tūkst. eurų avanso, 
įmonė per 5 dienas privalėjo per-
vesti savąją dalį. Mūsų prisidėji-
mas prie projekto - 55 proc., tad ir 
avanso suma praporcingai didesnė 
nei agentūros. Tai dienai, kurią tu-
rėjome pervesti pinigus rangovams, 
pervedėme tiek pinigų, kiek turėjo-
me, kitą dalį pervesime po Naujųjų 
metų“, - kalbėjo UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktorius. Jis atkreipė 
dėmesį į paradoksą, kad, jeigu ne-
būtų prašoma agentūros pervesti jos 
dalį rangovams greičiau, priekaišto 
dėl vėluojančio UAB ,,Anykščių 
vandenys“ mokėjimo sulaukęs ne-
būtų, tačiau rangovai vargu ar būtų 
laimingi, jeigu apskritai būtų nega-
vę jokių pinigų.       

Mano, kad vicemeras buvo 
suklaidintas

A.Gervinskas ,,Anykštai“ dėstė 
nemanąs, kad vicemeras D.Žiogelis 
rajono tarybai sąmoningai pateikė 
neteisingą arba netikslią informa-
ciją. 

,,Jam pačiam buvo suteikta ne 
visai teisinga ir ne visai tiksli infor-
macija. O iš netikslios informacijos 
teisingų išvadų nepadarysi, - kal-
bėjo A.Gervinskas - manęs neper-
klausė, nepasitikrino nei vicemeras, 
nei kuris kitas administarcijos dar-
buotojas, nei tas žmogus iš mūsų 
įmonės, kuris pateikė vicemerui šią 
informaciją.“ 

Eksmero K.Tubio visuomeninio 
rinkimų komiteto koordinatoriumi 
buvęs A.Gervinskas neslėpė, jog 
jis suprantąs, kodėl D.Žiogelis ne-
bandė situacijos išsiaiškinti iki galo.  
,,Galima daryti prielaidą, ko tuo sie-
kiama,  galima nuspėti, ko siekiama. 
Yra akivaizdus nepasitenkinimas ir 
ieškoma to nepasitenkinimo įrody-
mų“, - sakė buvęs Anykščių rajono 
meras A.Gervinskas.

Jis, kaip ir ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas, sakė kol kas pats 
nedarysiąs staigių judesių, o lauk-
siąs rajono valdžios sprendimų. 

UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas 
Gervinskas tęsia ankstesnių vadovų pradėtus 
projektus, kuriuos jis teigia derinęs su Anykš-
čių rajono vicemeru Dainiumi Žiogeliu.

Anykščių rajono ligoninės direktorius 
dr.Audrius Vasiliauskas sako  negavęs pa-
aiškinimų, kuo konkrečiai bloga jo įstaigos 
strategija.

UAB ,,Anykščių vandenys“ kolektyvas palaiko direktorių Alvydą Gervinską, Anykščių rajono merui 
ir rajono tarybos nariams buvo įteiktas direktorių remiančių darbuotojų pareiškimas, kurį pasirašė 
beveik visas kolektyvas.

Dydis. Didžiausias savivaldy-
bės  administracijoje Socialinės 
paramos skyrius, jį sudaro 22 
darbuotojai. Mažiausias, vos 2 
darbuotojus turintis Centralizuo-
to vidaus audito skyrius.

Kaita. Iš 24 į Anykščių ra-
jono tarybą išrinktų narių net 6 
atsisakė mandato. Šiuo požiūriu 
Anykščiai yra Lietuvos lyde-
riai. Iš rajono tarybos pasitrau-
kė liberalai Veneta Veršulytė 
ir Saulius Rasalas, ,,valstietis“ 
Kazys Šapoka ir Dalis Vaiginas, 
konservatorė Gabrielė Griauz-
daitė-Patumsienė ir visuomeni-
nio komiteto atstovas Ramūnas 
Blazarėnas. Turint omenyje, kad 
rajono taryba dirba dar gerokai 
mžiau nei metus, iki kadencijos 
pabaigos, matyt, bus pasiektas 
visų laikų visos Lietuvos tarybos 
narių kaitos rekordas. 

Amžius. Jauniausiam Anykš-
čių rajono tarybos nariui, kon-
servatoriui Šarūnui Grigoniui 
- 19, vyriausiai jo kolegei, taip 
pat konservatorei Onai Repeč-
kienei 77-eri. Š.Grigonis jau-
niausias visų laikų Anykščių 
rajono tarybos narys, per rinki-
mus jis dar buvo gimnazistas. 
Rekordinis ir amžiaus skirtumas 
tarp jauniausio ir vyriausio ra-
jono tarybos nario - net 58-eri 
metai. O.Repečkienė, vyriausia 
visų laikų Anykščių rajono tary-
bos nare netapo. 2007-aisiais an-
trą kartą į rajono tarybą išrinkta 
Prima Petrylienė rinkimų dieną 
buvo keliais mėnesiais vyresnė 
už O.Repečkienę. 

Kryptis. Daugiausia gyvento-
jų, šiemet emigravusių į užsienį, 
iš Anykščių rajono išvyko į An-
gliją, Norvegiją, Vokietiją, Airi-
ją, Daniją, Nyderlandus, Švediją 
ir Ispaniją.

Vardai. Anykščių rajono savi-
valdybės Civilinės metrikacijos 
skyriaus duomenimis, šiemet 
tėvai savo atžaloms dažniausiai 
rinkosi Lėjos, Karolio, Kajaus, 
Huberto bei Augusto vardus.

Originalumas. Netradici-
nių vietų sutuoktuvėms ieškoję 
anykštėnai šiais metais dažniau-
siai tam rinkosi kaimo turizmo 
sodybas, amžinai mylėti prisiekta 
prie Variaus atodangos ir ant Pa-
latavio piliakalnio.

Kantrybė. Trumpiausia san-
tuoka 2019 metais Anykščių ra-
jone truko aštuonis mėnesius. 
Dažniausiai santuoka nutrūkdavo 
poroms drauge nugyvenus iki 10 
metų.

Vardas. Anykščių rajono savi-
valdybės Civilinės metrikacijos 
skyrius šiemet vienam asmeniui 
pakeitė vardą.

Pagalba. Šiais metais Anykš-
čių ugniagesiams pagalbą teko 
teikti ne tik gyventojams, bet ir 
gyvūnams. Neatsargiausi - anykš-
tėnų katinai. Per metus mažiau-
siai du nelaimėlius teko iškelti iš 
medžių, dar vienas murklys buvo 
įkritęs į 4 metrų gylio šulinį.

Gaisras. Vienas mįslingiausių 
šių metų gaisrų įsiplieskė Ka-
varsko seniūnijos Šerių kaime. 
Ugniagesiams Gėlių gatvėje teko 
gesinti degantį medį.
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2019-ieji žinomų anykštėnų akimis
,,Anykšta“ žinomų Anykščių krašto žmonių - politikų, versli-

ninkų, kultūros darbuotojų, medikų ir kitų profesijų atstovų - 
paprašė apžvelgti svarbiausias 2019-ųjų metų Anykščių rajono 
aktualijas.

Vytautas beRNATAVIČIUS,  
buvęs Anykščių rajono mero 
pavaduotojas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą (pakomentuokite pateik-
dami konkrečius jos darbų pa-
vyzdžius)?

- Nesijaučiu turįs teisę vertinti 
kažkieno darbą ir to tikrai neda-
rysiu. Gerai, kai valdžioje esantys 
žmonės kažką dirba, dar geriau, 
kai ir galvoja ir dirba, o visų ge-
riausia - kai galvoja, ką dirba. 
Kodėl nevertinu kitų darbo? Mū-
suose, kaip ir visame pasaulyje, 
yra tokia paradoksali situacija. 
Yra  žmonių, kurie stengiasi save 
išreikšti, darydami kažką dėl kitų: 
dalyvauja visuomeninėje veikloje, 
dalyvauja vietos savivaldoje, ku-
ria verslą bei darbo vietas. Būtent 
dėl to jie yra žymiai „blogesni“ 
už tuos kitus „geruosius“, kurie 
rūpinasi tik savimi, nedalyvauja 
jokioje veikloje, gauna atlygini-
mą to „blogojo“ sukurtoje darbo 
vietoje arba dar geriau, jei gauna 
pašalpą. Jie daug geresni, nes jų 
nėra už ką kritikuoti – jie juk nie-
ko nedaro. Jie daug geresni, nes 
turi teisę (ką ten teisę – pareigą) 
vertinti ir kritikuoti tuos bloguo-
sius, kurie kažką daro.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį?

- Ryškus proveržis, to negalima 
nepastebėti, turizmo ir su juo su-
sijusiuose versluose (visuomeni-
nis maitinimas, pramogų verslas). 
Pramonė, deja, stagnuoja ar net 
traukiasi, bet jokiu būdu nenoriu 
teigti, kad tai blogai. Tiesą sakant, 
nežinau patrauklaus turistinio 
miestelio su labai išvystyta pra-
mone.  

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, projektuojant 
ateitį?

- Visiems vadovams reikia žino-
ti, kad viskas, kas daroma, turi būti 
daroma Anykščių rajono gyvento-
jams. Tam reikalingas nuolatinis 
vietos valdžios bendravimas su 
anykštėnais, susitikimai įmonėse, 
įstaigose su kolektyvais. Užeiti 
ir pakalbėti su žmonėmis reikėtų 
ne prieš rinkimus, o po rinkimų, 
kad žinotum, ką per kadenciją rei-
kia dėl jų padaryti. Reikia matyti 
savo žmones, žinoti, kokie jie, ko 
jiems reikia.

Daug kalbame apie turizmą. 

Svarbu suprasti, kad turizmą vys-
tome ne tam, kad kažkas pralėktų 
pro Anykščius ir aikčiotų - „kaip 
čia gražu“ , o tam, kad ANYKŠ-
TĖNAI turėtų gerai apmokamas ir 
ne vergiškas darbo vietas turizmo 
objektuose, kad ANYKŠTĖNAI 
galėtų kurti savo privačius, šeimų 
verslus, orientuotus į turistų po-
reikius. Verslas savo dalį padarys, 
o valdžia turi padaryti savo: užti-
krinti, kad miestas ir ne tik mies-
tas būtų švarus, kad būtų saugu 
vaikščioti, kad degtų ne kas tre-
čias šviestuvas, kad būtų laiku su-
tvarkomos gatvės ir šaligatviai... 
Tiesą sakant, tai padaryti reikia 
nepaisant to, ar rajonas orientuo-
tas į turizmą, ar ne. Tai padaryti 
kokybiškai galima, tik nesidairant 
į praeitį, neieškant „priešų“, neei-
kvojant energijos beprasmiškiems 
karams su praeitimi, o kuriant 
Anykščiams. „Priešus“ pavertus 
bent jau bendradarbiais, jėgos ir 
potencialas padvigubėja.   

Tokiame miestelyje, kaip 
Anykščiai, tikrai joks verslinin-
kas nesteigs didelės pramonės 
įmonės, tačiau mažų, į vartojimą 
orientuotų įmonėlių (originalių 
maisto produktų, gaminių iš vieti-
nės žaliavos ir kt.) atsiradimas tu-
rėtų būti visapusiškai skatinamas.      

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Lietuvos valstybinio simfoni-
nio orkestro koncertas. Išskyriau 
šį vieną renginį, bet tai, kas buvo 
reikšmingiausia, manau, buvo su-
siję su kultūra. 

lukas PAKelTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Vertinu pozityviai, ypač susi-
pažinus su savivaldybės būkle po 
praėjusios kadencijos valdymo. 
Finansiniai ištekliai, santaupos 
buvo ,,pravalgytos” prieš 2019 m. 
savivaldos rinkimus, žmonės vis 
dar pasimetę, be iniciatyvos akyse 
ir laukiantys „vado“ nurodymų. 
2019 m. buvo ,,gaisrų gesinimo”, 
situacijų suvaldymo ir subalansa-
vimo metai. Vertinu metus kaip 
pamatą ateities darbams. 

 
- Kurioje Anykščių rajono sri-

tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Proveržį matau specialistų su-
grįžime ir jau šiandien jų generuo-
jamose idėjose. Nelengvai, tačiau 

grįžtama į normalias darbo vėžes, 
kuomet idėjos, iniciatyvos yra 
skatinimos ir nebebijoma suklys-
ti. Nuosmukį matau paveldėtame 
savivaldos ūkiniame gyvenime 
– yra problemų su finansais, ko-
munaliniais mokesčiais, savival-
dybės įmonių padėtimi ir vis dar 
nemažu kompetentingų specialis-
tų trūkumu. Šios problemos yra 
susikaupusios iš praeities, tačiau 
tikiu -  2020 m. pavyks situaciją 
ženkliai pagerinti. 

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Linkėčiau išsigryninti kon-
krečius tikslus, prioritetus ir jų 
nuosekliai bei kryptingai siekti. 
Norėčiau matyti daugiau ambicin-
gumo, kalbant apie vizijas, ir dar 
didesnio racionalumo, organizuo-
jant kasdienį darbą.  

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Vis dėlto įvardyčiau tris – sa-
vivaldos rinkimai, istorinis STT 
apsilankymas rajono savivaldybė-
je ir Kalėdų rezidencijos atidary-
mas. 

eugenijus ANDRIeJAUS-
KAS Ab ,,Anykščių kvarcas‘‘ 
generalinis direktorius:

 - Kaip vertinate naujos 
Anykščių rajono savivaldybės 
valdžios darbą? 

- Mane labiausiai šiais metais 
nudžiugino tai, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė po naujai įreng-
ta žiedine sankryža ir apžvalgos 
aikštele pakeitė vamzdyną. O 
šiaip nieko bloga apie savivaldy-
bės darbą pasakyti negaliu. Ga-
tvės mieste puikiai sutvarkytos, 
net nesinori niekur iš Anykščių iš-
važiuoti. Anykščiai švarūs ir tvar-
kingi. Tik Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius dejuoja, kad 
savivaldybės biudžetas yra labai 
skylėtas. Nežinau, kas čia kaltas, 
tačiau reikia manyti, kad tai pra-
ėjusios kadencijos savivaldybės 
mero Kęstučio Tubio ,,nuopel-
nas“.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Man, kaip senam vadovui, 
atrodo, kad labai blogai buvo pa-
sielgta, kad iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos skyrių 
praėjusią kadenciją  buvo išvai-
kyta daug skyrių vedėjų. Ir dabar 
dar juos sunkiai surenka. Rajono 
gyvenimas tokiais veiksmais buvo 
pastūmėtas į didelį nuosmukį.

Labai teigiamas dalykas, kad į 

Anykščių rajono savivaldybę su-
grižo dirbti vyr. architektė Daiva 
Gasiūnienė. Manau, kad tai prisi-
dės prie rajono provežio.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Daug įmonių rajone bankruta-
vo. Galbūt savivaldybė galėtų pa-
dėti labiau gaivinti verslo įmones, 
kurios dirbtų Anykščių rajone.

Su verslu Anykščiuose - ne ste-
buklai. AB ,,Anykščių kvarcas“ 
egzistuoja, tačiau ir mūsų bendro-
vės pajamos ne auga, o tik po tru-
putį mažėja.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Paskutinis į atmintį įsirėžęs 
įvykis - kalėdinės eglės įžiebimas 
ant vandens ir Kalėdų rezidencijos 
atidarymas. Šis dalykas,manau, 
labai pavykęs.

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, socialdemokratas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Manau, kad Anykščių rajono 
valdžia jau ,,įsivažiavo“, ir jos 
darbą vertinu teigiamai. Konkre-
čių darbų pasakyti negaliu, nes 
nesu Anykščių rajono tarybos 
narys, man neprieinami tam tikri 
dokumentai, todėl aš konkrečių 
dalykų nežinau. Bet pirmiausia 
noriu pabrėžti, kad šios kaden-
cijos savivaldybėje yra daugiau 
žmoniškumo ir demokratijos.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Nuosmukis yra švietime, kaip 
tai yra ir visoje Lietuvoje. Jis tę-
siasi mūsų rajone jau labai seniai. 
Reikalingas politinis ryžtas opti-
mizuoti mažas kaimų mokyklėles 
ir mokinius perkelti į rajono cen-
trą, kur atitinkamai yra aukštesnis 
lygis.

Proveržį matau Anykščių kultū-
ros centro darbe. Organizuojami 
profesionalūs renginiai, atsisako-
ma menkaverčių koncertų ir pa-
našiai.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Svarbu bet kokia kaina iš-
laikyti Anykščių ligoninę. Visi 
ligoniai didžiųjų miestų kliniko-
se  nesutilps. Aišku, vienai sa-
vivaldybei tai padaryti bus labai 
sunku. Savo laiku buvęs sveika-

tos apsaugos ministras Vytenis 
Andriukaitis siūlė, kad studijas 
baigę jauni medikai turėtų kurį 
laiką padirbėti rajonų gydymo 
įstaigose. Dabar nei meras, nei 
Taryba jaunų medikų į ligoninę 
prisikviesti negali. Šioje vietoje 
turi būti vykdoma kompleksiška 
politika.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Reikšmingiausias įvykis tas, 
kad meras ,,mentas“, kaip aš jį va-
dinu, priėjo liepto galą.

Kęstutis JACUNSKAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas, gydytojas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

Vertinu teigiamai, galbūt dėl to, 
kad ir pats esu Anykščių rajono 
tarybos narys. Aišku, periodas yra 
sunkus, bet žvelgiant į praėjusios 
kadencijos palikimą, nuveikta jau 
nemažai.

Į savivaldybės administracijos 
skyrius grįžta specialistai, pir-
miausia, aišku, norėčiau paminė-
ti į Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjos pareigas sugrį-
žusią Daivą Gasiūnienę. Pasižiū-
rėkite, kiek seniūnų konkursai 
dabar sulaukia kandidatų, o to 
anksčiau nebuvo. Žmogiškieji iš-
tekliai - be jų nebūtų ir Anykščių 
rajono progreso.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Tai sunkus klausimas, per 
pusę metų nėra paprasta padaryti 
staigų proveržį. Anykščiai kyla į 
geresnes savivaldybių vertinimo 
reitingų pozicijas.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Svarbiausia atsižvelgti į gy-
ventojų nuomonę, o ne elgtis taip, 
kaip buvo anksčiau, kai vyravo 
viena nuomonė.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Manau, kad reikšmingiausias 
šių metų įvykis - savivaldos rin-
kimai, po kurių iš esmės rajone 
pasikeitė politinė situacija. Jeigu 
būtume su jumis kalbėjęsi apie 
tai, ko gero, nelabai būtume tikė-
ję, kad taip viskas pasikeis. O nuo 
valdžios pasikeitimo daug kas pri-
klauso.

(Nukelta į 11 psl.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visi kalba. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Broliukas ir sesutė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena 
planeta 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gy-
venimo metai 
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Premjera. Medžiotojas 
ir Ledo karalienė N-14. 
00:30 Sniego traukinys N-14. 

06:50 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 

07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Tarzanas 
11:45 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti N-7. 
13:35 Labas rytas N-7. 
15:40 Neteisingai apkaltin-
tas N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Ištrūkęs Džango N14. 
01:00 Švytėjimas S. 

 
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 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Nykštukas Nosis” N-7
13:45 “Sniego drakonas” 
N-7
15:40 “Dantukų fėja 2” N-7
17:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Pasmerkti. Kauno 
romanas”. N-7
21:30 “Transporteris. Visu 
greičiu” N-14

23:15 “Persekiojama dakta-
ro” N-14
01:00 “Iš meilės Pablui” 
N-14 (kart.)

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas. (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Diena laukinėje gam-
toje” 
11:40 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7
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” 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Lietkabelis - Žalgiris. 
19:30 Fantomas N-7. 
21:35 “Dakaras 2020” 
22:05 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
23:05 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:55 Porininkai (k) N14. 
01:40 Blogas senelis (k) S

06:55 “Akloji” (k) 
07:55 “Pragaro katytė” 
08:50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:45 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 “Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos” 
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 “Uždrausto miesto 
intrigos” N-7. 
18:50 “Akloji” (k) 
19:50 “Būrėja” (k) 
21:00 Kaip išgyventi Kalėdas 
N-7. 
22:50 Nakties šešėliai N14. 
00:55 Blogasis Santa 2 (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ievos Narkutės kon-
certas „Kai muzika baigias“ 
(kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias.
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
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 Procesai.
13:45 Klausimėlis. 
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Brandūs pokalbiai. 
15:30 Rasos lašeliai 2019 
(kart.).

17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Panemunėlis. 3 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 Folkloro festivalis 
„Pokrovskije kolokola“. 
Atidarymo koncertas 
„Folkloras ir dabartis“. 
Laimis Vilkončius. „Varnėno 
mišios“.
24:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Apgaulė N-14 (kart.).

06:30 “Televitrina”.
06:45 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:40 “Iš peties” (kart.) N-7
08:35 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “100% Dakaro”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
17:55 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
18:55 “Amerikos talentai” 
20:35 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 

N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nepageidaujami ge-
nai” N-14
23:50 “Džonas Karteris” N-7 
(kart.)
02:00 “X Faktorius”. N-7

07.15 TV parduotuvė.
07.30 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulio turgūs“ 
Mumbajus. N-7.
09.30 „Pasaulio turgūs“ 
Atėnai. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Šelesto bylos” 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 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S.Prūsaitis. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Jakštytė. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 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.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus 4 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.).

07:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:45 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 
N-7. 

11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Oušeno tryliktukas N-7. 
00:55 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
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 “Visi mes žmonės”. 
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 “Ričardas Liūtaširdis” 
N-14
01:05 “Makgaiveris” N-14

06:30 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:25 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:35 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:30 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:30 “Nusikaltimų tyrėjai” 
(k) N-7. 
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 2
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 “Dakaras 2020” 
21:00 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta N-7. 
23:40 Laukiniai laukiniai va-
karai (k) N-7. 
01:35 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 

09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (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 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų N-7. 
23:15 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kėdainių miesto šventė 
2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
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 Kelias į namus. (kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.)
14:55 Stambiu planu. (kart.).

15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Virusų medžiotojai. 
Kaip sustabdyti artėjantį 
protrūkį 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Naktį mano sode. 
Rusiškų romansų koncertas.
23:00 Ortodoksų Kalėdų 
dieviškoji liturgija. Tiesioginė 
transliacija iš Šv. Paraskevės 
cerkvės Vilniuje.
01:00 DW naujienos rusų 
kalba.

07:25 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:15 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Autopilotas”. (kart.)
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:45 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:40 “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 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Žala” N-14
23:00 “Siaubas baubas 3” S
00:45 “Svieto lygintojai” 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 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 Gyvenimas. 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Laikykitės ten su 
A.Tapinu. N-7
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre 
00.00 „Pavojingi jausmai” 
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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.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus 4 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 ekspedi-
cija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

07:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Gaudynės N14. 
00:35 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė” N-14
23:45 “Skubi pagalba” N-14
00:35 “Makgaiveris” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:40 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:40 “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 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 “Dakaras 2020” 
21:00 Paskutinė kulka N14. 
22:50 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta (k) N-7. 
01:15 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 

12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (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 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Juodasis našlys N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (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 sąsiuvinis. (kart.)
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.)
14:55 Virusų medžiotojai. 
Kaip sustabdyti artėjantį pro-

trūkį (kart.)
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vladimiras 
Dubeneckis. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – Atėnų 
PAOK. 
21:00 Paskutinė karalystė 1 
N-14 . 
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

07:25 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:15 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:40 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:35 “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 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Akis” N-14
22:40 “Rouzvudas” 
23:35 “Svieto lygintojai” N-7
00:25 “Greislendas” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
15.30 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 

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.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus 4 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 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 

N-7. 2
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Įkalinta N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

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

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Dronų karai” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Dronų karai” N-14
23:45 “Skubi pagalba” N-14
00:35 “Makgaiveris” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “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 “Dakaras 2020” 
21:00 Kryžius N14. 
23:10 Paskutinė kulka (k) N14. 
01:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7. 

06:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:20 “Neklausk meilės vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 

14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (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 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Kitas lavonas N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz Young 
Power 2019 (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.)
12:40 Krikščionio žodis. (kart.)
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias. 
(kart.).
13:10 Procesai. (kart.).
13:55 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – suprantamai 
ir žaismingai. (kart.).
14:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vladimiras 
Dubeneckis. (kart.).

14:40 Virgilijus Alekna. Širdžių 
čempionas. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Hiogas 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Jonas Prapuolenis. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Ankaros „Turk Telekom“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
21:00 B. B. Kingas. Kelyje 
22:40 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – suprantamai 
ir žaismingai. (kart.).
22:50 Smalsumo genas. 
(kart.).
23:15 Procesai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

07:25 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:15 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:45 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:40 “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 Europos taurės krep-

šinio rungtynės. Vilniaus 
“Rytas” – Kazanės “Unics”.
21:00 “Mano geriausio draugo 
mergina” N-14
22:50 “Rouzvudas” 
23:40 “Svieto lygintojai” N-7
00:30 “Greislendas” 

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 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
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. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 
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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. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus 4 N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Tamsiausia valanda 
N14. 
00:15 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
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” 
N-7
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 “Maksimali bausmė” 
N-14
00:00 “Skubi pagalba” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “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 “Dakaras 2020” 
21:00 Apgaulė N14. 
22:50 Kryžius (k) N14. 
00:55 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 

14:45 “Maljorkos bylos” (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 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Kasandra. Klaidinga 
nata N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
Daiva Starinskaitė „Alchemy of 
11“.(kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Hiogas 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.)
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. (kart.).
14:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Jonas Prapuolenis. 
(kart.).
14:30 Vilniečiai. Albinas Purys. 
(kart.).
15:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 

16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kiotas 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Devintasis 
dešimtmetis 
20:05 Laisvės dainos.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 3 minutės iki kino. 
Vaidybinį filmą „Šaltasis karas“ 
pristato kultūros istorikas 
Aurimas Švedas.
21:33 Elito kinas. Šaltasis 
karas N-14. 
23:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Architektai 
Sprindžiai. 
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

07:25 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:10 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Gyvūnų manija”. (kart.)
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
12:00 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:45 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:35 “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 “Paskutinis iš 

Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Už priešo linijos 2” 
N-14
22:50 “Rouzvudas” 
23:45 “Naša Raša” N-14
02:15 “Grainderis” 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 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Oponentai. 
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. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre 
00.00 „Pavojingi jausmai” 

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 Nepažintas meras. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus 4 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. 
22:50 Visuomenės priešai 
N-14. 
01:05 Klubas 

07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rimti reikalai 2” (k). 

N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Snaiperis N14. 
23:30 Stebėtojų lyga N14. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
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 “Miegančioji gražuolė” 
21:00 “Keršytojai” N-7
23:50 “Kaip mylėtis angliškai?” 
N-14
01:35 “Maksimali bausmė” 
N-14 (kart.)

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7.
09:40 “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 “Dakaras 2020” 
22:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas N14. 
23:45 Apgaulė (k) N14. 2
01:25 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (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 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14. 
23:00 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta”N14. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kiotas 
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. 
Panemunėlis. 3 d. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.)
14:55 Kino istorija. Devintasis 
dešimtmetis (kart.).
15:35 Klausimėlis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Mijė 

17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Laisvės trajektorijos. 
N-7.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Išsiveržti 
į laisvę N-7. 
23:00 Dainuok man tango. 
Dalyvauja Evelina Sašenko 
(mecosopranas), Nerijus 
Bakula (akordeonas), Vilniaus 
m. Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras, dirigentas Donatas 
Katkus.
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.

07:25 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:15 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Statybų gidas”. (kart.)
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:45 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:40 “Mikė” N-7
14:05 “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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 

21:58 “Orai”. 
22:00 “Kieti bičai” N-14
00:00 “Žala” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
08.00 Oponentai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Mano vieta. 
14.30 Kryptys LT. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Nauja diena.Rubrikos. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Pavojingi jausmai” 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:20 Perlamutro dažai ir 
maži melai N-7. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Metų laikų kaita 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų metropolis 
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 „Eurovizija 2020“. 
Nacionalinė atranka. 
23:10 Sunkus amžius N-14. 
00:45 Visuomenės priešai 
N-14. (kart.).

07:00 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” (k) 
07:25 “Zigis ir Ryklys” 
07:50 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:15 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:45 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:15 “Beprotiškos melodijos” 
09:40 Tomas ir Džeris. 
Paklydėlis slibinukas 
10:45 Kiškių mokykla 

12:20 Juodasis riteris N-7. 
14:15 Gyvūnas N-7. 
16:00 Policininkai ir 
Robersonai 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Pūkuota šnipė 
21:20 Nevykėliai po priedan-
ga N14. 
23:35 Norbitas N14. 
01:30 Snaiperis (k) N14. 

06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.) N-7
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Mano pinigai”. 
11:30 “Džiunglių knyga 2” N-7
12:55 “Princesė nuotaka” N-7
14:55 “Auklė 3” 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 “Nematomi skaičiai” 
N-7
23:20 “Krištolinės kaukolės” 
N-14
01:05 “Dronų karai” N-14 
(kart.)

06:30 “Varom!” (k) N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7.
08:30 “Varom!” N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai” 
11:40 “Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu” N-7. 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Juventus - Rytas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 “Dakaras 2020” 
22:30 “Dakaras 2020. 
Savaitės apžvalga” 
23:00 Garbės reikalas N14. 
01:05 Invazija N14. 

06:40 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai televi-

trina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Uždrausto miesto 
intrigos” N-7. 
18:50 “Akloji” (k) 
19:50 “Būrėja” (k) 
21:00 Paskutinė išdavystė 
N14. 
22:45 Forestas Gampas N-7. 
01:20 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – supranta-
mai ir žaismingai. 
09:00 Vilniečiai. Algirdas 
Knyva. 
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 Indivizijos. 
14:00 Legenda apie 
Pilėnus. Muzikinė drama 
pagal Vytauto Klovos operą 
„Pilėnai“. Atlieka Valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis 
„Lietuva“.
15:30 Laisvės trajektorijos. 
N-7. (kart.).
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 

18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Visą ilgą naktį N-14. 
22:25 Festivalis „nowJapan 
2019“. Asa Chang & Junray 
koncertas.
23:45 Stop juosta. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:35 “Rinkis gyvenimą”.
06:45 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:40 “Iš peties” (kart.) N-7
08:35 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų žai-
dynės”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
14:55 “Visureigiais per 
Aliaską” N-7
15:45 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
16:10 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
18:55 “Amerikos talentai” 
20:35 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Peržengta riba” N-14
23:45 “Kieti bičai” N-14 (kart.)

01:45 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14

06.10 „Neprijaukinti“ Kodjako 
sala. N-7.
06.35 „Pasaulio turgūs“ 
Stambulas. N-7.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Magdalena 
Avietėnaitė. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Magdalena 
Draugelytė-Galdikienė. 
08.30 Nauja diena. Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. 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. 
Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

redaktorei nežinant

Sedeikiuose - krepšinio muziejus
Anykščių infomacinis puslapis 

infoanyksciai.lt skelbia informa-
ciją apie pramogas ir paslaugas 
Anykščių mieste ir Anykščių ra-
jone. Informacija turistams patei-
kiama lietuvių, rusų, anglų ir latvių 
kalbomis.

Tačiau nuosekliai revizuoti visą 
duomenų bazę sutrukdė... Kazio ir 
Ligitos Morkūnų ,,Pintinių sode-
lis“, esantis Sedeikiuose. Į latvių 
kalbą jis verčiamas ,,Basketbola 
darzs“, į anglų - ,,Basketball gar-

den“, į rusų - ,,Баскетбольный 
сад“. Kitoje, ne krepšinio šalyje, 
prie ,,basketo“ nereikėtų pridėti 
,,bolo“, bet mūsiškis google vertė-
jas tiesiog nesupranta, kam žmogui 
gali būti reikalingas krepšys, jeigu 
jis neturi kamuolio. 

Juokaujama, kad į Morkūnų 
,,Pintinių sodelį“ atvykę užsienio 
turistai galvoja, kad pintinės tėra 
tik pramogos įžanga, kad netru-
kus jiems bus parodytas ir tikrasis 
krepšinio muziejus.
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Rimondas bUKelIS, šeimos 
gydytojas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Nieko nauja. Nuo politikos 
esu atsiribojęs, todėl  man atrodo, 
kad gyvenimas Anykščių rajone 
teka įprasta vaga.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Labai džiaugiuosi Anykščių 
kalėdine eglute.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Išklausyti žmonių norus ir 
poreikius. Nesakau, kad to dabar 
nėra, bet rajono vadovams linkė-
čiau kuo geranoriškiau kalbėtis su 
žmonėmis.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Kad nebuvo blogiau negu 
buvo.

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Šios kadencijos Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
darbą vertinu už tai, kad sumažino 
biurokratizmą. Seniūnams leista 
daugiau patiems spręsti savaran-
kiškai. Supaprastintas viešųjų pir-
kimų organizavimas. Matosi, kad 
jauni žmonės savivaldybėje mąs-
to, kaip darbą organizuoti sklan-
džiau ir efektyviau.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Manau, kad savivaldybės 
administraciniame valdyme yra 
pasiektas proveržis. Dar norėčiau 

paminėti, kad palengvinta viešųjų 
darbų organizavimo tvarka, ma-
žiau biurokratizmo, norint gauti 
seniūnijose  leidimus nukirsti me-
džius. Pagalvokit, jei anksčiau no-
rint nukirsti medį iš savivaldybės 
atvažiuodavo septynių asmenų 
komisija, dabar šioms procedū-
roms pakanka ir trijų specialistų. 
Kol kas matau tik pozityvą.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Aš taip giliai nelendu. Manau, 
kad savivaldybės vadovai žino 
strateginius dalykus ir nesikon-
centruoja į smulkmenas. Smul-
kmenas patys išsispręsime.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Nelaimingas amfibijos pirki-
mas. Tam, kuris organizavo jos 
pirkimą, šis pirkinys nedaro gar-
bės. Nupirktas niekam tinkamas ir 
nenaudojamas pirkinys. Pavadin-
čiau tai vos ne kriminalu.

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
ūkininkas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Kol kas kažkokio proveržio 
nematyti, nes dar per mažai laiko. 
Praeis pora metų, tada jau matysi-
me, ar Anykščiuose kažkas keičia-
si - ar ateina investuotojai, ar tvar-
komi griuvėsiai, ar tiesiog viskas 
sena vaga teka, tik prieš rinkimus 
pasakojama, kad bus daroma vie-
nokie ar kitokie darbai, tačiau tuo 
viskas ir pasibaigia.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Anykščiuose sveikatos sistema 
- tragiškas reikalas. Vasarą tėvui 
nustatė tarpšonkaulinį uždegimą, 
nuvažiavome į Vilnių ir nustatė, 
kad plaučiuose kraujo krešulys. 
Šiuo atveju, kam mums reikalinga 
Anykščiuose tokia ligoninė? Ne-
žinau, ar joje trūksta gydytojų, ar 
jiems trūksta kompetencijos?

Viliuosi, kad kažkas bus daro-
ma su apleistais pastatais. Šitoje 
vietoje dar laukiame proveržio.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Jei tu esi išrinktas į Anykščių 
rajono tarybą, tu turi kažką dary-
ti. Negali būti Taryboje 18-os ir 
77 metų Tarybos narių. Kai mes 
išsirenkame tokią Tarybą, tuomet 

2019-ieji žinomų anykštėnų akimis
nėra idėjų, minčių ir kažkas iš ša-
lies jiems turi pasakyti, ką jiems 
daryti. 

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Malonus įvykis - Kalėdų rezi-
dencijos atidarymas Anykščiuose. 
Gražūs fejerverkai, ,,pasitaškė-
me“ pinigais, viskas ok. Liūdnas 
reikalas yra ,,Siaurukas“. Negali-
me mes prarasti kultūros paveldo. 
Su ,,Siauruku“ vyksta nesusipra-
timas. Galime pasidžiaugti, kad 
Anykščių rajono taryboje dirba 
verslininkas Vygantas Šližys ir į 
Anykščių savivaldybę sugrąžinta 
vyr. architektė Daiva Gasiūnienė.

Romualdas KUbAITIS, ūki-
ninkas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Tai gal per anksti vertinti? 
Nauja šluota visada geriau šluoja. 
Manau, kad viskas krypsta į gerą 
pusę - į savivaldybę susirinko 
kadrai, vyksta darbas, šiukšlės iš-
vežtos. Viskas tvarkoje.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Nematau aš nei proveržio, 
nei nuosmukio. Dabas vyksta, 
turizmo sektorius nuo senų laikų 
klesti. Kaip besakytume, tačiau 
pramonės Anykščiuose nėra ir ne-
bus. Gera gegografinė padėtis, su-
perinė gamta, kultūrinis paveldas 
fantastiškas - tai puiki dirva gerai 
perspektyvai.

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Nejaugi man juos mokinti? 
Susirinko krūva protingų vyrų 
– nuspręs, ką veikti. Manyčiau, 
kad reikia išlaikyti tą patį lygį. O 
perspektyva ta, kurią iškėlė Prezi-
dentas - gerovės valstybė. Nebus 
revoliucijos. Maskva nepersikels į 
Anykščius arba atvirkščiai.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Savivaldos rinkimai.

Vygantas ŠlIŽYS, Anykščių 
rajono tarybos narys, verslinin-
kas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą? 

- Pirmoje eilėje tai savivaldybės 
administracijos skyrių suformavi-

mas, specialistų susigrąžinimas. 
Buvo apgriauti pamatai ir juos 
šiek tiek reikėjo renovuoti, o da-
bar belieka eiti į priekį. Kol kas 
vyksta praėjusios kadencijos klai-
dų taisymas. Vežėjui pusę metų už 
suteiktas paslaugas nesumokėta. 
Visur, kur dursi pirštu, - vien klai-
dos.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį? 

- Traukiasi rajonas, su tuo ir su-
sijęs nuosmukis. Tokia tendencija 
negera ir reikia ieškoti būdų, kaip 
ją stabilizuoti. O amžina Anykščių 
bėda - nėra tvarios gamybos. Ga-
mybinės įmonės sukuria daugiau 
pridėtinės vertės nei, pavyzdžiui, 
paslaugų sektorius. 

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį? 

- Visų pirma reikėtų pasidaryti 
priemonių planą, ką valdžia norė-
tų ir turėtų nuveikti per kadenciją. 
Kol kas tokio plano nematau, bet 
tikiuosi, kad jis dar atsiras.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Turbūt visi suveda į vieną įvy-
kį, ar ne (juokiasi)? Nežinau, ar 
tas įvykis jau toks reikšmingas, 
kad apie jį reikėtų kalbėti. Anykš-
čiai - ne vienintelis rajonas, kuris 
gali pasigirti tokiu įvykiu.

Negalėčiau įvardyti vieno įvy-
kio. Žiūriu daugiau į tai, kad 
Anykščiai gražėja, indėlis iš ES 
davė daug ir, jei palygintume, ką 
turėjome anksčiau ir ką turime da-
bar, indėlis būtų akivaizdus. Ir tuo 
reikia džiaugtis.

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą (pakomentuokite pateik-
dami konkrečius jos darbų pa-
vyzdžius)?

- Nemanau, kad valdžia tyčia 
ką bloga žmonėms darytų. Bet 
pasaulis kovoja su tarša, o mes ją 
skatinam. Kaip kitaip suprasti ko-
munalinio ūkio mokestį už nesa-
mas šiukšles? Už ką mane nuolat 
baudžia, ir nemenkom sumom? 
Logiškai galvojant, nešiukšlinan-
tys žmonės turėtų gauti premijas.    

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį?

- Smagu, kad pas mus vis dau-
giau kas atvažiuoja. Tačiau visai 
nesmagu, kai per kurortinio mies-

telio centrą kiaurą parą rūksta ne 
tik lengvųjų automobilių, bet ir 
treilerių kolonos. To nėra net di-
džiuosiuose miestuose – Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose.  

Bet svarbiausi man du kriterijai: 
darbo vietos ir jaunimas. Visa kita 
– dzinguliukai, smilkalai akims 
apdumti. Kol namai, mokyklos 
tuštėja, nėra ko suokti apie jokį 
proveržį, gerovės valstybę – tu-
riu omeny ne tik Anykščius, bet ir 
visą Lietuvą. O gal tų darbo vietų 
jau pristeigta, tik mes nežinom?  

- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-
valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, žvelgiant į atei-
tį?

- Į žmonių nuomonę. Reiktų kur 
kas rimčiau informuoti juos apie 
būsimus darbus, projektus. Iki 
šiol tai buvo daroma pernelyg epi-
zodiškai, paviršutiniškai.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Jeigu žmogus gyventum tik 
Anykščiais... Čia siejasi daug da-
lykų. Ir Trumpo valdžia, ir Euro-
pos Sąjunga. Kuo čia gali Anykš-
čiai nustebinti ir kas jų galioje? 
Nemataui nieko nei bloga, nei 
gera. Už visus Anykščius atsakyti, 
kas tokio svarbaus įvyko Anykš-
čiuose... Nežinau. Gyvename ir ne 
tik pro langą žiūrime.

Daiva INDRIŪNIeNĖ, res-
torano - viešbučio „NYKŠČIO 
NAMAI“ direktorė:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą (pakomentuokite pateik-
dami konkrečius jos darbų pa-
vyzdžius)?

- Nematau ryškių, stipriai le-
miančių visuomenės gyvenimą 
sprendimų. Vis dar keistai man 
atrodo valdančioji koalicija, su-
sidedanti iš politiškai skirtinguo-
se poliuose esančių partijų. Nėra 
stipriai oponuojančios, o kartu ir 
stumiančios į pokyčius frakcijos. 
Tačiau vertinu labiau teigiamai 
nei neigiamai. Mane nudžiugino 
šios valdžios pastangos sugrąžinti 
į darbą patyrusius ir išmanančius 
specialistus: komunalinio ūkio 
direktorių Šapoką, vyr. architektę 
D.Gasiūnienę, investicijų skyriaus 
darbuotoją M.Vaičiulevičių. Šios 
darbo vietos per ilgai buvo tuš-
čios arba apleistos. Vilčių teikia ir 
paskutinio tarybos posėdžio metu 
paskelbta žinia, kad yra teigiamai 
subalansuotas biudžetas.

- Kurioje Anykščių rajono sri-
tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį?

 

(Atkelta iš 6 p.)

(Nukelta į 14 psl.)
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2020m. sausio 5 d. 16 val. Anykščių vadovų klubas, Rokiškio verslo klubas, Anykščių menų centras 
ir Kalėda kviečia į renginių ciklo „Kalėdų rezidencija 2019 Anykščiai“ baigiamąjį koncertą Anykščių 
Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai). 

Koncertuos
Anykščių svečiai - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Karališkosios muzikos akademijos 

Londone absolventas, pianistas Mantautas Katinas ir fleitininkas Justinas Mačys.
Anykštėnai -  Purcell mokyklos Londone, Jungtinėje Karalystėje, mokinė, pianistė Milda Dauno-

raitė ir anykštėnas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas, baritonas Tomas Tuskenis.

Kviečiame pasiklausyti lyriškų, temperamentingų, virtuoziškai atliekamų kūrinių, kurie kiekvienam 
suteiks puikių, šventinių emocijų. 

Po koncerto visus pakviesime pabendrauti, pasivaišinti.
Koncertas nemokamas. Pradžia 16 val. Kviečiame atvykti su šeima, kolegomis, draugais.

2020 m. sausio 5 d. 16 val. 
Anykščių Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai)

 

bAIGIAMASIS „KAlĖDų RezIDeNCIJA 2019 ANYKŠČIAI“ KONCeRTAS

Informacinis rėmėjas

Svėdasiškiai Naujuosius pasitiko su 
dainomis ir poezija Vytautas BAGDONAS

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje puoselėjama prasminga tradicija: palydint senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus, organizuojamas šventinis koncer-
tas. Tai savotiška Centre veikiančių meno mėgėjų kolektyvų ataskaita. Tokia tradicija buvo nepažeista ir šiemet. 

Sekmadienį, gruodžio 29-ąją, 
pasibaigus Šv. mišioms Svėdasų 
Šv. Arkangelo Mykolo parapijos 
bažnyčioje, retas kuris skubėjo 
tvarkyti savo reikalų - daugelis 
traukė į kultūros namus, kuriuose 
vyko renginys „Viskas prasideda 
Tavimi“. Šventinį koncertą pradė-
jo tautiniais kostiumais pasipuošęs 
folklorinis ansamblis, atlikęs ke-
letą gerai žinomų lietuvių liaudies 
dainų. Po to populiarias dainas žiū-
rovams dovanojo vokalinis ansam-
blis, mišrus vokalinis ansamblis, 
kapela, vokalinio ansamblio grupė 
( visiems šiems kolektyvams vado-
vauja Rožė Lapienienė). Plojimais 
žiūrovai įvertino ir seserų-dvynių 
Gražinos Puolienės bei Elvyros 
Zobarskienės dueto pasirodymą. 
Gitara skambino Saulė Švelnytė, o 
birbynės garsais džiugino Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
gimnazistas, Utenos muzikos mo-
kyklos auklėtinis Nojus Jokubonis. 
Labai tiko ir pritiko šiam šventi-
niam koncertui svėdasiškių literatų 
klubo „Sietuva“ vadovės Almos 
Švelnienės deklamuojami poezijos 
posmai, kūrybinių idėjų nestoko-
jančios renginio vedėjos Ramunės 
Lapienytės skaitomos įsimintinos 
mintys apie metų tėkmę, gyvenimo 

prasmę, gražius žmonių darbus. 
Meno mėgėjų kolektyvų atlikėjos, 
dainininkės, skaitovės Alma ir Ra-
munė  scenoje dar  ir persikūnijo į 
šypseną keliančias plepias bobeles 
- Stasę ir Mikasę. 

Gražiausioms dainoms ir poezi-
jos posmams, muzikos akordams 
švelniai liejantis ir artėjant prie 
pabaigos, tradicinės šventės  orga-
nizatoriai padėkojo visiems meno 
mėgėjams, kultūros rėmėjams, žiū-
rovams, kurie Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriui padėjo or-
ganizuoti daugelį įvairių renginių. 
Į sceną pakvietus buvusį ilgametį 
seniūną Valentiną Neniškį, Svėda-
sų ir Vaitkūnų skyrių kultūros dar-
buotojai jam padėkojo „ už buvimą 
kartu“ ir įteikė  fotonuotraukų  ko-
liažą, liudijantį ne tiktai šių skyrių 
kultūrinę veiklą, bet ir dalykišką 
seniūno paramą, nuolatinį dėmesį. 
Atsidėkodamas už malonų siur-
prizą, Valentinas Neniškis pasi-
džiaugė, kad per daugiau kaip dvi 
dešimtis seniūniavimo metų turėjo 
galimybę prisidėti prie kultūrinio 
gyvenimo puoselėjimo, renginių 
organizavimo, linkėjo svėdasiš-
kiams ir vaitkūniečiams meno mė-
gėjams kūrybinės sėkmės ir Nau-
jaisiais – 2020-aisiais metais. 

Šventinį renginį „Viskas prasideda Tavimi“ pradėjo folklorinis ansamblis.

Daugiau kaip 20 metų vadovavusiam Svėdasų seniūnijai Valen-
tinui Neniškiui  (dešinėje) „už buvimą kartu“, dėmesį ir para-
mą dėkojo Anykščių kultūros centro Svėdasų ir Vaitkūnų skyrių 
darbuotojai bei meno mėgėjų kolektyvai.

Autoriaus nuotr.
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*Išvežimo dieną konteinerį pastatyti matomoje vietoje prie gatvės nuo 7 valandos ryto ir laikyti iki ištuštinimo.

UAb Anykščių komunalinis ūkis
MIŠRIų IR ANTRINIų ATlIeKų IŠVeŽIMO GRAFIKAS 2020 m.
Anykščių rajono gyventojų prašome atkreipti dėmesį, kad pasikeitė atliekų išvežimo maršrutai ir išvežimo dienos. Pažymime, kad dėl techninių galimybių negalima 

išvardyti visų gyvenviečių pavadinimų, todėl skelbiami tik didesnių miestelių pavadinimai.
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MOZAIKA Iš visos širdies dėkojame buvusiems ir esamiems J. Biliūno 
gimnazijos mokytojams, klasės draugams, kaimynams, gimi-
nėms, bendradarbiams, Anykščių r. savivaldybės adminis-
tracijai už užuojautą ir palaikymą palydint į paskutinę kelionę 
sūnų, brolį Mantą GINDRĖNĄ.

Tėvai ir sesuo su šeima

2019-ieji žinomų anykštėnų akimis

- Proveržį, prasidėjusį 2015 m. ir 
iki šiol nenuslopusį, matau turizmo 
vystymo srityje. Džiugu ir sveikin-
tina, nes mūsų rajonas bent Lietu-
voje jau yra identifikuojamas kaip 
įdomus lankytinas kraštas. To pa-
sekmė - daugėja turizmo objektų, 
vystoma infrastruktūra, tai didina 
darbo vietų skaičių ir kitaip veikia 
rajono ekonomiką. Pirma mintis, 
atėjusi į galvą apie nuosmukį, – 
respublikinėj spaudoj skaitytas 
straipsnis apie tai, kad Anykščiuo-
se neveikia nė viena jaunimo orga-
nizacija. Liūdna..

 
- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-

valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, projektuojant 
ateitį?

 
- Aš labai raginu mūsų valdžios 

atstovus užmiršti, kokios partijos 
jie atstovai, kai vykdo konkursus 
svarbioms darbo vietoms užimti. 
Sudarykite palankias sąlygas at-
vykti, gyventi ir dirbti jaunoms 
šeimoms, skatinkite įsidarbinti 
ketinančius jaunus, įgijusius šiuo-
laikinį išsilavinimą žmones. Jauni-
mas kurs mūsų ateitį, leiskim jiems 
tai daryti!

 
- Reikšmingiausias 2019 metų 

Anykščių rajono įvykis?
 
Prisimenu kelis įvykius, kurie 

sukelia skirtingas emocijas. Ma-
loniausias man yra Kalėdų rezi-
dencijos „importas“ iš Rokiškio su 
gražiausiom pasekmėm – netradi-
cinė eglutė, įsimintina visa eglutės 
įžiebimo šventė ir nuostabus sim-
foninio orkestro koncertas. Nema-

loniausias – rajono mero suėmimas 
ir nušalinimas. Turiu ir tragikomiš-
ką prisiminimą - amfibijos despe-
ratiški veiksmai upėje.

Vladas VITKAUSKAS, ke-
liautojas, anykštėnas:

- Kaip vertinate naujos Anykš-
čių rajono savivaldybės valdžios 
darbą (pakomentuokite pateik-
dami konkrečius jos darbų pa-
vyzdžius)?

- Elgčiausi neatsakingai, jeigu 
vertinčiau darbus, kurių nedarau 
arba negalėčiau padaryti geriau. 
Tačiau šeštus metus gyvendamas 
Šventosios ir Šilelio prieglobsty-
je, „sergu“ už šį nuostabų kraštą, 
džiaugiuosi bendryste su daugeliu 
sutiktų anykštėnų ir išgyvenu dėl 
jų kasdienių, taip pat ir nuo val-
džios priklausančių rūpesčių. To-
dėl keliais pastebėjimais dalijuosi 
žemiau.

 
- Kurioje Anykščių rajono sri-

tyje šiuo metu pastebite prover-
žį, o kurioje – nuosmukį?

- Proveržiai ar nuosmukiai per 

(Atkelta iš 11 psl.) mėnesį-kitą neįvyksta (nebent 
karas...). Tačiau prieššventiname 
gruodyje netikėtai pradžiugino 
subtiliai pagražintas Anykščių 
centras: kai kurių pastatų apšvieti-
mas, patraukliai įrengti Kalėdinės 
prekybos namukai greta Kultūros 
centro. Tikra Kalėdų dovana, ir ne 
porai dienų – visiems metams liko, 
pagaliau sutvarkytas iki tol neįti-
kėtinai apleistas slėnis buvusios li-
goninės teritorijoje, arti bažnyčios. 
Žavėjausi, kaip net Kūčių dieną 
tvarkdarių brigada su technika triū-
sė! Jeigu prie šių gerųjų permainų 
savo supratimu prisidėjo prieš du 
mėnesius sugrįžusi vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė, galime 
tikėtis Anykščiams, kaip kultūros 
miestui, labiau deramo vaizdo ne 
vien reklaminiuose pristatymuose.

Deja, kai kurių Savivaldybės 
įstaigų veiklos padariniai nuteikia 
priešingai. Bent tris arčiausiai SPA 
centro ir Dainuvos slėnio esančias 
alėjas pirmąkart perėjęs naujokas 
vargiai pagalvotų, kad žygiavo A. 
Baranausko Šilelio takais. Nebe-
minėsiu rudeninio medžių prare-
tinimo, užtenka jo padarinių. Dar 
ir dabar po kojomis pasipina nesu-
tvarkytos medžių šakos, pašaliuose 
mėtosi neišvežti rąstgaliai. Užkliū-
ti galima ir už traktorinių provė-
žų, sudarkytos miško paklotės, 
sujauktų žemių. Vietomis buvusi 
ūksminga alėja dabar platumu miš-
ko vieškeliuką primena, tik nežvy-
ruotą – mažu sunkioji plačiaratė 
technika vertingosioms pušelėms 
išvežti panaudota buvo?.. 

Rečiau lankomame takelyje nuo 
Šventosios Šlavės pakrante iki as-
faltuoto keliuko Puntuko link - uni-
kalesnė įdomybė: menkoje nuokal-
nėje, tarp slėpiningų pušelių, kur 

net stirnų pasitaikydavo sutikti, 
betoninių(!) blokų laiptai įtvirtin-
ti. Prisimenu vaizdus iš atšiaurio-
sios Islandijos, kur kalnų krūmelio 
neišauginančiuose kalnuotuose 
akmenynuose keliaujantiesiems 
kilometrinius medinius takus su 
mediniais turėklais įrengia...

 
- Į ką reikėtų atsižvelgti savi-

valdybės vadovams, Anykščių 
rajono tarybai, projektuojant 
ateitį?

- Tiktai linkėčiau priimantie-

siems Anykščių krašto žmonių 
gyvenimą liečiančius sprendimus 
visada pagalvoti ir prisiminti, kad 
ne vien skaičiais matuojami svar-
biausi dalykai žmonių gyvenime ir 
kad ne vienadienių-keliadienių at-
vykstančiųjų gerovė yra svarbesnė 
negu pasiliekančiųjų anykštėnų.

- Reikšmingiausias 2019 metų 
Anykščių rajono įvykis? 

- Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos narių ir mero rinkimai.

Keliautojas Vladas Vitkauskas, atsakydamas į klausimą - „Į ką 
reikėtų atsižvelgti savivaldybės vadovams, Anykščių rajono tary-
bai, projektuojant ateitį?“ - atsiuntė nuotrauką, kuri rodo, kaip 
elgiamasi su medžiais Vokietijos ir Lietuvos miestuose.
                                                                 Nuotr. iš gyvasmiskas.lt

Meteorologai: 2019-ieji 
lietuvoje buvo šilčiausi per 
visą stebėjimų istoriją

2019-ieji metai Lietuvoje buvo 
šilčiausi per visą stebėjimų isto-
riją, o tai lėmė globalinė klimato 

kaita, ketvirtadienį paskelbė me-
teorologai.

Pasak Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnybos, vidutinė meti-
nė oro temperatūra šalyje pernai 
siekė 8,8 laipsnio pagal Celsijų 
ir 1,9 laipsnio viršijo daugiametę 

1981-2010 metų oro temperatū-
rą.

Iki šio šilčiausi buvo 2015–ieji, 
kai vidutinė metinė oro tempera-
tūra Lietuvoje buvo 8,3 laipsnio, 
taigi 2019-ųjų vidutinė metinė 
oro temperatūra ankstesnį rekor-
dą viršijo 0,5 laipsnio. 

„Pokytis yra didžiulis. Turime 
labai didelį skirtumą nuo įprasti-
nių sąlygų ir nuo prieš tai buvu-
sių rekordų“, – BNS ketvirtadienį 
sakė Hidrometeorologijos tarny-
bos Tyrimų ir plėtros skyriaus 
vedėjas Donatas Valiukas.

Jis atkreipė dėmesį, kad Lietu-
voje šilčiausių metų penketukas 
fiksuotas jau šiame amžiuje – nuo 
2008 iki 2019 metų.

„Vienintelė priežastis – globali 
klimato kaita. Tokią tendenciją 
rodo ne vienų metų stebėjimai“, 
– teigė D. Valiukas.

Vilniuje 2019-ieji buvo patys 
karščiausi per visą beveik 250 
metų (1778−2019 metų) stebėji-
mų laikotarpį.

Klimato kaita Lietuvoje lemia 
dažnesnes ir intensyvesnes karš-
čio bangas, keičiasi kritulių po-
būdis – dažniau pasitaiko liūtys 
ir po jų sekantys sausros laikotar-
piai, dažnėja škvalai.

Dažnesni orų kontrastai taip pat 
didina pavojų žmonių sveikatai, 
dėl klimato kaitos auga vandens 
telkinių užterštumas, dažnėja 
miškų gaisrai, nuo karščio bangų 
nukenčia kelių ir geležinkelių bė-
gių kokybė, apsunkinami statybų 
darbai.

Pastaraisiais metais pasaulyje 

vis dažniau rengiamos demons-
tracijos, kuriose politikai ragi-
nami aktyviau kovoti su klimato 
kaita ir sparčiau mažinti šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų iš-
skyrimą į atmosferą.

Lietuva kartu su kitomis Euro-
pos Sąjungos šalimis neseniai įsi-
pareigojo siekti klimatui neutra-
lios ekonomikos iki 2050 metų.

Populiariausi vaikų vardai 
2019-aisiais: Matas išstūmė 
luką, Sofija – lėją

Pernai tėvai ką tik gimusiems vai-
kams dažniausiai suteikdavo Mato 
ir Sofijos vardus, rodo BNS pateikti 
Registrų centro duomenys.

Mato vardas suteiktas 308 berniu-
kams, Sofijos – 298 mergaitėms.

Šie vardai į antrąją vietą iš pir-
mosios išstūmė Luką ir Lėją – po-
puliarios mokslinės fantastikos 
epopėjos „Žvaigždžių karai“ vei-
kėjų vardus.

Luko vardas suteiktas 300 ber-
niukų, Lėjos – 283 mergaitėms.

Populiariausių vardų trejetuką 
užbaigia Jokūbas ir Luknė, pasta-
rieji vardai suteikti atitinkamai 280 
berniukų ir 261 mergaitei.

Toliau populiariausių vardų de-
šimtuke tarp berniukų rikiuojasi 
Dominyko, Nojaus, Jono, Beno, 
Herkaus, Marko ir Kajaus vardai, 
tarp mergaičių – Amelijos, Emili-
jos, Kamilės, Patricijos, Gabijos, 
Liepos ir Emos vardai.

Registrų centras pernai gruo-
dį taip pat skelbė populiariausius 
dešimtmečio vardus, čia pirmauja 
Matas ir Emilija.

Nuo 2010 metų Lietuvoje Mato 
vardas suteiktas daugiau kaip 4,6 
tūkst. berniukų, o Emilijos vardu 
pavadinta daugiau kaip 4,1 tūkst. 
mergaičių.

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
kasmet gimsta vidutiniškai maž-
daug po 30 tūkst.vaikų.

-BNS
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siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
bULIUS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PeRKAMe
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GReITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

Projektuojame, 
gaminame įvairios 
paskirties baldus.

Atvežame, sumontuojame.
tel. (8-624) 00400.

Reikalingas darbininkas pasto-
viai gyventi ir dirbti sodyboje.

Tel. (8-639) 23035.

Matininkė Raimonda Kukienė Anykščių r. sav. atliko kadastrinius matavimus šiems sklypams: 
2019-10-15 sklypui Nr. 3446/0001:31, esančiam Šilagalių k., Andrioniškio sen.; 2019-10-22 skly-
pui Nr. 3442/0002:385, Maleišių k., Svėdasų sen.,; 2019-12-03 sklypams Nr. 3414/0001:290 ir Nr. 
3414/0001:291 Ažuožerių k., Anykščių sen. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų 
sklypų Nr.3446/0001:62, Nr.3442/0002:622 ir Nr. 3414/0001:288 savininkus, jų įgaliotus asmenis 
ar turto paveldėtojus, dėl ribų suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, tel. (8-615) 52936,
 el. paštas: matininke.raimonda@gmail.com

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONtAVIMAS,

PROJEKtAVIMAS, 
KONSULtAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA bEI REIKIAMŲ 
DOKUMENtŲ RENGIMAS.

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

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

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

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-607) 67679.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-684) 02025. 

Butą su rūsiu Anykščiuose. 3 
kambariai, virtuvė. Butas vidinis. 
4-as aukštas. Tarpininkavimo pa-
slaugos nedomina.

Tel. (8-602) 92942.

Kuras

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

Lapuočių malkas. Turi sauses-
nių. Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9 erdvm, miškovežiu 30 erdvm.

Tel. (8-604) 12810.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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.

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

Tel. (8-656) 97937.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

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

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

Tel. (8-686) 33036.
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Simonas, Vytautas, Vytautė, 
Telesforas, Gaudentas, Simas.

Arimantas, Arimantė, Titas, 
benediktas, Arminas, benas, 
Arminė, Andželika, Anželika.

šiandien

sausio 5 d.

sausio 6 d.
baltazaras, Kasparas, Merkelis, 
Arūnas, Arūnė, Melchioras.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„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!

- Tekėk už manęs.
- Gerai, aš sutinku.
Tyla.
- Brangusis, tu daugiau man nie-

ko nenori pasakyti?
- Net nežinau, man atrodo, kad 

aš ir taip ką tik per daug nesąmonių 
prišnekėjau...

***
Du berniukai pamato jaunave-

džius, išeinančius iš bažnyčios. 
Vienas sako kitam:

- Išgąsdinam tą vyruką?
- Gerai.
Berniukai pribėga prie jaunosios 

ir sako:
- Mama, ką tu čia veiki?

***
Vėlus vakaras. Tėvai pagavo 

savo sūnų, kuris su dideliu prožek-
torium susiruošė išeiti iš namų.

- O kur tu išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sūnus.
- Cha, kai aš eidavau į pasima-

tymus, man nereikėdavo prožekto-
riaus, - pasišaipė tėvas.

- Ir pažiūrėk, ką išsirinkai.

***
Susitinka du draugai vieno uoš-

vės laidotuvėse ir sako:
- Nuo ko mirė?
- Grybukų užvalgė.
Po mėnesio susitinka draugai 

kito draugo uošvės laidotuvėse, ta-
čiau ant lavono yra mėlynė:

- Nuo ko mirė?
- Grybukų užvalgė.
- Tai iš kur mėlynė?
- Grybukų nenorėjo valgyt.

***
Du policininkai prie gimnazijos 

randa lavoną. Vienas klausia:
- Kaip rašomas žodis „gimnazi-

ja“?
Kitas trumpai pagalvojo ir tarė:
- Tempiam jį geriau prie pašto.

***
- Laba diena, ar turite Rokforo 

sūrio?
- O čia koks?
- Na, žinote, toks su pelėsiu...
- Aaa! Ne, neturim, bet turim 

Rokforo beliašų.

Amiliutė gina savo garbę ir atremia skundus
jau begrįžtant iš turnė
Pasiekė rimta ČĖ PĖ - 
Pletkai, skundai - visa kita -
Garbę gins ji aptaškytą...

Apie ją kas surašyta, 
Alei vieno pramanyta -
Kas jau kas - bet Amiliutė
Nepaslydo nė biškutį!

Toji jadzė - ot, gyvatė -
Nei ji žino, anei matė,-
Ne seniūną juk vaišino -
Pusbrolį iš Visagino!

Nesudėjus anei bluosto,
Skuba ji prie Švento Sosto -
Tik Švenčiausioji Panelė
Gėlą jos numaldyt gali.

Keliais eis prie Švento Tėvo,
Spaviednę atliks prieš Dievą
Ir, kaip pamaldi krikščionė,
Mels skundikams tiems malonės:

Mels jų sąžinę prikelti,
Dūšią atgailai atverti -
Pragaran kad neprasmegtų,
Amžinai smaloj nedegtų...

Prenumeratos 

kainos 2020 - iesiems 

metams


