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Pavaldiniai direktorę bandė 
testuoti Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorę Li-
gitą KULIEŠAITĘ kalbinome apie darbą, planus ir santykius 
su kolektyvu. 

Nuo 2019-ųjų gegužės mėnesio Anykščių savivaldybės admi-
nistracijai vadovaujanti 33-ejų  L.Kuliešaitė darbinės karjeros 
pradžioje yra dirbusi mūsų savivaldybės teisininke, o vėliau 
ji kelerius metus buvo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 
tarnybos darbuotoja.   

- Aštuonis mėnesius vadovauja-
te Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai. Ar jūsų išanksti-
niai lūkesčiai nesiskiria nuo realy-
bės? Administracijos direktoriaus 
pareigos yra smagesnės nei tikė-
jotės, o gal atvirkščiai, kiekvieną 
rytą kartojate – „velnias mane 
nešė į tą galerą...“?

- Minčių visokių būna. Priklauso 
nuo situacijos, nuo dienos, nes visi 
mes žmonės. Bet viską susumavus 
negalvoju, kad „kas mane nešė į šią 
galerą“. Iššūkių tikėjausi. Nemaniau, 
kad bus lengva, aš tai įvertinau. Aps-
kritai, esu žmogus, kuris paprastai 
būna pasiruošęs ir blogesniam sce-
narijui...  

- Taigi bėgti iš savivaldybės nesi-
nori? 

- Nesinori ir nesiruošiu bėgti. Iš-
šūkių daug, bet kartu yra ir įdomu. 
Matau, kaip galėtų ir turėtų būti. Sti-
mulą teikia ir sunkumai, nors ne vi-
suomet viską pavyksta padaryti taip, 
kaip norėtųsi ar įsivaizduoji. Bet tai 
yra darbas.   

- Susipažinote su situacija ra-
jone, apėjote savivaldybei paval-
džias įstaigas? 

- Ne visas. Bet su vadovais esu 
bendravusi. Daugelyje įstaigų lan-
kiausi. 

33-ejų Ligita Kuliešaitė - 8-oji Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė. Ji jauniausia iš rajono valdžios.

Anykščiuose gali atsirasti kolumbariumas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka teigia, kad naujosiose Anykščių kapi-
nėse sparčiai daugėja kapų, todėl jau netolimoje ateityje joms teks ieškoti naujo žemės sklypo. Kaip 
išeitį būsimai kapinių plėtrai K.Šapoka mato kolumbariumo įrengimą. 

Anykščių rajono savivaldybės vadovai sutinka, kad kolumbariumas yra reikalingas, tačiau prieš 
imdamiesi tokio statinio statybų norėtų detaliau išsiaiškinti jo poreikio mastus.

Norėtų kolumbariumo

UAB Anykščių komunalinis ūkis, 
kuris taip pat teikia laidojimo ir kapi-
nių priežiūros paslaugas, direktorius 
K.Šapoka „Anykštai“ kalbėjo, kad 
kolumbariumo poreikis buvo anks-
čiau ir yra išlikęs iki šiol.

„Dar kai anksčiau dirbau UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direkto-
riumi, buvome nuvažiavę kolumba-
riumo pasižiūrėti į Rokiškio rajoną, 
Obelius. Ten jis yra įrengtas prie ka-
pinių sienos“, - prisiminė K.Šapoka.

Pašnekovo manymu, Anykščiuose 
kolumbariumą taip pat būtų galima 
įrengti kapinėse. „Mes sutiktume jį 
statyti, tačiau dėl to sprendimus turi 
priimti Anykščių rajono savivaldybės 
administracija“, - kalbėjo K.Šapoka.

Urnas laidoja kapinėse

Pasak UAB Anykščių komunali-
nis ūkis direktoriaus K.Šapokos, ko-
munalininkai pastebi, kad Anykščių 
rajono gyventojai mirusiųjų palaikus 
vis dažniau pageidauja kremuoti.

Tikėtina, kad jau kitais metais šalia senųjų Anykščių miesto kapinių gali būti įrengtas ko-
lumbariumas.

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracija ėmėsi 
ieškoti dar vieno skyriaus vedėjo 
- paskelbtas konkursas užimti Sta-
tybos skyriaus vedėjo pareigoms. 
Šiuo metu Statybos skyriaus vedėjo 
pareigas laikinai eina vyriausiasis 
specialistas Valentinas Vitkūnas. 
Keli anksčiau skelbti konkursai 
užimti Statybos skyriaus vedėjo 
pareigoms yra neįvykę.

Ferma. Traupio seniūnijos Mic-
kūniškių kaime verslininkai planuoja 
atidaryti sliekų fermą. Apie tai infor-
muoja Anykščių rajono savivaldybė, 
skelbdama apie buvusio sandėlio 
pastato paskirties pakeitimą.

Gatvės. Anykščių rajono savi-
valdybė artimiausiu metu  planuoja 
skelbti viešųjų pirkimų konkursus 
trijų Anykščių miesto gatvių re-
konstrukcijai. Numatyta rekons-
truoti Žvejų bei Šaltupio gatves. 
Taip pat numatytas kapitalinis Pa-
krantės gatvės remontas.

Darbas. ,,Dirbti Kalėdų Seneliu 
apsimoka“, - teigia Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
laikinoji direktorė Kristina Beino-
rytė. Koks buvo Anykščiuose Kalė-
dų rezidencijoje įsikūrusio Kalėdų 
Senelio atlyginimas, K.Beinorytė 
neatskleidė. ,,Kalėdų Senelio at-
lyginimas tikrai buvo didesnis 
už minimalų atlyginimą“, - sakė 
K.Beinorytė.

Apklausa. Anykščių rajono savi-
valdybė atlieka gyventojų apklausą, 
siekdama išsiaiškinti pavėžėjimo 
paslaugos poreikį savivaldybėje. 
Siekiama išsiaiškinti, ar reikalin-
ga papildoma pavėžėjimo paslau-
ga Anykščių rajono gyventojams, 
pro kurių gyvenamąsias vietoves 
nevažiuoja maršrutinis autobusas. 
Apibendrinusi apklausos rezultatus, 
savivaldybė planuoja numatyti gali-
mus pavėžėjimo paslaugos būdus.

Pirkiniai. Įgyvendinant projek-
tą „Vaikų ir jaunimo neformalaus 
ugdymosi galimybių plėtra Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centrui 
priklausančiose A. Vienuolio pro-
gimnazijos patalpose“,  Anykščių 
rajono savivaldybė pirks 27 treni-
ruoklius bei imtynių kilimą.

Kitas eksmero 
teismo posėdis 
bus uždaras

Žiemą sodininko 
ūkis pakvimpa 
raugintomis 
daržovėmis

Per metus 
rajonas neteko 
beveik 
tūkstančio 
gyventojų
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spektras

Temidės svarstyklės

Smurtas. Sausio 15 dieną  apie 
12.10 val. Troškūnų seniūnijos 
Raguvėlės kaime, Anykščių g., 
neblaivus (nustatytas 1,63 prom. 
girtumas) vyras (g. 1962 m.) smur-
tavo prieš neblaivią (nustatytas 
2,62 prom. girtumas) sugyventinę 
(g. 1965 m.). Vyras sulaikytas ir 
patalpintas į areštinę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Automobilis. Sausio 15 die-
ną apie 10.32 val., Anykščiuose, 
Mindaugo g., į VĮ Regitra kreipėsi 
Ukrainos pilietis (g. 1985 m.), ku-
ris pageidavo užregistruoti auto-
mobilį „Nissan Qashqai“. Patikri-
nus duomenų bazėje nustatyta, kad 
automobilis yra galimai vogtas, 
Prancūzijoje paskelbta šio automo-
bilio paieška. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vairuotojas. Sausio 14 dieną 

apie 19.10 val. Debeikių seniūnijos 
Čekonių kaime, Variaus g., buvo 
sustabdytas automobilis „Chrys-
ler Voyager“, kurį vairavo vyras 
(g. 1978 m.), gyvenantis Čekonių 
kaime, Variaus g., jam nustatytas 
2,09 prom. girtumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras uždarytas 
į areštinę.

Konfliktas. Sausio 11 dieną apie 
16.00 val. į moteriai (g. 1946 m.) pri-
klausančius namus, esančius Anykš-

čiuose, Eglėkalnio g., atėjo pažįsta-
mas pasiimti daiktų. Būnant kieme, 
vyras priėjo prie moters ir sudavė, 
taip sukeldamas jai fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Sausio 13 dieną apie 
11.40 val. namuose, esančiuose 
Anykščiuose, Šaltupio g., moteris 
(g. 1935 m.) pasigedo jai priklau-
sančių 1000 eurų ir piniginės su 
50 eurų. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Mokestis. Siekiant į Lietuvą pri-
traukti didelių investicijų, siūloma 
atleisti nuo pelno mokesčio įmones, 
investavusias ne mažiau kaip 30 
mln. eurų ir sukūrusias mažausiai 
200 darbo vietų. Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerijos parengtos Pelno 
mokesčio įstatyto pataisos numato, 
kad tokia lengvata ilgiausiai 20 metų 
būtų taikoma įmonėms, su valstybe 
pasirašiusioms stambaus projekto 
investicijų sutartį ir ne mažiau kaip 
75 proc. pajamų gaunančioms iš ap-
dirbamosios gamybos arba duome-
nų apdorojimo bei su ja susijusios 
veiklos. Šiuo metu pelno mokesčio 
ir kitos lengvatos taikomos laisvųjų 
ekonominių zonų (LEZ) įmonėms, 
tačiau stambiems projektams už šių 
zonų ribų lengvatos nėra numatytos. 
Įprastas pelno mokestis dabar yra 
15 procentų. Ministerijos teigimu, 
lengvata skatintų investicijas į re-
gionus, juose būtų kuriamos naujos 
darbo vietos. Ministerijos teigimu, 
šiuo metu Lietuva atsilieka nuo kitų 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių 
pagal gamybai tenkančią investicijų 
projektų dalį. Lietuvoje 2014-2018 
metais gamybai teko tik 26 proc. 
tokių projektų, tuo metu Estijoje šis 
rodiklis siekė 36 proc., Čekijoje – 39 
proc., Vengrijoje – 53 proc., o regio-
no vidurkis sudarė 34 procentus.

Baltarusija. Baltarusijos ekono-
mikos plėtra 2019-aisiais sulėtėjo iki 
1,2 proc. nuo 3,0 proc. 2018 metais. 
Nacionalinės statistikos tarnybos 
„Belstat“ duomenimis, per praėju-
sius metus sukurtas bendrasis vidaus 
produktas (BVP) galiojusiomis kai-
nomis vertinamas 132 mlrd. rublių 
(55,9 mlrd. eurų pagal dabartinį 
Baltarusijos rublio kursą). Tarptau-
tinis valiutos fondas prognozavo, 
jog 2019 metais Baltarusijos ūkis 
augs 1,5 proc., o Pasaulio bankas 
pranašavo maždaug 1 proc. augimą. 
Praėjusių metų pradžioje Baltarusi-
jos valdžia skelbė, jog 2019-aisiais 
BVP didės 4 procentais. Prezidento 
Aleksandro Lukašenkos įsaku pa-
tvirtintomis prognozėmis dėl šalies 
socialinės ir ekonominės raidos 
2020-aisiais tikslų, šiemet ekonomi-
ka turėtų augti 2,8 procento.

Nafta. Ketvirtadienį kilusios naf-
tos kainos penktadienio ryte beveik 
nekinta. Kovo mėnesio ateities san-
dorių „Brent“ rūšies naftos kaina 
Londono biržoje „ICE Futures“ nuo 
sesijos pradžios smuktelėjo 0,02 
JAV dolerio, arba 0,03 proc., iki 64,6 
JAV dolerio už barelį. O vasario mė-
nesio ateities sandorių WTI rūšies 
naftos kaina Niujorko prekių bir-
žoje (NYMEX) sumenko 0,01 JAV 
dolerio, arba 0,02 proc., iki 58,51 
JAV dolerio už barelį. Ketvirtadienį 
„Brent“ pabrango 0,62 JAV dolerio, 
arba 0,97 proc., o WTI – 0,71 JAV 
dolerio, arba 1,23 procento. Naftos 
kainas palaikė viltys, jog Vašingto-
no ir Pekino prekybos susitarimas 
padės paskatinti augimą. JAV prezi-
dentas Donaldas Trumpas ir Kinijos 
vicepremjeras Liu He trečiadienį 
pasirašė „pirmojo etapo“ prekybos 
susitarimą, pagal kurį Pekinas pre-
kių importą iš Jungtinių Valstijų per 
dvejus metus padidins mažiausiai 
200 mlrd. JAV dolerių. Mainais, ži-
niasklaidos duomenimis, Jungtinės 
Valstijos Kinijai nenustatys papil-
domų apribojimų. Be kita ko, Kinija 
pažadėjo energijos išteklių pirkimą 
Jungtinėse Valstijose per dvejus me-
tus padidinti 52 mlrd. JAV dolerių, 
nors kai kurie rinkos dalyviai abejo-
ja, jog Pekinas turi galimybių įvyk-
dyti šį įsipareigojimą.

Seniūnaičius ir seniūnus mokė buvęs Anykščių 
rajono meras

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono seniūnai bei seniūnaičiai šią savaitę sėmėsi ži-
nių mokymuose, kuriuos vedė buvęs Anykščių rajono meras, My-
kolo Romerio universiteto profesorius dr. Saulius Nefas.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė „Anykštai“ 
sakė, kad savivaldybės biudžeto 
lėšos šiems mokymams bus mini-
malios.

„Vienintelė šių mokymų suma 
yra Anykščių menų inkubatoriaus 
salės nuomos už 4 valandas mokes-
tis“, - sakė S.Sakevičiūtė, nedetali-
zuodama, kiek salės nuoma konkre-
čiai kainuos.

„Ieškant lektorių, galinčių skaity-
ti šią paskaitą seniūnams bei seniū-
naičiams, buvo pasirinktas vienas 

iš žinomų profesorių, pedagogų, 
anykštėnas Saulius Nefas. Šiam 
lektoriui už paskaitą mokama ne-
bus. Lektorius savanoriškai sutiko 
vesti mokymus seniūnams ir seniū-
naičiams“, - sakė S.Sakevičiūtė.

Keturias valandas trukusiuose 
mokymuose buvo ugdomi seniū-
nų ir seniūnaičių  gebėjimai jiems 
priskirtų funkcijų vykdymo srity-
se. Jiems buvo skaitomi praneši-
mai šiomis temomis: „Seniūnų ir 
seniūnaičių veiklos psichologi-
niai, politiniai ir juridiniai aspek-
tai“, „Seniūnas, seniūnaitis ir gera 

savivalda“, „Seniūnaičių veiklos 
vadybiniai aspektai“, „Bendruo-
meninė veikla savivaldybėje ir 

seniūnaitis“.
Mokymų dalyviams išduoti  mo-

kymų baigimo pažymėjimai.

Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Saulius Nefas suti-
ko vesti mokymus seniūnams ir seniūnaičiams už dyką.

Afrikinis kiaulių maras niekur nepasitraukė Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departa-
mento Anykščių skyrius pranešė, kad šiemet Svėdasų seniūnijoje 
sumedžiotam šernui nustatytas afrikinis kiaulių maras (AKM). 

Tai pirmasis šiuo metu vie-
nos pavojingiausių užkrečiamų 
virusinių ligų naminėms bei 
laukinėms kiaulėms ir šernams 
atvejis 2020-aisias metais. Per-

nai Anykščių rajone buvo su-
medžiota 110 šernų, septyniems 
iš jų nustatytas afrikinis kiaulių 
maras. Po du AKM užkrėstus 
šernus sumedžiota Debeikių, 

Troškūnų bei Viešintų seniūni-
jose ir vienas Anykščių seniūni-
joje.

Pernai taip pat buvo rastos dvi 
šernų gaišenos, tačiau po tyrimų 
išsiaiškinta, kad šernai AKM ne-
buvo užsikrėtę.

Anykščių valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba primena, 

kad už rastą šerno gaišeną gy-
ventojams yra mokama 30 Eur 
išmoka.

Didžiausias AKM užkrėstų 
šernų pikas Anykščių rajone 
buvo fiksuojamas 2015 - 2016 
metais. Šios ligos užkratas buvo 
įsisukęs ir į kelių smulkių kiau-
lių augintojų tvartus.

Kitas eksmero teismo posėdis bus uždaras Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, penktadienį, Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuo-
se buvo tęsiamas buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio 
baudžiamosios bylos nagrinėjimas. 

Penktadienio posėdyje netru-
ko emocijų. Anykščių eksmero 
gynėjas advokatas Giedrius Da-
nėlis kalbėjo, kad Lietuva tampa 
saugumietiška valstybe, pasak jo, 
K.Tubio byla gali sulaukti ir  tarp-
tautinio dėmesio.

Šiuos jo teiginius išprovokavo 
prokurorės užklausa Specialiųjų 
tyrimų tarnybai (STT). Jau anks-
tesniame teismo posėdyje buvo 
priimtas sprendimas liudininku 
kviesti STT pareigūną Mindaugą 
Ražauską. Besiginančios šalies 
prašymu, tikėtasi pareigūno paaiš-
kinimo, kodėl tam tikrose vietose 

baigiasi K.Tubio kabineto filmavi-
mo įrašai, o viena 2018-ųjų metų 
spalio mėnesio diena apskritai nėra 
„sufilmuota“. Kaltinimą K.Tubiui 
palaikanti Panevėžio apygardos 
prokuratūros prokurorė Dalia Mar-
kauskienė pati šiuos klausimus 
uždavė STT Panevėžio valdybai ir 
teismui perskaitė STT pareigūnų 
paaiškinimą, kad K.Tubio darbo 
kabinetas buvo filmuojamas tik 
nuo 7 valandos ryto iki 17 valandos 
vakaro ir tik darbo dienomis, pasi-
baigus darbo dienai STT aparatūra 
išsijungdavo. O viena diena, spalio 
18-oji, apskritai „nesufilmuota“, 

nes pagal STT atsakymą prokuro-
rei „nebuvo tokios galimybės“. 

Prokurorė,  perskaičiusi STT 
raštą, prašė  teismo nekviesti 
STT pareigūno liudininku, nes jis 
„nieko daugiau nepasakys, nes 
tai yra paslaptys“.  Prokurorės 
D.Markauskienės perskaitytą STT 
raštą K.Tubio gynėjai advokatai 
G.Danėlis ir Arūnas Petrauskas 
vadino spaudimu teismui. „Proku-
rorės bandymas pažyma uždengti 
prašymą - man sunkiai priimtinas“ 
- teisme kalbėjo A.Petrauskas. Abu 
gynėjai dėstė, kad jie STT pareigū-
nui turės ir daugiau klausimų, kurių 
dabar neatskleis, kad prokurorė ne-
galėtų „paruošti“ STT pareigūno.    

Baigiantis teismo posėdžiui pro-
kurorė D.Markauskienė paprašė 
posėdžio įrašo, o bylą nagrinėjanti 
teisėja Monika Benetė advoka-
tams, jeigu jie nepasitiki teisėja, 
pasiūlė pradėti teisėjos nušalinimo 
procedūras.

Visgi, kaip ir buvo planuota, STT 
pareigūnas M.Ražauskas ateinantį 
penktadienį, sausio 24-ąją, bus ap-
klaustas Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmuose. Tačiau, sausio 24-
osios posėdis, teisėjos M.Benetės 
sprendimu, bus uždaras, žurnalistai 
jame dalyvauti negalės, tai visuo-
menė apie tai, kas vyko teisme, ne-
sužinos. 

Sausio 24-ąją į teismą liudininku 
kviečiamas ir advokatas Justas Vi-
lys. Šio advokato kontora turi teisi-

nių paslaugų sutartį su Anykščių ra-
jono savivaldybe. J.Vilys K.Tubio 
sulaikymo dieną, 2019 metų sausio 
28-ąją, bendravo su Rimvydu Ku-
giu. Minimas anykštėnas per iki-
teisminį tyrimą taip pat turėjo įta-
riamojo statusą.   

K.Tubis teismo prašė bent jau 
J.Vilio apklausą atlikti viešame 
posėdyje, tačiau teisėja nusprendė 
advokatą, kaip ir STT pareigūną, 
apklausti negirdint žurnalistams.   

Apie tai, ką sausio 17-osios Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų rūmų 
posėdyje liudijo UAB „Anykščių 
šiluma“ direktorius Virgilijus Vai-
čiulis, savivaldybės administracijos 
teisininkė Sigita Mačytė-Šulskienė, 
buvęs savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas bei buvęs Anykščių ra-
jono tarybos narys Donatas Tuska 
– antradienio „Anykštoje“.

Priminsime, kad buvęs Anykš-
čių rajono meras K.Tubis STT 
pareigūnų buvo sulaikytas 2019 
metų sausio 28-ąją. Jam pareikšti 
įtarimai prekiavus poveikiu pagal 
tris epizodus. Jis kaltinamas kyšio 
ėmimu, siekiant sudaryti išskirti-
nes sąlygas įsigyjant žemės skly-
pą (vadinamasis Rimvydo Kugio 
epizodas) bei pažadu išasfaltuoti 
keliuką į įmonės teritoriją Antrųjų 
Kurklių kaime (VLI Timber epizo-
das). Pagal trečiąjį - Arvydo Pajuo-
džio epizodą - K.Tubis kaltinamas 
nematerialaus kyšio ėmimu.

Kęstutis Tubis ir jo advokatai Giedrius Danėlis ir Arūnas Petraus-
kas pasiekė, kad į teismą būtų  pakviestas STT pareigūnas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Smulkiųjų ūkininkų patirtis: 
parama – paspirtis plėtrai
Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio iki pat metų pabaigos 

smulkieji ūkininkai jau antrą kartą 2019 metais teikė paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smul-
kiesiems ūkiams“. Tokią paramą jau gavę ūkininkai sutuoktiniai 
Kristina Gražytė-Satkūnė ir Vaidas Satkūnas tvirtino, kad be 
KPP nebūtų ne tik jų ūkio, bet, ko gero, bankrutuotų ir du treč-
daliai visos Lietuvos žemdirbių, ypač ūkininkaujančių nederlin-
gose žemėse ar laikančių gyvulius. Priemonė finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Kristina Gražytė-Satkūnė su vyru Vaidu į Molėtų rajoną ūki-
ninkauti atsikraustė iš Vilniaus.
Kristinos Gražytės-Satkūnės asmeninio archyvo nuotr.

Parama – gyvybiškai svarbi

Molėtų rajone įsikūrusi šeima 
ūkininkauti pradėjo 2013 metų 
vasarą įsigiję 15 merinosų veis-
lės avių. Moteris registravo ūkį 
savo vardu, o vyras padeda jai 
darbu. Dabar savo ekologiniame 
ūkyje sutuoktiniai švelniavilnių 
laiko daugiau kaip tris šimtus. „Iš 
pradžių neturėjome visai nieko, – 
ūkio kūrimo pradžią prisiminė K. 
Gražytė-Satkūnė. – Rašiau paraiš-
kas gauti paramai kaip jaunoji ūki-
ninkė, taip nusipirkome traktorių. 
2016 metais kaip smulki ūkininkė 
gavau 15 tūkst. eurų paramą ir su 
vyru įsigijome labai svarbius ir rei-
kalingus mūsų ūkiui priedus trak-
toriui: šienapjovę, skutiką ir smul-
kintuvą. Dabar nesunkiai galime 
paruošti pašarų žiemai. Parama pa-
gal vieną ar kitą KPP veiklos sritį 

naudojamės bemaž kiekvienais 
metais.“ „Kaimuose nieko nebūtų, 
jei ne parama, – svarstė pašnekovė. 
– Viskas seniai būtų išnykę, užau-
gę miškais ar dirvonuotų.“

Avis Satkūnai parduoda veislei, 
panaudoja jų vilną, taip pat turi 
įsirengę skerdyklą bei išpjaus-
tymo patalpas, todėl prekiauja ir 
šviežia vakumuota ar smulkinta 
mėsa. Ypač pasiteisinęs gaminys iš 
vilnos, anot pašnekovės, pasirodė 
besančios antklodės, tik kad jų kai-
na aukšta ir dėl to jas gana sunku 
parduoti, tačiau mintį plėtoti vilno-
nių antklodžių gamybą ūkininkai 

tebepuoselėja. Taip pat ekologinio 
ūkio šeimininkai ateityje planuoja 
gaminti dešreles, jas rūkyti, bet 
kol kas tenkinasi tuo, ką turi.

Norinčių dvigubai daugiau

Kaip informavo Nacionalinės 
mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – NMA) 
Komunikacijos skyriaus mentorė 
Donata Macevičienė, pernai, t. y. 
2019 metais, paraiškos pagal šią 
veiklos sritį buvo teikiamos dviem 
etapais: metų pradžioje – pavasarį 
– ir metų pabaigoje. Pirmuoju pa-
raiškų priėmimo etapu, anot NMA 
atstovės, buvo pateiktos iš viso 1 
265 paraiškos, iš jų pakankamą 
balų skaičių (nuo 70 iki 100) gauti 
visą paramą surinko 567 paraiš-
kos, dar 118 paraiškų surinko po 
65 balus – šiems pareiškėjams pa-
ramos lėšų užteko iš dalies. Kaip 
informavo pašnekovė, dažniau-
siai buvo prašoma kompensuoti 
išlaidas traktoriams, konsultantų 
paslaugoms paraiškai/verslo pla-
nui parengti ir administruoti, sė-
jamosioms, plūgui, šienapjovėms, 
skutikams įsigyti.

Antrajame etape, D. Macevi-
čienės teigimu, gautos 1 154 pa-
raiškos, kuriose paprašyta 17 288 
606 Eur paramos. Antruoju etapu 
paramos gavėjams numatyta iš-
skirstyti 9 851 488 Eur paramos, 
todėl iš anksto aišku, jog visiems 
lėšų neužteks. Pasak mentorės, 
šiuo metu antrojo etapo paraiškos 
dar tik vertinamos. Kaip aiškino 
NMA atstovė, paraiškos vertina-
mos dviem etapais – pirmuoju 
etapu vyksta paraiškų atrankos 
vertinimas (sudaroma prioriteti-
nė paraiškų eilė), antruoju etapu 
– tinkamumo skirti paramą verti-
nimas.

Užsak. nr. 65

,,Kailių verslą valdo ketvirtį amžiaus“
Straipsnis apie verslininkus Romą ir Rimą Pivorus, kailių 

salono ,,Roris ir Ko“ savininkus. Ukmergės rajono pakrašty-
je, Baleliuose, verslą plėtojantys Pivorai yra Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus svotai.

,,Regiono mokyklos: buvo tragedija, dabar 
– košmaras“

 Anykščių rajono mokyklose  2008 metais mokėsi 4500 mo-
kiniai, o 2019-aisiais liko vos 1972 mokiniai. Prieš dešimtmetį 
vien Anykščių miesto mokyklas lankė beveik 3000 vaikų...

Žurnale 
„Aukštaitiškas formatas“: 

,,Kūrėjas, kurio nepalaužė skandalai“
Pasakojime apie režisierių, Utenos kultūros centro direkto-

rių Eriką Druskiną rašoma apie jo darbą bei apie santykius su 
garsiomis moterimis - Kovo 11-osios Akto signatare Irena An-
drukaitiene bei Širvintų mere Živile Pinskuviene.

Ar dėl kilusio 
taršos skandalo 
perkate 
„Gritės“ prekės 
ženklo 
gaminius?

Gytis KAMINSKAS:

- „Gritės“ prekės ženklo pro-
dukciją dar iki skandalo rinkda-
vausi itin retais atvejais. Tiesiog 
rinkdavausi kitokią produkciją. 
Tačiau, jeigu būtų būtinybė, pirk-
čiau tą pačią „Gritės“ produkciją 
laisva ranka ir nematyčiau bėdos. 
Nematau reikalo, kodėl reiktų 
užsiimt teisėjavimais ir savos, 
lietuviškos, įmonės produkcijos 
boikotu, taip atimant atlyginimus 
iš darbuotojų. O ir pats ministras 
Mažeika grasina 60 milijonų eurų 
baudomis įmonei. „Grigeo“ teršė, 
nes buvo leista tų, kurie yra atsa-
kingi, kad tokių incidentų nebūtų. 
Tai tiesiog parodo aplaidų aplin-
kosaugininkų darbą, kurie tiesiog 
neturėjo teisės nematyti to, kas 
vyksta įmonėje.

Sandra ŽVINIENĖ:

- Pirkau, perku ir pirksiu, jei 
dar bus prekiaujama „Gritės“ pre-
kės ženklo gaminiais.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Kaip tik pamatau akciją „Gri-
tės“ prekės ženklo gaminiams, tai 
ir perku. Jei šių gaminių nepirksi-
me, gamintojai nepadengs gamtai 
padarytų nuostolių.

Savo darbą padarė ir ačiū 
joms

Ričardas SARGŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, buvęs 
Seimo narys, apie Anykščiuose 
bankrutuojančias įmones:

„Anykščiuose bankrutuoja tos 
įmonės, kurios sugebėjo visą 
miestą pastatyti...“

Tegul žmonės bent tualete 
pailsi nuo prabangos

Jolita PAŠKONIENĖ, Svė-
dasuose veikiančios maisto 
prekių parduotuvės „Žalia-
dvaris“ vadovė, apie „Gritės“ 
produkciją:

„Kas pirko „Gritės“ prekės 
ženklo produktus, tas ir toliau 
perka. Žmonėms svarbiausia yra 
prekės kaina“.

Net ir vandens 
pabranginimas...

Alvydas GERVINSKAS, 
UAB „Anykščių vandenys“ di-
rektorius, apie įmonės veiklą:

„Mūsų projektai visuomet buvo 
ne verslo, o socialiniai...“

O raštu pageidavimą 
išdėstėt?

Kristina BEINORYTĖ, laiki-
noji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė, 
apie pageidavimus orams:

„Mums reikia, kad oras dvi 
naktis atšaltų iki minusinės trijų 
laipsnių temperatūros...“

Objekto dydis tiesiogiai 
proporcingas galvojimo laikui

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja, 
apie kolumbariumo Anykščiuo-
se idėją:

„Galvoti irgi reikia nemažai 
laiko...“

Svarbiausia žinot, kada 
šviesą kabinete išjungt

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, apie ti-
krinimus:

„Ribas tikrino, ką tu žinai, ko 
nežinai, ką išmanai, ko neišma-
nai, ką sugebi, ko nesugebi“.

Vadovus, kurie tik apie pelną 
galvoja, meta lauk

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direkto-
rius, apie palaikų saugojimo 
kolumbariume paslaugą:

„Nežinau, laidojimo paslauga 
yra nemokama. Nemanau, kad 
naujoji paslauga būtų mokama“.
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rievės

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Galvoju, gal išmest net nepa-
naudojus... Pūpso sau išdidus, 
įspaustom gėlytėm pasidabinęs... 
Bado akis kiekvieną kartą tiesiant 
ranką jo atsiplėšt... Šlykštu, 
nuotaika sugadinta, bet jau 
matau finišo tiesiąją. Taip, kalbu 
apie tualetinį popierių, tą patį 
niekingiausią, tą, dėl kurio kuršių 
marios bjaurastimi užterštos. liko 
vienas rulonėlis, daugiau „basta“ 
– nepirksiu, nenaudosiu, žinokitės 
sau. Šiaip tai pirksiu, bet ne tą 
niekšų, kuriems į švarią gamtą 
nusispjaut, kūrybą. nors... Gerai 
pagalvojus, galima būtų ir visai 
šio malonumo atsisakyt – skaičiau 
straipsnį, kad jAV gyvena šeima, 
kuri nenaudoja visokių pižoniš-
kų išmislų ir tualetinį popierių 

keičia... samanomis. Gal toliau 
nebesigilinsiu... 

„Grigeo“ skandalas tapo pui-
kia dirva visokiems aktyvistams 
dar kartą pasireikšti ir priminti, 
mums, vartotojams (jie, mat, 
nevartotojai), kaip reikia teisingai 
gyventi. Dar kartą grįšiu prie 
tualetinio popieriaus, nes, kaip 
bebūtų, jis – viena reikalingiausių 
kasdienių prekių. Ar „Grigeo“, ar 
kokios kitos firmos produkcija, bet 
ji vis tiek supakuota į plastiką. Ar 
jūs, gamtos mylėtojai, to nepaste-
bit? O juk buvo laikai, kai galėjai 
nusipirkti rulonėlį tualetinio 
popieriaus jokiais celofanais ne-
aprėdyto... Protestuokit, juk kiek 
reikia plastiko norint supakuoti 32 
rulonėlius tualetinio popieriaus? 
Daug... 

ir dar viena idėja – jeigu yra 
daugkartinio naudojimo sauskel-
nės, tai kodėl negali būti daug-
kartinio naudojimo tualetinio 
popieriaus? nedėkokit, šią verslo 
idėją galit pasisavint...

Gamtos apsaugos aktyvistai 
tikina, kad Žemei liko vos 30 metų 
ir ji paskęs šiukšlių ir plastiko 
jūroje. Paskęs tikrąja to žodžio 
prasme. Todėl, jeigu jums dar 
nėra 80 metų, tai didelė tikimybė, 
kad šią kataklizmą pamatysit. 
„Havajai skęsta šiukšlėse“, 
„Antarktidoje lyja plastiku“ – vos 

pora straipsnių antraščių, kurios 
gali ne juokais apsukti galvą, gal 
net privers griebtis širdies lašų, 
o jau susitvarkius širdies veiklai, 
galima bus eiti į gatves su trans-
parantais ir protinti liaudį.

esu baisus žmogus – virtuvės 
stalčiuje turiu pakuotę su vienkar-
tiniais šiaudeliais. jų gal ten koks 
šimtas... Gal kiek mažiau, nes pir-
kau tą pakuotę tikrai ne pernai ir 
ne užpernai. Per metus sunaudoju 
kokius penkis. net jeigu padvi-
gubinsiu jų vartojimą per pusę, 
tos pakuotės man užteks kokiems 
aštuoniems metams. O jeigu visus 
dabar pat išmesiu lauk ir nusi-
pirksiu kokius penkis daugkarti-
nio naudojimo, ar taip saugosiu 
gamtą? išmesiu, pirksiu... Oi kaip 
tokiu mano pasiryžimu „saugoti 
gamtą“ bus patenkinti teisingieji 
verslininkai, gaminantys daugkar-
tinio naudojimo šiaudelius... Vers-
las sukasi, pelnas auga, atostogos 
Maldyvuose garantuotos. Gerai 
gerai, ne Maldyvuose – sąmonin-
gi ir atsakingi verslininkai Mal-
dyvuose neatostogauja, deginasi 
prie savo kieme išsikastos kūdros, 
juk jie, saugodami gamtą, ir lėktu-
vais neskraido... Tiesą sakant, net 
nežinau, ar jie deginasi... Gal ir 
šis procesas nesiderina su gamtos 
apsauga... 

Dabar visi gamtos mylėtojai 

turėtų pasiusti, bet, jeigu man 
kavinėje atneštų daugkartinio 
naudojimo šiaudelį, tikrai jo 
atsisakyčiau. Gali būt jis nors ir 
su pačiomis draugiškiausiomis 
aplinkai chemijomis plautas, bet, 
ačiū, ne... O čia jau matau savo 
pranašumą – ne tik kad vienkar-
tinių šiaudelių nenaudoju, bet ir 
daugkartinių atsisakau. 

Tikrai nesu nusistačiusi prieš 
gamtos apsaugą, beprasmį 
plastiko ar kitų, kartais tikrai 
nereikalingų daiktų naudojimą, 
labai smagu kvėpuoti tyru oru ir 
vaikščioti po švarų, šiukšlėmis 
nenuklotą mišką. labiausiai 
mane piktina kategoriškumas, 
savo pažiūrų – kokios jos bebūtų 
– kėlimas aukščiau kitų asmenų 
įsitikinimų. Žodžiai „vartojimas“, 
„vartotojas“ tarsi įgavo itin 
neigiamą atspalvį. Mes visi be 
išimties esam vartotojai. net jeigu 
šiandien nusipirkai tik pomido-
rą pietums, jau esi vartotojas. 
Vartojimas yra vienas pagrindinių 
ekonomikos vystymosi svertų. 
kažin už kokius pinigus pirktu-
mėm „prekę lietuvišką“, jeigu 
tos prekės prieš tai nebūtų pirkęs 
vartotojas ir uždirbęs firmai X pi-
nigų, iš kurių Marytei arba Petrui 
mokamas atlyginimas. Čia labai 
paprastas pavyzdys, bet pinigai 
uždirba pinigus. 

Beje, apie tą lietuvišką prekę. 
Kartais pasiduodu pagundai ir 
nusiperku ką nors pabandyt, kas 
mano plaukus turėtų padaryt 
šilkinius, o veidą švelnų kaip 
kūdikio užpakaliukas. nusipirkau 
gal kokius tris eurus kainuojantį 
ekologišką lietuvišką šampūną. 
Užrašas ant pakuotės žadėjo, kad 
plaukai žvilgės, spindės, akins, 
žodžiu, aplinkiniai pamatę mano 
žvilgančius plaukus mažų mažiau-
siai bus apakinti. Ir išsiploviau... 
esat matę pakulas? Pamačiau ir 
aš, gaila, kad ant savo galvos... 
nieko tokio, perploviau šampū-
nu su visokiomis e, ir išėjau į 
žmones. Viskas baigėsi gerai. Tik 
prieš perkant tris eurus kainuo-
jantį ekologišką šampūną reikia 
pagalvot, kaip už tokius pinigus 
iš viso galima ką nors pagamint... 
Brangiai, oi brangiai, kainuoja 
ekologija.

„Vaikai, gyvenkim draugiškai“ 
– pasakytų legendinis katinas 
Leopoldas. Ir jeigu aš sunaudoju 
viena plastikine pakuote daugiau 
nei tu, gal nereikėtų užsidėti 
karūnos.

Tačiau, jeigu savo feisbuke 
dar nepaskelbėte, kad daugiau 
niekada niekada nenaudosite 
„Gritės“ tualetinio popieriaus, 
suskubkite tai padaryti. Tiesiog, 
dėl viso pikto...

Pušų pjovimas sukėlė pasipiktinimą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją trečiadienį skambinęs vyras piktinosi, 
kad Anykščių miesto rusų kapinėse pjaunami medžiai. Anykštė-
nas tikino, kad pjaunami sveiki medžiai, jog valdininkai užsaky-
dami medžių pjovimą elgiasi, kaip barbarai.  

„Pakraupau pamatęs, kas daro-
ma senosiose rusų kapinėse. Mano 
nuomone, ten pjaunami medžiai yra 
visiškai sveiki ir galėtų dar augti ir 
augti“ – kalbėjo į redakciją paskam-
binęs anykštėnas.  

„Anykštos“ žurnalistui nuvykus į 
kapines, jose dirbo arboristai. Dar-
bininkams žmonių skundai emocijų 
nekėlė – gavo savivaldybės užsaky-
mą nupjauti medžius, tai ir pjauna.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštos“ paklausta 
apie medžių rusų kapinėse pjovimą 
sakė, kad praėjusių metų spalio mė-
nesį yra išduotas leidimas nupjauti 
tris pušis. „Į savivaldybę kreipėsi 

stačiatikių bendruomenės atstovai 
prašydami nupjauti kelis, grėsmę 
kapams keliančius medžius“ – 
„Anykštai“ sakė D.Gasiūnienė. 

Architektė tvirtino, kad arboristai 
prieš pjaudami medžius juos pra-
gręžia ir tik įsitikinus, kad kamienas 
nėra sveikas, medis yra pjaunamas. 

Pasak architektės  D. Gasiūnie-
nės, besirūpinantieji antkapių sau-
gumu pyksta, kad rusų kapinėse yra 
per daug medžių, tuo tarpu praeiviai 
piktinasi, kad medžiai pjaunami. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjos D. 
Gasiūnienės nuomone, požiūris į 
miesto medžius turėtų būti kaip į 
vertybę. „Kol užauga medis, praei-

na ne vienas dešimtmetis. Nupjauti 
užtenka vos kelių minučių. Todėl 
sprendimai dėl medžių pjovimo ti-
krai nėra priimami lengva ranka“ – 
kalbėjo vyriausioji architektė.

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos ka-
pinėse pastebima nuolat stiprėjanti 
tendencija – iškirsti senus medžius, 
nes taip patogiau tvarkyti akmenė-
liais ir plytelėmis išpuoštas kapa-
vietes. Medžiai pjaunami masiškai, 
kapines paverčiant saulės degina-
mais ir vėjo gairinamais plotais. 
Taip keičiama per šimtmečius Lie-
tuvoje susiformavusi tradicija žmo-
nes laidoti miškingose vietose. Šią 
veiklą, kai dėl praktinių sumetimų 
kapinėse kertami medžiai, kritikuo-
ja ne tik architektai, kraštovaizdžio 
specialistai, bet ir etnologai. 

Menotyrininkė, humanitarinių 
mokslų daktarė Jolanta Zabulytė, 
išleidusi knygą „Anykščių krašto 
kryždirbystė: mediniai paminklai“, 
UAB „Anykštos redakcija“ lei-

džiamam žurnalui „Aukštaitiškas 
formatas“ yra kalbėjusi, kad ją 
šiurpina medžių pjovimas kapinė-
se. Drauge su studentais tyrinėjusi 
Troškūnų kapines mokslininkė pa-
stebėjo, kaip stipriai pasikeitė jų 
vaizdas: „Dabar kapinės keičiasi. 
Jose masiškai pjaunami medžiai 
teisinantis, esą ant kapų krenta la-
pai. Bet ar lapai trukdo mirusiems? 
Juos vėjas išblaško, jie tampa trą-
ša... Pagaliau tikrai nesunku lapus ir 
sugrėbti. Su VDA (Vilniaus Dailės 
akademija) Kauno fakulteto studen-
tais užsukome į Troškūnų kapines. 
Šiose kapinėse mūsų būta 2011 
metais. Tuomet senoji kapinių da-
lis prie koplytėlės dar buvo apsupta 
didingų medžių, buvo išlikę XIX a. 
pabaigos – XX a. pradžios metali-
nių ir akmeninių paminklų, taigi, 
aiškiai senosios kapinės skyrėsi 
nuo naujųjų. Šiandieninis Troškūnų 
kapinių vaizdas nuliūdino – senųjų 
kapinių jaukumą teikusių keleto di-

džiųjų medžių nebelikę“.
Dr. J. Zabulytė kalbėjo, kad mūsų 

kultūroje medžiai suvokiami kaip 
sakralūs, mirusiųjų pasauliui pri-
klausantys objektai, kurių žmogui 
nevalia liesti, nes jie kito, mirusių-
jų, pasaulio dalis. Menotyrininkė 
teigė, kad Lietuvoje „ilgai tikėta, 
kad kapinėse pjauti žolę, kirsti ar 
genėti medžius buvę tas pats, kaip 
skriausti mirusįjį, nes viskas, kas 
auga kapinėse, priklauso mirusiųjų 
pasauliui“.

Anykščių miesto rusų kapinėse buvo nupjautos trys pušys.

Humanitarinių mokslų dak-
tarė Jolanta Zabulytė ne 
kartą yra viešai išsakiusi 
nuomonę, kad neigiamai 
vertina kapinėse pjaunamus 
medžius: „Tai laužo mūsų 
tradicijas“. Kapinėse medkirčių laukusios pušys buvo paženklintos.

Dėl medžių pjovimo darbų  
drausta lankyti kapines.
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Žiemą sodininko ūkis pakvimpa 
raugintomis daržovėmis lina DAPkienĖ

Irmantas Maigis jau 20 metų Vėjeliškių kaime užsiima sodininkystės verslu. Jis laiko save smul-
kiu ūkininku – pats augina ir prekiauja vaismedžiais ir vaiskrūmiais. 

O žiemomis – jau penkeri metai – jis raugina daržoves ir jomis prekiauja Aukštaitijos turguose. 

Sodininkystę Irmantas Maigis 
mėgsta nuo pat paauglystės

Būdamas 13 metų, jis susipaži-
no su medelių priežiūra, auginimo 
ypatumais, nes teko padirbėti tuo-
met Ažuožeriuose veikusiame ta-
rybiniame sodininkystės ūkyje. 

„Vasarą eidavom dirbti prie 
medelių: ravėti, ruošti sodinukus, 
skiepyti. Pačius skiepus ruošda-
vom. Juozas Petraitis tuomet dirbo 
agronomu, dabar jis – „Anykščių 
vaismedžiai“ bendrovės direk-
torius. Su juo iki šiol bendradar-
biaujam“, – kalbėjo ūkininkas I. 
Maigis.  

Tekdavo nakvoti mašinoje 

Į pirmą turgų prekiauti sodinu-
kais Irmantas nuvažiavo prieš 24 
metus.

„Tais laikais buvo galima iš 
vaismedžių bendrovės „Anykščių 
vaismedžiai“ pigiau  nusipirkti vi-
sokių sodinukų ir važiuoti į turgų 
prekiauti. Draugas pasiūlė kartu 
nuvažiuoti į Utenos turgų. Prekyba 
tada sekėsi puikiai, taip ir „užsika-
binau“ – nuo to ir pradėjau“, – pri-
simena ūkininkas.

Pašnekovas pasakojo, jog po to 
pirmo turgaus kitą savaitgalį jau 

vienas pats vykęs prekiauti į Mo-
lėtus, o dar kitą savaitgalį siekęs 
Vilniaus Kalvarijų turgų. 

„Po kelerių metų patys pradėjom 
auginti vaismedžius, vaiskrūmius. 
Tada prekiavom tik sostinėje. Bū-
davo, pilną mašiną prisikrauni so-
dinukų ir išvažiuoji visai savaitei. 
Nakvodavome mašinoje prie tur-
gaus. Žmona atvažiuodavo, dar pa-
pildymą atveždavo“, – apie verslo 
pradžią kalbėjo I. Maigis.

Sezoninis darbas tapo 
nuolatiniu

Kol Irmantas dirbo valstybi-
niame darbe – siuvamųjų mašinų 
mechaniku derintoju siuvykloje 
Anykščiuose, prekyba vaisme-
džiais buvo tik sezoninis darbas. 

„Aukodavome su žmona savo 
laiką po darbo ir savaitgalius, kad 
galėtume vaismedžius auginti ir 
prižiūrėti, o kai būdavo prekybos 
sezonas, tai pavasarį ir rudenį lik-
davome be atostogų. Siekdamas 
geresnių rezultatų sodininkystės 
ūkyje, išėjau iš darbo ir pasinėriau 
į augalų auginimo ir prekybos rei-
kalus. 2005 metais tapau ūkinin-
ku, gavau ūkininko pažymėjimą“, 
– pasakojo pašnekovas. 

Ūkininkas pasakojo, kaip augi-

nami vaismedžiai ir vaiskrūmiai: 
„Pavasarį tenka nemažai įvairių 
sodinukų susodinti į vazonus, 
nes mes atvirame grunte mažai 
beauginame – vazone išaugintas 
sodinukas geriau prigyja, nes jis 
praktiškai nepatiria „streso“ jį 
persodinant“.

Šią žiemą pirkėjai perka 
sodinukus net ir sausį

Irmanto sodinukų prekybos 
aikštelė-parduotuvė, esanti Vėje-
liškių kaime, šalia Audriaus ir Rū-
tos Juškų šeimos ūkio šiltnamių, 
žiemai užsidaro: „Mes su Audriu-
mi Juška – geri draugai. Mūsų 
prekybos vietos yra greta viena 
kitos, tik jie prekiauja pomidorais, 
agurkais, braškėmis. Šiemet tokia 
šilta žiema, kad  aikštelėje paliko-
me kai kuriuos sodinukus – neiš-
vežėme jų į sandėlį. Sausio 2 die-
ną sulaukėm kliento, kuris pirko 
vaismedžių sodinukų“, – pasakojo 
Irmantas apie tai, kaip klimato at-
šilimas veikia sodininkystę.

Pasiteiravus, kokie augalai au-
ginami „Irmanto ūkyje“, pašneko-
vas ėmė pasakoti tiek apie vaisme-
džius, tiek apie uogakrūmius bei 
dekoratyvinius augalus: „Span-
guolės, svyrančios žemuogės, 
remontantinės braškės. Skiepytą 
svarainį perka, nes didesni vaisiai. 
Dabar populiarūs svyrantys mau-
medžiai. Be to, dažnai perkamas 
raudonlapis lazdynas, žalialapis 
lazdynas. Būtent raudonlapis duo-
da gerų riešutų. Taip pat dabar 
„madingas“ šilkmedis. Labai ge-
rai perka graikišką riešutmedį, bet 
jiems reikia daug vietos. Kas turi 
senelių žemės, perka ir po 50, ir 
po 60 vienetų – užsodina, kad ne-
dirvonuotų žemė. Na, o į kapines 
dažniausiai žmonės dabar perka 
viržius“, – pasakojo pašnekovas. 

Vagis domino serbentai

Visus penkis šiltnamius Vėjališ-

kių kaime ūkininkas yra pasistatęs 
ant 2,5 ha žemės. I. Maigis juos 
statė pats, su brolio ir kitų darbi-
ninkų pagalba. „Nemažai brolis 
padėjo, kol dar buvo nevedęs. Sa-
vom reikmėm šių šiltnamių ir vie-
tos čia kol kas užtenka. Tiesa, yra 
planų juos nugriauti ir pastatyti 
du naujus, nes senieji tarnauja jau 
penkerius metus“, – teigė vyras.  

Paprastai Irmanto ūkyje dirba 
trys sezoniniai darbininkai. Teri-
torijos, kuriose laikomi augalai, 
aptvertos tvoromis. Aikštelę taip 
pat saugo ištikimas sargas – ke-
turkojis draugas. „Kol buvom 
neįsirengę perimetro lazerinės ap-
saugos, net tris kartus buvo vagys 
įlindę. Keisčiausia, kad tuo metu 
buvo daug brangesnių sodinukų, 
bet vagišius čiupo tik juoduosius 
serbentus. Na, liko žymių, kad 
čiupo jį ir šuo – matyt, gerokai 
buvo supykęs sargiukas ir patam-
pė kaip reikiant“, – šypsojosi pa-
šnekovas.  

Pavasarį – svogūnų laiškai, 
žiemą – rauginti kopūstai

Kiekvieną pavasarį, kol nebūna 
prasidėjęs vaismedžių sezonas, Ir-
manto ūkyje į specialias dėžes so-
dinami svogūnai. „Žemė dar būna 
šaltoka, tai su pagalbininku suso-
dinam į dėžes. Skinam po 5-6 ki-
logramus laiškų kiekvieną dieną“, 
– pasakojo energijos nestokojantis 
49-erių ūkininkas. 

Jau penkeri metai, kai Irmantas 
raugina daržoves, gamina kopūstų 
salotas.

„Versliukas su daržovėmis: 
ruošiami rauginti kopūstai, šešių 
rūšių kopūstų salotos, rauginti 
agurkai, pomidorai. Jų gamyba 
ir realizacija prasideda po rude-
ninio sodinukų prekybos sezono 
pabaigos. Lapkričio pirmąją jau 
prekiaujame mūsų pagamintomis 
salotomis ir kitomis gėrybėmis. 
Šis sezonas trunka maždaug iki 
balandžio pradžios“, – teigė vei-
klus ūkininkas. 

Per vieną kartą I. Maigis pa-
prastai paruošia iki 400 indelių sa-
lotų. „Dirbam, kad būtų ir skanu, 
ir gražu. Su ciberžole, su paprika 
ir ciberžole, vien tik su paprika, 
kopūstai gruziniški, su svogūnais, 
pagal ukrainietišką receptą, mor-
kos korėjietiškai, plėšyti kopūstų 
lapai su burokėliais – vardijo, ką 
gamina pirkėjams. – Pasirinkimas 
pagal visų skonį“. 

Pasiteiravus, kieno tai idėja ir 
iš kur kopūstai bei receptai, pa-

šnekovas šyptelėjo: „Idėja mano, 
o receptų ir internete randu, ir 
patarimų gerų gaunu. Kai ką pats 
patobulinu, pabandau, pavyksta, ir 
gaminu. Štai, pavyzdžiui, agurkus 
daug kas raugina, bet nėra daug to-
kių, kurie raugintų pomidorus. Na, 
o kopūstus perkam iš anykštėno 
ūkininko“. 

Kaip teigė Irmantas, visa tai yra 
tam, „kad nereikėtų sėdėti namuo-
se žiemą“. Pasiteiravus, kada ūki-
ninkas ilsisi, pašnekovas paminėjo 
pirmadienį, bet ir tai „jei išeina“.

Man besilankant Irmanto ūkyje 
sekmadienį, į kiemą grįžo krovini-
nė mašina – akivaizdu, kad darbas 
vyksta net ir poilsio dienomis. 

Daržovėmis prekiaujama ne 
tik Anykščių rajone

Salotos fasuojamos į indelius po 
1 kg, vieno indelio kaina – 2,50 
eurų. „Irmanto ūkis“ savo raugintų 
daržovių pardavimą yra išplėtęs iki 
Širvintų ir Rokiškio rajono, Obelių 
miestelio.

„Žinoma, prekiaujame savo ra-
jone: Anykščių turguje – sekma-
dieniais, Ažuožerių sodų prekybos 
aikštelėje – kiekvieną dieną. Šir-
vintose mūsų produkcijos galima 
įsigyti nuo trečiadienio iki šešta-
dienio. Širvintų turguje prekiauti 
pradėjome maždaug prieš 12 metų, 
tad pirkėjai jau viską žino, viską 
mėgsta, o kainų net nebeklausia“, 
– pasakojo Irmantas. 

Irmantas Maigis nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be darbo sodininkystės ūkyje.

Ažuožerių sodų prekybos aikštelėje galima bet kurią dieną įsigyti 
Irmanto Maigio raugintų daržovių ir salotų.  

Į specialias dėžes sodinukai bus sodinami atviromis šaknimis.
Autorės nuotr. 
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spektrasAnykščiuose gali atsirasti kolumbariumas

(Atkelta iš 1 psl.)

„To palaikų deginimo vis daugė-
ja. Dabar žmonės tas urnas laidoja 
kapinėse“, - teigė K.Šapoka.

Apie būsimą kolumbariumo 
dydį, jam skirtą vietą UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius 
K.Šapoka kol kas nieko konkretaus 
pasakyti negalėjo.

„Gali būti įvairūs variantai. Pir-
miausia reikėtų pasižiūrėti, kaip kur 
yra kolumbariumai  įrengti ir tada 
pasirinkti kažkurį iš variantų“, - 
sakė K.Šapoka.

Paklaustas, ar mirusiųjų urnų 
saugojimas kolumbariume žmo-
nėms kainuotų, K.Šapoka svarstė: 
„Nežinau, laidojimo paslauga yra 
nemokama. Nemanau, kad naujoji 
paslauga būtų mokama“.

Nori išsiaiškinti 
kolumbariumo poreikį

Kalbėdami apie kolumbariumo 
statybas Anykščiuose, Anykščių ra-
jono savivaldybės vadovai nebuvo 
konkretūs, tačiau pripažino, kad jis 
mūsų mieste yra reikalingas.

„Mano nuomonė dėl kolambariu-
mo įrengimo yra teigiama. Pirmiau-
siai reikėtų išsiaiškinti jo poreikį 
ir tai įvertinus, numatyti jo galimą 
dydį bei vietą“, - sakė Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė.

Jai antrino ir Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis.

„Manyčiau, kad kolumbariumas 
yra reikalingas, nors kažkokių tyri-
mų ar analizių nieks dėl to  nepada-
rė“, - pastebėjo D.Žiogelis.

Užduotis ateičiai

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis, žinodamas savi-
valdybės biudžeto galimybes, sakė, 
kad kolumbariumas Anykščiuo-
se galėtų atsirasti, tačiau, nežinia 
kada.

„Būsiu nepopuliarus, bet šiais 
metais iš savivaldos lėšų jo nebus, 
tai - užduotis ateičiai. Apie tai gal-
vojame, kalbėjome su vyriausiąja 
architekte, ieškome sklypo vietos, 
architektūrinio sprendimo. Gal atsi-
ras privačios iniciatyvos, kaip kito-
se savivaldybėse. Bet kokiu atveju, 
jis turi atsirasti kuo greičiau“, - sakė 
D.Žiogelis.

Naują statinį matytų šalia 
senųjų kapinių

Anykščių rajono savivaldybės Ar-

chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, kad 
mintis apie kolumbariumo statybas 
Anykščiuose jos galvoje brendo jau 
prieš keletą metų. Tam vyriausioji 
architektė netgi numatė vietą. Anot 
D.Gasiūnienės, kolumbariumui tik-
tų vieta šalia senųjų Anykščių mies-
to kapinių.

„Žmonėms važiuojant žiedine 
sankryža, vykstantiems SPA centro 
link, žvelgiant į kapines atsiveria 
neigiama emocija. Galvojau apie 
tai, kad šalia kapinių galėtų būti 
pastatyta mažosios architektūros 
elementas - siena. Į miesto pusę 
ta siena turėtų atrodyti originaliai, 
įdomiai, o iš kapinių pusės ji tar-
nautų kaip kolumbariumas“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Vyriausioji architektė D. Gasiū-
nienė sakė, kad šie metai galės būti 
skirti kolumbariumo projektavimo 
darbams atlikti, pačiai idėjai išgry-
ninti.

„Galvoti reikia irgi nemažai lai-
ko“, - pastebėjo D.Gasiūnienė.

Siūlo pritraukti privatų verslą 

Anykščių rajono tarybos narys, 
konservatorius Šarūnas Grigonis 
mano, kad apie kolumbariumo sta-
tybas Anykščiuose pats laikas pa-
galvoti ir šį klausimą apsvarstyti.

„Mano nuomone, palaikų laido-
jimas kolumbariumuose Lietuvoje 
nėra ypač retas. Nors kol kas tai 
nėra itin populiaru (visgi tai visai 
naujas laidojimo būdas šalyje), ma-
nau, kad paklausa tokiai paslaugai 
tik didės. Jau ir dabar didesnių ar 
mažesnių kolumbariumų atsiranda 
ne tik didmiesčiuose, bet ir mažes-
niuose miesteliuose. Manau, kad su-
teikti tokį pasirinkimą anykštėnams 
taip pat būtina, o ypač tokiu atveju, 
jeigu būtų pritraukiamas privatus 
verslas. Reikėtų uoliai domėtis kitų 
savivaldybių praktika ir nieko ne-
laukus pradėti svarstyti apie tokią 
galimybę“, - dėstė Š.Grigonis.

Palaikus anykštėnai kremuoja 
dažnai

Anykščių šv.Mato bažnyčios kle-
bonas Petras Baniulis „Anykštai“ 
sakė, kad kolumbariumas Anykš-
čiuose reikalingas, nes jis pastebė-
jęs, kad anykštėnai gan dažnai mi-
rusius savo artimuosius kremuoja, 
o atsisveikinat urnos su jų pelenais 
atgula į kapinių žemę.

„Pagal užsienio praktiką, tai yra 
savotiškai gražu ir reikalinga. Urna 
su mirusiojo pelenais, patalpinta 

į kolumabriumą, neužima žemės. 
Teko Amerikoje matyti, kad kolum-
bariumai būna įrengti sienose, būna 
jų ir patalpose. Manau, Anykščiams 
kolumbariumo reikėtų“, - kalbėjo 
klebonas P.Baniulis.

Kolumbariumą siūlo įrengti 
Čekonyse

Anykščių šv.Mato bažnyčios kle-
bonas P.Baniulis kalbėjo, kad ko-
lumbariumas nebūtinai turėtų būti 
statomas Anykščių mieste.

„Turiu kaip pavyzdį Debeikių se-
niūnijoje, Čekonių kaime, kapinėse 
stovinčią koplytėlę. Ji yra medinė, 
nesutvarkyta, bet kažkas į ją galėtų 
investuoti ir padaryti patrauklią vie-
tą kolumbariumui. Tiesa, nežinau, 
kieno ta koplytėlė yra nuosavybė. 
Bet ji būtų išsaugota, suremontuota 
ir tarnautų žmonėms“, - pastebėjo 
klebonas P.Baniulis.

Nepataria mirusiojo pelenų 
išbarstyti ar laikyti namuose

Paklaustas, kaip bažnyčia žiūri 
į mirusiųjų palaikų kremavimą, 
klebonas P.Baniulis sakė, kad svar-
biausia tinkamai mirusiuosius pa-
laidoti.

„Neišpilti pelenų kažkur į Šven-
tosios upę, neišbarstyti Anykščių 
šilelyje ar kažkur per kelias vietas 
išmėtyti. Tie pelenai neturėtų būti 
padalyti, jie turėtų būti laikomi 
vienoje vietoje, kad būtų iškelia-
vusiojo žmogaus atminimas, kad 
žmonės galėtų ateiti, prisiminti ir 
pasimelsti už jį“, - sakė klebonas 
P.Baniulis.

Dvasininkas sakė, kad laikyti 
mirusiojo pelenus urnoje savo na-
muose - netinkamas pasirinkimas.

„Girdėjau apie tokius dalykus. 
Negerai. Bažnyčia prieš tokius da-
lykus. Negalima laikyti namuose. 
Susiklosčius aplinkybėms, trum-
pai, kažkurį laiką tą daryti galima, 
bet ne metų metais. Ir valdžia tam 
prieštarauja“, - aiškino klebonas 
P.Baniulis.

Išspręstų kapų priežiūros 
problemą

Kolumbariumas, anot Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios klebono 
P.Baniulio, žmonėms išspręstų ir 
dar vieną problemą.

„Dabar ant kapų uždeda didžiau-
sius luitus. Žmonės išvažiuoja, ne 
visada turi laiko kapus prižiūrėti, 
juos ravėti. Kolumbariumas šią 
problemą išspręstų“, - pastebėjo 

klebonas P.Baniulis.

Kolumbariumai statomi tik 
turtingiesiems?

Apie kolumbariumus savo paste-
bėjimus išdėstė žinoma anykštėnė 
Marijona Fergizienė.

„Maniau, kad kiekvienas to ra-
jono gyventojas galės savo urną 
patalpinti to miesto kolumbariume. 
Pasirodo, kad ne. Jie statomi turtin-
giesiems. Ir tikėk žmogus posakiu, 
kad mirtis visus sulygina.

Nemokamai gali pasilaidoti ko-
lumbariume tik Kretingoje gyve-
nantys ar gyvenantys velionio vai-
kai. Kitur pasilaidoti kolumbariume 
galima tik sumokėjus atitinkamą 
pinigų sumą. Klaipėdos Lebartų ka-
pinėse vieta kolumbariume kainuo-
ja 950 eurų, Tauragėje - 900 eurų, 
Kaune - 726 eurai, Jonavoje - 724 
eurai, Akmenėje - 700 eurų, Kaune 
nuo 414 iki 547 ir dar imamas 347 
eurų mokestis už 25 metus ir t.t. Turi 
kolumbariumą ir Kelmė, Kuršėnai, 
Rokiškis, ruošiasi statyti Utena 190 
vietų. Anykščiuose kolumbariumo 
nėra ir nesiruošia statyti.

Pažiūrėjus į kolumbariumo nuo-
traukas randi daug panašumo į 
banko seifus, kuriuos išnuomoja 
gyventojams. Būdama studentė 
pirmą kartą pamačiau kolumbari-
umą Maskvos kapinėse. Ten buvo 
paprasta siena su daug atvirų lan-
gelių. Lietuvoje statomi iš brangių 
medžiagų, matyt, nenori, kad juose 
talpintų urnas varguoliai.

Įdomu, kokia visuomenės nuo-
monė tuo klausimu. Ar būsime rū-
šiuojami ir po mirties?“, - klausė 
M.Fergizienė.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Ša-
poka mano, kad kolumbari-
umas padėtų spręsti sparčiai 
besiplečiančių kapinių pro-
blemą.

Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė jau anksčiau yra ap-
galvojusi, kad kolumbariumui 
tinkama vieta būtų šalia senųjų 
Anykščių miesto kapinių.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Šarūnas Grigonis mano, 
kad palaikų kremavimas 
Lietuvoje dar nėra labai po-
puliarus.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad šiais metais už ra-
jono biudžeto pinigus kolum-
bariumas nebus statomas.

Anykščių šv.Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis 
mano, kad kolumbariumui 
tinkama vieta būtų, pavyzdžiui, 
Čekonių kapinių koplyčia.

Diena. Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) frakcijos nariai Laurynas 
Kasčiūnas ir Dainius Kreivys siūlo 
sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, 
paskelbti nedarbo diena. D. Kreivio 
teigimu, svarbu saugoti ir puoselėti 
istorinę atmintį, nes tol kol mūsų 
širdyse istorija bus gyva, tol mūsų 
valstybė išliks laisva ir nepriklauso-
ma. Dabar sausio 13-oji yra atmin-
tina diena, per kurią pagerbiami žu-
vusieji 1991 metų sausio 13 dieną 
per sovietų kariuomenės veiksmus 
Vilniuje. Sovietai tuomet karine 
jėga mėgino nuversti teisėtą Lietu-
vos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną 
paskelbusią šalies nepriklausomybę 
nuo SSRS. Kadangi padidinus ben-
drą švenčių dienų skaičių gali būti 
neigiamų ekonominių padarinių, 
siūloma tuo pačiu iš šventinių dienų 
išbraukti Tarptautinę darbo dieną – 
gegužės 1-ąją.

Astravas. Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius penkta-
dienį pareiškė, kad panikos kėlimas 
dėl Astravo atominės elektrinės gali 
pakenkti užsienio investicijoms 
Lietuvoje. Pasak ministro, Lietu-
vai nepavyko sustabdyti Astravo 
elektrinės statybų ir dabar šalis turi 
dėti pastangas sustiprinti jėgainės 
saugumui dar prieš jos atidarymą. 
L. Linkevičius ragino Lietuvos po-
litikus ir visuomenininkus „daryti, 
kas įmanoma“. L. Linkevičiaus ko-
mentarai atspindi pastaruoju metu 
imtą keisti retoriką dėl baigiamos 
paleisti Astravo elektrinės – anks-
čiau būdavo akcentuojama, kad ji 
negali būti pastatyta, dabar daugiau 
kalbama apie jos saugumą. Lie-
tuva nuo 2016 metų pradžios taip 
pat siekia įtikinti ES šalis prisidėti 
prie elektros embargo, tačiau kitos 
Baltijos valstybės tokių žingsnių 
nesiėmė. Ekspertai pripažįsta, kad 
Astravo AE elektra teoriškai galės 
patekti į bendrą rinką per Rusiją ir 
Latviją. Baltarusijos valdžia teigia, 
kad jėgainė gali pradėti veikti šių 
metų pirmąjį ketvirtį. Ji atmeta Lie-
tuvos priekaištus dėl nepakankamų 
saugumo standartų.

Kritikuoja. Šalies švietimo prof-
sąjungos kritikuoja premjero Sau-
liaus Skvernelio siūlomą susitarimą 
partijoms dėl švietimo. Viena jų 
sako, kad siūlymas perduoti mo-
kyklų finansavimą savivaldybėms 
būtų didelė klaida. Lietuvos švieti-
mo ir mokslo profesinės sąjungos 
(LŠMPS) pirmininkas Egidijus Mi-
lešinas sako, kad tokiam siūlymui 
savivaldybės yra visiškai nepasi-
rengusios. „Mokytojai dar pamena 
laikus, kai savivaldybės buvo atsa-
kingos už mokyklų finansų tvarky-
mą. Didesnio chaoso ir po tris mė-
nesius vėluojančių algų istorijoje 
nėra buvę. Savivaldybės ir dabar 
turi visus įrankius sutvarkyti moky-
klų sistemą, tačiau akivaizdžiai ma-
tome, kad yra nepajėgios ir visiškai 
nesusitvarko“, – pranešime spaudai 
teigia E. Milešinas. Lietuvos švieti-
mo darbuotojų profesinė sąjungos 
vadovas Andrius Navickas apskritai 
abejoja nacionalinio susitarimo dėl 
švietimo tikslingumu ir vadina tai 
priešrinkiminiu triuku. E. Milešinas 
pabrėžia, kad didžioji dalis savival-
dybių iki šiol nesugeba sutvarkyti 
mokyklų tinklo, dauguma nesilaiko 
nustatyto mokinių skaičiaus klasėse 
reikalavimo, o pagalbos mokiniui 
specialistų, kurių veiklą turi finan-
suoti savivaldybės, masiškai trūks-
ta. Apie 200 mokyklų apskritai ne-
turi nuolatinių direktorių.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Narsus siuvėjas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena 
planeta 
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Pasakojimai apie 
vandenis 
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 Teresės nuodėmė. 
N-14. 
00:20 Gimtadienio noras 
N-7. 

06:55 “Tomo ir Džerio nuoty-

kiai” (k) 
07:20 “Zigis ir Ryklys” 
07:45 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:10 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 KINO PUSRYČIAI 
Elfai 
11:25 Šaolinio futbolas N-7. 
13:10 Auksinis berniukas 
N-7. 
15:00 Tūkstančiai mylių iki 
tavęs N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 “Kolibrio” projektas 
N14. 
00:20 Snoudenas N14. 

 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
07:55 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Žvaigždė prieš blogio 
jėgas” N-7
13:50 “Išdykėlis Danstonas” 
N-7
15:40 “Mylinčios širdys” N-7
17:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Džekas milžinų nuga-

lėtojas” N-7
21:15 “Drakono kardas” N-14
23:30 “Toras. Tamsos pasau-
lis” N-7 (kart.)
01:40 “Sugyventi su 
Džounsais” N-7 (kart.)

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
taurė. Kaunas (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. Skuodas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Nepaprastos žmo-
gaus galimybės” 
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” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. CBet - Pieno žvaigž-
dės. 
19:30 Fantomas prieš 
Skotland Jardą N-7. 
21:35 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:45 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:55 Svetimas (k) N14. 
01:35 Demonas viduje (k) 
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 
virtuvės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:25 “Džino viešnagė 
Italijoje. Saulėtos salos” 
12:55 “Akloji” (k) 
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 Gyvenimas nuostabus 
N14. 
23:05 Kitoks parodijų filmas 
N14. 
00:50 Gilus sukrėtimas (k) 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupė „Baltos varnos“ 
ir styginių kvartetas (kart.).
07:15 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
(subtitruota).
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 Linija. Spalva. Forma. 
P
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Procesai. 

13:45 Klausimėlis. (kart.).
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Stilius 
16:00 Laumės juosta 2019.
17:10 Muzikinis intarpas 
(kart.).
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Paparčiai. 1 d
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Festivalis „Gaida 
2019“. Uždarymo koncertas. 
23:30 Auksinė komanda. 
(kart.).
00:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Daktaras Detroitas N-14. 
(kart.).

06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Jukono vyrai” (kart.) 
N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “100% Dakaro”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Visureigiais per 
Aliaską” N-7
16:00 “Jukono vyrai” N-7

17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
20:00 “Gero vakaro šou”. 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 NBA rungtynės. 
Majamio “Heat” – San Ant

07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija . 
09.00 „Pasaulio turgūs“ Tel 
Avivas. N-7.
09.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
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 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
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 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.00 „Tu esi mano“ 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.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
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.).

06:25 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 

07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:45 Gyvūnų pasaulis (k). 
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 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis N14. 
00:45 “Akloji zona” N-7.

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
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 “Antropoidas” N-14
01:25 “Makgaiveris” N-14

06:30 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:25 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k)
08:30 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:25 “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. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Projektas “Monstras” 
N14. 
22:40 Šarvuotis (k) N14. 
00:25 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai V” N14. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Alisa Never” N-7. 
13:05 “Riterių princesė Nela” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:05 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:35 “Ogis ir tarakonai” 
14:55 “Rivjera” (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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Uždelsta meilė N-7. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:20 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – suprantamai 
ir žaismingai. (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 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Mijė 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).

13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Stambiu planu. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kanagavos pre-
fektūra 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kalė. Sveiki atvykę į 
džiungles 
20:15 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Paskutinė karalystė 1 
N-14. 
23:30 Mūšio laukas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7

20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Ties riba” N-14
23:00 “Pagieža” S
00:55 “Svieto lygintojai” N-7

06.29 Programa.
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 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
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” 



2020 m. sausio 18 d.

antradienis 2020 01 21

trečiadienis 2020 01 22

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.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
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 ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 

07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:45 “Monikai reikia meilės” 
(k). 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 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Spąstai N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
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 “Nesuvokiama” N-14
00:05 “Skubi pagalba” 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 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Kursas į katastrofą. 
N-7. 
22:50 Projektas “Monstras” 
(k) N14. 
00:20 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai V” N14. 

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 

vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji”
12:00 “Alisa Never” N-7. 
13:05 “Riterių princesė Nela” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:05 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:35 “Ogis ir tarakonai”
14:55 “Rivjera” (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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Kritimas iš padangės N14. 
23:05 “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 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kanagavos pre-
fektūra 
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 Kalė. Sveiki atvykę į 
džiungles (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Saitama 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! (kart.).
19:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Šiaulių „Šiauliai“ 
– Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
21:30 Paskutinė karalystė 2 
N-14. 
23:30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Profesorius Tadas 
Ivanauskas. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Kulinarijos meistras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7

20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Sielonešė” N-14
23:20 “Rouzvudas” 
00:25 “Svieto lygintojai” N-7

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Tu esi mano“ 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” 
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 Lietuva tiesiogiai. 
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.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
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.
16:30 Klausimėlis. 
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.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-

kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:45 “Monikai reikia meilės” 
(k). 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.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pasitikėjimas N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
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 “Taksi 2” N-7
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Taksi 2” N-7
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “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. 
11:05 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Nesutramdomas N14. 
22:50 Kursas į katastrofą (k) 
N-7. 
00:35 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” N14. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji”
12:00 “Alisa Never” N-7. 
13:05 “Riterių princesė Nela” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:05 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:35 “Ogis ir tarakonai” 
14:55 “Rivjera” (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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Šalta mirtis N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:45 “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 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Saitama 
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. (kart.).
14:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (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. Točigis 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Smalsumo genas. 
(kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – Bonos 
„Turk Telekom“. 
21:00 Ponas Dinamitas. 
Jameso Browno iškilimas 
23:00 Legendos. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7

19:00 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” – 
“AS Monaco”.
21:00 “Komando” N-14
22:50 “Rouzvudas” 
23:50 “Svieto lygintojai” N-7
00:40 “Greislendas” N-14

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Tu esi mano“ 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.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
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 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 



2020 m. sausio 18 d.

ketvirtadienis 2020 01 23

penktadienis 2020 01 24

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.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 37 N-7. 
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
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.
16:30 Klausimėlis. 
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.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 

07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:45 “Monikai reikia meilės” 
(k). 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 Apdovanojimai “Žmonės 
2020”. N-7.  
22:30 Princas N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėg-
si” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” 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 

geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Melas vardan tiesos” 
N-7
01:00 “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 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Desperado N14. 
23:10 Nesutramdomas (k) 
N14. 
00:55 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai V” N14. 

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

12:00 “Alisa Never” N-7. 
13:05 “Riterių princesė 
Nela” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:05 “Sveiki atvykę į 
“Veiną”” 
14:35 “Ogis ir tarakonai” 
14:55 “Rivjera” (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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Kasandra. Pilkasis 
vilkas N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” 
N-7. 
00:45 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 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 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Točigis 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:45 Klausimėlis. (kart.).
13:00 Europos dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo.
17:10 Atėnė 

18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. 
Dešimtasis dešimtmetis 
20:10 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Išskirtinis Hiogas 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 3 minutės iki kino. 
Vaidybinį filmą „Gimęs liū-
dėti“ pristato melomanas, 
„Kultūros dienos“ vedėjas 
Julijus Grickevičius.
21:33 Elito kinas. Gimęs 
liūdėti. N-14. 
23:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Paskutinis iš 
Magikianų” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
17:30 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Šilumos smūgis” 
N-14
22:50 “Rouzvudas” 
23:50 “Svieto lygintojai” N-7
00:50 “Greislendas” N-14

 
06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ 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 Lietuva tiesiogiai. 
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.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10 N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija 37 N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
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.
16:30 Klausimėlis. 
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 47 roninai N-14. 
00:45 Tūkstantis ir viena 
naktis. I dalis. Neramioji 
N-14. 

06:25 “Mano gyvenimo 

šviesa” N-7. 
07:25 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
07:50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:50 Nuo... Iki... (k). 
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 Atvykimas N14. 
23:20 Priešas už vartų N14. 
01:50 Princas (k) N14. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėl iai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” 
N-7
10:00 “Nuo l ikimo nepa-
bėgsi” N-7
12:00 “Atsargiai! 
Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” 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 “Ratai 2” 
21:40 “Galaktikos sergė-
tojai” N-7
00:05 “Patrul iai” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) 
N-7. 
07:30 “Mano virtuvė ge-
r iausia” (k) 
08:40 “Stoties polici ja” (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. 
Special iųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
13:35 “Mano virtuvė ge-
r iausia” 
14:55 “Stoties polici ja” 
(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 im-
tynės” N-7. 
21:30 Keršto valanda. 
Atlygis N14. 
23:25 Desperado (k) N14. 
01:20 “Karo vi lkai. 
Likvidatoriai V” N14. 

06:40 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 

vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloj i” 
12:00 “Alisa Never” N-7. 
13:05 “Riterių princesė 
Nela” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:05 “Sveiki atvykę į 
“Veiną”” 
14:35 “Ogis ir tarakonai” 
14:55 “Rivjera” (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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 “Fargo” N14. 
22:00 “Fargo” N14. 
23:05 “Kovos su mafi ja 
būrys. Bosas grįžta” N14. 
01:00 “Senojo Til to pa-
slaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Laumės juosta 2019 
(kart.).
08:45 Indivizi jos. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:20 Po pamokų. (kart.).
12:30 Europos dail iojo 
čiuožimo čempionatas. 
Moterys. Trumpoji progra-
ma. 
18:10 Kultūros diena.
18:40 Istori jos detektyvai. 
19:30 Penkiakovės rite-
r iai. 
20:30 Panorama 

21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. 
Zacherio viešbutis. Vieno 
suvedžioj imo istori ja N-14. 
23:10 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas.
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) 
N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Statybų gidas”. 
(kart.)
09:30 “Kulinari jos meis-
tras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Saša ir Tania” 
(kart.) N-7
14:30 “Televitr ina”. 
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 Eurolygos rungty-
nės. Kauno “Žalgir is” – 
Berlyno “ALBA”.
00:15 “Ties riba” N-14 
(kart.)

06.29 Programa.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Oponentai. 
09.00 Greit i  pietūs. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikalt imo 
istori ja“ 
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 nusikalt imo 
istori ja“ 
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). 

redaktorei nežinant

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:15 Heko Fino nuotykiai 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvenimas tarp bež-
džionių 
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Didžiųjų kačių epocha 
13:50 Džesika Flečer 10 
N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
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 „Pabandom iš naujo!“ 
2020. Eurovizijos nacionali-
nė atranka. 
23:10 Bosė N-14. 
00:50 47 roninai N-14. 
(kart.).

06:50 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Ogis ir tarakonai” 
08:00 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 

08:55 “Beprotiškos melo-
dijos” 
09:20 Nykštuko Tomo ir 
Coliukės nuotykiai 
10:50 Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas 
12:00 Ateivis vardu Aidas 
13:50 Polis 
15:40 Roko mokykla N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šerlokas Gnomsas 
21:15 Didžiosios motušės 
namai N-7. 
23:15 “Plotas” S. 
01:10 Atvykimas (k) N14. 

06:25 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Tėvų darželis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:30 “Mano pinigai”. 
12:00 “Ežiukas Bobis” N-7
13:55 “Draugės - priešės” 
N-7
15:40 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Uošvių nepasirink-
si”. N-7

21:00 “Svarbiausios valan-
dos” N-14
23:20 “Drakono akys” N-14
01:15 “Taksi 2” N-7 (kart.)

06:00 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” (k) 
N-7. 
08:30 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina.
10:00 “Varom!” N-7. 
10:30 “Nepaprastos žmo-
gaus galimybės” 
11:35 “Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu” N-7.
12:40 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Lietkabelis - CBet. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Naktinis reisas N14. 
23:40 Ką radau, tas mano 
S. 
01:15 Keršto valanda. 
Atlygis (k) 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 
virtuvės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai 
televitrina. 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 Lemtinga gintis N14. 
22:55 Amžinos meilės laiš-
kai N14. 
01:10 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. 
09:00 Vilniečiai. Liuba 
Nazarenko. 
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 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Montvydas.
14:25 Europos dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Šokiai ant ledo. Laisvoji 

programa. 
17:45 Klausimėlis. 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys 2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Red Rokas N-14. 
22:35 Festivalis „nowJapan 
2019“. Senų draugų melo-
dijos. 
23:40 ...formatas. Poetas 
Benediktas Januševičius. 
23:50 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 “Rinkis gyvenimą”.
06:30 “Candy Crush”. 
(kart.) N-7
07:30 “Jukono vyrai” (kart.) 
N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Besikeičianti plane-
ta” (kart.)
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Besikeičianti pla-
neta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
16:00 “Jukono vyrai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 

21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Karo kiaulės” N-14
23:40 “Komando” N-14 
(kart.)
01:55 “X Faktorius”.N-7

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Mariana 
Korvelytė - Moravskienė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Marija 
Kazimiera Kaupaitė.
08.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. 
N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. N.Cesiulis. 
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. M.Katinas. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

Petro Cvirkos gatvė Kavarske liks 
amžiams

Anykščių rajono taryba prieš Nau-
juosius metus gavo eilinį prašymą 
pakeisti Kavarsko Petro Cvirkos ga-
tvės pavadinimą. Raštą pasirašė mu-
ziejininkas Raimondas Guobis.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius Tarybą informavo, jog 
nėra prasmės atlikti kokius nors 
veiksmus dėl gatvės pavadinimo 
keitimo, nes 2018-ųjų pavasarį buvo 
atlikta P.Cvirkos gatvės gyventojų 
apklausa. Iš 83 apklaustų Kavarsko 
P.Cvirkos gatvės gyventojų pavadi-
nimo pakeitimui pritarė 6. 5 abejojo, 
o likusieji nepritarė... „Reikia laukti, 
kol pasikeis šios gatvės gyventojai“ 
- apie beprasmę naują apklausą kal-

bėjo meras S.Obelevičius.  
Tikėtina, kad gyvenantieji 

P.Cvirkos gatvėje jos pavadinimo 
keitimui nepritaria ne tiek dėl sen-
timentų, kiek nenorėdami turėti rū-
pesčių, kai bus keičiamas jų gyvena-
mosios vietos adresas. 

Dėl juridinių formalumų, pavyz-
džiui, Troškūnų gyventojai gyvena 
net keturiose vietovėse - Troškūnų 
mieste ir Vaidlonių, Smėlynės, Žie-
donių kaimuose. Troškūnų mokykla 
- Žiedonyse, poliklinika - Smėlynėje 
ir niekas amžiais nesirūpino, kaip 
miestą „suvienyti“.  Tad ir P.Cvirkos 
gatvė Kavarske liks visiems lai-
kams. 
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„Tele2“ skelbia išpardavimą: išmanieji iki 220 Eur pigiau, planšetės – tik nuo 1 Eur
Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujus kalendorinius metus pradeda su puikiais išpardavimo pasiūlymais. 

Šįkart jie skirti telefonams ir planšetiniams kompiuteriams – dabar juos operatoriaus salonuose bei 
internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt įsigyti galima ypač patraukliomis sąlygomis.

„Metų pradžia tradiciškai reiškia nuo-
laidas bei išpardavimus. Todėl norin-
tiems sutaupyti ir atsinaujinti išmanųjį 
arba planšetę – dabar pats metas pra-
dėti dairytis šių įrenginių, nes daugeliui 
jų paruošėme itin gerų pasiūlymų“, – 
sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generali-
nis direktorius.

Nuolaidos išmaniesiems – ir su 
planu, ir mokant iškart

Šiuo metu naują išmanųjį įsigyti „Tele2“ 
salone ar internetinėje svetainėje itin ver-
ta – sutaupyti galima net iki 220 Eur, o 
nuolaidos galioja tiek sudarant 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo operatoriaus mokė-
jimo planu, skelbiamu www.tele2.lt, tiek 
perkant telefonus be sutarties ir mokant 
visą sumą iš karto.

Išpardavimu pasinaudoti ypač turėtų 
skubėti „Huawei“ išmaniųjų gerbėjai. 
Svajojantys apie „P30 Pro“ modelį dabar 
šį itin lengvą, vos 165 gramus sveriantį, 
ryškių spalvų išmanųjį su 128 GB vidine 

atmintine įsigyti gali 220 Eur pigiau (paly-
ginamoji šių telefonų kaina buvo taikyta 
2019 10 10 – 2019 11 11).

Sutaupys ir pasiūlymo laikotarpiu įsigy-
siantys išmanųjį „Huawei P Smart 2019“. 
Jį rinktis verta ieškantiems kompaktiš-
kesnio bei lengvesnio modelio. Jis ne 
tik lengvai susidoros su visomis kasdie-
nėmis užduotimis, bet ir nustebins savo 
intuityvumu, ryškumu bei itin kokybiška 
kamera.

Gamintojo „Xiaomi“ modeliui „Redmi 
8T“ su 64 GB atmintine – pasiūlymas 
taip pat paruoštas. Šį, keturguba gali-
ne kamera papildytą, išskirtinio dizaino 
telefoną šiuo metu galima įsigyti už 
dar žemesnę kainą. Talpią bateriją ir 
„Snapdragon 655“ procesorių turintis 
išmanusis ypač tiks ieškantiems galingo 
bei užduotis greitai vykdančio telefono.

„Tele2“ pasiūlymai sudominti turėtų 
ir „Samsung“ gerbėjus. Šiuo metu itin 
geromis sąlygomis galima įsigyti vos 
praėjusiais metais pristatytą išskirtinės 

kokybės flagmaną „Galaxy S10“ su 128 
GB atmintine ir triguba kamera. Tuo tarpu 
ieškantiems ekonominės klasės telefono 
verta rinktis stilingą ir universalų  modelį 
„Galaxy A40“.

Gerų naujienų paruošta ir „Apple“ te-
lefonų fanams – išpardavime dalyvauja 
net keturi šio gamintojo modeliai. Vienas 
tokių – ypač ryškų, 5,8 colių įstrižainės 
„Super Retina“ ekraną ir prabangaus 
dizaino plieninį korpusą turintis „iPhone 
XS“. Pasiūlymai paruošti ir norintiems įsi-
gyti spalvingąjį „iPhone Xr“ bei daugelio 
jau pamėgtus „iPhone 7“ arba „iPhone 8“ 
išmaniųjų modelius.

Tai dar ne viskas – išpardavime daly-
vauja ir daugiau išmaniųjų modelių. Apie 
visus juos, taip pat nuolaidų sąlygas, 
mokesčius ir taisykles daugiau sužino-
site www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar 
paskambinus 117. 

Telefonams papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. Akcijos lai-
kas bei įrenginių kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu internetu“ – 
planšetės tik nuo 1 Eur

Staigmenų paruošta ir daugiau. 
Svajojantiems apie naują planšetę ilgai 
laukti taip pat neverta – šiuo metu jų 
kainos „Tele2“ salonuose ir interneti-
nėje parduotuvėje prasideda tik nuo 1 
Eur!

Rinktis tikrai yra iš ko – viliojantys 
pasiūlymai paruošti įvairiems „Apple“, 
„Samsung“ ir „Huawei“ gamintojų plan-
šečių modeliams.

Pasiūlymai galioja planšetinius 
kompiuterius įsigyjant kartu su „Tele2 

Laisvo interneto“ planu su neribotais 
GB (už 17,90 Eur/mėn.), taip pat mo-
demu (pradinė įmoka – 1 Eur, mėnesi-
nė įmoka – 2 Eur/mėn.) ir sudarant 24 
mėn. sutartį. 

Planšetėms papildomai taikomas 
vienkartinis laikmenos mokestis. Apie 
visus pasiūlyme dalyvaujančius plan-
šetinių kompiuterių modelius, nuolaidų 
sąlygas, mokesčius ir taisykles sužino-
site www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar 
paskambinus 117. Akcijos laikas bei 
įrenginių kiekis – riboti.

Užsak. Nr. 66

Raimondas GuOBIS

Svarbus menas yra kinas... Mintys filmą 
„Sutemose“ pasižiūrėjus

Ar iš tiesų ir šiais laikais 
svarbiausias iš menų yra 
kinas? Matyt, kad ne, nes kino 
mėgėjai įvairiausius filmus – 
kas kam patinka, gali nuo ryto 
iki vakaro žiūrėti per apskritą 
parą besisukančius televizijos 
kanalus ar susižvejoti kompiu-
teriu. Gal todėl ne taip seniai 
atverta moderni kino salė, 
Taurapilio kino centro „kino 
namai“ filialas, Anykščiuose 
talpina vos pusšimtį žiūrovų, 
o ir tos vietos dažnai būna 
veik tuščios. Vienas įdomiau-
sių, „kino namuose“ matytų 
filmų - „sutemose“, kurį vieną 
gruodžio pradžios pirmadienį 
žiūrėjau kartu su dar penkiais 
tikrojo meno gerbėjais.

Pirmieji vaizdai, lydimi vėjo 
gaudesio ir  krintančių snaigių, 
kūrė  kažkokio stingdančio 
laukimo, paslapties nuojautas, 
kurias režisierius Šarūnas Bar-
tas atvėrė labai lėtai. Žinojau, 
kad šis filmas apie pokario 
kovas, jau buvau skaitęs šiokių 
tokių atsiliepimų, tik dar labai 
nedaug, ir nesigilinęs į jokią 
platesnę recenziją. Tad tarsi ir 
nebuvau paveiktas jokios išori-
nės nuomonių srovės, atėjau tik 
su savuoju istorijos žinojimu. 
Filmas labai greitai įtraukė 
ir tos truputį daugiau nei dvi 
valandos visai neprailgo.

Skarda dengta pasiturin-
čio ūkininko troba, o viduje 
- vienas svarbiausių herojų 
(Untė) srebia vos ne vegeta-
rišką sriubą, kurioje plaukioja 
raudonas pomidoro gabalėlis. 
Atidžiau žvelgiu į viryklę, prie 
kurios triūsia neregėto stam-
bumo merga. Ieškau ir ten prie 
ko nors prikibti, tačiau niekas 
neužkliūva – puodai labai tikro-

viški ir tikroviškai ūžia plytelės 
ugnis. Laukai nubarstyti sniegu. 
Miške stovyklauja partizanai. 
jie - kovotojai už tėvynę, tačiau 
jų žygių nematyti. Varganoje 
trobelėje verkia dvi mažos mer-
gytės ir išsidraikiusi, paklai-
kusi moteris – partizanai kaip 
išdaviką nušovė jos vyrą. Guli 
jis ant aslos, toks demoniškai 
baisus, suvargęs.

Sodybos šeimininkas Pliauga 
yra miško brolių rėmėjas. Būrys 
ateina naktį. Valgo barščius. 
Vadas pos-
tringauja apie 
greitai prasi-
dėsiantį karą, 
kuris lems ne-
priklausomybę. 
Gudraus, pilno 
veido, savo 
manieromis 
labai jau tėvelį 
bernardiną 
julių sasnaus-
ką primenantis vyras smagiai 
postringauja, kad nei Anglija, 
nei Amerika nestos į karą su 
sovietais. kaip koks vaikėzas 
jis laužo, trupina duoną, kemša 
į burną – valgo tarsi nenoro-
mis. Taip netikroviška, kaip ir 
nuolatinis stalo trupinių nuo 
stalo valymas, kai taip stigo 
duonos, juk 1948 – ieji. Parti-
zanams maisto prikraunama į 
vežimą, lyg  toks būrys negalėtų 
to gėrio parsinešti, o kartu 
siunčiamas šeimininko bernas, 
kuriuo nelabai pasitikima. 
juk paprastai partizanai, kur 
reikia nuvažiavę, arklį paleis-
davo ir tas pats susirasdavo 
kelią namo. Dar netikroviškiau 
atrodo berno grįžimas namo su 
malkomis – keliais supuvusiais 
šakaliais ant vežimo dugno,  
kraunami jie lūžta. Miškas taip 
pat netikroviškas. Tuo metu 
kurui būdavo panaudojamas 
kiekvienas žabelis, o čia užgriu-
vę, užvirtę raistai. Bernas sma-
giai apiplyšęs, kaip ir dar kai 
kurie veikėjai, tačiau kasdienis 
rūbas kaime visais laikais, net 
ir mano vaikystėje, apie 1970 - 
ius,  nebuvo prašmatnus.

Gyvenimas stovykloje neti-
kroviškas, kaip ir pasakymas, 

kad jie čia todėl, kad sovie-
tai išdaužė visus bunkerius. 
Tokiam būreliui vyrui pakaktų 
ir vienos paros požeminiam 
būstui įsirengti. Būstui, kurio 
taip paprastai niekas nesurastų. 
iš kur tos palapinės, visas mies-
telis? Apie stovyklą žino kas tik 
nori  – bernas, tas berniokas 
Untė, kuris ateina kada tik nori, 
sėdi, kaip šių laikų vaikis prie 
suaugusių vyrų – klausosi, vis-
ką žino. Tokių vyrukų pareiga 
pokariu būtų buvusi tik stovėti 

sargyboje. 
Jo nesikei-
čianti veido 
išraiška mis-
tiška, tiesiog 
bauginama, 
atrodytų, nei 
jis ko nors 
bijo, nei kaž-
ką galvoja, 
tiesiog kaukė, 
kuri smarkiai 

stringa į atmintį.
O tas gudriaveidis, iš tiesų, 

vienuolis pranciškonas,  tvar-
kingai apsirengia abitą, ant 
jo milinę. jis neturi ginklo, jis 
spausdina atsišaukimus, gaudo 
žinias, klausydamasis radijo – 
sugauna net svarbią prezidento 
Trumeno kalbą. jį pražudo toks 
žemiškas noras – pavalgyti 
kiaušinienės su spirgais. Bet 
galėjo juk jos miške pasikepti, 
tačiau išėjęs su Unte susiduria 
su išdaviku, kuris pavaišina 
mirtina kulka.  Partizanų būry-
je ir mergina, ji - gailestingoji 
sesuo. Būrį kamuoja nežinia, 
kovotojams  vadovauja užsi-
maskavęs sovietinis smogikas. 
Vien jo veidas primena  pokario 
laikų Rusijos didmiesčio ban-
dito, matyti, kad tai nedorėlis, 
tačiau juo pasitikima, neprieš-
taraujama, kai pasmerkiami  
du neva išdavę bendražygius 
partizanai. Tyrų, veik išprotėju-
sių akių kovotojas nušaunamas 
į pakaušį, bet antrąjį užstoja, 
nes tas gerai taiso ginklus. Ta 
vertė dovanoja jam gyvybę ir 
jis su ašaromis kritęs ant žemės 
dėkoja, šliaužioja prie kojų.

Pajuodusios panagės, 
purvini, sušalę, vos  judantys, 

susitingusiais žvilgsniais beveik 
visuomet  sėdintys partizanai 
laukia savo lemties. Ji atslenka 
šūviu – kulka pataiko tiesiai į 
kaktą šviesiausio veido par-
tizanui. Rusas snaiperis iš 
priedangos šaudo į stovykloje 
besiblaškančius, kelis kartus 
trenkia sprogimai – sovietai 
partizanų stovyklą, vos kelis ko-
votojus, apšaudo iš patrankos. 
krenta vienas po kito, merginą 
taip pat pakerta, o sužeistas 
šviesiabarzdis prišliaužia prie 
storos eglės kamieno, atsiremia 
ir  pistoletu paleidžia kulką sau 
į pasmakrę. 

Kartu su pokario istorija 
plėtojasi ir asmeninės dramos. 
ūkininkas Pliauga, antrą kartą 
vedęs dvarininkaitę, nūnai 
jau seną ponią, kuri dėl senų 
nuoskaudų su savo vyru veik 
nebendrauja. Ponia kiūto savo 
puikias baldais apstatytame 
kambaryje, sirguliuoja, nuola-
tos meldžiasi, vis žvelgdama į 
alyvų darželyje besimeldžiančio 
kristaus paveikslą. labai gra-
žūs vaizdai. 
Kuomet sody-
boje apsistoja 
paskolas 
renkantys 
aktyvistai, ji 
drąsiai išvaro 
iš kambario 
prie krosnelės 
besidžio-
vinančias, apsinuoginusias 
„katiušas“. ji drąsiai puola 
tvartus padegusius, iš slėptuvės 
iššokusį jos vyrą mušančius 
kareivius. Tai bajoriška, iš di-
džiosios lietuvos laikų išlikusi 
kovos dvasia. 

Stribai visuomet trinasi prie 
rusų kareivių ir viskam vado-
vaujančių karininkų. Paskolas 
renkantiems  vadovaujantis 
karininkas atrodo labai ma-
lonus, atvarytiems žmonėms 
nėra labai griežtas. leidžia 
pasirašyti, bet nemokėti, arba 
visai nepasirašyti - nė ant vieno 
nešaukia, o galiausiai tikriau-
siu vargšu pasirodžiusiam 
vyrui be jokio pykčio mesteli: 
„Pašol von“. Visa komanda, 
atriedėjusi „Polutarka“, taip 

pat visai nešpėtna – raštininkas 
toks mielas, kad net primena 
mūsų rajono bendruomeninių 
projektų kuratorių nikitiną. Tik 
kareiviai neatsiklausę iš pulko 
pasigauna, suriša ir atsargiai 
į sunkvežimio kėbulą įkrauna 
avį. sugrįžę į būstinę, pasigar-
dins kareivišką  davinį.

Rusų karininkas, tardyto-
jas, rūko papirosą ir priešais 
sėdinčiam Pliaugai valdingai 
liepia kloti viską, ką žino apie 
partizanus ir jų rėmėjus, kaip 
kunigui. ūkininkas, jau parodęs 
drąsą, mosikuodamas kirviu 
prieš kareivius, pavadina 
karininką „šūdo galiuku“. ir 
tuomet po kabinetą vaikštantis 
vienplaukis, palaida miline 
rusų puskarininkis svariu kūju 
smogia žmogui į kelį. Pliau-
pia kraujas, pasigirsta kraupi 
dejonė. iškamuotą, sudaužytą, 
veik be sąmonės Pliaugą dviese 
atitempia į kamerą, kurioje 
susigūžęs tūno Untė. Pamatęs, 
ką padarę jo įtėviui, išgirdęs jį 
kliedint, berniokas pravirksta, 

ima kaukti 
siaubingu 
balsu. net du 
kartus rodomas 
kameros lange-
lis, grotos, pro 
kurias sklinda 
šviesa, vėjas 
atneša bežai-
džiančių vaikų 

klegesį, pavasariniu dangumi 
sklendžia du gandrai, ir filmas 
pasibaigia.

Tyla ir susimąstymas. Filmas 
meniškas, paveikus, jis galėjo 
tęstis ir tęstis, būtų nepabodęs. 
Kaip be sustojimo ir be nuo-
bodžio rieda jau tūkstantme-
čius besitęsianti mūsų tautos 
istorija, kurios tik menkas 
epizodas vaizduojamas dviejų 
valandų juostoje „sutemose“. 
Tai nėra įkvepiantis, kovotojų 
herojiškumą parodantis kūri-
nys, tai kūrinys ne jaunimui, 
ne istorijos nesuvokiantiems, 
kokiai auditorijai jis skirtas, 
aš nežinau. Manau, kad filmas 
pralenkia laiką, dabar mūsų 
visuomenei dar reikia kitokių 
filmų, dar ne tokių...

„...Laukai nubarstyti snie-
gu. Miške stovyklauja parti-
zanai. Jie - kovotojai už tėvy-
nę, tačiau jų žygių nematyti. 
Varganoje trobelėje verkia dvi 
mažos mergytės ir išsidraikiu-
si, paklaikusi moteris – parti-
zanai kaip išdaviką nušovė jos 
vyrą...“

„...Rusas snaiperis iš prie-
dangos šaudo į stovykloje be-
siblaškančius, kelis kartus 
trenkia sprogimai – sovietai 
partizanų stovyklą, vos kelis 
kovotojus, apšaudo iš patran-
kos...“ 
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Per metus rajonas neteko beveik 
tūkstančio gyventojų

2019 metais Anykščių rajone mažėjo gimstamumas, išaugo 
mirčių skaičius, sumažėjo registruotų santuokų skaičius. Vie-
nintelis pernykštis teigiamas rezultatas - nežymiai sumažėjo 
asmenų, emigravusių į užsienio šalis, skaičius.

Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus specialistų skaičiavimais, 2019 metais 
Anykščių rajone savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 25 
tūkst. 475 gyventojai (2018 metų gruodį Anykščių rajone savo 
gyvenamąją vietą buvo deklaravę 26 tūkst.144 gyventojai).

Kūdikiams suteikė ir 
retesnius vardus

Pernai Anykščių rajone įre-
gistruotas 151 kūdikio gimimas, 
gimė 80 berniukų ir 71 mergaitė 
(2018 metais gimė 163 kūdikiai). 

108 vaikai, registruoti mūsų 
rajone, gimė Lietuvoje, 43 – už-
sienio valstybėse. Iš visų Anykš-
čių rajone registruotų, Lietu-
voje gimusių kūdikių 72 gimė 
susituokusiems tėvams, 30-čiai 
pripažinta tėvystė ir 6 kūdikius 
įregistravo vienišos motinos. 

2019 metais kūdikiams daž-
niausiai buvo suteikiami nesi-
kartojantys vardai, tačiau buvo 
ir po keletą kartų pasikartojan-
čių: Luknė, Lėja, Viltė, Kajus, 
Nojus, Majus, Dovydas, Jokū-
bas. Retesni vaikų vardai: Noe-
lis, Hailė, Kristalė, Sevilė, Ele-
na, Leonas.

 
Mirė nuo ligų ir vėžio

Pernai Anykščių rajone įregis-
truoti 533 mirties įrašai (2018 
metais – 469). 

Vienas vyras mirė užsienyje. 
Dažniausia mirties priežastis 

– širdies ir kraujagyslių ligos ir 
vidaus organų vėžys.

Tuokėsi neįprastose vietose

Pernai Anykščių rajono sa-
vivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriuje 
įregistruoti 162 santuokos suda-
rymo įrašai (2018 metais – 201). 

88 poros tuokėsi Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriuje, 70 – bažnyčiose ir 4 
poros susituokė užsienio vals-
tybėse. Sudarytos 6 santuokos 
tarp Lietuvos ir užsienio šalių 
piliečių. 

13 santuokos sudarymo re-
gistravimo ceremonijų buvo su-
rengtos ne civilinės metrikacijos 
įstaigoje, o norinčiųjų susituokti 
asmenų pasirinktose vietose.

Poros tuokėsi Burbiškio dva-
re, sodybose ,,Kankorėžis“, 
,,Karališkis“, ,,Barono vila“, 
,,Pušų takas“, ,,Puntuko vila“, 
,,Svajonių dvaras“, ant Palatavio 
piliakalnio, Mikierių ir Variaus 
atodangose, prie ,,Aukuro“ ir 
,,Šešiakamienio ąžuolo“. 

Dažniausiai rinkosi 
sutuoktinio pavardę

Po santuokos sudarymo mote-
rys dažniausiai rinkosi sutuokti-
nio pavardę su moteriška pavar-
dės forma. Taip pasirinko 113 
moterų.

Nenurodančią šeimyninės 
padėties pavardę pasirinko 32 
moterys, dvigubą pavardę, kai 
prie savo pavardės prijungiama 

sutuoktinio pavardė su mote-
riška pavardės forma rinkosi 4 
moterys, prie savo pavardės pri-
jungiama sutuoktinio pavardė, 
nenurodanti šeimyninės padėties 
pasirinkta 5 kartus. Iki santuo-
kos turėtą savo pavardę pasiliko 
8 moterys.

Skyrėsi kartu pagyvenę vos 
septynis mėnesius

Mažėjant registruotų santuokų 
skaičiui, poros pernai rečiau ir 
skyrėsi.

2019 metais įregistruoti 59 
santuokos nutraukimo įrašai 
(2018 metais – 79). Užsienyje 
santuokas nutraukė dvi poros. 

Trumpiausiai - tik 7 mėnesius 
- santuokoje gyveno viena pora. 
Nuo 2 iki 6 metų kartu išgyveno 
15 porų, nuo 6 iki 20 – 20 ir virš 
20 metų – 23 poros. 

Po santuokos nutraukimo 7 
moterys pasirinko iki santuokos 
sudarymo turėtas savo pavardes, 
o 52 – pasiliko santuokos suda-
rymo metu pasirinktas sutuokti-
nių pavardes.

Populiariausia emigracijos 
kryptis – Anglija 

Pernai iš Anykščių rajono į 
užsienį išvyko 257 gyventojai 
(2018 metais – 328).

Daugiausiai žmonių išvyko į 
Jungtinę Karalystę (113), Nor-
vegiją (56), Vokietiją (25), Dani-
ją (13), Airiją (12), Nyderlandus  
(11), Švediją (9) ir Ispaniją (4). 

Dauguma emigravusių gy-
ventojų buvo darbingo amžiaus 
žmonės –  nuo 20 iki 45 metų 
(apie 65 proc.). Mažiausiai emi-
grantų tarp asmenų, kuriems virš 
65 metų (apie 1,5 proc.).

Lietuvoje gyventojų skaičius 
didėjo

Šių metų sausio 1 dieną Lietu-
voje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. 
nuolatinių gyventojų – tai 145 
žmonėmis daugiau negu prieš 
metus.

Statistikos departamentas 
teigia, kad Lietuvos gyventojų 
skaičius padidėjo pirmą kartą 
po 28 metų. Paskutinis nuolati-
nių gyventojų skaičiaus augimas 
buvo fiksuotas 1991 metais.

Gyventojų augimą lėmė tai, 
kad 2019 metais 10,8 tūkst. dau-
giau žmonių atvyko į Lietuvą, 
nei išvyko. Daugiau nei pusė 
imigravusiųjų yra Lietuvos pi-
liečiai.

Gimstamumas toliau išliko 
mažesnis nei mirtingumas – 10,7 
tūkst. daugiau žmonių mirė negu 
gimė kūdikių.

-AnYkŠTA

Švęsti Anykščių rajonui daug priežasčių nėra - pernai rajonas ir toliau sparčiai traukėsi – mirė 
533 žmonės, arba tris kartus daugiau gyventojų nei gimė. Pernai Anykščių rajone įregistruotas 151 
kūdikis.

Asociatyvinė nuotr.
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Pavaldiniai direktorę bandė testuoti
(Atkelta iš 1 psl.)

- Kur nebuvote?  Kur Jums ga-
lima pasiūlyti ekskursiją?

- Nesu fiziškai buvusi bendrovė-
se. 

- Anykščių rajono valdžia yra 
pasiskirsčiusi sferomis - A atsa-
kingas už darbo vietų kūrimą, 
B - už švietimą, C - už sveikatos 
apsaugą? Už ką atsakinga esate 
Jūs? 

- Daugiau mažiau pasiskirstę. 
Pradedant nuo mero patarėjų, tai 
jie vienareikšmiškai turi konkrečias 
sritis, taip pat administracijos direk-
torės pavaduotoja. Tačiau paprastai 
visi sprendžiame kartu. Mano vai-
dmuo kaip vykdomosios instituci-
jos, tad praktiškai visas sprendimų 
įgyvendinimas iki manęs ateina, o 
aš turiu perskirstyti administracijos 
darbuotojams darbus, koordinuoti, 
kaip viskas vyksta, kontroliuoti, kas 
darosi konkrečioje srityje. Mano 
darbas praktiškai užtikrinti visą 
priimtų sprendimų įgyvendinimą. 
Ne strategiją sugalvoti, mes dėl to 
tariamės, bet kad vykdymas vyktų 
sklandžiai.

- Tada Jums tenka ir atsakomy-
bė už rezultatus...

- Žiūrint pagal teisės aktus, taip 
ir yra... Bent jau už sprendimų 
įgyvendinimą. Praktiškai visur yra 
direktoriaus parašai. Biudžetą for-
muojame kartu, bet kam teks di-
džiausia atsakomybė? Direktoriui, 
nes jis teikia biudžeto projektą Ta-
rybai tvirtinti. Apginti biudžetą taip 
pat turės direktorius. 

- Stebint iš šalies atrodo, kad 
Anykščių rajono valdžia bei 
administracija vis dar matuojasi. 
Kas aukštesnis, stipresnis, svar-
besnis... 

- Negaliu paneigti. Jeigu taip ma-
tot iš šono... Tas matavimasis, ma-
tyt, dar yra, administracijos direk-
torius turi turėti nubrėžtas gaires ir 
užtikrinti sklandų judėjimą tų gairių 
link. Klausimas, kiek tos gairės aiš-
kiai nubrėžtos? Vykdomajai institu-
cijai siekti tikslų yra paprasčiau, kai 
tu aiškiai žinai politinę kryptį.

- Esate teisininkė. Iš esmės 
teisininkus galima skirstyti į du 
tipus - prokurorus, kurie ieško 
pagrindo, kodėl negalima daryti, 
ir advokatus, kurie bando rasti 
būdus, kaip padaryti. Kuriam ti-
pui save priskirtumėte?

- Kai esu susidūrusi praktiškai, tai 
dar kitaip matyčiau. Žmonės, kurie 
yra iš baudžiamosios teisės sferos, 
labai griežtai nubrėžia ribas - ne-
darys kažko daugiau negu galima, 
nes turi aiškias procedūras, nerei-
kia kažkokių spragų ieškoti. Tokie 
teisininkai matys aiškesnį pasidali-
nimą: nurodymai ir vykdymai. Jų  
labai tiesus kelias, kūrybos mažiau. 
Yra kiti teisininkai, civilinės teisės 
specialistai, kurie ieškos būdų tam 
tikrai situacijai pritraukti prie teisės 
aktų, kūrybiškų sprendimų. Grei-
čiau būčiau advokato tipažas, negu 
prokuroro. 

- Kaip keitėsi savivaldybės 
administracijos darbuotojų skai-
čius per aštuonis Jūsų darbo mė-
nesius?

- Apytiksliai nuo 150 iki 160. 
Kiek pasipildė, tai didžiąja dalimi 
pasipildė per konkursus, kurie prieš 

tai ilgą laiką apskritai neįvykdavo.

- Kodėl savivaldybės Kultūros 
skyriaus vedėjo konkursas vis 
nėra skelbiamas? Juk kultūra 
yra Anykščių rajono prioritetas.

- Norėjau pažiūrėti, kas vyks-
ta tame skyriuje. Darbuotojų mes 
skyriuje turime, potencialo, manau, 
turime. Bent jau aš taip mačiau... 
Sausio viduryje turi būti visi dar-
buotojų vertinimai iki manęs atėję 
ir tada matysiu, ar vis dar yra poten-
cialo pačiame skyriuje, pasikalbė-
siu su darbuotojais. Galbūt galima 
iš tų pačių darbuotojų kažką skirti 
vedėju... Galbūt. 

- Valdančioji koalicija kaden-
cijos pradžioje daug kalbėjo apie 
„netvarkingą“ 2019-ųjų biudžetą, 
neva biudžete žiojėjo milijoninės 
skylės. Baigiantis 2019-iesiems 
meras Sigutis Obelevičius per ra-
jono tarybos posėdį pranešė, kad 
administracija situaciją suvaldė, 
biudžeto pinigų užteko ir dar liko 
200 tūkst. eurų. Kokiais būdais 
subalansavote biudžetą?

- Pirmas darbas buvo peržiūrėti, 
kur didžiausi biudžeto trūkumai. 
Kai pamatai realią situaciją, tada 
gali „išsiryškinti“, ką toliau dary-
ti. Kiekvieną savaitę mums buvo 
teikiamas gautų sąskaitų sąrašas, 
kiek mes turime pinigų tam tikrose 
eilutėse. Visą laiką buvo budėjimo 
ir taupymo rėžimas. Skaičiavome, 
galbūt reikia atsisakyti kažkokių 
kompiuterių pirkimo, dar kažkokių 
smulkesnių išlaidų. Atsisakėme vis-
ko, ko buvo galima atsisakyti. Ne-
galiu slėpti, iš dalies buvo sutaupyta 
dėl to, kad  kai kurie projektai, kurie 
su trūkumais, buvo taisomi. 2019-
aisiais ne visi projektai buvo pradėti 
įgyvendinti, nemaža jų dalis persi-
kėlė į 2020-uosius metus.  

- Projektų perkėlimas, regis, 
nėra pagrindas džiaugsmui. Išei-
tų, kad 2020-aisiais su rajono biu-
džetu taip pat bus striuka?

- Na taip, bet matydamas situaci-
ją, gali bandyti balansuoti nuo pat 
pradžios. O kai atėjęs randi dau-
gumą sutarčių jau pasirašytų... Ir 
paskola buvo imta, nes jos grąžini-
mas biudžete automatiškai nebuvo 
numatytas praėjusiais metais. Tad 
žiūrėjome - galbūt galima kažko 
atsisakyti. Bet sutarčių negali nu-
traukti, turėsi mokėti netesybas. Bet 
ir tai vedėme derybas, buvo šalių 
susitarimu nutrauktos kai kurios 
sutartys. Daug naudos davė pakel-
tas žemės mokestis, dėl to sugene-
ruotos papildomos pajamos. Šiais 
metais norėtųsi nebetęsti paskolos 
perskolinimo, nes vėl šiais metais 
reikės dalį grąžinti.

- Planuojamas 2020-ųjų biu-
džetas aritmetiškai bus didesnis 
nei 2019-ųjų?

- Aritmetiškai didesnis. Tačiau 
daug „suvalgys“ darbo užmokesčio 
pakeitimai, kurie privalomi pagal 
teisės aktus.

Pernai metų pradžioje patvirtin-
tas biudžetas (tiek pajamos, tiek iš-
laidos) buvo 27 196 600 Eur, metų 
pabaigoje – 32 308 400 Eur (dėl pa-
pildomų valstybės dotacijų, grąžini-
mų iš ES fondų, t.y. lėšos, turinčios 
tikslinę paskirtį).

Šiemet biudžetas turėtų didėti 
apie 1 200 000 Eur (kaip ir minėjau, 
biudžetą dar dėliojame).

Tiek pernai, tiek ir šiemet didelės 

dalies biudžeto pareikalaus socia-
linė sritis (socialinės pašalpos, pa-
slaugos ir pan.). Bet tai yra būtinos 
išlaidos, o pati sritis tikrai jautri, 
tad jos sąskaita taupyti nereikė-
tų. Beveik 300 000 Eur reikalauja 
pavėžėjimo vietinio susisiekimo 
maršrutais kompensavimas. Pernai 
biudžeto lėšų pareikalavo didelis 
savivaldybės prisidėjimas prie ke-
lių projektų. Šiemet vieni didesnių 
projektų yra Tilto g. komplekso 
rekonstrukcijos darbai (jeigu ga-
liausiai pavyks pasirašyti rangos 
sutartį) bei Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijos modernizavimas. 
Sumas dar tiksliname.

- Buvęs Jūsų vadovas, Vyriau-
sybės atstovas Utenos apskrityje  
Imantas Umbražiūnas „Anykš-
tai“ Jus apibūdino kaip neįtikė-
tinai inteligentišką asmenybę. Iš 
potekstės supratau, kad terpė, 
kurioje dabar dirbate, Jums gali 
būti ne visai priimtina. Nesulau-
kiat chamiško valdininkų elge-
sio?

- Chamiško - ne. Galbūt kartais 
ne tokio, kokio būčiau tikėjusis. 
Visko yra buvę... Bet tai irgi savo-
tiška patirtis, augimas. Žmonių yra 
visokių, tad tenka ieškoti ir priėji-
mo, ir tarpusavio supratimo. Pa-
skutiniu metu dirbau mažame ko-
lektyve, kuriame mes labai puikiai 
sutarėme. Tiek darbine prasme, tiek 
žmogiškąja prasme. Grįžau į kur 
kas didesnį kolektyvą, vadovaujan-
čias pareigas. Visiems geras nebūsi. 
Kartais turi pasakyti ir griežtesnį 
žodį, ir priimti ne patį palankiausią 
darbuotojui sprendimą. Bet reikia 
susitaikyti, kad vadovas visų myli-
mas būti negali..

- Išbandymų, patikrinimų, 
„koks tavo, mergaite, tvirtumas“ 
buvo?

- Tikrai buvo. Žmogiški dalykai. 
Ir amžius lemia, ir, deja, lytis. Nenu-
slėpsi... Ribas tikrino, ką tu žinai, ko 
nežinai, ką išmanai, ko neišmanai, 
ką sugebi, ko nesugebi. Ir kalbu jau 
ne apie darbuotojus.

- Rajono valdžios santykis su 
verslu puiki terpė spekuliacijoms 
- jeigu ateina investuotojai, tai ra-
jono vadovai juos pritraukia, jei 
įmonės bankrutuoja - mes „čia 
prie ko“?.  Ar turite žinių, kaip 
pasikeitė verslo aplinka pasikeitus 
rajono valdžiai? Atėjo naujos įmo-
nės? Kūrėsi darbo vietos?

- Apie verslo pritraukimą tikrai 
kalbamės. Ir pati tuo klausimu dirbu. 
Bet kol kas nieko konkretaus nėra, o 
jei ir bus, nesakysiu, kad tai aš atve-
džiau. Verslui gali parodyti perspek-
tyvą, papasakoti, sudominti.  Manau, 
kad mes turime parodyti potencialą, 
o ne kažkam vienam sudaryti išskirti-
nes sąlygas, nes tai gali būti suprasta 
ir net laikoma  korupcija. Kažkas per 
praėjusį pusmetį iš esmės nesikeitė, 
neatėjo ir neįsikūrė. Bet ta kryptimi 
dirbama ir perspektyvoje turėtų atsi-
rasti. Šiemet peržiūrėsim smulkaus 
verslo rėmimo programą, įtrauksim 
ir politikus. Bus kryptingesnė veikla, 
kad pasijaustų nauda rajonui.

- Ar savivalda, kurios vienas iš 
veiklos principų yra skaidrumas, 
ateityje ketina turėti sutarčių su 
UAB „Atvirai“, kurios veikla pri-
pažinta neskaidria ir klaidinan-
čia? „Anykšta“ rašė, kad po mūsų 
skundo Kultūros ministerijai buvo 

atliktas šiai bendrovei priklau-
sančio laikraščio „Šilelis“ tiražo 
patikrinimas, per kurį nustatyta, 
kad 3000 egzempliorių tiražą de-
klaravęs laikraštis spaudžiamas 
vos 1000 egzempliorių tiražu. 
Anykščių rajono savivaldybė turi 
informacijos viešinimo sutartį su 
„Šileliu“, taigi jūsų partneriais to-
liau lieka nesąžiningo verslo atsto-
vai.  Ar savivaldybė, sudarydama 
sutartis, vertina tik pačių sutarčių 
turinį? Ar savivaldybei svarbu, 
jog jos partneriai būtų skaidrios 
ir sąžiningos įmonės? Priminsiu, 
jog net privatūs prekybos centrai 
atsisakė „Grigeo“ produkcijos po 
to, kai paaiškėjo, kad ši bendrovė 
nuodija Kuršių marias. Eterio ter-
šimas, vargu, ar mažesnė blogybė 
nei marių teršimas...

- Be abejonės, paprasčiausiu 
keliu neturėtų būti nueinama. Bet 
viskas prasideda nuo informacijos 
viešųjų pirkimų konkursų. Kokius 
tu keli kvalifikacinius reikalavimus 
ir ko tikiesi iš paslaugos tiekėjo? 
Mes nesame privatus sektorius, tad 
turime laikytis tam tikrų privalomų 
taisyklių. Nemanau, kad pirkimo iš-
skaidymas į du, žvelgiant iš teisinės 
pusės, buvo blogas sprendimas, bet 
matyti, kad jis praktiškai nepasitei-
sino. Apsunkino sprendžiant, kur 
kokią informaciją skelbti, reikalauta 
daugiau žmogiškųjų resursų. Reikės 
persižiūrėti ateityje konkursų sąly-
gas ir šitai (tiražo klastojimo faktą 
- autoriaus past.) turėsime omenyje. 
Konkurse, kurį laimėjo laikraštis 
„Šilelis“, tiražas nebuvo vertinamas, 
tad nėra pagrindo su jais nutraukti 
sutartį. Buvę konkursai bus mums 
pamoka ateičiai. 

- Ir Jūs, ir visi kiti buvę admi-
nistracijos vadovai sakydavo - aš 
ne politikas. Teoriškai – ne poli-
tikas, tačiau praktiškai adminis-
tracijos vadovas yra politikų ski-
riamas ir politikams atskaitingas. 
Kaip sugebėti išsaugoti savo po-
ziciją, stuburą ir tuo pačiu įtikti 
valdančiajai politinei daugumai? 
Ar Jūsų stuburas jau automatiš-
kai yra pasmerktas?

- Manau, kad ne, bet tam ti-
kras „apsitrinimas“ turi egzistuoti. 
Kompromisai turi būti. Nori neno-
ri - tai vis tiek yra politika. Turiu 
savo vertybes, savo stuburą, tačiau 
laviravimas yra neišvengiamas. Bet 
tikrai žinau, ko nedaryčiau. Jeigu ti-
krai žinosiu, kad tai yra neteisinga, 
nepagrįsta, turės daug  blogesnių 
pasekmių - nedarysiu. Ir dabar aš 
visada savo nuomonę pasakau.

- Tad dėl posto savo esybės ne-
ketinate prarasti...

- Jei iš esmės išsiskirs požiūriai, 
faktas, kad aš negalėsiu dirbti. Ta-
rybos dauguma administracijos di-
rektoriaus kandidatūrą  tvirtina ir, 
jeigu mano požiūris visiškai prasi-
lenktų su valdančiosios daugumos 
požiūriu, tiesiog tektų atsisveikinti. 
Pačiai net reikėtų susiprasti, kad ne-
bepakeliui. 

- Anykščių rajono valdančioji 
dauguma yra perteklinė. Ar plati 
koalicija netrukdo darbui? 

- Kol kas tikrai ne. Bent trinčių iki 
šiol nebuvo.

- Trinčių nebuvimas nebūtinai 
yra pozityvu. Tai gali reikšti, kad 
visi stengiasi išsaugoti savo pozici-
jas valdžioje, todėl nedrįsta prie-

šintis dominuojančių jėgų spren-
dimams. 

- Negaliu ginčytis, taip gali būti... 
Kiekvienas koalicijos partneris ėjo 
į rinkimus su savo programomis ir 
savo tikslais. Kažkada tuos tikslus 
labai aiškiai reikia išreikšti - mums 
reikėjo to ir to, o to nėra, tas neda-
roma. Bet norai ir tikslai turi būti 
išreikšti. Galų gale yra bendra koa-
licijos programa

- Ar per aštuonis darbo mėne-
sius Jūs pasikeitėte kaip žmogus? 
Gal tapote nuožmesnė, kategoriš-
kesnė? O gal atvirkščiai, dabar 
jau atlaidesnė kvailystėms?

- Pasikeičiau. Mažiau imu tam ti-
krus dalykus į galvą ir mažiau kon-
troliuoju smulkmenas. Esu idealistė. 
Čia ir geroji mano savybė, ir blogoji. 
Ilgą laiką buvau atsakinga už savo 
darbą ir galėjau paaiškinti, kodėl 
vienaip ar kitaip kažką padariau. Ir 
klaidą pataisydavau, jeigu ją padary-
davau. Dabar esu atsakinga už dide-
lį ratą žmonių, už 160. Vienokia ar 
kitokia forma už visų jų veiklą esu 
atsakinga. Reikia atsitraukti nuo 
smulkmenų, pradėti žiūrėti į bendrą 
vaizdą, išsiryškinti prioritetus. Nori 
nenori teko išmokti nekreipti dėme-
sio į tam tikrus galbūt mažiau svar-
bius dalykus. Pasiieškoti kompromi-
sų, nebūti stipriai kategoriška.

- Ar sudėtinga išeiti iš teisininko 
amplua? Prieš vizuodama doku-
mentus juos neišvengiamai revi-
zuojate ir kaip teisininkė? 

- Devynis metus dirbau teisininke. 
Negali to darbo paleisti ir nelabai 
noriu jo paleisti. Bet smulkmenų 
nebesistengiu taisyti, ką dariau pa-
čioje darbo pradžioje. Turi pasitikėti 
darbuotojais, kitaip darbo nebus.  Į 
esmę daugiau dabar gilinuosi.

- Turite žmonių „iš šalies“, su 
kuriais galėtumėte pasikalbėti 
apie tai, kas vyksta Anykščių ra-
jone? 

- Turiu. Jie nevietiniai. Kartais 
reikia požiūrio iš šono, pasikalbėji-
mo. Reikia, kad kas nors pasakytų 
tu gerai mastai ar ne? Gal kažko ne-
įvertini... Dar neseniai mintyse pasi-
džiaugiau, kad turiu kas išklausytų, 
pasakytų objektyvų, žmogaus, kuris 
neverda šiose sultyse, požiūrį.

- Ar yra žmonių, kurie Jus, pra-
dėjusią vadovauti administracijai, 
nustebino, nudžiugino?

- Negaliu išskirti. Gal išskirčiau 
vėliau atsiradusius žmones, kurių 
atėjimas stipriai pasijautė. Pasijuto 
skirtumas. Jauti idėjas. Turinčių idė-
jų žmonių apskritai nėra daug. Pagal 
teoriją, darbuotojai gali būti skirsto-
mi į tipus: vieni tik atliks darbą, kiti 
nori tik valandas atsėdėti, ir galiau-
siai iniciatyvūs, kurie nori patys da-
ryti, kurie yra varikliai. Tokie žmo-
nės ypač vertingi ir projektus rašant, 
ir idėjas generuojant. Gali būti koks 
nori vadovas, bet tau reikia žmonių, 
su kuriais gali tartis idėjiniame ly-
gmenyje. 

- Kaip ilsitės? Turite stebuklin-
gų relaksacijos būdų?

- Kartais nuovargis pasijaučia. 
Poilsis dabar pasidarė aktualus, 
nesinori prabusti naktį ir galvoti „o 
velnias, kažko nepadariau“. Taip 
yra buvę. Labai padeda vairavi-
mas. Gal dėl, to, kad dar nesu labai 
įgudusi vairuotoja, tad kai sėdu už 
vairo, turiu koncentruotis ir galvo-
ti, kad tik kur neįvažiavus. Galvoje 
nebelieka vietos niekam kitam, tik 
vairavimui. Dar mėgstu medituoti. 
Negaliu sakyti, kad jau esu to pui-
kiai išmokusi, bet mokausi. Stresą 
tai padeda suvaldyti. 
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įvairūs

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai Tel. (8-686) 33036.

MOZAIKA

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.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

Nuoma

Išnuomojamos patalpos įvai-
riai ūkinei - komercinei veiklai 
(garažai, ofisai ir kita) Troškūnų 
g. 1, Anykščiai.

Tel. (8-674) 13702.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Buria Taro kortomis. Pasako pra-
eitį, ateitį. Atkalba nuo „rožės“.

Tel. (8-672) 38070.

Andrioniškio lentpjuvė perka ap-
valią medieną, parduoda statybinę 
pjautą medieną, dailylentes, atlie-
ka pjovimo, obliavimo, transporto 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.
 
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-

na medieną. Galima be trifazio.
Tel. (8-602) 61187.

Spintas, didelę sekciją, lovą su 
patalynės dėže.

Tel. (8-600) 69646.

dovanoja

Šlifuoja naujas, senas grindis, 
laiptus. Klijuoja plyteles. Įstato 
langus, duris. Atlieka įvairius ap-
dailos, santechnikos darbus.

Tel. (8-676) 69399.

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.

Kasa, valo tvenkinius. Ilgastrėliai 
ekskavatoriai – buldozeriai.

Tel. (8-683) 72277.

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.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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

Tel. (8-699) 65148.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia konkursą Anykščių kūno 

kultūros ir sporto centro 
direktoriaus pareigoms užimti

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. sausio 14  d. 
Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje - 

http://www.anyksciai.lt

Šauktinių sąraše – penki „Ryto“ 
ir „Žalgirio“ krepšininkai, 
translytė, R. Karbauskio sūnus

Į šių metų šauktinių sąrašus pa-
teko penki krepšinio klubų Vil-
niaus „Rytas“ ir Kauno „Žalgiris“ 
žaidėjai, du futbolo rinktinės na-
riai, translytė mergina, valdančiųjų 
„valstiečių“ lyderio Ramūno Kar-
bauskio sūnus.

Tarp daugiau nei 38 tūkst. sąra-
šuose esančių 18-23 metų jaunuolių 
yra du Kauno „Žalgirio“ krepšinin-
kai – 19 metų Rokas Jokūbaitis ir 
22 metų Karolis Lukošiūnas.

„Žalgirio“ atstovas spaudai Al-
mantas Kiveris BNS sakė, kad žai-
dėjų tarnyba yra atidėta, nes jie yra 
aukštųjų mokyklų studentai.

„Ryto“ žaidėjai 19-os Deividas 
Sirvydis, 21-ių Karolis Giedraitis ir 
22 metų Martynas Echodas taip pat 
atsidūrė šauktinių sąraše.

Klubo komunikacijos vadovas 
Tomas Ganusauskas BNS sakė, kad 
šie krepšininkai taip pat prašys ati-
dėti tarnybą, bet „jeigu reikės, eis 
tarnauti“.

„Vaikinų mintys vis tiek pirmiau-
sia yra susijusios su krepšinio aikš-
tele ir susiję su tuo dalykai“, – teigė 
T. Ganusauskas.

Sąrašuose taip pat įrašytas pers-
pektyvus bėgikas 19-metis Eduar-
das Survilas, BNS patvirtino Lietu-
vos lengvosios atletikos federacijos 
direktorius Rimantas Mikaitis.

Tarp šaukiamųjų pateko ir Lie-
tuvos futbolo rinktinės narys 22-ių 
Justas Lasickas, rungtyniaujantis 
Belgrado „Voždovac“ klube, ir to 
paties amžiaus Marius Adamonis 
iš Italijos miesto Katancaro klubo 
„Catanzaro“.

Lietuvos futbolo federacijos at-
stovas spaudai Antanas Martusevi-
čius BNS nurodė, kad federacija jau 
ruošia raštą kariuomenei, prašantį 
atidėti futbolininkų tarnybą.

Lietuvos kariuomenės Karo prie-
volės ir komplektavimo tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas majoras 
Gedeminas Davydovas teigė, kad 
sportininkai turi galimybę netar-
nauti, nes garsina Lietuvą kitokiais 

būdais.
„Kiekvienas gali prašyti atidėti 

tarnybą, bet turi pagrįstai įrodyti, 
kad dėl jo tarnybos jam kils žala 
asmeniškai arba nukentės visuo-
meniniai interesai“, – BNS sakė 
karininkas.

„Paprastai tie, kurie atstovauja 
rinktinėms ar žaidžia tarptautinėse 
varžybose, atleidžiami nuo tarny-
bos. Laikoma, kad jie garsina Lie-
tuvą kitais būdais“, – pridūrė jis.

Į šauktinių sąrašą pateko ir už-
sienyje gyvenanti translytė mergi-
na Zofija Palenta, jos dokumentuo-
se vis dar įrašytas Egidijaus Kroco 
vardas.

„Trumpam pravirkau, priside-
giau cigaretę, suėmiau save į ran-
kas ir pasakiau sau, kad kaip nors 
susitvarkysiu, kaip susitvarkau 
visada. Pateiksiu atšaukimo į kvie-
timą tarnauti šaliai, kurioje negy-
venu ir esu translytė moteris, o ne 
vyras, formą, o jei reikės – grįšiu iš 
Londono ir bendrausime su psicho-
logais arba advokatais“, – naujienų 
portalui delfi.lt sakė Z. Palenta.

„Aš nieko nekaltinu, nes Lietu-
vos dokumentuose esu užvadinta 
„vyru“, bet man apmaudu, jog su 
tuo tenka susidurti tokiems pat 
žmonėms kaip man, bet jie yra 
daug jautresni“, – pridūrė ji.

G. Davydovas sakė, kad Z. Pa-
lenta, tikėtina, bet kokiu atveju 
būtų atleista nuo tarnybos.

„Situacija neeilinė. Iki šiol tokių 
atvejų nebuvo, o jeigu jie buvo, tai 
jie nebūdavo paviešinami“, – teigė 
Karo prievolės ir komplektavimo 
tarnybos direktoriaus pavaduoto-
jas.

Pasak majoro, translytė tikriau-
siai sugebėtų įrodyti, jog atlikda-
ma privalomą tarnybą patirtų ne-
proporcingą žalą, ji taip pat būtų 
pripažinta netinkama tarnybai dėl 
sveikatos.

„Tokiu atveju būtų net nelogiška 
tikrinti sveikatą tokiu atveju, nes 
tas medicininis lyties pakeitimas... 
Ji tikrai nebūtų pripažinta tinkama 
atlikti tarnybą iš sveikatos pusės“, 
– sakė G. Davydovas.

„Mažai šansų, kad ji praeitų vi-

sus patikrinimo etapus. Kažkuria-
me etapų ji, jeigu nevengtų tarny-
bos, tikrai strigtų“, – pridūrė jis.

Šauktinių sąraše atsidūrė ir R. 
Karbauskio sūnus Mantas. Vaiki-
nas šiuo metu studijuoja Kanadoje, 
jo tarnyba bus atidėta.

Juose taip pat yra grupės „Flying 
Saucer Gang“ narys Germanas 
Daškevičius ir buvęs jos narys 
Dominykas Ježerys, rašė žinias-
klaida.

Iš viso devynių mėnesių tarnybą 
įvairiuose Lietuvos kariuomenės 
daliniuose šiemet pradės 3828 karo 
prievolininkai.

Krašto apsaugos ministerija tiki-
si, kad ir toliau daugelis jaunuolių 
į tarnybą ateis savanoriškai, nors 
privalomai pašaukiamųjų skaičius 
kasmet didėja.

Nuolatinė privalomoji pradinė 
karo tarnyba atnaujinta 2015 metų 
pavasarį, reaguojant į Rusijos 
veiksmus Ukrainoje.

Kinijoje prasidėjo didžiausia 
pasaulyje metinė žmonių migracija

Artinantis Naujiesiems metams 
pagal Mėnulio kalendorių keliau-
tojai penktadienį ėmė plūsti į Kini-
jos geležinkelio stotis ir oro uostus, 
kad sudalyvautų visos šalies mastu 
vykstančiame rituale: didžiausioje 
metinėje žmonių migracijoje visa-
me pasaulyje.

Per Pavasario šventės kelionių 
bumą įvyks maždaug 3 mlrd. ke-
lionių, apskaičiavo Kinijos trans-
porto ministerija. Šventinis perio-
das šiemet prasidėjo sausio 10-ąją 
ir turi trukti iki vasario 18-osios, o 
patys Naujieji metai pagal Mėnulio 
kalendorių bus švenčiami sausio 
25-ąją.

Šiuo sezonu vyksta šeimų susi-
tikimai, rengiamos gausios vaišės. 
Žmonėms, dirbantiems miestuose 
toli nuo namų, tai gali būti vienin-
telė per visus metus proga pasima-
tyti su giminaičiais.

Šiemet bus imtasi papildomų at-
sargumo priemonių, nes centrinėje 
Kinijos dalyje kilo sunkios pneu-
monijos protrūkis – Uhano mies-
te 41 žmogui diagnozuotas naujo 
tipo koronavirusas, priklausantis 
tai pačiai šeimai, kaip įvairių kitų 
ligų, pradedant paprastu peršalimu 
ir baigiant sunkiu ūmiu kvėpavimo 
takų sindromu (SARS), sukėlėjai.

-Bns
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parduoda

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 perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

Brangiai visoje Lietuvoje - miš-
kus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Tarpininkams atsilygintų. 
Siulyti įvairius variantus. 

Tel. (8-625) 44123.

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

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

Tekl. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Baldų gamybos įmonei reikalin-
gi baldų montuotojai ir darbuoto-
jai statybos - remonto darbams. 
Darbas komandiruotėse užsienyje. 

Tel. (8-633) 33355, Genadij.

Reikalingas ekskavatorininkas.
Tel. (8-676) 36718.

Reikalingas žmogus prižiūrėti 
sodybą ir gyventi joje. Įdarbina su 
visomis socialinėmis garantijomis.

Tel. (8-678) 12715.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SAUSIO 19 d. (sekmadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, ne 
kampinis, reikalingas remontas 
pagal poreikius. Nauji langai, šar-
vuotos durys. Gera vieta, yra au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. Arba 
keičia į 3-4 k. butą su priemoka.

Tel. (8-608) 94543.

1 k. butą 1-ame aukšte. 
21 300 Eur.

Tel. (8-645) 36383.

Kuras

Malkas skaldytas, kaladėmis. 
Atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-621) 53555.

Malkas. Optimalus kainos, ko-
kybės, kiekio santykis: alksninės 
- 200 Eur, maišytos - 220 Eur, 
beržinės - 240 Eur. Atveža po 8 
erdmetrius kaladėlėmis.

Tel. (8-607) 24278.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m. rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-656) 97937.

Džiovintas skaldytas malkas bei 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675)  63191.

Sausas supjaustytas medžio 
atraižas. Skaldytas malkas. Gali 
atvežti 5-2,5 metro.

Tel. (8-621) 30354.

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.

PIGIAU! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Mažai naudotą didelį kampą už 
sutartinę kainą.

Tel. (8-600) 69646.

Šaldytuvą "Snaigė" (60 Eur). 
Dujinę vyryklę su elektrine orkaite 
(40 Eur). Skalbyklę "Whirpool" (60 
Eur). Svarstykles iki 500 kg (50 
Eur). Grūdų malūną (110 Eur).

Tel. (8-676) 69399.

Tris veršingas telyčias. 
Tel. (8-620) 80915.

Avižas, 130 Eur/t, miežius, 155 
Eur/t, žieminius kviečius, 160 
Eur/t.

Tel. (8-618) 50787.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žo-
dis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeš-

tadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

Gyvuliai

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

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  
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mėnulis
Sausio 18 - 20 d. - delčia

Kanutas, Marijus, Morta, 
Raivedys, Gedvilė, Marius.

Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 
Jolita.

šiandien

sausio 19 d.

sausio 20 d.
Fabijonas, Sebastijonas, 
Daugvydas, Nomeda.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABIJuTAS,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

11 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

„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!

Prenumeratos 

kainos 2020 - iesiems 

metams

Gyvenimas myli mus visus, tiesa, 
kai kuriuos - kažkaip sadistiškai...

***
Mažasis Nikolas praeivio klau-

sia kelio į viešnamį. Šis vožia jam 
antausį. Paklausęs kito praeivio, jis 
sulaukia to paties. Tada berniukas 
grįžta namo ir sako tėvui: 

- Susirask savo skrybėlę pats.

***
Klientas padavėjui:
- O kodėl ant stalo padėta druska?
- Čia tokiu atveju, jei jums patie-

kale druskos atrodytų per mažai...
- O tai kodėl ant stalo nėra padėta 

mėsos?...

***
Pacientas susirūpinęs klausia gy-

dytojo:
- Sakykite, daktare, ar aš tikrai 

pasveiksiu? Girdėjau, kad gydytojai 
kartais neteisingai nustato diagnozę. 
Gydo, pavyzdžiui, pacientus nuo 
plaučių uždegimo, o jie numiršta 
nuo šiltinės.

- Tai atsitikimas ne iš mano prakti-
kos. Kai aš ką nors gydau nuo plau-
čių uždegimo, jis ir numiršta nuo 
plaučių uždegimo...

***
Klaustrofobija - tai uždarų patalpų 

baimė. Pavyzdžiui, einu į parduotu-
vę alaus ir bijau, kad bus uždaryta...

***
Anūkėlis su seneliu nuotraukas 

varto, kur senelis dar jaunas. Vieno-
je nuotraukoje grupė uniformuotų 
žmonių.

- Seneli, o kas šitas, toks nemalo-
nus?

- Tai Hitleris, anūkėli. Labai blo-
gas žmogus, daug liaudies išnaiki-
no.

- O kodėl tu šalia stovi ir ranką į 
viršų tiesi?

- Tai aš jam ir sakau: sustok, blin, 
ką tu darai?!

***
Eina kartą čiukčia su savo sūnum 

per tundrą.
- Žiurek, sūnau, matai, koks di-

delis paukštis skrenda? Pernai net 
trisdešimt šešis kartus šoviau, kol 
žmogų paleido.

Amiliutė sausio mėnesį sodina česnakus
Trispalvę pridengia rūkas.
Marcė segi „nezabudkas“.
Gieda giesmę savanoriai -
išstovėt sunku jau oriai.

Oi, atsimenu, kaimyne,
kas dabino tau krūtinę,
komsomolan kai įstojai,
Vėliavą kieno kilnojai...
 
Į partkomą tu pirma
Šaudavai kaip raketa.
Šnipinėjai, melavai,
Butą sūnui kol gavai.

Gedimino tu stulpus
Vėl parduotum už rublius.
Visas kalnas šitai žino -
nuo Ramybės lig Pušyno. 

Amiliutė susnervavus
ir didžai nusikamavus
Česnakus nuo spintos kelia
ir išeina į darželį. 

Po galvelę, po skiltelę
susodino jų kraitelę.
nei gamtoj, anei galvoj
Šiemet nieko nėr tvarkoj.


