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Kelių priežiūros tarnybos šią žiemą dirba 
,,atostogų“ režimu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šią žiemą dėl labiau pavasarį 
primenančių orų kelius prižiū-
rinčių tarnybų technika dažniau 
ilsisi, nei dirba – buvo vos kele-
tas dienų, kai gausiau pasnigo ir 
kelininkams buvo šiek tiek dar-
bo. Kiek lengviau gali atsipūsti 
ir miesto šaligatvius prižiūrintys 
valytojai - plikledis juos rimčiau 
buvo padengęs vos kartą. 

Anykščių rajono kelius pri-
žiūrinčios tarnybos teigia, kad 
šią žiemą yra bet kurią akimir-
ką pasirengę siųsti kelių prie-
žiūros techniką ir tam jos bus 
pasiruošusios iki pat balandžio 
vidurio.

Grafų palikuonis į Burbiškio dvarą 
važiuoja kaip namo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį Burbiškio 
dvare lankėsi dvaro statytojų 
grafų Venclovavičių palikuonis 
Jacek Weclawowicz. 

36-erių metų J.Weclawowicz, 
Krokuvoje gyvenantis archi-
tektas, dalyvavęs Burbiškio 
dvaro restauravime, kelios jo 
įmonės pagamintos skulptūros 
puošia dvaro parką.

Konsultavo atkuriant dvarą

Grafų palikuonį J. Weclawowicz 
susirado ir į svečius pasikvietė 
naujieji dvaro valdytojai – Orin-
ta Eivaitė-Hoang ir Kim Hoang. 
2019-ųjų rudenį dvaro komplekso 
operatoriais tapę sutuoktiniai, pa-
našu, eina kitais keliais, nei buvo 
įprasta šiuolaikiniams Burbiškio 
dvarininkams. Pačių dvaro šeimi-
ninkų buvome pakviesti susitikti 
su Venslovavičių palikuoniu, o 
ponia Orinta padėjo „Anykštai“ 
pakalbinti lietuviškai nekalbantį 
svečią.    

Burbiškio dvaro statytojų grafų Venclovavičių palikuonis Krokuvoje gyvenantis 36-erių metų Jacek 
Weclawowicz sako jaučiąs artumą Lietuvai.

Sinoptikai prognozuoja, kad rimtesnės žiemos šiemet turbūt nebesulauksime. Kelininkams bus ma-
žiau darbo, o iš automobilių vairuotojų pusės girdėsis mažiau nepasitenkinimo dėl nevalytų kelių.

Alvydas 
Gervinskas pats 
traukiasi iš 
darbo

Nacionalinio 
parko įkūrimui 
koją kiša 
politinės valios 
stoka

Savivaldybei nu-
rodyta nutraukti 
1 mln. eurų ver-
tės mokinių mai-
tinimo konkursą

Dar kartą bus 
bandoma 
reorganizuoti 
Anykščių 
kūrybos ir dailės 
mokyklą 

Atmintis. Sausio 27 dieną, pirma-
dienį, 12 val. Anykščių rajono savi-
valdybė kviečia burtis prie Anykščių 
žydų žudynių vietos ir kapavietės 
Liudiškių gatvėje ir simboliškai pa-
gerbti Holokausto aukas Anykščiuo-
se – uždegti žvakutę ar pagal žydų 
tradicijas padėti akmenį.

Sutartis. Anykščių rajono savi-
valdybė turi nutraukti 0,6 mln. eurų 
(su PVM) vertės laikiną sutartį su 
jos valdoma komunalinių atliekų 
tvarkymo įmone UAB Anykščių 
komunalinis ūkis, pareiškė Viešųjų 
pirkimų tarnyba. Ką apie situaciją 
kalba Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Ku-
liešaitė, buvęs savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas, savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
Algirdas Žalkauskas - skaitykite an-
tradienio „Anykštoje“.

Smurtas. Sausio 16-ąją iš Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnybos Utenos apskrities 
vaiko teisių apsaugos skyriaus gau-
tas pranešimas, kad Troškūnų seniū-
nijos Vašuokėnų kaime, Ąžuolų g., 
prieš mažametę (g. 2013 m.) galimai 
smurtavo jos patėvis (g. 1994 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Bendrabutis. Sausio 22-ąją 
apie 17 val. Anykščiuose, Ažupie-
čių gatvėje, gaisras kilo apleistame 
bendrabutyje. Ugniagesiai pranešė, 
kad trečiajame bendrabučio aukšte 
degė durys, apkaltos medžio drožlių 
plokštėmis ir skudurais. Per gaisrą 
apdegė tik durys. Įvykis tiriamas. 
Bendrabutis priklauso VĮ „Turto 
bankas“.

Paroda. Šį savaitgalį Vilniuje 
vyksta didžiausia Baltijos šalyse spe-
cializuota tarptautinė turizmo paroda 
ADVENTUR 2020. Anykščiai kartu 
su Ignalina, Molėtais, Utena ir Zara-
sais šių metų turizmo naujienas par-
odoje pristatys viename Ežerų krašto 
stende.

Gaisras. Sausio 23-iąją Kurklių 
seniūnijos Antaplaštakio kaime degė 
sukrautos šiukšlės, padangos. Pra-
nešimą apie gaisrą ugniagesiai gavo 
apie 16.30 val. Gaisras buvo užge-
sintas. Įvykis tiriamas.



 

KONKREČIAI 2020 m. sausio 25 d.

spektras

Mes negalime pakeisti likimo ir 
įveikti nebūties, bet norime savo 
tyliu buvimu padėti palengvinti 
jūros Rimšaitės netektį ir saugoti 
jūros buvimą šioje žemėje.

Jūra gimė prie Jaros upės Svė-
dasų apylinkėse, augo ir pradė-
jo bręsti Sibiro platybėse. 1958 
metais sugrįžo į Lietuvą ir įstojo 
į VVU trečią kursą studijuoti ma-
tematikos. Po studijų trejus me-

tus dirbo mokytoja. Po to dirbo 
Mokslų Akademijoje, skaičiavi-
mo centre. Jūra buvo labai darbš-
ti, reikli sau, draugiška ir atjauti. 
Sulaukus užtarnauto poilsio grįžo 
į tėviškę padėti sesers šeimai ūkio 
darbuose. Buvo jautri ir pasiau-
kojanti žmonėms.

Saugok, dieve ir žemele, užgę-
susią širdį, rasos laistykit prisimi-
nimų gėles.

pro memoria
Jūra RimŠAitė

1936 - 2020

Būrys kurso draugų

Alvydas Gervinskas pats traukiasi iš darbo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas, 
pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui, grįžo į darbą ir parašė 
pareiškimą atleisti jį iš pareigų.

Ateinantį trečiadienį į posėdį 
rinksis UAB „Anykščių vandenys“ 
valdyba, kuri svarstys A.Gervinsko 
pareiškimą. Kitu sprendimu UAB 
„Anykščių vandenys“ valdyba 
laikinuoju įstaigos vadovu ketina 
skirti dabartinį direktoriaus pava-
duotoją Egidijų Šileikį.

A.Gervinskas susirgo atostogau-
damas, tačiau pasibaigus „biule-
teniui“ nusprendė atostogų nebe-
tęsti. Rajono vadovai jau kelintas 
mėnuo neslepia nepasitenkinimo 
A.Gervinsku, Anykščių rajono 
mero pavaduotojas, socialdemo-
kratas Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
yra sakęs, kad UAB „Anykščių 
vandenys“ direktorius yra praradęs 
Anykščių tarybos pasitikėjimą. 

Ketvirtadienį „Anykštos“ pakal-
bintas vicemeras D.Žiogelis apie 
būsimą „Anykščių vandenų“  val-

dybos posėdį kalbėjo mįslingai. 
Jis neatskleidė, kokia planuojama 
posėdžio darbotvarkė, neva dar-
botvarkė - tai bendrovės valdybos 
prerogatyva. „Dalyvaus trys val-
dybos nariai, bendrovės direkto-
rius. Yra visokių variantų, visokių 
norų“ – paklaustas, ar valdyba ke-
tina iš darbo atleisti A.Gervisnką, 
kalbėjo rajono vicemeras.

UAB „Anykščių vandenys“ val-
dybos pirmininkas Anykščių savi-
valdybės administracijos Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas 
Žalkauskas ketvirtadienį į „Anykš-
tos“ žurnalisto skambučius neatsa-
kė. Tačiau pavyko pasikalbėti su 
UAB „Anykščių vandenys“ val-
dybos nariu, verslininku Rimantu 
Sabaliausku. „Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad žmogus dar neapšilo 
kojų, o jį jau krapšto iš darbo. Gal 

dėl to A.Gervinskas ir nuspren-
dė verčiau jau išeiti pats. Bet gal 
aš kažko nežinau...“ – „Anykštai“ 
sakė R.Sabaliauskas. Jis sakė, kad 
valdybos posėdyje planuojama 
svarstyti A.Gervinsko prašymą at-
leisti iš darbo.

Pats A.Gervinskas „Anykštai“ 
patvirtino, kad šią savaitę UAB 
„Anykščių vandenys“ valdybos 
pirmininkui A.Žalkauskui įteikė 
prašymą atleisti jį iš darbo, tačiau 
plačiau situacijos sakė kol kas ne-
komentuosiąs. 

Panašu, kad Alvydo Gervinsko iš darbo atleisti nereikės, pats 
išeina...

Kelionę į Disneilendą laimėjo visa šeima
Didžiausia šalyje ne gyvybės draudimo bendrovė „Lietuvos 

draudimas“ penkių asmenų šeimai iš Anykščių rajono padovano-
jo kelionę į Paryžiaus Disneilendą.

Laimingoji šeima dovaną gavo 
po to, kai pasinaudojo bendrovės 
paslaugomis. Į kelionę vyks Almi-
na Šablinskienė, jos vyras Arūnas 
bei jų vaikai: šešerių Vakarė, devy-
nerių Nojus ir trejų Jaunius. 

Įspūdingas prizas šeimai buvo 
įteiktas šią savaitę Utenoje. „Lie-
tuvos draudimas“ ta proga papuošė 
skyrių, prizą šeimai įteikė Aukš-
taitijos skyriaus vadovė Renata 
Juodė. 

Kelionę visai šeimai laimėjusi 
A. Šablinskienė neslėpė emocijų. 

Ji pasakojo, kad patikėti savo sė-
kmė buvo sudėtinga.

„Lietuvos draudimas” finansuo-
ja ne tik šeimos apsilankymą pra-
mogų sostinėje Disneilende Pary-
žiuje, bet ir kitas kelionės išlaidas: 
skrydžius, viešbutį su pusryčiais 
Paryžiaus centre, pasirūpinta per-
vežimais ne tik iš oro uosto iki 
viešbučio, tačiau ir iš viešbučio į 
vaikų svajonių parką – Disneilen-
dą. 

-AnYkŠTA Pamatyti Disneilendą laimė nusišypsojo penkių asmenų šeimynai.

Nakvynės. Lietuvos viešbučiuo-
se ir kitose apgyvendinimo įstai-
gose pernai apsilankiusiųjų turistų 
skaičiaus augimas – vienas didžiau-
sių visoje Europos Sąjungoje (ES), 
skelbia Eurostatas. Vietos ir užsie-
nio turistai, preliminariais duome-
nimis, Lietuvos viešbučiuose 2019 
metais praleido 8,9 mln. naktų – 10 
proc. daugiau nei 2018 metais, rodo 
penktadienį paskelbti ES statistikos 
tarnybos duomenys. Labiau turistų 
nakvynių skaičius augo tik Slovaki-
joje – 12,6 proc. iki 17,1 mln. nak-
tų. Vien užsienio svečių nakvynių 
skaičius Lietuvoje per metus pa-
didėjo 10 proc. iki 4,1 mln., vietos 
turistų – 9,9 proc. iki 4,8 milijono. 
Latvijoje bendras vietos ir užsienio 
turistų nakvynių skaičius siekė 5,5 
mln. (2,2 proc. daugiau), Estijoje – 
6,9 mln. (4,7 proc. daugiau). 

Virusas. Kinija penktadienį pa-
skelbė, kad planuojama uždaryti 
dalį Didžiosios kinų sienos ir kelis 
kitus Pekino lankytinus objektus, 
siekiant suvaldyti gyvybių pareika-
lavusio koronaviruso, kuriuo visoje 
šalyje užsikrėtė šimtai žmonių, pli-
timą. Nuo šeštadienio taip pat ne-
veiks Mingų dinastijos kapai ir In-
šano pagoda. Penktadienį uždarytas 
Pekino nacionalinis stadionas, dar 
žinomas kaip „Paukščių lizdas“, kur 
2008 metais vyko Olimpinės žaidy-
nės. Jis neveiks iki sausio 30-osios. 
Tokių priemonių imamasi siekiant 
„užkirsti kelią ir kontroliuoti“ vi-
ruso plitimą, informavo objektus 
prižiūrinti institucija. Bandant su-
valdyti ligos plitimą buvo atšaukta 
virtinė Naujųjų metų pagal Mėnulio 
kalendorių renginių. Laikinai nevei-
kia Pekino Uždraustasis miestas bei 
Šanchajaus Disneilendas. Didžio-
ji kinų siena kasmet pritraukia 10 
mln. turistų. Šis objektas daug lan-
kytojų sulaukia ir per kinų Naujųjų 
metų atostogas.

Klastojo. Nyderlandų organiza-
cija „The Diesel Emissions Justice 
Foundation“ (DEJF) pranešė, kad 
ketvirtadienį Prancūzijoje pradėjo 
„bendrus veiksmus“ prieš automo-
bilių gamintoją „Volkswagen“. Mi-
nėti veiksmai yra kampanijos, kuria 
Europoje siekiama užtikrinti žalos 
atlyginimą milijonams automobilių 
savininkų, patekusių į išmetamųjų 
teršalų sukčiavimo schemą, dalis. 
DEJF jau inicijavo panašius ieški-
nius Nyderlanduose ir Belgijoje, 
o dabar nukreipė savo žvilgsnį į 
Prancūziją, kur, organizacijos teigi-
mu, „dyzelgeito“ skandalas paveikė 
beveik 950 tūkst. automobilių. Au-
tomobilių gamintoja „Volkswagen“ 
2015 metais prisipažino laikotarpiu 
nuo 2009 iki 2015 metų daugiau 
nei 11 mln. transporto priemonių 
sumontavusi programinę įrangą, 
skirtą suklastoti taršos duomenis 
bandymų metu, nors riedėdami 
keliais automobiliai išmesdavo 
10–40 kartų daugiau teršalų. Skan-
dalas „Volkswagen“ jau kainavo 
daugiau nei 33 mlrd. JAV dolerių, 
kuriuos bendrovė buvo priversta 
sumokėti teisininkams, baudomis 
ir kompensacijomis, daugiausia 
Jungtinėse Valstijose. Trečiadienį 
Kanados teismas įpareigojo Vo-
kietijos automobilių gamintoją 
sumokėti 150 mln. JAV dolerių 
baudą dėl aplinkosaugos įstatymų 
pažeidimo. Australijoje bendrovė 
jau sumokėjo daugiau nei 87 mln. 
JAV dolerių, o Vokietijoje pradėjo 
derybas dėl kolektyvinio ieškinio, 
kurį pateikė šimtai tūkstančių vo-
kiečių vairuotojų.

Dar kartą bus bandoma reorganizuoti Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kitą savaitę posėdžiausiančiai Anykščių rajono tarybai pa-
teiktas sprendimo projektas, kuriame siūloma pradėti Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie 
Anykščių muzikos mokyklos, procedūras.

Skelbiama, kad reorganizavimo 
tikslas –  efektyviau naudoti savi-
valdybės biudžeto lėšas.

Jau numatyta, kad, jei  reorgani-
zaciją įvyktų, mokykla turėtų naują 
pavadinimą ir vadintųsi  Anykščių 
meno mokykla. 

Skaičiuojama, kad Meno moky-
klos pareigybių skaičių sumažinus 
3,4 pareigybe, per metus būtų su-
taupyta apie 45 281,99 Eur. Reorga-
nizavus Kūrybos ir dailės mokyklą, 
ugdymo procesas ir toliau vyktų da-

bartinėse mokyklų patalpose.
Anykščių kūrybos ir dailės mo-

kyklos direktorius Arūnas Vilkon-
čius „Anykštai“ sakė, kad Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklą su 
Anykščių muzikos mokykla rajono 
valdžia per visą istoriją bando jung-
ti jau trečią ar ketvirtą kartą.

„Bando sujungti, bet ne visada 
tai padaryti pavyksta, tai mes prie 
to jau pripratę. Šį kartą tikėtina, kad 
sujungs, nes reikia taupyti lėšas, o 
sutaupyti jų nėra iš kur. Be to, viso-

je Lietuvoje yra tokia tendencija pa-
našias mokyklas sujungti, jau mažai 
tokių yra likę, kaip mūsų“, - juokėsi 
A.Vilkončius.

A.Vilkončius prisipažino, kad, 
jei būtų skelbiamas konkursas 
užimti Anykščių meno mokyklos 
direktoriaus pareigoms, jame ne-
bedalyvautų, nes jau yra pensinio 
amžiaus. 

Anykščių muzikos mokyklos di-
rektorė Kristina Vičinienė „Anykš-
tai“ sakė, kad apie Anykščių kūry-

bos ir dailės mokyklos prijungimą 
prie Anykščių muzikos mokyklos 
kol kas nieko negalvojanti.

„O gal Anykščių rajono taryba 
reorganizacijai nepritars? Kaip 
bus, taip ir gyvensime. Juk yra tų 
meno mokyklų respublikoje ne 
viena“, - kalbėjo  K.Vičinienė.

Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kykloje šiais mokslo metais ug-
domi 143 vaikai ir 9 suaugusieji,  
Anykščių muzikos mokykloje mo-
kosi 185 vaikai ir 7 suaugusieji.

Prie Anykščių muzikos mokyklos siekiama prijungti Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklą.
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Ilgai mes svarstėm ką, Mamyt, Tau palinkėti,
Ko trokšta Tavo kūnas, siela ir jausmai,
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai,
To tikslo, kam šioj žemėje gimei.
Daug daug dar vasarų gėlėtų,
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės,
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų
Tegul likimas dar nepagailės.

80-ojo jubiliejaus proga 

Angeliją MARCINKEVIČIENĘ, 
sveikina 

dukros Vita, Zita, žentas Algis, anūkas Rolandas

Nacionalinio parko įkūrimui 
koją kiša politinės valios stoka
tolsta Anykščių rajono savivaldybės vadovų svajonės apie Anykščių nacionalinio parko įsteigimą. 

Apie tai, kad toks parkas galėtų būti įsteigtas, šį rudenį, Anykščiuose lankantis aplinkos ministrui 
Kęstučiui mažeikai, viešai buvo prabilęs Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. 

Baigiantis metams, aplinkos ministras K. mažeika pripažino, kad Seime trūksta politinės valios 
įvykdyti kadencijos pradžioje inicijuotą saugomų teritorijų reformą.

Dar 2017 metais Aplinkos mi-
nisterija buvo parengusi planą 
per 30 regioninių parkų direkcijų 
sujungti į keturis regionus: Rytų 
Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažo-
sios Lietuvos ir Dzūkijos su Su-
valkija. Nacionalinius parkus pla-
nuota palikti atskirais juridiniais 
vienetais.

Tuometinis aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas tvirtino, kad iš 
viso būtų aštuonios savarankiškos 
parkų direkcijos, vietoje 36 esamų 
įstaigų.

Skaičiuota, kad po pertvarkos 
direkcijose etatų turėtų sumažė-
ti– neliktų dalies vadovų, finansi-
ninkų, ūkvedžių ir kitų bendrąsias 
funkcijas vykdančių specialistų. 

Dabartinis ministras K. Mažei-
ka teigė pritariantis sumanymui 
jungti direkcijas. Jis prognozavo, 
kad šią kadenciją reformos nebus.

Beje, lankydamasis Anykščiuo-
se, aplinkos ministras K.Mažeika 
Anykščių rajono savivaldybės va-
dovus perspėjo, kad jei kada nors 
ir būtų kuriamas Anykščių nacio-
nalinis parkas, jis nebūtų grįstas 
tik gerais norais.

,,Būtina diskutuoti ir apie tai, 
kiek ne tik norais, bet ir finansais 
prie Anykščių nacionalinio parko 
įsteigimo gali prisidėti Anykščių 
rajono savivaldybė“, - tuomet pa-
brėžė K.Mažeika.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius Kęstutis Še-
repka yra sakęs, kad nacionalinio 
parko statusas Anykščiams ,,ne-
bent duotų daugiau garbės.“

Kita vertus, Seimo narys, ,,vals-
tietis“ Antanas Baura sakė, kad 
įsteigti Anykščių nacionalinį par-
ką yra nerealu.

,,Turint galvoje, kad jau veikia 

Aukštaitijos nacionalinis parkas, 
tikimybė, kad anykštėnai turėtų 
dar vieną nacionalinį parką, yra 
labai menka“, - sakė A.Baura.

Anykščių rajono tarybos narys, 
,,darbietis“ Ričardas Sargūnas pa-
stebėjo, kad Anykščiams šiandien 
reikia galvoti ne apie parko statu-
są, o apie tai, kaip Anykščių mies-
tą ,,išjungti“ iš regioninio parko 
teritorijos.

,,Aš įsivaizduoju, kad jei yra 
parkas, tai ir yra parkas, negali 
būti miestas parke. Tuomet kyla 
apribojimai statyboms, miesto 
plėtrai ir vystymuisi. Ir visai ne-
svarbu, kaip tas parkas būtų pava-
dintas - rajoniniu ar nacionaliniu, 
iš jo išbraukus Anykščių miestą, 
parko esmė būtų visai kita“, - sakė 
R.Sargūnas.

-AnYkŠTA

Praėjusių metų rugpjūtį lankydamasis Anykščiuose aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pasodino 
ąžuoliuką. Deja, bet jam greičiausiai nebus lemta ošti Anykščių nacionaliniame parke.

Anykščių regioninio parko nuotrauka

Žmonės kalba, 
kad į Anykščių 
miesto centrinę 
aikštę reikėtų grą-
žinti laikrodį. 
Ką dar 
siūlytumėte 
sugrąžinti į 
Anykščius?

Nijolė NAViCKiENė:

- Grąžinti nieko nereikia. Praeitis 
lai ir būna praeitimi. Dabar mano 
miestas gražus, švarus. Taip gera čia 
gyventi.

Almantas RAtAUtAS:

- Grąžinkime į Antano Baranausko 
aikštę laikrodį. Bus maloniau stebėti, 
kelintą valandą susirinks skirtingos 
partijos į Vasario 16-osios minėjimą.

Vida JOZOKiENė:

- Gal ir gražu būtų Antano Bara-
nausko aikštėje laikrodis. Aš manau, 
kad gal ir geriau laikrodis, nei šis 
„berankis“. Laikrodis – tai kaip laiko 
simbolis, laiko, kurio nesustabdysi ir 
laiko, kurio negalima pamiršti ...

Julijana:

- Aš irgi norėčiau laikrodžio, tik 
veikiančio ir su fontanu. Dabartinis 
nesusipratimas centre, kuris tikriau-
siai labai daug kainavo, jokių prisi-
minimų gražių nekelia. O laikrodis 
su fontanu... nors vasarą vaikai pasi-
teškenti gali. Labai smagu būdavo, 
aišku, galėtų truputį jį  patobulinti ir 
pagražinti.

Subordinacija šeimoje turi būt 
išlaikyta

Virgilijus VAiČiULiS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius, 
eksmero Kęstučio tubio teisme, 
apie santykį su Arvidu Pajuo-
džiu:

„Sakė, kad turėjau su juo derin-
tis prieš siūlydamas žmonai aukš-
tesnes pareigas...“

Vadinasi, netikra sekretorė 
buvo

Ramūnas BLAZARėNAS, 
Viešintų seniūnijos seniūnas, bu-
vęs Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, apie tai, kad matė 
savivaldybėje lankantis R. Kugį:

„Dar klustelėjau sekretorės, ką 
jis čia veikia, bet sekretorė neži-
nojo...“

O ir sveikata nebūtinai 
prioritetas

Rita JAKimAViČiENė, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė, apie 
vaikų maitinimą ugdymo įstai-
gose:

„Ar šaukštelis ekologiško pro-
dukto valgiaraštyje labai jau turi 
didelį prioritetą sveikatai..?“

„Dzin“...

Kristina ViČiNiENė, Anykš-
čių muzikos mokyklos direktorė, 
apie galimą muzikos ir Dailės 
mokyklų sujungimą:

„Kaip bus, taip ir gyvensime...“

Gal dėl nevalytų gatvių darbo 
pasiekti negalėjo?

Vytautas mORKŪNAS, UAB 
„Ukmergės versmė“ Anykščių 
filialo vadovas, apie darbuotojus 
žiemą:

„Štai pernai priėmėm apie 12 
darbuotojų nuo gruodžio pradžios. 
Gruodžio viduryje tris jau turėjau 
atleisti už pravaikštas...“

Kartais pas neturinčius maši-
nų atvažiuoja, pavyzdžiui, grei-
toji...

Antanas JANKAUSKAS, 
troškūnų seniūnijos seniūnas, 
apie prašančiuosius:

„O yra tokių, kurie net neturi 
mašinos, bet prašo nuvalyti kelią, 
nes jam sunku praeiti“.

Aišku, protingiau rinktis 
kiekybę

Ligita KULiEŠAitė, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, apie viešąjį 
konkursą dėl mokinių maitini-
mo:

„Mes neprivalome pasirinkti ko-
kybės“. 
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antradienį saulius Rasalas 
pradėjo dirbti svėdasų seniūnu. 
Prieš porą mėnesių Andrioniš-
kio seniūnu įsidarbino Rolan-
das lančickas, o Viešintų seniū-
nu – Ramūnas Blazarėnas. Visi 
jie trys anykštėnai. keliaaaalis 
tolimmmas...

Šioje rajono valdžios ka-
dencijoje į seniūnų pozicijas 
pribyrėjo kaip niekad daug 
legionierių iš Anykščių. iki tol 
iš nevietinių buvo tik skiemonių 
seniūnas stasys steponėnas. 
Dabar važinėjančių seniūnų – 
visas būrys. Bloga tendencija... 
sako, į Anadyrį Čiukotkos gu-
bernatorius atvyksta kartą per 
metus, vicegubernatorius – kar-

tą per mėnesį. Realiai guber-
niją valdo slavka, vairuojantis 
vienintelį Anadyrio „geliką“.

svėdasiškiai šiek tiek pa-
triukšmavo, neva mums nereikia 
svetimo, turim saviškį. juo-
lab, kad svėdasiškė Virginija 
Valikonytė, Vilniuje vykusiame 
konkurse, užėmė pirmąją vietą, 
o S.Rasalas liko tik antras. 
savivaldybės administracijos 
direktorė ligita kuliešaitė, 
pagal dabar galiojančius teisės 
aktus, be jokios argumentaci-
jos, savo nuožiūra, galėjo rink-
tis, ką skirti svėdasų seniūnu 
- V.Valikonytę ar s.Rasalą. ne-
žinau, kuo s.Rasalas geresnis 
už V.Valikonytę, tačiau būčiau 
nesupratęs direktorės, jeigu ji 
nebūtų įdarbinusi p.sauliaus. 
Žmogui seniai reikėjo darbo, o 
dabar savi valdžioje...

„Raskažius rūrą drasko“, jei-
gu politikas eina į svėdasų ar 
Viešintų seniūnus? Baikit, ne-
manau. Vertinant algos ir darbo 
pobūdžio santykį, seniūno vieta 
nėra elitinis darbas. eina todėl, 
kad nėra kur dėtis.

Visi buvę Anykščių rajono 
merai po kadencijos pabaigos 
nepražuvo. O štai visi buvę 
administracijos direktoriai ir 
jų pavaduotojai sunkiai vargo 
ieškodami sau vietos po saule. 

na, Vilius juodelis grįžo į savo 
ūkį (iš kurio nebuvo išėjęs), o 
Antanas Baura – į seimą. Bet 
prisiminkim Arūno liogės, Min-
daugo Žiuko, Virgilijaus Alo-
yzo Milaknio, Alvydo Dudos, 
Valentino Patumsio karjeros 
vingius...  Buvimas administra-
cinės valdžios viršūnėje tarytum 
uždeda štampą, jog be politinės 
pagalbos vėliau tu jau nieko 
nebegali. Aišku, vadovaudamas 
administracijai, neišvengiamai 
visose valdiš-
kose pakam-
pėse prisiveisi 
priešų. Tačiau, 
būdamas 
geidžiamu 
specialistu, 
gali peržegno-
ti valstybinį 
sektorių ir eiti į platų verslo 
pasaulį. net į europą, atsipra-
šant. Žinoma, jeigu kam nors 
esi tinkamas.

Prie kęstučio Tubio Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriumi dirbęs 
Audronius Gališanka bei buvęs 
jo pavaduotojas R.Blazarėnas 
vargu ar nusipelno užuojautos. 
Tačiau, nemanau, kad reikia 
pykti, kad R.Blazarėną dabar-
tinė valdžia įdarbino Viešintų 
seniūnu. A.Gališanka jau 

beveik dešimt mėnesių be dar-
bo, o s.Rasalas be normalaus 
darbo buvo dvejus metus. na, 
dirbo, dirbo, jis „siauruke“. 
Vadybininku. Bet sako, ten algą 
kartais mokėdavo, o kartais 
nelabai...    

nepraėjus nei metams nuo 
2019-2023-ųjų Anykščių rajono 
tarybos kadencijos darbo pra-
džios iš jos pasitraukė 6 depu-
tatai arba lygiai 25 procentai... 
ketvirtadalis išrinktųjų gavo 

progą gauti 
valdišką algą 
ir todėl metė 
tautos suteik-
tus mandatus. 
iš likusių 18-
os stabiliųjų 
- 8 yra arba 
pensininkai, 

arba gydytojai (arba ir viena, ir 
kita)... Ai dar... socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis tapo mero 
pavaduotoju, o į šias pareigas 
renkamas asmuo iš rajono tary-
bos narių. „Valstietė“ Renata 
Gudonienė po rinkimų įsidar-
bino Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorės 
pavaduotoja, taigi gavo darbą, 
kuris nekliudo išsaugoti depu-
tato mandatą. jau po keitimo 
į Tarybą atėjęs konservatorius 
Šarūnas Grigonis yra studentas 

ir dėl to jam valdiško darbo 
Anykščiuose bent kol baigs 
bakalauro studijas - nereikia. 
nebent dirbtų distanciniu būdu. 

Taigi, beveik visi, kam ko 
nors po rinkimų reikėjo, ką nors 
ir gavo. O jei pradėtume anali-
zuoti politikų giminių istorijas, 
neutraliųjų ratas dar susiaurė-
tų. Mat vaikų namuose užaugę 
senberniai -politikoje nedažnai 
sutinkami egzemplioriai...

ir nieko aš čia nesiruošiu 
smerkti. Tik konstatuoju... 
Buvusių savivaldybės adminis-
tracijos vadovų nesugebėjimas 
savęs parduoti gali turėti dvi 
priežastis - arba nėra ko par-
duoti, arba nėra kam parduoti. 
Anykščiuose nėra nei vieno 
verslo darinio, kuris manytų, 
jog yra verta ką nors iš buvusių 
aukščiausių rajono valdžios 
organų pasisamdyti už kokį 
tūkstantį eurų. Už rajono val-
dymą mes jiems mokėjom bent 
du tūkstančius, o verslui ir „po 
pigiajai“ tokių prekių nereikia? 
kur mes einame šitaip važiuoda-
mi? senas banalus kalambūras, 
jog, norint spręsti ilgalaikės 
bedarbystės problemą, rinkimus 
reikia skelbti kas pusmetį, yra 
visai ne banalus, ir ne kalambū-
ras. Gera idėja. nors į partijos 
programą įrašyk!

„...Buvimas administraci-
nės valdžios viršūnėje tary-
tum uždeda štampą, jog be 
politinės pagalbos vėliau tu 
jau nieko nebegali...“

Savivaldybei nurodyta nutraukti 1 mln. eurų 
vertės mokinių maitinimo konkursą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių valdžia turi nutraukti maždaug 1 mln. eurų vertės 
rajono mokinių maitinimo konkursą. taip pareiškė Viešųjų pir-
kimų tarnyba (VPt), patikrinusi pernai įvykusio viešojo pirkimo 
dokumentus. 

Anykščių rajono savivaldybė su tuo sutikti nenori ir aiškina, 
kad, jei būtų vadovaujamasi VPt nurodymais, Anykščių rajono 
moksleiviai liktų visai be pietų.

Pastabų gavo ir dėl maisto 
kokybės

Pernai spalį skelbtame konkurse 
dalyvavo kelios įmonės, bet galuti-
nį pasiūlymą pateikė viena – „Bru-
neros“. VPT išvadoje rašoma, kad 
planuojama sutarties vertė yra 1,1 
mln. eurų (su PVM), o jos trukmė 
– nuo šių metų sausio iki 2022 
metų liepos.  

Anot tarnybos, paslaugas numa-

tyta teikti 13-oje mokyklų, todėl 
konkursas turėjo būti išskaidytas 
bent į kelias dalis. VPT taip pat 
pabrėžė, kad laimėtojas išrinktas 
pagal mažiausios kainos kriterijų, 
tačiau sveiko ir kokybiško maisto 
tiekimą mokyklose galėtų paska-
tinti kainos ir kokybės santykio 
kriterijus.

Taip pat rekomenduota į sutartį 
įtraukti nuostatas dėl ekologiškų 
maisto produktų, kad mokiniai 
valgytų vertingesnį ir kokybiškes-
nį maistą.

mano, kad pastabų sulauks ir 
kiti

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė „Anykštai“ sakė, kad 
pagrindinė problema kilo dėl to, 
kad savivaldybė jau daug metų 
moksleivių maitinimo paslaugą 
pirkdavo visoms Anykščių rajono 
mokykloms iš karto, tą darė ir pra-
ėjusiais metais.

„Dabar, matyt, VPT vienas iš 
prioritetų yra žiūrėti, kad būtų 
konkurencija šioje  srityje, todėl jie 
pasirinko tikrinti, nemanau, kad tik 
mūsų, bet ir daugiau viešųjų pir-
kimų, kurie vyksta dėl maitinimo 
ir, manau, nebūtinai švietimo sek-
toriuje. Vienintelis dalykas, kuris 
užkliuvo VPT tas, kad mes viešojo 
pirkimo neišskaidėme į dalis“, - 
sakė L.Kuliešaitė.

Kokybės rinktis neprivalu

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė tikino, kad VPT išva-
doje nieko nėra rašoma apie reko-
mendacijas moksleivius maitinti ne 
pigesniu, o kokybiškesniu maistu.

„Mes neprivalome pasirinkti 
kokybės. Tai yra visiška diskrecija 
perkančiosios organizacijos ver-
tinti pagal mažiausią kainą arba 
pagal kokybės kriterijų“, - aiškino 
L.Kuliešaitė.

Dar nežino, kaip elgsis toliau

Savivaldybė konkursą sustabdė, 
tačiau kol kas nežino, ar VPT iš-
vadą skųs teismui, ar skelbs naują 
konkursą.

„Mes neskaidome viešojo pir-
kimo kodėl? Anykščių rajonas yra 
didelis, yra mokyklų kaimuose 
ypatingai, kurios yra nuostolingos. 
Mes sukome galvas, ką reikėtų 
daryti, jei viešuosius pirkimus su-
skaidytume. Ar nebūtų taip, kad 
neatsirastų paslaugų teikėjų, kurie 
norėtų teikti maitinimo paslaugą 
kaimų mokyklose? Tos mokyklos, 
kurios „neša“ kažkokį pelną, jų 
sąskaita pasidengia nuostolingos 
mokyklos - taip yra“, - kalbėjo 
L.Kuliešaitė.

tiki, kad nieko nepažeidė

Moksleivių maitinimo paslau-
gos viešojo pirkimo techninę spe-
cifikaciją rengusi Anykščių rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Rita Jakima-
vičienė „Anykštai“ sakė, kad prie 
tokio viešojo konkurso organizavi-
mo yra prisidėjusi jau du kartus.

„Nieko mes nepažeidėme ir 
nieko per daug iš tiekėjų neparei-
kalavome. Tai yra VPT nuomonė, 

kurią galėjo pareikšti nuo spalio 
10 dienos, kai informacija apie 
viešąjį pirkimą buvo paviešinta 
viešųjų pirkimų portale. Kažkodėl 
sureagavo tik gruodį“, - pastebėjo 
R.Jakimavičienė.

Vieno vaiko maitinimas - 6 
Eur

Švietimo skyriaus specialistė 
aiškino, kad viešasis moksleivių 
maitinimo paslaugos pirkimas ne-
buvo skaidomas dėl to, kad rajone 
yra mokyklų, kuriose mokosi labai 
mažai moksleivių.

„Tokioms mokykloms turbūt 
niekada tiekėjų nerastume. Pavyz-
džiui, Raguvėlės pradinio ugdymo 
skyrius, bet ten šiemet yra likusi 
ikimokyklinio ugdymo grupė, ku-
rioje ugdomi priešmokyklinukai  ir 
ikimokyklinukai. Ten yra 11 vaikų, 
bet gruodį buvo labai prastas lan-
komumas. Mes tiekėjui sumokame 
tik už maitintą vaiką, o ne tą, kuris 
yra sąraše. Ateina 3 - 7 vaikai, nes 
vaikai serga, jų dėl vienų ar kitų 
priežasčių tėvai neatveda. Gruodį 
išvedžiau statistiką, tai Raguvėlė-
je vieno vaiko maitinimas atsiė-
jo virš 6 Eur. O pagal pirkimą ta 
kaina yra 38 centai“, - pasakojo 
R.Jakimavičienė.

Šaukštas ekologiško produkto 
nieko nepakeis

Pasiteiravus, kodėl, kaip atkreipė 
dėmesį VPT, moksleiviai Anykš-
čių rajone yra maitinami pigesniu 
maistu, neatsižvelgiama į maisto 
kokybę, Švietimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė R.Jakimavičienė 
kalbėjo: „Pasakykite Lietuvoje nors 
vieną įstaigą, kuri nupirko paslaugą 
didžiausio naudingumo būdu? Do-
minuoja mažiausia kaina. Mes ir 

taip iš teismų neišeiname, po viešų-
jų pirkimų jų dalyviai randa prie ko 
prisikabinti. Jeigu mes pradėtume 
vertinti kokybinį kriterijų, dar sun-
kiau būtų parinkti tiekėją“.

Pasak R.Jakimavičienės, orga-
nizuojant moksleivių maitinimą, 
visada viena iš pageidautinų sąly-
gų, kad produktai būtų tiekiami iš 
vietinių ūkininkų.

„Ekologinių produktų įvedimas 
į valgiaraštį nėra privalomas, be 
to Anykščių rajone nėra tiek ūkių, 
kad būtų galima užsitikrinti, kad 
ekologiška produkcija mokyklas 
pasiektų ištisus metus. Be to, ar 
šaukštelis ekologiško produkto 
valgiaraštyje labai jau turi dide-
lį prioritetą sveikatai?“, - klausė 
R.Jakimavičienė.

moksleivių maitinimas 
nenutrūks

Pernai vykęs moksleivių maitini-
mo paslaugos pirkimas po pirmojo 
paraiškų pateikimo buvo nutrauk-
tas, nes Anykščių rajono savival-
dybei neįtiko per didelė paslaugų 
teikėjų siūloma kaina. Planuota, 
kad jau nuo šių metų sausio moks-
leivius turėjo maitinti  naujasis pa-
slaugos teikėjas - VšĮ „Bruneros“. 
Ši įmonė yra registruota Kretingoje 
ir visoje Lietuvoje teikia, kaip pati 
skelbiasi, profesionalias maitinimo 
paslaugas ne tik mokykloms, bet ir 
ligoninėms, masinių renginių daly-
viams ir kt.

Dėl nesklandumų su viešaisiais 
pirkimais, Anykščių rajono moky-
klose moksleivių maitinimas nenu-
trūks. Juos ir toliau maitins UAB 
„Grūstė“. Pernai, savivaldybės 
sprendimu, paslaugas iš šio paslau-
gų teikėjo kiekviena mokykla or-
ganizuodama viešuosius pirkimus 
pirkosi pati.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė sakė, kad Viešųjų 
pirkimų tarnybai užkliuvo vie-
nintelis dalykas – savivaldybės 
į dalis neišskaidytas viešasis 
mokinių maitinimo paslaugos 
pirkimas.
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Grafų palikuonis į Burbiškio dvarą 
važiuoja kaip namo

(Atkelta iš 1 psl.)

Atsakydamas į mūsų klausimus 
p. Jacek sakė, kad nesijaučiąs esąs 
svečiuose. „Labai dažnai šį dvarą 
lankydavau, kai jis buvo restau-
ruojamas. Diskutuodavome, ką ir 
kaip daryti. O dabar, kai viskas 
atlikta, viešnages į Burbiškį trak-
tuoju, kaip grįžimą namo“ - kalbė-
jo Krokuvoje gyvenantis architek-
tas. J. Weclawowicz turi nuosavą 
architektūros įmonę, kuri specia-
lizuojasi istorinių pastatų restau-
racijoje ir rekonstrukcijoje.  

J. Weclawowicz tėtis Tomasz 
Weclawowicz – taip pat architek-
tas, dviejų universitetų profeso-
rius. „Svarbiausia, kad jis labai 
geras senelis. Tiesa, namų darbų 
anūkams daryti nepadeda“ - apie 
tėtį kalbėjo svečias. 

Burbiškio dvaras pastatytas 
1853 metais. Venclovavičiai jį 
valdė iki 1932-ųjų, kol paskutinė 
jo savininkė Liudvika Jadvyga 
Onoško-Venclovavičienė dvaro 
nepardavė iš JAV grįžusiam Petrui 
Kriaučiūnui. Pastarasis po metų, 
1933 -aisiais, dvarą pardavė taip 

pat reemigrantui, kunigui Pranciš-
kui Zabielai, kuris buvo paskuti-
niuoju Burbiško dvarininku iki 
nacionalizacijos.  

Burbiškio dvaro savininkais 
buvo šešios Venclovavičių kartos. 
J. Weclawowicz kalbėjo, kad jis 
nežinąs, kurioje kartoje jo gimi-
nės protėvių šaka išaugo iš Bur-
biškio Venclovavičių. Giminės 
istorija daugiau domisi p. Jacek 
tėtis, kuris yra nurodęs, kad skai-
tė ir Antano Vienuolio-Žukausko 
apysaką „Vėžys“. Šios apysakos 
herojų ponų Put Putarleckių pro-
totipais laikomi Venclavovičiai. 
Prof.T. Weclawowicz yra sakęs, 
kad anykštėnas rašytojas apysa-
koje „Vėžys“ gana tiksliai atsklei-
dė jo giminės istoriją. 

O J. Weclawowicz sakė, nesi-
gilinąs į detales, tačiau Lietuva 
jam visuomet buvo labai svarbi. 
Vyras dėstė, kad nenorėtų užsiim-
ti spekuliacijomis, kiek jame yra 
lenko ir kiek lietuvio. Pasak jo, 
čia jau būtų politikavimas. Kiek 
Lietuva  J. Weclawowicz svarbi, 
jis atskleidė per detalę. „Kai rusai 
atakavo Ukrainą, buvo labai bai-
su. Pamaniau, kad kita auka gali 
būti Lietuva“ - kalbėjo J. Wecla-
wowicz.

Sūnui suteikė lietuvišką 
vardą

Burbiškio dvarui J. Weclawo-
wicz per pastarąją viešnagę pa-

dovanojo savo sūnų įrėmintas 
nuotraukas. Vienas iš sūnų pava-
dintas Hubert Vytautas, tai taip 
pat duoklė lietuviškoms giminės 
šaknims. 

Vieni J. Weclawowicz seneliai 
iš Lenkijos, kiti iš Ukrainos, Lvi-
vo. Šiame, senelių mieste, archi-
tektas gyvenęs visus metus. Į Lie-
tuvą jis sakė kasmet atvyksta bent 
trejetą kartų, jo geriausias draugas 
– lietuvis. Tėtis prof.T. Weclawo-
wicz į Lietuvą kiekvienais metais 
važiuoja tuo pačiu laiku, per Ka-
ziuko mugę. Pasak p. Jacek, mugė 
tėčiui lyg atskaitos taškas, „pati-
krina“, kaip Lietuva išoriškai pa-
sikeitė per praėjusius metus. 

Grafo titulo nei p.Jacek, nei jo 
tėtis nebandė ieškotis. Pasak J. 
Weclawowicz, ir didelės prasmės 
tai daryti nėra, ir vargu ar Lenki-
joje būtų jiems suteikti grafų titu-
lai, nes istorinis pagrindas, matyt, 
būtų tik lietuviškas. „Lenkijoje 
lietuviški titulai nėra pripažįsta-
mi“ – aiškino svečias. Jis tikino, 
kad niekam savo kilme nesigiria. 
„Niekam nesakiau, niekas nežino. 
Vargu ar man tokie pasakojimai 
duotų naudos, greičiau padary-
tų žalą, aplinkiniai vertintų kaip 
pagyrūną“ – „Anykštai“ sakė 
J.Weclawowicz.

Žino apie giminės kapavietę

Anykščių koplyčia, kurioje 
rengiami koncertai ir tuokiami 

jaunavedžiai, iš esmės yra ... 
Venclovavičių giminės kapinės. 
Na, o aplink ją buvo miesto ka-
pinės. Koplyčia ant Venclovavi-
čių giminės kapo rūsio pastatyta 
1858 metais. Rūsyje buvo nišos 
su užmūrytomis kapavietėmis, 
ten kelis dešimtmečius laidoti 
visi Venclovavičiai. Per pirmąjį 
ir antrąjį pasaulinius karus koply-
čia ir kapavietė buvo suniokotos. 
Praėjusio amžiaus aštuntajame 
dešimtmetyje koplyčia rekons-
truota, paskui pristatytas ir pries-
tatas, uždėtas stiklinis gaubtas. 

J.Weclawowicz „Anykštai“ 
sakė žinąs Anykščių koplyčios 
istoriją, yra joje lankęsis. Tačiau, 
dėstė, kad neturi tradicijos, atvy-
kęs į Burbiškį, būtinai važiuoti 
prie koplyčios. „Lietuvoje lankau 
daug vietų. O su koplyčiai nejau-
čiu išskirtinės traukos, ypatingo 
ryšio“ - kalbėjo grafų palikuonis.    

Perėmė ir dvaro gyvulius

„Anykštos“ žurnalistams šeš-
tadienio rytą atvykus į Burbiš-
kį, jame darbavosi ir O.Eivaitės 
- Hoang brolis Dominykas bei 
mama Violeta. Po rūmus kartu su 
šeimininkais vaikštinėjo taikus 
vilkšunis ir britų trumpaplaukių 
veislės katinas. Iš savo narvo ka-
vinėje aplinką stebėjo kalbanti 
papūga. 

(Nukelta į 12 psl.)

Burbiškio dvare gyveno šešios grafų Venclovavičių kartos. Šios giminės istoriją yra aprašęs rašyto-
jas Antanas Vienuolis - Žukauskas apysakoje „Vėžys“.

Dabartinė dvaro valdytoja Orinta Eivaitė-Hoang viliasi paslau-
gas pakylėti į aukštesnį lygmenį.

Jacek Weclawowicz pats dalyvavo restauruojant kadaise jo gi-
minei priklausiusį Burbiškio dvarą.

Burbiškio dvaras restauruotas pagal XIX amžiaus projektą ir apstatytas to laikotarpio baldais.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Žiemos kelius prižiūrėti 
pasiruošę

AB ,,Kelių priežiūra“ Komu-
nikacijos projektų vadovė Giedrė 
Čekavičienė ,,Anykštą“ informavo, 
kad žiemos  keliams valyti Anykš-
čių kelių tarnyboje parengta per 17 
sunkiasvorių transporto priemonių 
(6 druskos-smėlio barstytuvai, 3 
autogreideriai, 5 ratiniai sniego va-
lytuvai, 2 krautuvai ir 1 ekskavato-
rius), suformuotos žiemos tarnybos 
budėtojų, vairuotojų ir mechaniza-
torių komandos, sukalibruota kelio 
dangos slidumo matavimo įranga, 
optimizuoti maršrutai. Anykščių 
kelių tarnyboje iš viso dirba  44 
darbuotojai.

Anot G.Čekavičienės, Anykščių 
kelių tarnyba prižiūri 537,604 km 
valstybinės reikšmės kelių (ma-
gistralinės reikšmės – 24,632 km, 
krašto reikšmės – 132,889 km) ir 
rajoninės reikšmės (380,083 km). 

Anykščių rajone yra įrengtos 3 
kelio oro sąlygų stebėjimo stote-
lės ir 7 vaizdo stebėjimo kameros, 
kurios registruoja informaciją apie 
kelių būklę.

Rajoniniai keliai valomi 
paskiausiai

AB ,,Kelių priežiūra“ atstovė 
G.Čekavičienė  priminė, kad at-
sižvelgiant į kelių svarbą žiemos 
priežiūros darbai skirstomi į skir-
tingus priežiūros lygius. Didžiau-
sias dėmesys skiriamas magistra-
liniams keliams, kuriuose eismo 
intensyvumas didžiausias.

Magistraliniuose keliuose, kurie 
prižiūrimi pagal 1 priežiūros lygį, 
darbai vykdomi visą parą. Užtikri-
nus optimalias vairavimo sąlygas 
magistraliniuose keliuose, barsto-
mi ir valomi krašto keliai. Baigus 
darbus intensyviausiuose jų ruo-
žuose, priežiūra atliekama rajoni-
nės reikšmės keliuose.

Beje, Lietuvoje yra daugiau nei 
21 tūkst. km valstybinės reikšmės 
kelių. 

Priekaištus siūlo išsakyti 
telefonu

Dar nebuvo žiemos sezono, kad 
vairuotojai neturėtų priekaištų dėl 

prastai valomų kelių. Pasiteiravus, 
ar jie turi galimybę savo pastabas 
kelininkams išsakyti ne tik in-
ternetiniuose komentaruose, AB 
,,Kelių priežiūra“ Komunikacijos 
projektų vadovė G. Čekavičienė 
priminė kontakus, kuriais galima 
kreiptis iškilus bet kokiems su ke-
liais susijusiems klausimams (Eis-
mo informacijos centro telefonai: 
1871, +370 615 49300, +370 5 
2329677).

Paaiškino, kodėl kituose 
rajonuose keliai prižiūrėti geriau

Vairuotojai gan dažnai pastebi, 
kad kituose rajonuose esą keliai 
valomi geriau. Pavyzdžiui, kalba-
ma, kad užtenka kirsti  Anykščių 
rajono ribas, ir matyti, kad kelių 
priežiūra žiemą ypatingai skiriasi. 
Pasak G.Čekavičienės, kelių prie-
žiūra žiemą gali skirtis dėl kelių 
priežiūros lygių. 

informaciją galima sekti 
internete

AB ,,Kelių priežiūra“ taip pat 
priminė, kad apie kelių būklę ga-
lima rasti informacijos interneti-
nėje svetainėje eismoinfo.lt, taip 
pat žemėlapyje kpl.keliuprieziura.
lt. Jame galima susipažinti, kokiu 
paros metu valstybiniai keliai bars-
tomi bei valomi ir iki kokios valan-
dos šie darbai turi būti atlikti pagal 
keliamus reikalavimus. Tai reiškia, 
kad, jeigu pradėjo snigti, vairuo-
tojas žemėlapyje gali pasitikrinti, 
kokie keliai bus barstomi ir valomi 
pirmiausia.  

mieste gatves valo dvi 
tarnybos

Dalį Anykščių miesto gatvių bei 
kelius seniūnijose žiemos sezonu 
prižiūri UAB ,,Ukmergės versmė“ 
Anykščių filialas. Filialo vadovas 
Vytautas Morkūnas skaitytojams 
priminė, kad Anykščių mieste 
bendrovė prižiūri tik dalį gatvių. 
Pavyzdžiui, Vilniaus gatvę UAB 
,,Ukmergės versmė“ Anykščių 
filialo technika valo tik nuo žie-
dinės sankryžos link kapinių. Li-
kusi Vilniaus gatvės dalis, taip pat 
Mindaugo, J.Biliūno. A.Vienuolio, 
Liudiškių gatvės yra AB ,,Kelių 
priežiūra“ akiratyje. Taigi, UAB 

,,Ukmergės versmė“ Anykščių 
filialui pagal sutartį su Anykščių 
rajono savivaldybe privalu pasirū-
pinti visomis mažosiomis miesto 
gatvelėmis.

V.Morkūnas ,,Anykštai“ pa-
sakojo, kad žiemos sezono metu 
Anykščių miesto gatvės prižiūri-
mos su dviem automobiliais, turin-
čiais barstytuvus ir peilius sniegui 
valyti. Kai didesnis snygis, į gatves 
dar išvažiuoja ir du traktoriai ir va-
dinamasis ,,bobcatas“, kuris dau-
giau pasitarnauja aikštelėms nu-
valyti. Su čia technika dirba penki 
darbuotojai.

UAB ,,Ukmergės versmė“ mies-
te turi du maršrutus, kuriais kelių 
valymo technika žiemą išvažiuoja 
4-5 val. ryto. V.Morkūnas sakė, kad 
iki 11 val. visos Anykščių miesto 
gatvės jau privalo būti nuvalytos.

Su gyventojais ,,kariauja“

UAB ,,Ukmergės vers-
mė“ Anykščių filialo vadovas 
V.Morkūnas pasakojo, kad mieste 
valant kelius tenka net ,,kariauti“ 
su gyventojais.

,,Žmonės iš savo kiemų sniegą 
verčia į gatves. Jei valytuvas dar 
nepravažiavęs, tragedijos nema-
tau, bet jei jau pravažiavęs, tada 
prisimindo sniegas, gatvėse darosi 
slidu. ,,Kariaujame“ su gyventojais  
dėl to jau daugelį metų“, - pasako-
jo V.Morkūnas.

Gyventojai taip pat turi priekaiš-
tų bendrovei.

,,Būna nepatenkinti žmonės, 
kad gatves valanti technika  pa-
lieka sniego volus prie įvažia-
vimo į jų kiemus. Mes viso 
miesto kiekvienam gyventojui įva-
žiavimų juk neatvalysime“, - aiški-
no V.Morkūnas.

Šaligatvių valytojos abejingai 
žiūri į savo darbą

Kalbėdamiesi su UAB ,,Ukmer-
gės versmė“ Anykščių filialo va-
dovu V.Morkūnu, nepamiršome ir 
pėsčiųjų - bendrovė žiemos sezonu 
prižiūri ir šaligatvius.

,,Šaligatvius žiemą Anykščių 
mieste valo  32 valytojos. Žiemai 
priimame darbuotojų papildomai. 
Šaligatviai barstomi smėlio drus-
kos mišiniu, taip pat  technine 
druska, ta pačia, kuria  barstomos 
ir gatvės“, - pasakojo V.Morkūnas.

Beje, pašnekovas prasitarė, kad 
rasti, kas mieste žiemą norėtų pri-
žiūrėti šaligatvius, ne taip jau ir 
lengva.

,,Valytojas renkame su Užimtu-
mo tarnybos pagalba. Sudėtinga 
surinkti. Štai pernai priėmėm apie 
12 darbuotojų  nuo gruodžio pra-
džios. Gruodžio viduryje  tris jau 
turėjau atleisti už pravaikštas“, - 
pasakojo V.Morkūnas.

Keliai nenuvalyti, nes seniūnai 
taupo pinigus

Anykščių rajono seniūnijose 
UAB ,,Ukmergės versmė“ Anykš-
čių filialas žiemos kelių priežiūrai 
yra pasitelkęs gausesnes pajėgas - 
bendrovė yra pasirašiusi jungtinės 
veiklos sutartis su AB ,,Anykščių 
melioracija“ ir UAB ,,Kurklių 
kurjeras“. UAB ,,Kurklių karje-
ras“ valo Kurklių, Skiemonių ir 

Viešintų kelius,  AB ,,Anykščių 
melioracija“ -  Svėdasų, Debei-
kių ir Troškūnų. Likusių seniūnijų 
kelius valo pats UAB ,,Ukmergės 
versmės“ Anykščių filialas,  jiems 
su savo technika  dar pagelbsti ir 
ūkininkai.

V.Morkūnas sakė, kad skirtin-
gai nei Anykščių mieste, kur UAB 
,,Ukmergės versmė“ Anykščių fili-
alas pats nusprendžia, kur ir kada 
reikia valyti gatves, seniūnijose 
jiems komandą duoda seniūnai. Pa-
šnekovas atskleidė, kad jie dažnai 
yra linkę taupyti kelių priežiūrai 
skirtas lėšas, o tai ir yra pagrindinė 
priežastis, kodėl seniūnijose keliai 
dažnai būna nuvalyti prastai.

,,Jeigu yra seniūno pareikalavi-
mas, ir išvažiuojame kelių valyti. 
Netgi visada seniūnams sakome, 
kad nelaukite tol, kol keliai taps 
neišvažiuojami. Seniūnai mėgs-
ta pataupyti pinigus“, - pastebėjo 
V.Morkūnas.

Žiema - pajamų šaltinis

UAB ,,Ukmergės versmė“ 
Anykščių filialo vadovas V. Mor-
kūnas prisipažino laukiantis tikros 
žiemos, nes ji bendrovei yra paja-
mų šaltinis.

,,Jeigu visą mėnesį nebūtų snie-
go ir plikledžio, iš savivaldybės ne-
gautume nė cento, o darbuotojams 
vis tiek turime mokėti atlyginimus. 
Mes laukiame žiemos. Nebus žie-
mos - neturėsime darbo“, - sakė 
V.Morkūnas.

Gelbsti aukštesnės jėgos

Skiemonių seniūnijos seniūnas 
Stasys Steponėnas ,,Anykštai“ 
sakė, kad žiemą seniūnijos keliai 
būtų prižiūrėti ideliai, jei šioms 
reikmėms netrūktų pinigų. Tiesa, 
šiemet gelbsti aukštesnės jėgos.

,,Su Dievulio pagalba šiemet jau 
turbūt neužpustys“, - vylėsi seniū-
nas S.Steponėnas.

Skiemonių seniūnas 
S.Steponėnas vylėsi, kad dėl švel-
nesnės žiemos sutaupytus keliams 
valyti pinigus bus galima išleisti 
kelių priežiūrai, pavyzdžiui, kai 
kuriuose jų paskleisti žvyro, mat, 
kaip prasitarė seniūnas, jis nepa-
tenkintas, kad kelius darko miš-
kovežiai, kurie savo maršrutų su 
seniūnija nederina.

Gyventojai pageidauja, kad 
būtų valomi ir jų kiemai.

Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas ,,Anykštai“ sakė, kad 
seniūnijų kelių priežiūra šaltuoju 
metų sezonu nekelia problemų, 
nes pastaraisiais metais ,,nebuvo 
stiprių žiemų“.

,,Gal šiemet išvis sniego ne-
bus“, - prognozavo seniūnas 
A.Jankauskas.

Paklaustas, ar iš tiesų seniūnai 
yra linkę taupyti biudžeto pinigus 
seniūnijų kelių valymo sąskaita, 
A.Jankauskas sakė: ,,Būna taip, 
kad kaime gyvenantis žmogelis su-
galvoja - pravalykit man už kelių 
kilometrų esantį kelią. Nebūtina 
juk visiems iki kiemo valyti. Pra-
džioje nuvalome pagrindinius ke-
lius. O yra tokių, kurie net neturi 
mašinos, bet prašo nuvalyti kelią, 
nes jam sunku praeiti.“

Kelių priežiūros tarnybos šią žiemą 
dirba ,,atostogų“ režimu

Troškūnų seniūnijos seniū-
nas Antanas Jankauskas 
džiaugiasi, kad žiemos nebe 
tokios ,,stiprios“, todėl ma-
žiau problemų prižiūrint se-
niūnijos kelius.

Skiemonių seniūnijos seniū-
nas Stasys Steponėnas vilia-
si, kad dėl švelnios žiemos 
sutaupytas lėšas bus galima 
panaudoti seniūnijos kelių 
tvarkymui.

Sumažėjo. Ukrainos gyventojų 
nuo 2001 metų sumažėjo beveik 
ketvirtadaliu, išaugus emigracijai, 
o naujausio gyventojų surašymo 
rezultatams neatspindint gyventojų 
skaičiaus Kijevo nekontroliuoja-
muose separatistiniuose rytiniuose 
regionuose bei Rusijos aneksuota-
me Kryme. „Ukrainoje gyvena 37,3 
mln. žmonių“, – pranešė ministrų 
kabineto ministras Dmytro Dubi-
letas, pabrėždamas, jog palyginti 
su ankstesnio gyventojų surašymo 
2001-aisiais rezultatais, jų sumažėjo 
11,2 mln., arba 23 procentais. Pasak 
ministro, tokia Ukrainos populiacija 
buvo 2019 metų gruodžio 1-ąją, ne-
skaičiuojant gyventojų Kryme bei 
prorusiškų separatistų kontroliuoja-
mose Donecko ir Luhansko sričių 
teritorijose. 

ŽiV. Lietuvoje pernai užfiksuota 
mažiau ŽIV atvejų nei 2018 metais, 
penktadienį pranešė Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centras (ULAC). Jo 
duomenimis, pernai ŽIV diagno-
zuotas 151 žmogui – 110 vyrų ir 
41 moteriai. Tai – daugiausia 30-49 
metų žmonės. Užpernai ŽIV atvejų 
buvo devyniais daugiau, 2017 me-
tais – 112 daugiau. Pernai žmonės 
ŽIV daugiausia užsikrėtė per lyti-
nius santykius – 78 atvejai, iš kurių 
58 – per heteroseksualius bei 20 per 
homoseksualius santykius. Dar 47 
žmonės užsikrėtė ŽIV vartodami 
švirkščiamuosius narkotikus bei 26 
asmenų užsikrėtimo būdas nežino-
mas. Daugiausia ŽIV atvejų pernai 
užregistruota Vilniaus apskrityje. Vi-
sose apskrityse dominuojantis ŽIV 
plitimo būdas – lytiniai santykiai, iš-
skyrus Vilniaus. Pernai ŽIV infekcija 
taip pat išaiškinta 6 užsieniečiams.

maras. Pasaulio gyvūnų sveika-
tos organizacija (OIE) Estijai suteikė 
statusą šalies, kurioje nėra afrikinio 
kiaulių maro (AKM), pranešė Esti-
jos veterinarijos ir maisto departa-
mentas. Pažymima, kad Estijoje jau 
dvejus metus nenustatyta nė vieno 
kiaulių užsikrėtimo AKM atvejo. 
„Šis statusas padidina mūsų patiki-
mumą prekybos partnerių akimis. 
Galime pademonstruoti, kad tokio 
statuso dėka galima išplėsti kiauli-
ninkystės produkcijos eksporto rin-
kų sąrašą“, – sakė departamento ge-
neralinio direktoriaus pavaduotojas 
Olevas Kalda. Jo žodžiais, pasiekti 
šį tikslą svariai padėjo Estijos me-
džiotojų draugija, Aplinkos apsau-
gos departamentas, Aplinkosaugos 
agentūra, Aplinkos apsaugos inspek-
cija, Gamtos mokslų universitetas, 
Veterinarijos ir maisto laboratorija. 
OIE laisvomis nuo AKM taip pat 
pripažino Čekiją, Belgiją, Kazach-
staną, Kanadą ir Meksiką.

teisėjai. Lenkijos parlamentas 
ketvirtadienį patvirtino kontrover-
sišką įstatymo projektą, numatantį 
nuobaudas teisėjams, kritikuojan-
tiems vyriausybės vykdomas teismų 
reformas. Lenkijos parlamento že-
muosiuose rūmuose, kur daugumą 
turi valdančioji „Įstatymo ir teisin-
gumo“ partija, už įstatymo projektą 
balsavo 234 parlamentarai. 211 opo-
zicijos politikų buvo prieš, o aštuoni 
įstatymų leidėjai susilaikė. Įstatymas 
įsigalios, kai jį pasirašys preziden-
tas Andrzejus Duda. Aukščiausio-
jo Teismo pirmininkė Malgorzata 
Gersdorf projektą pavadino „antsnu-
kio įstatymu“. Vyriausybė tvirtina, 
kad jos reformų tikslas yra kova su 
korupcija, o naujasis įstatymas leis 
pažaboti „anarchiją“ tarp teisėjų.

-Bns
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Užkeiktas princas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena 
planeta 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Amerika iš paukščio skry-
džio. Pietų valstijos 
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 Subtilumas N-14. 
00:15 Herojai N-14. 

06:55 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k) 
07:20 “Zigis ir Ryklys” 

07:45 “Ogis ir tarakonai” 
08:05 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Pirmyn į kosmosą 
11:35 Rembo sūnus N-7. 
13:30 Mergina iš Džersio 
N-7. 
15:30 Mano tėtis nuvarė 
mašiną N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Komandosai N14. 
00:10 Stebėtojai N14. 

 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Aldabra” 
13:30 “Sosto įpėdinis” N-7
15:35 “L.O.L.” N-7
17:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Planas tėčiui” N-7
21:50 “Profas” N-14
23:40 “Galaktikos sergėtojai” 
N-7 (kart.)
01:55 “Svarbiausios valan-
dos” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. Skuodas (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. Lazdijai. 
10:00 “Varom!” N-7. 
10:30 “Nepaprastos žmo-
gaus galimybės”
11:35 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7. 
12:40 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Žalgiris - Rytas. 
19:30 Žmogus – orkestras 
N-7. 
21:20 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:25 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:25 Naktinis reisas (k) 
N14. 
01:00 Ką radau, tas mano 
(k) S. 

06:45 “Akloji” (k) 
07:45 “Pragaro katytė” 
08:45 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:40 “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 Ričardas atsisveikina 
N14. 
22:50 Vagis policininkas N-7. 
00:40 Amžinos meilės laiškai 
(k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas (kart.).
07:05 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Montvydas. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias.
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Linija. Spalva. Forma. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Procesai. 
13:45 Klausimėlis. (kart.).
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Veranda. 
15:30 Europos dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Parodomoji programa. 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:55 LRT PLIUS scena: 

„The Schwings Band“ ir 
„Harlem Speaks Easy“.
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 „Da pacem, Domine“. 
IX tarptautinio Šv. Jokūbo 
festivalio koncertas. 
22:55 Kino žvaigždžių alėja. 
Red Rokas N-14. (kart.).
00:30 Subtilumas N-14. HD 
(kart.).

06:30 “Candy Crush”. (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
15:15 “Visureigiais per 
Aliaską” N-7
16:15 “Jukono vyrai” N-7
17:05 “Sandėlių karai” N-7
18:05 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
20:00 “Gero vakaro šou”. 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 

22:00 “NBA Action”. 
22:30 NBA rungtynės. 
Hiustono “Rockets” – 
Denverio “Nuggets”.
01:00 “Karo kiaulės” N-14 
(kart.)

06.29 Programa.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
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“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:00 Žinios. Orai.
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 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 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 

07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:45 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
11:15 “Būrėja” 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
14:55 “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 VAKARO SEANSAS 
Sukilimas N14. 
00:15 “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 “Atominė apokalipsė” 
N-14
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “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 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” (k) N-7. 
12:35 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” 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 Neribota prieiga N14. 
22:55 Žmogus - orkestras (k) 
N-7. 
00:40 “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 Po vienu stogu N-7. 
23:20 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
06:50 Po pamokų. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 „Da pacem, Domine“. 
IX tarptautinio Šv. Jokūbo fes-
tivalio koncertas. Dalyvauja 
choras „Vilnius“ kartu su 
Lietuvos kameriniu orkestru. 
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Išskirtinis Hiogas 
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 Istorijos detektyvai. 

(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. Mijės Didžioji Isės 
šventykla
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 Kurdų ryžtas N-7. 
20:15 Prisiminkime. Dainuoja 
Vaclovas Daunoras.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Paskutinė karalystė 2 
N-14. 
23:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Karinės paskir-
ties architektūra. 
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 “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 “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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Veidai minioje” N-14
23:00 “Pagieža 3” S
00:50 “Komando” N-14 (kart.)

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” 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:00 Žinios. Orai.
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 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 ekspedi-
cija. 
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 švie-
sa” 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 “Būrėja” 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
14:50 “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 Velkami per betoną 
N14. 
01:35 “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 “Vanduo drambliams” 
N-7
00:25 “Majų baikerių klubas” 
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 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” 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 Pavojus. Oro upės N-7. 
22:50 Neribota prieiga (k) 
(N14. 
00:45 “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 Brokenvudo paslaptys. 
Kaliausė N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:45 “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. Mijės Didžioji Isės 
šventykla 
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 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. (kart.).
14:55 Kurdų ryžtas N-7. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kanagavos įvai-
rovė 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Stambulo „Besiktas“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 62-ieji GRAMMY apdo-
vanojimai. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Paskutinis iš 
Magikianų” (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 “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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Išpirka - milijardas” 
N-14
23:10 “Rouzvudas” 
00:10 “Svieto lygintojai” N-7

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Nauja diena. 
07.30 Nauja diena.Rubrika. 
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“ 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
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“ N-7.
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.
09:00 Žinios. Orai.
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 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 “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 “Būrėja” 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7
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 Prieš ugnį - ugnimi N14. 
00:25 “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 “Broliai Sistersai” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Broliai Sistersai” N-14
00:30 “Majų baikerių klubas” 
N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” 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 Smogiamoji jėga N14. 
22:55 Pavojus. Oro upės (k) 
N-7. 
00:40 “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. 
Lyg niekur nieko N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “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. Kanagavos įvairovė 
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 „Da pacem, Domine“. IX 
tarptautinio Šv. Jokūbo festiva-

lio koncertas. Dalyvauja choras 
„Vilnius“ kartu su Lietuvos 
kameriniu orkestru (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Nara 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Smalsumo genas. 
(kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Strasbūro „SIG“. 
21:00 Prancūzų branduolinių 
bombų aukos 
22:15 Kremliaus Trojos arklys 
23:10 Žiemgalos dainius. 
Algimantas Vincentas 
Raudonikis. 
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 “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 “Fizrukas” N-7

20:00 “Paskutinis iš Magikianų” 
N-7
20:30 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. “AS Monaco” – 
Vilniaus “Rytas”.
22:30 “Pakvaišę dėl Merės” 
N-7
00:50 “Rouzvudas” 

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 Nauja diena. 
07.30 Nauja diena.Rubrika. 
08.00 Sėkmės gylis. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ N-7.
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 isto-
rija“ N-7.
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” 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:00 Žinios. Orai.
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 “Būrėja” 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Dingusi N14. 
01:30 “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 nepabėgsi” 
N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7

20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 2020. 17 s.
22:00 “12 galimybių” N-14
00:15 “Majų baikerių klubas” 
N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” 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 Ekstremali riba N14. 
22:50 Smogiamoji jėga (k) 
N14. 
00:40 “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. Geresnis 
gyvenimas N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 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 Vilniečiai. Liuba 
Nazarenko. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Nara 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
14:55 Kremliaus Trojos arklys 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Šiga 

17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 Kino istorija. 2000-ieji ir 
šie laikai 
20:10 Prisiminkime. Antano 
Miškinio prieškario lyrika.
20:15 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 3 minutės iki kino. 
Vaidybinį filmą „Jaunystė“ 
pristato aktorius Darius 
Meškauskas.
21:33 Elito kinas. Jaunystė 
N-14. 
23:30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis. 
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 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Greitojo reagavimo 
būrys” N-14
22:50 “Rouzvudas”
23:50 Eurolygos rungtynės. 
Vilerbano “Asvel” – Kauno 
“Žalgiris”.
02:10 “Svieto lygintojai” N-7

 
06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Nauja diena. 
07.30 Nauja diena.Rubrika. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
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“ N-7.
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.
09:00 Žinios. Orai.
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 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 Ratas N-14. 
00:35 Tūkstantis ir viena nak-
tis. II dalis. Apleistoji N-14. 

06:25 “Mano gyvenimo švie-
sa” 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 “Būrėja” 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
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 Amerikietis žudikas 
N14. 
23:15 Saldus kerštas N14. 
01:10 Ryklys robotas N14. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” 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 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 “M.A.M.A. apdovanoji-
mai”. N-7
23:00 “Bėdos kurorte” N-14

00:50 “12 galimybių” N-14 
(kart.)

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 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7.
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Baudėjas. Karo zona 
N14. 
23:35 Ekstremali riba (k) 
N14. 
01:20 “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”” 
14:30 “Ogis ir tarakonai” 
14:50 “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. 
23:10 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14. 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Šiga 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa. (kart.).
13:05 Stop juosta. (kart.).
13:35 Mokslo sriuba. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. (kart.).
14:55 Kino istorija. 2000-ieji 
ir šie laikai (kart.).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 

1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Gifu 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:15 Mano tėviškė. Balys 
Sruoga. 
19:30 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. 
Zacherio viešbutis. Vieno 
suvedžiojimo istorija N-14. 
23:15 Kauno „Hanza dienos 
2019“. 
01:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Paskutinis iš 
Magikianų” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (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
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 “Džekas Ryčeris” N-14
00:00 “Pakvaišę dėl Merės” 
N-7 (kart.)

06.29 Programa.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
07.00 Oponentai. 
08.00 Greiti pietūs. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
14.00 Mano vieta. 
14.30 Kryptys LT. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
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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šeštadienis 2020 02 01

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

akcijos nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 vasario 29 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:25 Riubecalio lobis 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Vilionės, apgaulė ir 
drugiai 
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. 
23:20 Tolimas kraštas N-14. 
01:40 Ratas N-14. (kart.).

06:55 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k)
07:20 “Zigis ir Ryklys” 
07:45 “Ogis ir tarakonai” 
08:05 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melo-

dijos” 
09:30 Vėžliuko Semio nuo-
tykiai 
11:10 Tomas ir Džeris lobių 
saloje 
12:35 Troškimų akmuo 
14:25 Beverli Hilso nindzė 
N-7. 
16:10 Kiaušingalviai N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Debesuota, numato-
ma mėsos kukulių kruša 2 
21:25 Didžiosios motušės 
namai 2 N-7. 
23:30 Vampyrai užkniso 
juodai N14. 
01:05 Amerikietis žudikas 
(k) N14. 
 

06:30 “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 “Teris ir užburta 
Aušros karalystė” 
13:50 “Keistas penktadie-
nis” 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 nepasirinksi”. 
N-7
21:00 “Skrydis” N-14
23:50 “Velnio stuburo pa-
slaptis” S
01:30 “Atominė apokalipsė” 
N-14 (kart.)

06:00 “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 salo-
se su Beru Grilsu” N-7. 
12:40 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Šiauliai. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Pavojingas sandėris 
N14. 
00:15 Neprašyti svečiai 
N14. 

06:55 “Akloji” (k) 
07:55 “Pragaro katytė” 
08:55 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
11:00 “Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos” 

12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
13:00 “Akloji” (k)
14:45 Sveikatos namai (k). 
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 Nepriekaištinga N14. 
22:50 Tulpių karštinė N14. 
00:55 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žiemgalos dainius. 
Algimantas Vincentas 
Raudonikis. (kart.).
06:55 Klausimėlis. 
07:15 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. 
09:00 Vilniečiai. Ona 
Horodničiūtė. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Kino žurnalas „Čia 
kinas“.
10:30 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. 
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 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:05 Mūsų gyvūnai. 
16:30 Proto džiunglės. 

17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
2 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Generolas N-14. 
22:45 „Untold Story“. 
Grupės „Colours of Bubbles“ 
ir Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro koncertas.
00:05 Dabar pasaulyje. 

06:15 “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 kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
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 žvaigž-
dėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”.

22:30 NBA rungtynės. 
Minesotos “ Timberwolves “ 
– Los Andželo “Clippers”.
01:00 “X Faktorius”. N-7

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Marijona 
Rakauskaitė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Ona 
Vytautienė. 
08.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Tyla. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Emilija 
Pliaterytė. 
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.Repšys. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

Kryžiažodis „Valtis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyks-

ta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, 
arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai iš-
sprendusių kryžiažodį gaus prizą - i.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Gruodžio 28-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Šviesa“ teisingas atsa-
kymas – „KOMBAINAS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 51 skaitytojas. Tai 
anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, E.Tamulėnienė, R.Vilimas, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, B.Grigutienė, A.Kavolienė, 
V.Vilčinskienė, R.Venclovienė, R.Kavoliūnienė, D.Varnienė, O.Arienė, A.Skaržauskienė, 
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, A.Patumsis, D.Patumsienė ir J.Mieželienė; 
S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, B.Gudonienė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešin-
tų; R.Puolis, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir 
G.Radzevičienė iš Šovenių, B.Žiogelienė ir D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių,  

G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, K.Rimkuvienė iš Antupių, S.Želnienė iš Maže-
lių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, J.Aukštakojienė iš Ukmer-
gės, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Vaiginytė iš Aknystų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš Vikonių, L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, 
R.O.Deveikienė iš Mažionių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų ir S.Krisiūnienė iš Surdegio.    

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Šviesa“ prizas - i.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis – atiteks K.RimKUViENEi iš Antupių.

Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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juozas RATAUTAs

Kai tikslo nepateisina priemonės

Plačiai nuskambėjo mūsų 
išrinktųjų planas atleidimu 
iš darbo nubausti Anykščių 
ligoninės ir „Anykščių vande-
nys“ įmonės vadovus Audrių 
Vasiliauską ir Alvydą Gervins-
ką. Už ką – nelabai suprantu. 
Paprastai tokia išimtinė draus-
minė nuobauda skiriama ypa-
tingais Darbo Kodekso numa-
tytais atvejais už labai grubius 
darbo drausmės pažeidimus, 
kai asmuo jau yra baustas, bet 
nesitaiso. nei ligoninės, nei 
įmonės vadovai nėra politinio 
pasitikėjimo valstybės tarnau-
tojai, tad nepatikę ar praradę 
mero ar rajono tarybos pasi-
tikėjimą, negali būti atleisti iš 
pareigų. Direktoriai Audrius ir 
Alvydas, berods, nėra bausti, 
nėra įklimpę į neteisėtą veiklą, 
nepadarę darbo drausmės 
pažeidimų...  Atvirkščiai, jie 
gerbiami ir palaikomi ko-
lektyvo darbuotojų, jie turi 
visas reikiamas kompetenci-
jas ir savybes, kurias privalu 
turėti tokio lygmens žmonėms. 
Audrius turi mokslinį laips-
nį, Alvydas – rajono vadovo 
patirtį. negaliu tvirtinti, kad 
šie asmenys skaidriai ir sąži-
ningai laimėjo rajono valdžios 
organizuotą konkursą, dabar 
tai „de facto“. 

Galbūt, rajono vadovams 
nepatinka, kad vienas ir kitas 
asmuo skraido ne jų politinėje 
padangėje ar rėmė ne dabarti-

nius valdančiuosius. Priimant 
į pareigas galėjo būti į tai kaž-
kaip skersai pažiūrėta, bet ne 
dabar!  Tad, kas atsitiko, kad 
pirmus metus dirbantys, dar 
kojų nesušilę naujose pareigo-
se vadovai tapo visų blogybių 
priežastimi? Abu neblogai 
pažįstu iš ankstesnės ir dabar-
tinės veiklos, todėl drįstu būti 
jų pusėje. Galima hipotetiškai 
sutikti su prielaida, jog jų 
vietoje galėjo būti kiti, labiau 
dabartinei valdžiai lojalūs ir 
partiniais ryšiais susieti žmo-
nės, tačiau apie tai kalbėti vėlu 
– tiek Audrius Vasiliauskas, 
tiek Alvydas Gervinskas užima 
pareigas ir juos gina lietuvos 
darbo įstatymai. Tad juokingai 
atrodo, kai spaudimo įrankiu 
pasirenkamas 
neva netikęs 
organizacijos 
Strateginis pla-
nas ar mistinė 
padėtis įmonė-
je. Argumentų 
jokių, motyvų 
ir pasiūlymų 
taip pat nėra, o 
Planas netvirtinamas. Pasta-
rasis, matyt, yra priedanga 
paveikti, sugniuždyti vadovą. 
ligoninės stebėtojų taryba, į 
kurią įeina 2 rajono tarybos 
nariai, gydytojų bendruomenės 
atstovai, taip pat šių eilučių 
autorius, svarstėme tą „nelem-
tą“ strategiją ir jai pritarėme. 
sutinku, kad Tarybos nariai 
galėjo kelti daugiau klausimų 
nei mes, tačiau, kaip galima 
suprasti tokią manierą, kai 
pozicijoje esantys tarybos 
nariai visi vieningai, tarsi so-
vietmečiu partiniame plenume, 
balsavo prieš? 

Tuo tarpu „Vandenų“ įmonės 
veikla kritikuojama prielai-
domis ir hipotetiniais pamąs-
tymais. Galima  suprasti, kai 
įstaigos, įmonės ar organizaci-
jos vadovui išsakomos preten-
zijos dėl darbo, svarstant jo 
veiklos ataskaitą už tam tikrą 
laikotarpį, o ne planą. Mero 

pavaduotojas Dainius Žioge-
lis  rajono tarybos posėdyje, 
pristatydamas „Anykščių van-
dens“ įmonės ūkinę-finansinę 
veiklą, turėjo remtis audito 
tarnybos ar kitos kontrolės ins-
titucijos patikrinimo medžiaga 
bei išvadomis. Tik tuomet jo 
teiginiai įgautų teisinę prasmę 
ir būtų solidžiai priimti tiek 
rajono taryboje, tiek įmonės 
darbuotojų susirinkime. Gali-
mus pažeidimus ir jų pasekmes 
turi vertinti specialistai. emo-
cijomis bei interpretacijomis 
vadovaujantis kaltinti žmones 
ir siekti jų atleidimo nevalia. 
Rajono vadovų pareigų ir sta-
tuso reikšmingumas įpareigoja 
rinktis aukštesnės etikos kelią, 
tuo tarpu „pasitiuningavimas“ 

labiau tinka 
rinkiminiam 
laikotarpiui. 
Beje, savival-
dybė turi ne 
vieną karčią 
patirtį, kai 
nepagrįstai 
atleistieji tar-
nautojai teismo 

keliu grįžta į darbą prisitei-
sę solidžias kompensacijas. 
kalti asmenys aiškūs, deja, 
nei eugenijaus Pajarsko, nei 
anksčiau atleisto Romo kutkos 
atvejais iš kaltų asmenų žala 
biudžetui nebuvo išieškota.

Taigi netikiu, kad Audrius 
ar Alvydas, turėdami patirtį 
ir pakankamą išsilavinimą, 
negali vadovauti rajono lygio 
įmonėms. Ministerijoms ar 
europos struktūroms-galbūt! 
Tai gal priežasties reikia ieš-
koti kitur? Prezidentas Gitanas 
nausėda suskaičiavo net 20 
lietuvos lenkų rinkimų akcijos- 
krikščioniškų šeimų sąjungos 
veikėjų, kurie, atėjus ministrui 
jaroslavui narkevičiui į par-
eigas, buvo priimti į įvairaus 
rango tarnautojų pozicijas 
susisiekimo ministerijoje ir 
jos pavaldžiose įmonėse. Ar 
teisingai suskaičiavo Preziden-
tas, laikas parodys, tačiau be 

jokios abejonės, jis iškėlė labai 
opią visų laikų problemą – sa-
viškių protegavimą. su lobizmo 
įstatymu neleistinose srityse 
susiduriama bet kokiame 
valdžios lygyje ir, neabejoju, 
visose partijose. 20 žmonių su-
sisiekimo ministerijos sistemo-
je, kur dirba ne vienas tūks-
tantis darbuotojų, nėra didelis 
skaičius. Atvirkščiai, kiekviena 
partija turi išsilavinusių, aukš-
tos kvalifikacijos žmonių, kurie 
gali įnešti ženklų indėlį. Tik 
taip būna labai retai. Dažniau-
siai pozicijų dalybos vyksta 
pagal principą: kad ir durnas, 
bet savas.

Praeity laikai, kuomet 
turtinga šalis buvo laikoma 
gamtiniais ištekliais. Turtą ir 
vertybes dabar kuria protas. 
Moksliniai išradimai, inova-
cijos, genialios idėjos duoda 
žymiai didesnę pridėtinę vertę 
nei nafta ar dujos. neatsi-
tiktinai investicijos į mokslą 
laikomos pačiomis sėkmin-
giausiomis ir greičiausiai 
atsiperkančiomis. Pagalvokim 
ir palyginkim, kas labiau 
vertinama pas mus ir kokiam 
lygmeny vyksta  konkurencinė 
kova. Tarp idėjų, sumanymų, 

vizijų ar tarp siaurų savanau-
diškų interesų? Dažniausiai 
ambicijos, ideologiniai siekiai 
ar tarppartiniai susitarimai 
užgožia siekį kurti bei įgyven-
dinti bendruomenei naudingus 
tikslus. Tuomet nėra svarbi 
žmonių kvalifikacija ir gebė-
jimai – svarbiau ištikimybė 
bei lojalumas vadams. Ta-
lentingi žmonės nustumiami į 
antrą planą,  tampa nematomi 
ir ignoruojami – jie neretai 
pasirenka emigraciją. Tokius 
reiškinius akivaizdžiai matome 
pas save. jeigu yra problemų 
ligoninėje ir jų negali  išspręs-
ti vienas Audrius Vasiliaus-
kas, kodėl prie jų sprendimo 
neprisijungti savivaldybei? 
Užuot kritikavęs organizacijos 
vadovą, meras galėtų įpa-
reigoti savo pavaduotoją ar 
patarėją darbo dieną pradėti 
ligoninės administracijoje. 
kartu betarpiškai bendrauda-
mi daug daugiau nuveiktų, nei 
kaltinę vienas kitą. jeigu savi-
valdybėje dominuoja partinis 
naratyvas, tuomet reikia keistis 
valdžiai, o ne keisti įmonių 
vadovus.  Tuo tarpu „velnio 
išvarymu“ tegul užsiima burti-
ninkai ir ekstrasensai.

UAB „Anykščių šiluma“ 
informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens 
kaina vasario mėnesiui.
Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

   gyventojams – 6,58 ct/kWh
   juridiniams asmenims – 7,31 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. vasario mėn. 
mažesnė 9 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

   gyventojams – 8,12 eur/m3
   juridiniams asmenims – 9,01 eur/m3

„...Jeigu yra problemų 
ligoninėje ir jų negali  
išspręsti vienas Audrius 
Vasiliauskas, kodėl prie 
jų sprendimo neprisi-
jungti savivaldybei...?“ 

ANYKŠČiŲ RAJONO SAViVALDYBėS 
ADmiNiStRACiJOS SKELBimAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) P. Cvirkos g. 11, Kavarsko m., Anykščių r. sav., 
(toliau – Turtas), viešą nuomos konkursą. 

Nuomojamų negyvenamųjų patalpų unikalus Nr. 4400-1650-2453:1115, plane pažymėtas indeksu 1D2p), nuomojamų patalpų indeksai 
nuo 4-2 iki 4-17 imtinai, ir 4-19, bendras plotas – 121,77 kv. m.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,24 Eur (dvidešimt keturi centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.  
Nuomojamą Turtą naudoti komercinei veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2020 m. vasario 4 d. iki 2020 m. vasario 13 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono 

savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2020 m. sausio 29 d., adresu P. Cvirkos g. 11, Kavarsko m.,  Anykščių r. sav., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.anyksciai.lt/verslininkui/turto-nuoma/2468. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų 
pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, 
tel. (8 381) 58 013, 8 614 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. vasario 14 d. 9 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, 
Anykščių m.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą 
Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

Užsak. nr. 86
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Užburianti Radvilų istorija, surasta Vilniuje Raimondas GUOBis

Šv. Raimundo dieną su reikalais lankiausi tėvynės sostinėje Vilniu-
je, mat istorinių žinių archyvuose ir žmonių atmintyje ieškojau. 

tuo pačiu šventas sostinės vietas lankiau, didmiesčio dvasia gaivi-
nausi ir kaip dovaną didžiulę parodą, skirtą didikų Radvilų giminei, 
Valdovų rūmuose lankiau.

Iš pradžių, pamaniau, pakaks 
nedidelės salikės, taip iš pradžių 
ir pasirodė, bet įkliuvau į tikriau-
sius lobių labirintus - paveikslų, 
dokumentų, įvairių daiktų, atspin-
dinčių garsiųjų Romos kunigaikš-
čių Radvilų šlovę ir darbus buvo 
užpildytos bene penkios erdvios 
salės. Ekspozicija suskaidyta te-
momis - Radvilų didybė, Lietuvos 
valdovai, Giminės aukso amžius, 
Bažnyčia ir konfesijos, Kultūra, 
menas, prabanga. Ir žmonių buvo 
neįtikėtinai daug - tai šen, tai ten 
grupelėms visą tiesą apie didikus 
aiškino lietuviškai bei užsienio 
kalbomis. 

Paveikslai. Patranka iš Nesvy-
žiaus liejyklų, tiesa, čia tik kopija, 
priminė barokinę koloną. Sume-
čiau, kad jos kalibras galėtų būti 
koks 120 milimetrų. Tikra arma-
da.   

Dokumentai, primenantys 
bažnyčios ir žemiškųjų valdovų 
suteiktas privilegijas, pirmieji 
Radvilų giminės atstovai ir vė-
lesniais laikais gyvenę, jų mote-

rys, kurių garsiausia ir gražiausia 
už karaliaus ištekėjusi Barbora 
Radvilaitė. Jos paveikslai ekspo-
zicijoje net keli. Man net egzo-
tiškesnė pasirodė Žuvelės dukra, 
kuri ištekėjo už grafo Marikonio. 
Gal ir tai lėmė, kad Svėdasai iki 
tol valdyti Radvilų, daugiau negu 
šimtmečiui pateko į Marikonių 
rankas. Jos veidas toks sodietiškai 
skaistus...

Radvilaičių čia daugybė, žvel-
giu į jų veidus, akis, tiesiog ban-
dau įsivaizduoti, atspėti, kuri iš jų 
buvo Vaižganto legendoje „Alau-
šo varpas“ įamžinta? Kuri po to, 
kai tėvas nugriovė katalikų baž-
nyčią bei varpinę, o varpą giliau-
sioje ežero sietuvoje paskandino, 
naktimis nebegalėdavo užmigti, 
blaškydavosi po dvaro rūmus?.. 

Mielasis Ponas - jo Svėdasuose 
dažnai būta, gyventa, o tas pats 
Žuvelė taip pat išdidžiai žvelgia 
iš tamsoje skendinčio, mistiškai 
apšviesto paveikslo. Keli paveiks-
lai ir su garsiuoju Jurgiu Radvila 
- pirmuoju lietuviu kardinolu. Ir 

jo Svėdasuose buvota, ne veltui 
puošniuosius dvaro rūmus ant kal-
vos prie Alaušo ežero vadindavo 
„kardinoliškais“.

Gražuolė Marija Viktorija 
Radvilaitė ištekėjusi už gra-
fo Marikonio. Dinastija: po 
kunigaikščių Radvilų Svėda-
sus valdė grafai Marikoniai. 
1755 metų paveikslas. 

Tai ne barokinė kolona, o Radvilų patrankos vamzdis. Iki pra-
moninių laikų patrankos dažnai buvo kuriamos kaip meno kūri-
niai, joms kartais net suteikdavo vardus.

Grafų palikuonis į Burbiškio dvarą 
važiuoja kaip namo

(Atkelta iš 5 psl.)

Ji, pasak šeimininkų, turi gerą 
humoro jausmą, dažnai imituo-
ja telefonų žinučių garsus, taip 
svečius provokuodama nuolat 
tikrinti savo telefonus. O barme-
nui atidarant vyno butelį, papūga 
kartais  pasako „puch“ anksčiau, 
nei analogišką garsą išleidžia bu-
telis... P.Orinta juokėsi, kad sykį 
užsukusi į kavinę išsigando, nes 
papūga tragiška intonacija išrėkė 
pratisą „miauuuuuuu“. „Laks-
čiau po dvarą ieškodama katino, 
pamaniau, kad jį šuo užpuolė, o 
papūga pranešė apie nelaimę“ - 
šypsojosi moteris. Papūgą, katiną 
ir du lauke voljeruose laikomus 
šunis naujieji šeimininkai pavel-
dėjo iš ankstesniųjų dvaro ope-
ratorių. Tad šis ketvertas - dvaro 

senbuviai. 
Pasak O. Eivaitės-Hoang, jos 

šeima, tapusi dvaro valdytojais, 
ėmėsi keisti jo veiklos kryptį. 
„Bandysim daryti tai, kas buvo 
būdinga dvarams - aukšto lygio 
maistas, muzika. Turime gražų 
pastatą, bandysime ji padaryti 
„butikiniu“. Dešimt metų gyve-
nau Italijoje, turiu šioje šalyje 
ryšių. Jau ir dabar stengiamės 
orientuotis į Italijos bei Šveicari-
jos rinkas“ - „Anykštai“ kalbėjo 
dvaro valdytoja. 

Dvarą paveldėjo vyskupija

Paskutinis ikikarinis dvaro sa-
vininkas kunigas P.Zabiela Bur-
biškio dvaro rūmuose buvo įren-
gęs bažnyčią ir kleboniją, o dalį 
pastato skyrė mokyklai. 

Po karo dvaro turtas atiteko 
„liaudžiai“, ūkiniais pastatais 
naudojosi kolūkis, pagrindiniame 
dvaro pastate ilgus dešimtmečius 
veikė mokykla, bet bažnyčia iš 
dvaro buvo iškraustyta.

Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, nacionalizuotas turtas 
buvo grąžintas paskutiniesiems 
savininkams. Burbiškio dvaro 
valdytoju tapo Panevėžio vysku-
pijos kurija. Bažnyčiai grąžinta-
me pastate dar kurį laiką veikė 
Burbiškio pagrindinė mokykla. 
Dvarą kurija pardavė tik po mo-
kyklos likvidavimo.  

Iš vyskupijos 2006-aisiais rū-
mus įsigijusi UAB „IPSO FAC-
TO“, kurios vadovas buvo Vadi-
mas Kastujevas, tuo metu valdęs 
ir legendinį futbolo klubą „Žalgi-
ris“, jokios veiklos nevykdė. 

Spaudoje buvo rašoma, kad 
„IPSO FACTO“ bendrovė iš Pa-
nevėžio vyskupijos dvarą įsigijo 
vos už pusę milijonų litų. 

Anykščių rajono valdžia bandė 
daryti biznį su naujaisiais dva-

ro valdytojais - buvo įkurta VšĮ 
„Burbiškis“, turėjusi du dalinin-
kus – „IPSO FAKTO“ ir Anykš-
čių rajono savivaldybę. 

Po UAB „IPSO FACTO“ dva-
ras turėjo dar ne vieną naują sa-
vininką. 

Interneto puslapyje esparama.lt 
nurodoma, kad Burbiškio dvaro 
rūmų ansamblio restauravimo ir 
pritaikymo turizmo paslaugų tei-
kimo projektui, kuris turėjo vykti 
2011 - 2013 metais, buvo išmo-
kėta 1 milijonas 385 tūkstančiai 
eurų Europos Sąjungos paramos.

Naujam gyvenimui rūmai atgi-
mė 2015-aisiais. 

Dvaras restauruotas pagal XIX 
amžiaus projektą ir apstatytas 
to laikmečio baldais. Teigiama, 
kad ypač vertingi XIX-ąjį amžių 
menantys rūmų židiniai. Dvare 
įrengti aukšto lygio viešbučio 
kambariai, juose, be abejo, šiuo-
laikinė santechnika ir kita įran-
ga, tačiau interjeras bei baldai 
XIX-ojo amžiaus stiliaus. Dvaro 
viešbučio lovos taip pat, regis, 

trupesnės už šiuolaikines. O. Ei-
vaitė-Hoang juokėsi, kad nese-
niai dvare nakvojo vienas garsus 
krepšininkas, ir nieko, tilpo...

Šalia Burbiškio dvaro yra 5 ha 
ploto parkas. Praėjusį rudenį Bur-
biškyje viešėjo Japonijos verslo 
delegacija, kuri dvarui dovanojo 
sakurą. Ją sodino Japonijos am-
basadorius Lietuvoje Shiro Ya-
masaki ir Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius. 

Burbiškio dvaro valdytojos Orintos Eivaitės - Hoang rankose 
laikomas katinas - vienas iš šio dvaro senbuvių.

Cigarų kambarys.

Rūmų prabangos detalė - 
puošnus sietynas...
Autoriaus bei dvaro valdytojų 

archyvo nuotr.
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užjaučia

mirtis užpučia gyvenimą 
kaip žvakę, tik niekada neiš-
trins brangaus žmogaus atmi-
nimo...

Sunkią liūdesio ir netekties 
valandą, nuoširdžiai užjaučia-
me Eleną KOViENĘ dėl my-
limos sesutės Jūros Rimšaitės 
mirties.

Danutė, Žygimantas, 
Egidijus

Apie ežerais skriejančias rogutes... Raimondas GUOBis

Buvo laikai. Buvo žiemos, kuomet tvirtas ledas ežerus sukaustydavo. Buvo laikai, kai sausio ir 
vasario sandūroje ledinis kelias būdavo storiausias ir kiečiausias, tuomet tai šen, tai ten vykdavo 
žirgų lenktynės. 

tarpukariu tai vyko ant kelių krašto ežerų, o sovietmetyje svarbiausios rajone lenktynės tradiciš-
kai buvo rengiamos ant Alaušo prie Svėdasų.

Yra išlikę žinių, kad tarpuka-
riu smagias, gausias dalyviais ir 
žiūrovais lenktynes ant Viešintų 
ežero ledo buvo surengę vietiniai 
šauliai, panašios lenktynės vyko 
ir ant Pajuostinio prie Troškūnų, 
ir ant Laviškio, ir ant Rubikių  
ežerų ledo. Tuo metu lenkty-
niauta paprastomis rogėmis ar 
važeliais, tačiau prieš pat karą, 
kai kas pasidirbo ir specialias, 
gerokai lengvesnes, elegantiš-
kesnes lenktynines rogutes. To-
kios rogės yra saugomos arklio 
muziejuje Niūronyse. Jos len-

gvos, aukštos, ilga apžergiama 
sėdyne ir patogiomis pakojomis, 
ant kurių pasispyręs lenktynių 
įkarštyje žmogus važiuodavo 
atsistojęs. Tos unikalios rogu-
tės pakliuvo iš Alfonso Strolios 
namų, o priklausė šio linksmo 
vyro tėveliui Vincui Stroliai.

Šis vidutinis Pienagalio kaimo 
ūkininkas nuo prigimimo pa-
sižymėjo nepaprasta meile žir-
gams, pomėgiu greitai važiuoti. 
Tad nuolat laikydavo ne visai 
paprastą, darbinį, tačiau greitai 
bėgti gebantį arklį. 

Yra dalyvavęs ir Dusetose. 
Tačiau dar labiau žirgų lenkty-
nių ant ežerų tradicija suklestėjo 
sovietmetyje. Pirmosios lenkty-
nės vyko ant Rubikių ežero ledo, 
o štai vėliau žiemos lenktynių 
sostine tapo Svėdasai – ten pas-
kutinįjį sausio savaitgalį vykda-
vo zoninės atrankinės varžybos, 
kuriose geriausiai pasirodę kelių 
aplinkinių rajonų lenktynininkai 
pelnydavo teisę dalyvauti res-
publikinėse varžybose ant Sartų 
ežero prie Dusetų.

Augustas Kirdeikis ir jo nepra-

lenkiamoji kumelaitė Stirna, ne 
ką prastesniu žirgu lenktyniavo 
ir jo sūnus, bent po vieną lenkty-
ninį žirgą laikė beveik kiekvie-
nas ūkis – garbės reikalas, spor-
tinės žirgininkystės ir kultūros 
puoselėjimo supratimo vedini. 

Jonas Norvaišis su juodu mil-
žinu Navodčiku, iš Jeros ūkio 
Pilkauskas. Čia pirmą kartą į 
lenktynių trasa išriedėjo ir gar-
sioji žirgų mylėtoja Viktorija 
Jovarienė iš Užpalių. Paruoštoje 
angliškos mylios trasoje, pažy-
mėtoje sniego kupetaitėmis ir 
vėliavėlėmis, ant aukšto stiebo 
sovietinės Lietuvos vėliavą iš-
keldavo šeimininkas – Svėdasų 
kolūkio pirmininkas Vytautas 
Kovas, kažkas iš rajono tardavo 
žodį, darbo imdavosi sekretori-
atas, būdavo traukiami burtai, 
keli fizinės kultūros darbuotojai, 
mokytojai apsiginklavę chrono-
metrais fiksuodavo finišo liniją 
kertančiųjų lenktynininkų laiką. 
Buvo ir komentatorius, kuris 
kartais sausai, o kartais ir juo-
kelių įpindamas komentuodavo 
varžybų eigą.

Prisiminimas ežerų poezijos 
nepaprastas, kai Svėdasus už-
plūsdavo minios žmonių, bū-
riavosi aplink ežerą prie auto-
parduotuvių su produktais, ūžė 
užkandinėje, o vėliau jau links-
mi, smagūs iš autobusų stoties 
kietai prikimštais keleivių auto-
busais sugrįždavo namo. Žirgų 

lenktynės pranokdavo susirinku-
siųjų gausumu ir didžiausius at-
laidus. Veik kiekvienas miestelio 
gyventojas sulaukdavo svečių, 
tam išskirtiniam sekmadieniui 
ruošdavosi.

Pienagalio kaimo ūkininko Vinco Strolios lenktyninės rogutės 
saugomos Arklio muziejuje. 

Autoriaus nuotr.

Lenktynių įkarštis, pirmyn skrieja, visada tik laimėti siekdavęs Vincas Strolia. 

Žirgų lenktynės Svėdasuose, ant Alaušo ežero ledo. Paskutinis sausio sekmadienis apie 
1970 – ius. 

Viktorija Jovarienė su mylimu žirgu. 
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įvairūs

MOZAIKA

Patikimi, sertifikuoti 
nekilnojamo turto brokeriai 
– garantuoja sklandų Jūsų 

turto pardavimą. Vertinimas, 
nemokamos konsultacijos 

telefonu. Pasirinkite profesio-
nalumą – NTA 21 Amžius. 

Tel. (8-643) 23889.

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.

UAB Anykščių komunalinis ūkis
iNFORmUOJA

DARBO LAiKAS
ŠEŠtADiENiAiS

9.00 – 13.00 val. - pirtis moterims

15.00 – 21.00 val. - pirtis vyrams

9.00 – 13.00 val. ir 15.00 – 21.00 val. 
dušas, vonia

Pietūs - 13.00 -15.00 val.

NUO Š.m. SAUSiO 31 D. 
KEiČiASi PiRtiES DARBO LAiKAS

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

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.

2020 m. sausio 30 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 11-asis posėdis.
tARYBOS POSėDiS VYKS ANYKŠČiŲ RAJONO SAViVALDYBėS SALėJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2020 m. sausio 28 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a.  304 kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės 
internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt. 

Užsak. nr. 85

Anykščių rajono savivaldybė skelbia 
apie butų/gyvenamųjų namų pirkimą 

Anykščių rajone
Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo 

butų/gyvenamųjų namų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilno-
jamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės 
adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas – 
natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas /namas su pa-
togumais Anykščių rajone (smulkesnė informacija pateikiama pridedamame Būstų pirkimo sąlygų 
apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga 

pateikti iki 2020 m. vasario 11 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, 

aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2020-01-21). 
Užsak.nr. 86

Atestatą Nr. 212013, išduotą 
1998-06-20 Troškūnų vid. moky-
klos, laikyti negaliojančiu.

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties žemę Svėdasų sen. Mokės 
nuo 100 Eur už 1 ha.

Tel. (8-670) 72757.

Išnuomojamos patalpos įvairiai 
ūkinei - komercinei veiklai (gara-
žai, 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

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

Tel. (8-687) 38239.
 
Pjauna pavojingai augančius 

medžius, geni, smulkina šakas. 
Tvarko, valo miškus.

Tel. (8-644) 41260.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose 
su autokeltuvu, autokeltuvo pa-
slaugos iki 30 m.

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

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Legalizuok savo nuotekas! 
BNVĮ „Traidenis“, „August“, 
„Feliksnavis“, „Solido“. Kokybiškas 
montavimas. Specialistų patari-
mai. Sertifikatai. 

Tel. (8-644) 46794.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

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.

Nuoširdžiai dėkojame visam Anykščių ligoninės vidaus ligų 
skyriaus personalui, ypatingai gydytojui Ričardui LAPINSKUI 
ir medicinos vyr. slaugytojai Meilei KAMARAUSKIENEI už 
profesionalų ir nuoširdų darbą, bei betarpišką bendravimą.

Ramūnas STAPONAITIS ir Rima BUBINIENĖ

Eigulys miške užfiksavo itin 
retą reiškinį – ledo plaukus

Cukraus vatą ar ledo vilną pri-
menantį purų sniego darinį miš-
kininkai vadina ledo plaukais. Šis 
reiškinys susiformuoja esant vos 
kiek žemesnei nei 0 laipsnių oro 
temperatūrai. 

Ledo plaukus nuotraukose įam-
žinęs VĮ Valstybinių miškų urė-
dijos Šakių regioninio padalinio 
Plokščių girininkijos eigulys Au-
drius Martinkevičius pripažįsta, 
kad šį reiškinį per visą savo, kaip 
miškininko, karjerą yra matęs vos 
keletą kartų. Ir tik per pastaruosius 
dvejus metus – anksčiau to niekad 

nebuvo regėjęs.
„Norintiesiems savo akimis 

išvysti ledo plaukus, patarčiau į 
mišką užsukti tuomet, kai oro tem-
peratūra yra nukritusi kiek žemiau 
nulio, tačiau dar nėra sniego. Pa-
sidomėjęs, nuo ko susiformuoja 
šie smulkūs ledo plaukeliai, kurie 
pranyksta vos juos palietus ranka, 
sužinojau, kad tai – ne tik atitinka-
mos oro temperatūros ir drėgmės 
rezultatas. Ant mirusios lapuočių 
medienos, dažniausiai kritusių 
šakų, ledo plaukus suformuoja 
grybas Exidiopsis effusa“, - pasa-
koja A. Martinkevičius.

Šį reiškinį tyrę mokslininkai tei-
gia, kad, esant minusinei, nuliui ar-
timai temperatūrai, ant medžių su-
siformuoja ledo kristalai, kuriuos 
vėliau minėtasis grybelis paverčia 
plonyčiais, vos 0,01 milimetro 
skersmenį siekiančiais ledo plau-
kais. Teigiama, kad jie gali išaugti 
iki 2 metrų ilgio.

JAV iždo sekretorius pataria 
Gretai thunberg „eiti studijuoti“

JAV iždo sekretorius Stevenas 
Mnuchinas ketvirtadienį patarė 

klimato aktyvistei Gretai Thun-
berg, Pasaulio ekonomikos forume 
Davose labai kritiškai vertinusiai 
JAV politiką, studijuoti ekonomiką 
ir tik paskui dalyti pamokymus.

Paklaustas apie 17-metės švedės 
reikalavimą tuojau pat sustabdyti 
investicijas į iškastinį kurą, jis re-
porteriams atsakė: „Po to, kai eis 
ir studijuos ekonomiką koledže, ji 
galės grįžti ir mums tai aiškinti.“

Donaldo Trumpo administracija 
ir G. Thunberg nuo antradienio ne-
tiesiogiai kovoja Davoso forumo 
grupėse, bet organizatoriai pasirū-
pino, kad būtų išvengta bet kokių 
tiesioginių konfrontacijų.

Antradienį sakydamas kalbą Pa-

saulio ekonomikos forume, JAV 
prezidentas D. Trumpas, auditori-
joje sėdint G. Thunberg, piktai už-
sipuolė aplinkosaugos aktyvistus ir 
pavadino juos „amžinais pražūties 
pranašais“ bei „vakarykščių kvailų 
ateities pranašų įpėdiniais“.

Prieš išvykdamas iš šio slidinėji-
mo kurorto Šveicarijoje D. Trum-
pas sakė, kad jam būtų „patikę“ 
Davose susitikti su šia aktyviste, 
kurią žurnalas „Time“ pernai išrin-
ko „metų žmogumi“.

G. Thunberg po JAV prezidento 
kalbos griežtai pareiškė, kad dabar 
laikas panikuoti, nes „mūsų namai 
tebeliepsnoja“.

-Bns
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Vyr. redaktorė

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

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.

Mirus mylimam žmogui - vyrui ir tėveliui Antanui VIRBALUI, 
nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, 
bendradarbiams, Anykščių Šv. Mato  bažnyčios kunigams, 
Anykščių Šv. Mato parapijos MGR nariams, gydytojui - rea-
nimatologui A. Veličkai ir reanimacijos skyriaus personalui, 
giedotojams S. Janukėnui ir K. Grigaliūnui, kavinės „Viola“ 
kolektyvui.

Tegul Velionis ilsisi ramybėje, amžinai likdamas mūsų visų 
širdyse.

Liūdi žmona Bronė ir duktė Daiva su šeima

Baldų gamybos įmonei reika-
lingi baldų montuotojai ir dar-
buotojai statybos - remonto dar-
bams. 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 26 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

3 k. butą (4-as aukštas iš 5, su 
dideliu rūsiu) arba keičia į namą 
Anykščiuose arba aplink (iki 15 
km).

Tel. (8-671) 67664.

Butą su rūsiu Anykščiuose, 
Ramybės mikrorajone. 3 kam-
bariai, virtuvė. Butas vidinis. 
Tarpininkavimo paslaugos nedo-
mina.

Tel. (8-602) 92942. 

1 k. butą 1-ame aukšte. 
21 300 Eur.

Tel. (8-645) 36383.

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.

Kuras

Malkas. Skaldytas ir kaladėlė-
mis. Atveža.

Tel. (8-686) 43428.

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

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas. Turi sausesnių. Veža 
kaladėmis, skaldytas iki 9 erdvm., 
miškovežiu 30 erdvm. 

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-600) 28523.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. 

Tel. (8-604) 12810.

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

Namą arba sodybą Anykščių ra-
jone. Tinka ir vienkiemis. 

Tel. (8-600) 95020.

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Tekl. (8-670) 37592.

1 ar 2 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose. 

Tel. (8-670) 19303.

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

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-675)  63191.

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.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
 
Kita

Šaldiklį.
Tel. (8-698) 16712.

Paršus pjauti.
Tel. (8-604) 16375.

R.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

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.

Gyvuliai

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

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

Kita

Beržinį popiermedį ir įvairias 
malkas.

Tel. (8-678) 42646.
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Sausio 25 - 27 d. - jaunatis.

timotiejus, titas, Rimantas, 
Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.
šiandien

sausio 26 d.

sausio 27 d.
Angelė, Jogundas, Jogundė, 
Natalis, ilona, Anelė.

vardadieniai Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės 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

Vaikinas kompanijoje giriasi:
- Protą paveldėjau iš tėvo...
Vienas pasitikslina:
- Turbūt turi labai daug brolių ir se-

serų, su kuriais teko dalytis?

***
Dabartinių gydytojų negalima ly-

ginti su tais, kokie buvo anksčiau. Kai 
man buvo 18, jie visada prašydavo 
išsirengti. Kaip buvau 40-ies, turėda-
vau apnuoginti viršutinę kūno dalį. O 
dabar jie nori matyti tik liežuvį.

***
Vyras klausia padavėjo:
- Sakykite, kokį vyną galėtumėte 

pasiūlyti?
- Jūs su dama?
- Taip.
- Su ta, kuri nesenai nuėjo į tu-

aletą?
- Tikrai taip.
- Tada aš jūsų vietoje užsisaky-

čiau degtinės...

***
- Petrai, tavo eilė tostą sakyt.
- Kad nemoku aš tų tostų sakyt.
- Ė nu, nesilaužyk, sakyk.
- Nu gerai. Visi jūs gaidžiai ir 

debilai.
- Ką???
- Sakiau gi, kad nemoku...

Amiliutė džiaugiasi, kad 
pagaliau nebeliko vilkų

Gaudė miškas, dūmai kilo
staugė vilkas vidur šilo. 
Gąsdino jis bobutes
Apkabinusias kates. 

ūkininkai svėdasų, 
Dieve, net sakyt baisu,
Radiju Marijos gynės
nuo pilkųjų įžūlybės.

kur matyta, kur girdėta!
kad avelių tiek nudėta!
kiek ožkelių nudaigota
Pykta, verkta ir dejuota. 

krikšto sūnūs iš klaibūnų 
Ėjo net pas mero sūnų. 
O brolienė pas seniūną
skųstis buvo net nudūmus. 

Vyrai stengės kaip galėjo
Šiemet tris pilkius nudėjo. 
naktimis jie nemiegojo
Pro žiūronus vis spoksojo. 

Amiliutė net sukaitus
Padėką ant lapo raito
Už medžiotojų šaunumą
Triskat bus ,,Vivat“... iš krūmo.


