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Nostalgija miesto laikrodžiui neblėsta
Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Portalui anyksta.lt pasida-
linus socialiniuose tinkluose 
paviešinta prieš tris dešimtme-
čius daryta  fotografija, kurio-
je užfiksuota centrinė Anykš-
čių miesto aikštė, skaitytojus 
užplūdo nostalgiški jausmai – 
žmonės ragina į aikštę grąžinti 
anksčiau čia stovėjusį laikrodį.

Paragino nesižvalgyti į praeitį

„Nesakau, kad laikrodžio mies-
te nereikia. Gal jo ir reikia, kaž-
kur jis galėtų būti įmontuotas, bet 
kad vėl į aikštę grąžinti tokį patį 
– tikrai ne“, - reaguodama į ko-
mentarus, apie laikrodžio sugrą-
žinimą į centrinę miesto aikštę, 
sakė Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė.

Kai kurie anykštėnai norėtų, kad Anykščiuose Antano Baranausko aikštė atrodytų, kaip šioje prieš 
tris dešimtmečius darytoje fotografijoje.

Melagiai pakliuvo į nesėkmių 
ruožą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF) UAB 
„Atvirai“ žiniasklaidos priemonėms neskyrė finansavimo 2020-
iesiems metams. 

Fondui UAB „Atvirai“ pateikė 4 projektus, tačiau nei vienas iš 
jų net nebuvo vertinamas, nes šios bendrovės leidžiamas laikraš-
tis „Šilelis“ pričiuptas melavęs tiražą.  

Lietuvos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir au-
torių teisių politikos grupė, atlikusi laikraščio „Šilelis“ tiražo 
patikrinimą, nustatė, kad jis „padidintas“ tris kartus. Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas dėl klastojamo laikraščio ti-
ražo net nevertino UAB „Atvirai“ pateiktų projektų.

Besiskundžiantis, kad rašy-
dama apie „Šilelį“ „Anykš-
ta“ neklausia jo nuomonės, 
UAB „Atvirai“ direktorius 
Linas Bitvinskas, išgirdęs 
klausimą, dėstė, jog galėtų į 
jį atsakyti tik pasibaigus dar-
bo savaitei.

Svajonės

Svajoti yra gerai. Svajonės 
turėtų būti skatintina veikla. 
Gal net finansuojama ES lėšo-
mis. Kaip prevencinė priemo-
nė.

Nes kol svajoji – tol nedarai 
nieko blogo. 

Žinoma, daryti gera būtų kur 
kas geriau. Tačiau kurti gėriui 
gražių norų nepakanka. Tam 
reikia proto, tikslo ir valios.

Pasvajokim...

Kelionė. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius vasario 
2-4 dienomis lankysis Briuselyje. 
Ten jis vyksta Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje kvietimu. 
Mero darbotvarkėje nurodoma, 
kad Briuselyje jis dalyvaus įvai-
riuose susitikimuose. 

Pripažinimas. Kavarsko pa-
grindinė mokykla - daugiafunkcis 
centras pernai gruodį nacionali-
niu lygmeniu pripažinta „Aktyvia 
mokykla“. Dabar tokių mokyklų 
Anykščių rajone yra šešios. „Ak-
tyvi mokykla“ – mokykla, kurio-
je išskirtinis dėmesys skiriamas 
mokyklos bendruomenės fizinio 
aktyvumo skatinimui, kuriant fi-
ziniam aktyvumui palankią mo-
kyklos aplinką ir integruojant 
fizinį aktyvumą į kasdienį moky-
klos gyvenimą.

Darbas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija paskelbė 
atranką dalyvauti įgyvendinant 
Anykščių rajono savivaldybės 
2020 m. užimtumo didinimo 
programą. Numatoma, kad ter-
minuotus darbus dirbs apie 80 
ieškančių darbo asmenų. Termi-
nuotus darbus galės organizuoti 
Anykščių rajono savivaldybės 
teritorijoje veiklą vykdančios 
įmonės, įstaigos, organizacijos 
ir kitos organizacinės struktūros. 
Užimtumo tarnybos duomenimis, 
sausio 1 dieną Anykščių rajone 
buvo registruoti 1 tūkst. 719 be-
darbių.

Pasiūlymas. Anykščių rajono 
tarybos narys, konservatorius Ša-
rūnas Grigonis teigia, kad Anykš-
čių rajone reikalinga atidaryti na-
minių gyvūnėlių kapines. Anot 
jaunojo politiko, naminių gyvū-
nėlių kapinės yra „tikrai rajono 
gyventojams reikalingos“.

Rado. Sausio 30 d. apie 10.30 
val., Anykščių r., Kavarsko sen., 
rastas vyro kūnas (g. 1951 m.), 
gyv. Anykščių r., Kavarsko sen., 
be išorinių smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Kęstučio Tubio 
byla artėja prie 
pabaigos

Rekviem: 
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mokyklas

Kavarsko žydų 
istorijos takais – 
link naujos 
knygos

Rinkimuose 
daugiau įtakos 
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spektrasKęstučio Tubio byla artėja prie pabaigos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kitame buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžia-
mosios bylos teismo posėdyje bus perklausomi Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų padaryti įrašai.  

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai atskira nutartimi at-
metė besiginančios šalies prašymą išslaptinti dokumentą, kurio 
pagrindu 2018-ųjų rudenį pradėtas tuometinio Anykščių rajono 
vadovo K.Tubio persekiojimas. 

Bylą nagrinėjanti Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmų teisėja 
Monika Benetė „Anykštai“ sakė, 
kad teismas artimiausiame, vasa-
rio 10-ąją vyksiančiame K.Tubio 
bylos posėdyje, siūlo klausyti tik 
dar teisme neklausytus įrašus, o 
besiginančioji pusė pageidauja 
visų, prie bylos medžiagos pridė-
tų įrašų perklausos. 

Paskutinis iki šiol vykęs, sau-
sio 24-osios posėdis, kaip ir 
planuota, buvo uždaras. Jame 
išklausyti dviejų paskutinių liu-

dininkų - STT pareigūno Min-
daugo Ražausko bei advokato 
Justo Vilio parodymai. Teisinių 
paslaugų sutartį su Anykščių ra-
jono savivaldybe turintis J.Vilys, 
kaltinamojo K.Tubio sulaikymo 
dieną 2019-ųjų sausio 28-ąją, 
bendravo su anykštėnu Rimvydu 
Kugiu, kuriam per ikiteisminį 
tyrimą taip pat buvo pareikšti 
įtarimai. 

Baigus liudininkų parodymų 
klausimą byla persirito į kitą eta-
pą. Teisėja M.Benetė tikisi, kad 

byloje esančius įrašus pavyks 
perklausyti per vieną posėdį, o 
kitame, vasario 18-ąją vyksian-

čiame posėdyje jau bus galima 
atlikti kaltinamojo K.Tubio ap-
klausą. 

Artimiausias Kęstučio Tubio bylos teismo posėdis bus skirtas 
įrašų perklausymui. 

Padėtis. Italijos vyriausybė penk-
tadienį paskelbė šalyje nepaprastąją 
padėtį, siekdama paspartinti pasiruo-
šimus užkirsti kelią pavojingo naujo 
koronaviruso protrūkiui, kai Romo-
je buvo patvirtinti pirmieji užsikrė-
timo šia liga atvejai. Ketvirtadienį 
Italija informavo stabdanti visą oro 
susisiekimą su Kinija, patvirtinus, 
kad du šalyje atostogaujantys kinų 
turistai yra užsikrėtę koronavirusu, 
Kinijoje nusinešusiu jau mažiausiai 
213 žmonių gyvybių. Kinų pora yra 
izoliuota ir gydoma Romos Lazzaro 
Spallanzani infekcinių ligų institu-
te. Nepaprastoji padėtis, suteikian-
ti regiono valdžios pareigūnams 
ypatingų galių ir supaprastinanti 
įprastus formalumus, truks šešis 
mėnesius, skelbia italų žiniasklai-
da. Policija užantspaudavo miesto 
centre esančio viešbučio kambarį, 
kuriame buvo apsistojusi pora. Ki-
tiems su ta pačia grupe į Italiją at-
vykusiems kinų turistams atliekami 
tyrimai dėl viruso. Tyrimai paskirti 
ir tame pačiame viešbutyje dirban-
čiam 42 metų rumunui, sakoma ži-
niasklaidos pranešimuose. Pasaulio 
sveikatos organizacija ketvirtadienį 
paskelbė tarptautinio masto ekstre-
malią visuomenės sveikatai padėtį.

Radiacija. Avarijos ištiktoje Fu-
kušimos atominėje elektrinėje su-
sikaupęs radioaktyviomis medžia-
gomis užterštas vanduo turėtų būti 
išleistas į vandenyną arba išgarin-
tas, penktadienį Japonijos vyriausy-
bei rekomendavo ekspertų komisi-
ja. Šis pasiūlymas nėra privalomas. 
Komisija šį klausimą svarstė ilgiau 
kaip trejus metus, bet kuo toliau, 
tuo jis tampa opesnis, nes jėgainės 
komplekse jau stinga vietos užterš-
tam vandeniui laikyti. Praėjus jau 
beveik trejiems metams nuo žemės 
drebėjimo ir milžiniško cunamio 
sukeltos katastrofos, per kurią ben-
drovės „Tokyo Electric Power Co.“ 
(TEPCO) valdomoje Fukušimos 
1-ojoje atominėje elektrinėje išsi-
lydė trijų reaktorių aktyvioji masė, 
radioaktyvus vanduo tebesikaupia. 
Pagrindinis jo šaltinis yra sugedu-
siems reaktoriams aušinti naudoja-
mas vanduo, iš jų prasisunkiantis 
ir surenkamas į rezervuarus, kad 
nenutekėtų į vandenyną arba kur 
nors kitur. Vyriausybė tikriausiai 
tęs konsultacijas su vietos valdžia ir 
žvejais. Daugelis jų griežtai prieši-
nasi vandens išleidimui į jūrą. Ne-
aišku, kada gali būti priimtas koks 
nors sprendimas. Tikėtina, kad jo-
kio sprendimo šiuo opiu klausimu 
nebus priimta iki ateinančią vasarą 
Tokijuje vyksiančios olimpiados.

Dalysis. Jungtinės Valstijos to-
liau dalysis su Rusija žvalgybos 
informacija, turinčia padėti atremti 
su terorizmu susijusias grėsmes, 
duodamas interviu, kurio ištrau-
kų penktadienį paskelbė naujienų 
agentūra „Interfax“, sakė JAV am-
basadorius Maskvoje Johnas Sul-
livanas. „Jungtinės Valstijos itin 
rimtai vertina viską, kas kelia grės-
mę Amerikos ir Rusijos piliečių 
gyvybėms. Toliau perdavinėsime 
informaciją atitinkamoms Rusijos 
Federacijos tarnyboms, kad būtų 
apsaugotos nekaltų žmonių gyvy-
bės“, – pabrėžė diplomatas. Gruo-
džio pabaigoje buvo pranešta, kad 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas kalbėdamasis telefonu pa-
dėkojo JAV prezidentui Donaldui 
Trumpui už Amerikos specialiųjų 
tarnybų perduotą informaciją, padė-
jusią užkirsti kelią Rusijoje planuo-
tiems įvykdyti teroro aktams.

Dar vienas padegimas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, sausio 29 dieną, sudegė namas Surdaugių kaime 
(Traupio sen.). Įtariamas padegimas. Ugniagesiams apie gaisrą 
pranešta 22 val. 3 min. Atvykus ugniagesiams, namas jau degė 
atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs. 

Ugniagesiai savo pranešime 
nurodo, kad vandenį teko vežiotis 
iš tvenkinio, kuris yra už 2 kilo-
metrų nuo gaisravietės. Medinis 
namas sudegė. 

Sudegęs namas nebuvo nuolat 
gyvenamas, jį tvarkėsi vasaroto-

jai. Namo savininkai įtaria, kad 
jis buvo padegtas. Vakar, sausio 
31-ąją, ir Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
paskelbė, kad dėl galimo namo 
Surdaugių kaime padegimo pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.  

Dar degant namui traupiečiai 
pastebėjo netoli gaisro vietos, 
laukuose užklimpusį automobilį. 
Iškviesti policijos pareigūnai nu-
statė, kad automobilį vairavo ne 
mūsų rajono gyventojas, neturin-
tis vairuotojo pažymėjimo. 

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Reagavimo skyriaus virši-
ninkas Valdas Palionis „Anykštai“  
sakė, kad jis kol kas negali patvir-
tinti, jog įklimpęs automobilis bei 

gaisras siejasi tarpusavyje.    
Priminsime, jog prieš savai-

tę, sausio 24-ąją, buvo padegtos 
Raguvėlės vaikų dienos centro 
medinio pastato durys. Raguvė-
lėje didesnės nelaimės išvengta, 
nes suveikus pastato signaliza-
cijai, staigiai sureaguota, gaisras 
užgesintas, jam nespėjus apimti 
namo. Spėjama, kad Raguvėlėje 
„medinukas“ galėjo būti padegtas 
netyčia. 

Į Anykščius grįžo žaliosios 
rodyklės
Ketvirtadienį, sausio 30-ąją, prie Anykščių miesto šviesoforų 

vėl buvo prisuktos žaliosios rodyklės. Vairuotojai pirmosiomis 
žaliųjų rodyklių „darbo“ valandomis jų nepastebėjo, degant rau-
donam šviesoforo signalui nesuko į dešinę, o laukė, kol šviesofore 
užsidegs žalia šviesa.  

Praėjusių metų gruodžio 31-ąją 
Anykščių mieste buvo nuimtos šešios 
žaliosios rodyklės. Rodykles į mies-
tų gatves buvo nuspręstą grąžinti jau 
pirmosiomis šių metų dienomis, kai 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose pa-
didėjo automobilių kamščiai. 

Anykščiuose žaliosios rodyklės 
labiausiai buvo pasigesta „Maximos“ 
sankryžoje, iš A.Baranausko aikštės 

sukant į J.Biliūno gatvę. 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjo Algirdo Žalkausko teigi-
mu, žaliųjų rodyklių sukiojimas ra-
jono biudžetui nekainuos – rodykles 
nusuko ir prisuko komunalininkai, 
neprašydami papildomo užmokesčio 
už šį darbą.  

- ANYKŠTA

Nors žaliosios rodyklės grąžintos į Anykščių gatves, tačiau ne 
visi vairuotojai drįsta važiuoti - kai kurie laukia kol užsidegs 
žalias šviesoforo signalas.

Rinkimuose daugiau įtakos turės Panevėžys Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių-Panevėžio Seimo rinkimų vienmandatė apygarda 
pervadinta į Deltuvos šiaurinę apygardą. 2019 metų gruodžio 
mėnesį mūsų apygardoje gyveno 32 tūkst. 532 rinkėjai. Apygarda 
sudaryta iš 46 apylinkių – 35 Anykščių rajono ir 11 Panevėžio 
rajono. 

Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos pirmininkė Laura Matjošaitytė 
„Anykštai“ sakė, jog dalies rinki-
mų apygardų pavadinimai pakeis-
ti po to, kai pakeistos apygardų 
teritorijos. Lyginant su 2016-ųjų 
metų Seimo rinkimais, 2020-ai-
siais mūsų apygardoje renkant 
Seimo narį didesnį svorį įgaus 
Panevėžio rajono rinkėjai. Prie 
mūsų apygardos priskirta didelė 
(2331 rinkėjas) nauja Dembavos 
apylinkė. 

2016 metais Anykščių -Panevė-
žio apygardoje gyveno 32 tūkst. 

597 rinkėjai. Lietuvos rinkimų 
apygardų ribos prieš 2020-ųjų rin-
kimus perskirstytos siekiant aply-
ginti rinkėjų skaičių skirtingose 
apygardose. Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje ir po perskirstymo 
gyvena mažiau rinkėjų, nei vidu-
tiniškai vienoje Lietuvos rinkimų 
apygardoje.

Padidinus Panevėžio rajono 
svorį, Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje rinkimuose didės struktūras 
turinčių partijų įtaką. Neparti-
niam, Anykščių rajone žinomam 
asmeniui, pelnyti panevėžiečių 

simpatijas bus sudėtinga.
Iki 2012-ųjų metų Seimo rinki-

mų anykštėnai Seimo narį rinko su 
dalimi Kupiškio rajono gyventojų. 

2016 - aisiais Seimo rinkimus Anykščių - Panevėžio apygardoje 
laimėjo „valstietė“ Greta Kildišienė, o jai atsisakius mandato, 
2017 - aisiais pergalę šventė kitas „valstietis“ - Antanas Baura.
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Kalbės tik po darbo...

SRTRF iš viso nevertino 12 
projektų. „Įstatymų nustatyta 
tvarka dalis viešosios informaci-
jos rengėjų teiktų projektų (iš viso 
12 projektų) nedalyvavo konkur-
se, nes buvo arba pripažinti pa-
darę rimtą profesinį pažeidimą, 
arba juose buvo pateikta klaidinga 
informacija apie viešosios infor-
macijos rengėją ir/ar jo leidžiamų 
visuomenės informavimo priemo-
nių tiražus“ – skelbia SRTRF.

Apie SRTRF sprendimą, neskir-
ti UAB „Atvirai“ finansavimo, 
nuomonės paklausėme bendrovės 
direktorių Liną Bitvinską. „Susi-
tinkame penktadienį, po darbo, ir 
pakalbėsime. Anksčiau aš nega-
liu“ – „Anykštos“ žurnalistui tre-
čiadienio rytą atsakė L.Bitvinskas. 
„Anykštos“ redakcijoje korekto-
riumi dirbęs L.Bitvinskas puikiai 
žino, kad šeštadienio „Anykštos“ 
numeris į spaustuvę išsiunčiamas 
penktadienį, apie 17 valandą.  

Bus skirta bauda

Dėl melagingo laikraščio „Šile-
lis“ tiražo jo leidėjams bus skirta ir 
bauda pagal Administracinių nusi-
žengimų kodekso 135 straipsnio 3 
ir 5 dalis. Administracinių nusižen-
gimų protokolą turi teisę surašyti 
Kultūros ministerijos atstovas.

Priminsime, jog Lietuvos Res-
publikos Kultūros ministerijos 
Visuomenės informavimo ir au-
torių teisių politikos grupė, at-
likusi laikraščio „Šilelis“ tiražo 
patikrinimą, nustatė, kad „pa-
teiktos sąskaitos-faktūros rodo, 
kad  laikraštis tikrinimo periodu 
buvo spausdinamas 1000 egz. ti-
ražu. Taigi, laikraščio metrikoje 
nurodyti ir Kultūros ministerijai 
deklaruoti duomenys apie tiražą 
neatitinka tikrovės“. „Šilelis“ iki 
Kultūros ministerijos jų leidinio 
tiražo patikrinimo pradžios dekla-

ravo 3000 egz. tiražą, o prasidėjus 
patikrinimui sumažino iki 1400 
egz. Po Naujųjų metų „Šilelis“ 
metrikoje rašo 1200 egz. tiražą.  

Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos Visuomenės infor-
mavimo ir autorių teisių politikos 
grupės vadovas Deivydas Velkas 
„Anykštai“ sakė, jog kol kas „Ši-
lelio“ leidėjams bauda nėra skirta, 
nes dar vyksta procedūriniai da-
lykai. Tačiau, regis, neabejojama, 
kad bauda bus skirta.

Skundžiasi, kad  nėra 
kalbinamas 

Visuomenės informavimo eti-
kos komisija dėl „Anykštos“ lei-
dinių publikacijų sulaukė trijų 
L.Bitvinsko skundų. Viename iš 
skundų L.Bitvinskas aiškino, kad 
„Anykšta“ iškraipė faktus rašy-
dama apie „Šilelio“ darbuotojų 
išsilavinimą ir profesionalumą. 
Skunde jis nurodė pats esąs Lietu-
vos žurnalistų sąjungos nariu. 

Visuome-
nės informa-
vimo etikos 
k o m i s i j a i 
susirinkus į 
posėdį vie-
na jos narių 
pranešė, kad 
L.Bitvinskas 
net pačia-
me skunde 
meluoja – 
iš Lietuvos 
žurnalistų sąjungos jis buvo paša-
lintas bene prieš dešimt metų.

Kitų dviejų L.Bitvinsko skundų 
esmė, jog „Anykšta“ rašydama 
tekstus apie „Šilelį“, neklausia 
kritikuojamos pusės, t.y. „Šilelio“ 
atstovų nuomonės. 

Kaip jau minėjau, šį kartą 
L.Bitvinskas, išgirdęs „Anykš-
tos“ klausimą, pasiūlė susitikti 
penktadienį po darbo. „Ačiū ne. 
Viso gero. Jūs labai malonus“ - į 
„Anykštos“ klausimą apie tiražą 
klastojantį „Šilelį“ prieš Naujuo-

sius metus atsakęs L.Bitvinskas. 
Visuomenės informavimo eti-

kos komisijai žmogus skundžiasi, 
kad „Anykšta“ neklausia jo nuo-
monės, o kai nuomonės paklausia-
me – nešneka. 

Meluoti patinka, bet melagiais 
būti nenori...

Viename iš savo skundų Visuo-
menės informavimo etikos ko-
misijai L.Bitvinskas pateikė štai 
tokią „Anykštos“ citatą. „Tiesa, 
L.Bitvinskas savo skaitytojams 
neatskleidė, kokia esminė jo nepa-
sitenkinimo priežastis, kuri labai 
banali – kaip išsikapanoti iš savo 
paties melo. Laikraščio „Šilelis“ 
metrikoje rašomas melagingas 3000 
tiražas. „Šilelio“ tiražas padidintas 
keliais kartais ir jis neva lenkiąs 
„Anykštą“. 

Kol šis „Šilelio“ redaktoriaus 
skundas sulaukė nagrinėjimo eilės, 
Lietuvos Kultūros ministerija jau 
buvo pateikusi šio laikraščio tiražo 

patikrinimo išvadą. 
Iš kurios akivaizdžiai 
matyti, kad mundurą 
išsibalinti bandantys 
melagiai yra melagiai.

Visuomenės in-
formavimo etikos 
komisija baigė dvie-
jų L.Bitvinsko skun-
dų nagrinėjimą ir 
„Anykštai“ pateikė 
atsakymą. „Informuo-
jame, jog Visuomenės 

informavimo etikos komisija 2020-
01-14 posėdyje išnagrinėjo UAB 
„Atvirai“ skundus dėl Vidmanto 
Šmigelsko publikacijos „Apie „Ši-
lelio“ tiražą“ (anyksta.lt, 2019-
07-19; „Anykšta“, 2019-07-20) ir 
publikacijos „Savivaldybė pirks 
melavimo paslaugą?“ („Anykšta“, 
2019-08-13; anyksta.lt, 2019-09-
11) ir nusprendė, jog visuomenės 
informavimo etikos nuostatos gin-
čo publikacijose pažeistos nebuvo“ 
– „Anykštai“ pranešė Visuomenės 
informavimo etikos komisija.

užjaučia

Nepaguodžiamo liūdesio 
valandą, mirus Algimantui 
EIVAI, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems.

Kiaušagalio bendruomenės 
nariai

„...Visuomenės infor-
mavimo etikos komisijai 
susirinkus į posėdį viena 
jos narių pranešė, kad 
L.Bitvinskas net pačiame 
skunde meluoja – iš Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos 
jis buvo pašalintas bene 
prieš dešimt metų...“

Mirė Algimantas Eiva
Po sunkios ligos mirė Algimantas Eiva. Jam ėjo 82-ieji metai. 

A.Eiva yra buvęs Žviliūnų kolūkio pirmininku, Troškūnų tarybi-
nio ūkio direktoriumi, Nemeirių žemės ūkio bendrovės vadovu. 

Aštuntajame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje A.Eiva dirbo 
K.Štaro kolūkio pirmininko pava-
duotoju. Jo kolegomis buvo Petro 
Šostucha, dirbęs kolūkio vyriau-
siuoju agronomu, ir Rimantas Na-
vašinskas, buvęs kolūkio partijos 
sekretoriumi. P.Šostucha ir a.a. 
R.Navašinskas vėliau tapo kolū-
kių pirmininkais, buvo išrinkti į 
Anykščių rajono tarybą.

Su žmona, gydytoja Janina 
A.Eiva užaugino dvi dukras Jūra-
tę ir Snieguolę. Troškūnuose Ei-
vos puoselėjo pavyzdinę sodybą. 
Išėjęs į pensiją A.Eiva ūkininka-
vo. Sveikata jam rimčiau sušlu-
bavo prieš 80-ąjį gimtadienį.

P.Šostucha apie A.Eivą sakė, 
jog jis buvo „reiklus žmogus, 
tvirtas ūkininkas ir medžiotojas“.

Velionio bičiulis Rimantas Bi-
linskas išskyrė A.Eivos verslumą. 

„Kur jis dirbo, ten būtinai kažką 
statė. Žviliūnų kultūros namų ati-
daryme koncertavau su instituto 
kolektyvu. Žviliūnų kultūros na-
mai tada buvo geresni nei Anykš-
čių“- kalbėjo R.Bilinskas.

Jis prisiminė, kad kai vyko 
Anykščių profesinės mokyklos 
statybos, A.Eiva buvo statybos 
darbų vadovu, taip pat jis yra dir-
bęs įmonėje „Širvintų sėklos“.  

Apie 2000-uosius A.Eiva daž-
nai svečiuodavosi ir  „Anykštos“ 
redakcijoje. Redakcijoje tuo lai-
ku dirbo iš Troškūnų seniūnijos 
kilę Antanas Žemaitis ir Danie-
lius Binkys. Po tuo pačiu stogu 
kaip ir „Anykšta“ tuomet veikė 
R.Navašinsko vadovaujamas 
Valstybinės sėklų inspekcijos 
Anykščių padalinys. 

-ANYKŠTA

pro memoria

Ar baiminatės 
koronaviruso 
protrūkio 
Lietuvoje?

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
mero patarėjas, buvęs Anykščių 
ligoninės direktorius: 

- Vienas, kuris lankėsi Kinijoje, 
ketvirtadienį ir Anykščių rajono ta-
rybos posėdyje dalyvavo. Žodžiu, 
ryšių, kontaktų su kinais anykštė-
nai turėjo. Taigi, teorinė grėsmė 
yra.

Jonas BUZILIAUSKAS, 
Anykščių kultūros centro reži-
sierius: 

- Niekas neapsaugotas. Nežinia, 
kur tas virusas plėsis, tikėkimės, 
kad situacija bus suvaldyta. Ko-
ronavirusas ne pirma rimta grės-
mė pasauliui, bet iki šiol daugiau 
mažiau su problemomis buvo 
susitvarkyta. Rimtas čia dalykas, 
tikėkimės, kad pavyks išspręsti 
problemą.

Dalia Kri-ak:

- Žinoma, kad baisu... Kai pagal-
voji, kiek tos mūsų Lietuvėlės yra. 
Kažkaip abejonės kyla, kad mes 
tinkamai pasiruošę ekstremalioms 
situacijoms...

Dar jaunas. Pasitaisys...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
algų kultūros darbuotojams di-
dinimą valstybės ir savivaldy-
bės biudžeto lėšomis: 

„Kultūros ministras elgiasi 
chuliganiškai“.

Jungiam prie Anykščių ir 
sutvarkom!

Sigutis OBELEVIČIUS, apie 
Turto fondą: 

„Turto fondas – tai toks bala-
ganas, kai į jį kas patenka, tai ir 
stovi“.

Penkiapėdis jambas?

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių meras, rajono tary-
bos narys, apie mero pasakytus 
aforizmus: 

„Nenorėčiau tikėti, kad Kultū-
ros ministras chuliganas, o Turto 
fondas balaganas“.

Nebūna neskausmingų 
amputacijų...

Arūnas VILKONČIUS, 
Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklos direktorius, apie šios 
mokyklos prijungimą prie Mu-
zikos mokyklos: 

„Reikia tik, kad tas dalykas ne-
būtų skausmingas, kad nenuken-
tėtų ugdymas“.

Paminklas sukurtas 
farmacininkų užsakymu...

Romualdas INČIRAUSKAS, 
skulptorius, profesorius apie 
Anykščių paminklą Laisvei: 

„O dabar esantis paminklas 
kelia liūdesį, varo į depresiją, 
ypač tai jaučiama miesto švenčių 
metu“.

Būtų kartu su laikrodžiu 
išvežę

Vidmantas KAVALIAUS-
KAS, architektas, laikrodžio, 
stovėjusio A.Baranausko aikš-
tėje autorius, apie tai, kodėl ne-
gynė savo kūrinio:  

„Na, bet ką aš ten stovėsiu ap-
sikabinęs ir prisirišęs prie laikro-
džio, juoksis žmonės“.

Kažką naujo įteisino? 
Pražiopsojom...

Gabrielė GRIAUZDAITĖ-PA-
TUMSIENĖ, mero patarėja, apie 
Anykščių orientavimąsi į šeimas:  

„Stengsimės, kad Anykščiuose 
vykstančios veiklos apjungtų nuo 
mažiausių, paauglių iki vyresnių 
žmonių. Ta šeima – labai plati 
sąvoka“.
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spektras

Muziejininko Raimondo 
Guobio į dienos šviesą ištrauk-
ta nostalgiška fotografija, 
kurioje užfiksuota Anykščių 
miesto centrinė aikštė su joje 
stovinčiu laikrodžiu ir fonta-
nėliu, šiomis dienomis „sprog-
dina“ internetą. Po to, kai ši 
nuotrauka pasirodė portale 
anyksta.lt, po ja 
pasipylė daugy-
bė komentarų, 
kuriuose inter-
nautai ragina į 
A.Baranausko 
aikštę grąžinti 
šiuos sovietmetį 
menančius relik-
tus.

Ši tema – visai 
ne nauja, ji jau daugelį metų 
sklando tarp anykštėnų. Kai 
kuriems žmonėms nepatinka 
A.Baranausko aikštėje stovin-
tis paminklas Laisvei, kurio 
idėjos pradininkas buvęs 
Anykščių rajono meras, dabar 

Robertas ALEKSIEjūNAS

profesorius dr. Saulius Nefas. 
Žmonės dalijasi nuogirdomis, 
esą po miestą vaikštantys tu-
ristai, žvelgdami į šį paminklą, 
garsiai svarsto: „Gal čia taip 
reklamuojama Kalitos kalno 
slidinėjimo trasa? O gal čia 
disko metikas pavaizduotas?“.

Tautos balsas, žinoma, yra 
labai svarbus, tačiau profe-
sorius, metalo skulptorius 
Romualdas Inčirauskas viena-
me iš komentarų dėstė, kad su 
paminklu Laisvei viskas yra 
gerai, tačiau jam esą reikėtų 
paieškoti tinkamesnės vietos. 
Pavyzdžiui, ji galėtų stovėti 
geležinkelio stotyje. 

Antrindamas profesoriui, 
manau, kad paminklui Lais-
vei visai tiktų ir autobusų 
stoties prieigos. Tai - Laisvės 
simbolis, o būtent šia vertybe 
jau daugelį metų mėgaujasi 
autobusų stoties nuominin-
kai. Stoties pastato sienos jau 

pradėjo irti 
ir trupėti, 
o nuomi-
ninkams į 
tai tiesiog 
nusispjauti. 
jie laisvi 
nesirūpinti 
kurortinių 
Anykščių 
miesto 

„vartais“.
Dar internetinėje erdvėje  

buvo pasiūlymų paminklą Lais-
vei statyti Šventosios upėje, ten 
pat, kur pernai buvo pastaty-
ta kalėdinė eglė. Originalu, 
netikėta, o jazzu restoranas be 

problemų galėtų persivadinti į 
„Laisvės rezidenciją“.

Grįžtant prie laikrodžio te-
mos, panašu, kad nieko nebus 
– jis į A.Baranausko aikštę 
negrįš! Taip pasakė vyriau-
sioji miesto architektė Daiva 
Gasiūnienė, tačiau – paliko 
viltį, kad miestas ateityje gali 
turėti laikrodį. „Nesakau, kad 
laikrodžio mieste nereikia“, - 
sakė D.Gasiūnienė.

Šioje vietoje norėčiau su-
grįžti į 2016 metus ir priminti 
daugeliui jau turbūt pamirštą 
istoriją, kaip Anykščiuose 
buvo bandoma pakabinti naują 
laikrodį, tačiau tai tapo visišku 
nesusipratimu. Tuomet, nuša-
lintojo Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tu-
bio iniciatyva, 
elektroninis 
laikrodis buvo 
pakabintas 
virš Anykščių 
rajono savi-
valdybės pas-
tato įėjimo. 
Keisčiausia, 
kad jo paskir-
tis buvo ne 
tik rodyti laiką, bet ir tikrinti 
gyventojų budrumą.

„Vienas žmogus buvo atvy-
kęs į savivaldybę ir pasiūlė 
laikrodį pasikabinti nemoka-
mai. Kol jis kabės, stebėsime, 
ar laikrodis teisingai rodo, ar 
jis reikalingas, kokia žmonių 
reakcija. Tai daugiau dėl sa-
vireklamos. jei tai pasiteisins, 
per viešuosius pirkimus lai-
krodį įsigysime“, - „Anykštai“ 

prieš ketverius metus kalbėjo 
K.Tubis.

Žmonės buvo budrūs – pa-
stebėjo, kad naujasis laikrodis 
keistokai rodo datas, spėliojo, 
ar jis rodo ir oro drėgmę, gal 
net pieno riebumą... Gal tik 
vienintelė Marijona Fergizienė 
tuomet džiaugėsi, kad laukiant 
autobuso į sodus bus galima 
matyti laiką. Bet viskas po 
visuomenės kritikos lavinos 
baigėsi tuo, kad laikrodis buvo 
nukabintas ir jo mieste vėl 
nebeliko.

Rajono savivaldybės vado-
vams būtų kvaila neišgirsti 
tautos balso ir mieste neįrengti 
laikrodžio. Tas laikrodis galėtų 
nebūti labai prabangus ir 

tikslus, galėtų 
rodyti laiką net 
vėluodamas. 
juk Anykščiai -  
„lėtas miestas“, 
niekas dėl to 
tikrai nepyktų. 

O sugrąžinus 
laikrodį, būtų 
galima pagalvo-
ti ir apie kitus 
grąžintinus atri-

butus. Į miestą reikėtų grąžinti 
gazuoto vandens aparatus, 
šalia buvusių „Senukų“ – ledų 
kioską, kitapus gatvėje – spau-
dos kioską.

Būtų mano valia, į „Maxi-
mą“ grąžinčiau patį Artūrą 
Šajevičių. Lai, kaip senais 
gerais laikais, prekiauja len-
kiškomis kasetėmis. juk taip 
„Čia gera...“ sugrįžti į senus 
nostalgiškus laikus...

„...Galima pagalvoti 
ir apie kitus grąžintinus 
atributus. Į miestą reikėtų 
grąžinti gazuoto vandens 
aparatus, šalia buvusių 
„Senukų“ – ledų kioską, 
kitapus gatvėje – spaudos 
kioską...“

Nuo vasario šeimos pajus vaiko 
pinigų augimą iki 60 eurų (moka-
ma už praėjusi mėnesį), neįgalieji, 
senjorai jau sausį gavo ar dar gaus 
didesnes pensijas ir jų priemokas. 
Verslas gavo labai rimtas GPM 
mokesčio lengvatas neįgaliųjų 

įdarbinimui. Seimas taip pat nu-
sprendė kitais metais kompen-
suoti 10 proc. per krizę sumažintų 
valstybinių pensijų ir kitų išmokų 
nuo rugpjūčio be žmogaus prašy-
mo. Mažiausias pensijas gaunan-
tys senjorai, kurių visų gaunamų 

Tomas Tomilinas: Lietuvos gerovės 
idėja vis arčiau realybės
Prasibrovėme į pirmas vietas Europoje pagal vaikų skurdo 

mažėjimo pagreitį. Opozicija neturi argumentų, kurie paneig-
tų oficialius „Eurostat“ duomenis. Jie liudija ryškų pokytį ge-
rėjimo link.

2020 metų biudžete socialinėms reikmėms skirta rekordinė 
suma. Seime pagaliau imtasi mokesčių stambiam kapitalui, 
pradedamas kurti valstybinis bankas. Valdininkų skaičius per 
kadenciją sumažėjo 10 proc., o pensijos auga neregėtu greičiu. 

pensijų suma nuo sausio po indek-
savimo nesieks 257 eurų, vasarį 
sulauks papildomų priemokų. Dir-
busiems nuo liepos bus atnaujina-
mos pensijos ir už mėnesius nuo 
sausio iki pensijos atnaujinimo 
mėnesio bus išmokėta nepriemo-
ka. Teikti prašymo – nereikia. Nuo 
sausio 75 metų sulaukę senjorai, 
vaikai, gaus vaistus be jokių prie-
mokų, o nuo rugsėjo visi ikimo-
kyklinukai ir pirmokai gaus ne-
mokamą maitinimą. Daugiavaikės 
šeimos nuo vasario gaus 100 eurų 
vaiko pinigus, jau galioja „šeimos 
kortelė“. Didėja tikslinės kompen-
sacijos, šalpos pensijų bazė ir jos 
minimali riba. Auga visos sociali-
nės išmokos. 

Ženkliai didėja minimali alga, 
mažėja gyventojų pajamų mokes-
tis, tai reiškia, kad naują minima-
lią algą uždirbantis asmuo į ran-
kas gaus apie 41 eurus daugiau. 
Auganti minimali alga, vaiko pi-
nigai, didesnės pensijos daro tei-
giamą įtaką visų algų didėjimui. 
Smulkus verslas turi mokesnius 
klientus ir gali augti. Darbo už-
mokestis biudžetininkams didės 
didinant pareiginės algos bazinį 
dydį bei minimaliuosius parei-
ginės algos koeficientus A, B ir 
C lygio pareigybėms. Papildo-
mą padidėjimą pajus švietimo, 
sveikatos, kultūros darbuotojai, 
pareigūnai. Žinoma, daugumos 
žmonių algos augs tiek, kiek jas 
kels konkretus darbdavys, kiek iš-

sireikalaus konkreti profsąjunga, 
kiek rezultatų pasieks konkretus 
verslas. Valstybė daro visas pa-
stangas, kad žmonės kovotų dėl 
savo algų. Ar pernai jau skyrėte 
1 proc. savo sumokėto GPM jūsų 
profesinei sąjungai? Profsąjun-
gos – labai svarbus instrumentas 
siekiant didesnių atlyginimų. Tu-
rime padėti joms sustiprėti arba 
imtis iniciatyvos patys.

Sąlygos gerovės valstybei kur-
ti šiuo metu – idealios. BVP au-
gimas viršijo visus optimistinius 
lūkesčius, kainų augimas nera-
mina, bet yra normos ribose, ne-
darbas stabiliai mažas. Valstybės 
skola santykyje su BVP mažėjo 
ir valstybė kaupė rezervus juodai 
dienai. Kad ir ką sakytų opozici-
ja, tikriausiai nerasime geresnio 
įrodymo, kad pastaraisiais me-
tais ėjome teisingu keliu: Lie-
tuvos žmonės tampa vis laimin-
gesni. Pasak Lietuvos emocinio 
klimato tyrimo, daugiau nei 70 
proc. lietuvių yra laimingi. Tai 
geriausias paskutinio dešimtme-
čio rodiklis. Kartu su mažėjančia 
emigracija mes pamažu vaduo-
jamės iš negatyvo, kuris mus 
lydėjo daugelį metų. Vis daugiau 
žmonių jaučia, jog yra reikalin-
gi visuomenei, kad gali daryti 
poveikį visuomenės gyvenimui. 
Rūpinkimės vieni kitais ir pa-
sieksime tai, ko esame verti.

Užsak. Nr. 103 

Seimo narys Tomas Tomilinas ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis.

„...Nušalintojo Anykš-
čių rajono mero Kęstučio 
Tubio iniciatyva, elek-
troninis laikrodis buvo 
pakabintas virš Anykš-
čių rajono savivaldybės 
pastato įėjimo...“

Vetavo. Prezidentas Gitanas 
Nausėda penktadienį vetavo Civili-
nio turto konfiskavimo įstatymą dėl 
galimo prieštaravimo Konstitucijai. 
„Kitų valstybių pavyzdys rodo, kad 
griežtos prevencijos priemonės yra 
efektyvios. Tačiau civilinio turto 
konfiskavimo procedūra negali su-
daryti sąlygų pažeisti Konstituci-
joje įtvirtintų teisinės valstybės pa-
grindų ir žmogaus teisių“, – pabrėžė 
šalies vadovas. Kaip pranešė Prezi-
dentūra, G. Nausėda siūlo įstatymo 
pakeitimus, kurie išsaugo pamatinį 
įstatymo tikslą, bet mažina riziką, 
kad įstatymo nuostatos vėliau bus 
pripažintos nesuderinamomis su 
Konstitucija. Šalies vadovas įstaty-
mą Seimui grąžina su pataisa, kuria 
būtų atsisakoma įstatymo galiojimo 
atgal – nuo 2010 metų gruodžio 11 
dienos, pranešė Prezidentūra. Keisti 
siūlomą įstatymo nuostatą, įtvirti-
nančią galimybę pradėti civilinio 
turto konfiskavimo procedūrą, jeigu 
bent viena iš įstatyme įtvirtintų są-
lygų šiam procesui atsirado bet kada 
po 2010 metų gruodžio 11 dienos. 
Pagal prezidento siūlymą, įstatymas 
galės būti taikomas asmens po 2010 
metų įgytam turtui, bet turto kon-
fiskavimo pagrindai – jeigu asmuo 
bus įtariamas, kaltinamas, nuteistas 
ar atleistas nuo baudžiamosios atsa-
komybės už korupcinius ar organi-
zuotus nusikaltimus – turės atsirasti 
jau įsigaliojus šiam įstatymui.

Pabrangins. Baltarusijos antimo-
nopolinio reguliavimo ir prekybos 
ministerija penktadienį išleido po-
tvarkį dėl rusiškos naftos tranzito 
„Družba“ vamzdynu įkainių didini-
mo 6,6 proc. nuo vasario 1 dienos. 
Ministerijos pranešime pažymima, 
jog „tai – planinis įkainių didinimas“. 
Baltarusijos antimonopolinio regu-
liavimo ir prekybos ministras Vladi-
miras Koltovičius ketvirtadienį pri-
pažino, jog derybos su Rusija dėl to 
baigėsi be rezultatų, todėl „įsigalioja 
straipsnis instrukcijos, kuriuo vado-
vaujantis nustatoma naftos tranzito 
tarifų didinimo tvarka“. Penktadienį 
jo vadovaujama ministerija patiksli-
no, jog šie įkainiai perskaičiuojami 
vadovaujantis 2010 metais Rusijos 
ir Baltarusijos kartu suderinta meto-
diką dėl jų dydžio nustatymo. Neofi-
cialiais duomenimis, Baltarusija per 
šias derybas, kurios tęsėsi gerokai 
daugiau nei mėnesį, siekė rusiškos 
naftos tranzito paslaugų kainas kils-
telti 16,6 procento. Rusija tokį norą 
atmetė kaip nepagrįstą.

Žinia. Penktadienį įsilaužus į 
naujienų portalus kauno.diena.lt ir 
kaunas.kasvyksta.lt patalpinta mela-
ginga žinia apie koronavirusu neva 
užsikrėtusį JAV karininką. „Yra 
įsilaužimo atvejis į turinio valdymo 
sistemą. Kol kas sprendžiame, gili-
namės, kokiu būdu tai įvyko“, – BNS 
sakė „Kauno dienos“ direktorius Ta-
das Širvinskas. „Atvejis neeilinis. 
Bandymų esame tokių turėję panašių 
seniau, bet nėra buvę, kad kažkam 
pavyktų“, – sakė jis. T. Širvinskas 
teigė, kad melagiena buvo matoma 
apie dešimt minučių, ji pašalinta ir 
nepakilo iki pagrindinių pozicijų. 
Melagingos žinios autoriumi buvo 
įvardyta naujienų agentūra BNS. 
BNS tokios žinios neplatino, tarp 
jos naujienų tokio pranešimo nebu-
vo. Apie įvykį informuota Lietuvos 
kariuomenė, redakcija žada kreiptis 
ir į kitas valstybės institucijas. Pasak 
T. Širvinsko, naujiena buvo parašyta 
gana tikroviškai, tačiau įtarimų su-
kėlė kai kurie neatitikimai.

-BNS
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Rekviem: Puntuko brolio pasaka Rimantas VANAGAS

Kas gimė ir augo dešiniajame Šventosios krante, tam Puntuko 
brolis, tūkstantmečius kūpsojęs pavėsingoje aikštelėje ant smėlė-
tos kalvelės netoli iškalbingo, kilpomis susimazgiusio Plaštakio, 
išties buvo kaip brolis. 

Užuožerių, Pašventupio kaimų, o 
vėliau ir Žvejų gatvės vaikai bėgda-
vo pievelėn prie žaibo kardu pažen-
klinto akmens, norėdami pažaisti, 
ieškodami saugios užuovėjos lietu-
je, vėtroje. Įlipti į didžiąją eglę buvo 
didelė garbė! O kiek įsimylėjėlių 
porų čia slapčia susitikdavo! Ir kiek 
piemenėlių, susikrovę laužą, čia 
rankeles šildydavosi… Vieta visais 
atmenamais laikais buvo ypatinga, 
paslaptinga, turtinga ne tik samanų, 
baravykų, bet ir apaugusi pasakoji-
mais, legendomis.  

Antai Žvejų gatvės gyventoja Rita 
Juodelienė pamena, kaip sykį su 
keliolikos bičiulių kompanija prie 
Puntuko brolio kūrenę laužą, žiū-
rėję į romantiškai kylančias žiežir-
bas, ryškias vidurnakčio žvaigždes, 
dainavę. Netikėtai išgirdę šlamesį, 
žingsnius. Po akimirkos aikštelėje 
pasirodžiusi jauna šeimynėlė, vie-
nas vaikas džiugiai aiktelėjęs:

– Žiūrėk, mama, dvylika mėne-
sių!

Ir visiems buvę labai smagu, 
linksma – pasijutę kaip pasakų ka-

ralystėj…    
O šių eilučių autorius su švie-

sios atminties tolimojo plaukiojimo 
šturmanu Stasiu Šenavičium vieną 
tylią sekmadienio popietę prisėdo 
prie Puntuko brolio po šimtamete 
egle; aplinkui, sustoję glaudžiu ratu, 
lyg pilies kuorai kilo eglių bokštai. 
Buvo taip žalia, tylu, gaivu ir gera, 
kad nejučia Stasys, šiaip jau nemė-
gęs gražbylysčių, ištarė:

– Jauti? Mus saugo miško dva-
sios!

Ir tai buvo tik spektaklio pradžia! 
Netrukus, neatkreipusi dėmesio į du 
užsisvajojusius pakeleivius, nuo di-
džiosios eglės į pievelę nušoko vo-
veraitė. Apsidairė, pakraipė galvą, 
vikstelėjo uodegaite… ir, mudviem 
nespėjus nė mirktelėti, greta jos iš-
dygo antra voverė! 

Sulaikę kvėpavimą stebėjome, 
kas bus toliau. O voveraitės, lyg 
išgirdusios muzikos garsus, ėmė 
sutartinai šokti! Kaip linksmi vaike-
liai, o gal paiki įsimylėjėliai: staipė-
si viena prieš kitą, liuoksėjo trum-
pais žingsneliais, sukosi ratu… 

Tai buvo tikras gamtos stebuklas, 
kurio neįmanoma pamiršti.

Gaila, jį prisiminiau visai kito-
kioj aplinkoj. Ant kalvelės pūpsojo 
lyg ir tas pats akmuo (kaip liudija 
Regioninio parko greta įrengtas 
informacinis skydas – geologinis 
paminklas, rapakivis, giminingas 
Puntukui), bet aplink jį bolavo vien 
senųjų eglių kelmai, skridinys prie 
skridinio… Vietoj žalių kuorų – lyg 
košmariškam sapne – plynas lau-
kelis, kurio vidury lyg priekaištas 
kyšo pilka noselė… 

Dieve, kas ir kodėl nukirto šim-

Likę eglių kelmai liudija, kad medžiai buvo sveiki. Išskyrus 
vieną.        Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.

Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apmoka gyventojų, skambinančių į emocinę (psichologinę) pagalbą teikiančias tarnybas, skambučius ir iš 

dalies dengia tarnybų administravimo išlaidas. 

11 tarnybų dirba susijungusios į 5 linijas: Jaunimo, Vaikų, „Vilties“, Pagalbos moterims bei „Linija doverija“. Į visas linijas yra galimybė 
prisiskambinti iš fiksuoto ryšio ir iš mobiliojo ryšio operatorių „Bitė“, „Telia“ ir „Tele 2“.  

 Pozityvios tėvystės patarimai          Telefono numeris     Darbo laikas

                   „Tėvų linija“
            www.tevulinija.lt
 Konsultacijas dėl vaikų auklėjimo 
   teikia profesionalūs psichologai      8 800 900 12       I-V 17-21 val.

Daugiau informacijos http://www.klausau.lt

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-09-0002 
Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas 

socialines ir kitas paslaugas sistemos sukūrimas ir palaikymas“.  
Projektą įgyvendina VšĮ Anykščių jaunimo verslumo centras

 Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyba      Telefono numeris         Darbo laikas

  „Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt
 Emocinę paramą teikia savanoriai      8 800 28888       I-VII visą parą

  „Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
 Emocinę paramą teikia savanoriai      116 111       I-VII 11.00-23.00

 „Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
 Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai   116 123       I-VII visą parą

  „Pagalbos moterims linija“
 https://pagalbosmoterimslinija.lt/
 Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai   8 800 66366       I-VII visą parą

 „Linija Doverija“ (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba)
 Emocinę paramą teikia savanoriai – moksleiviai     8 800 77277      II-VI 16:00-20:00

tametes egles, kam jos galėjo už-
kliūti?!

Jeigu pjūklai sužviegė tik todėl, 
kad kažkam prireikė geros medie-
nos – teprasmenga jis skradžiai! 

Štai netolimuose Pesliuose augo 
milžiniška kepurėta pušis, tokia 
graži, tokia ypatinga – plačiai išsi-
kerojusi, gumbuota, vešli viršūnė 
lygi kaip stalas – kad jos nuotrau-
ka su aprašu atsidūrė net Bostono 
Lietuviškojoje enciklopedijoje, 
knygose ir žinynuose. Kol… apie 
1960-uosius šito gamtos unikumo 
nenukirto tamsus, godus kolūkietis 
– malkoms …

Nenorėčiau tikėti, kad panašiai 
atsitiko ir su kelių anykštėnų kartų 
pamiltomis Puntuko brolio eglė-
mis. Gal jos nuseno, susirgo? Ta-
čiau kelmai, išskyrus vieną, liudija 
sveikatą… O gal  galingieji medžiai 
tapo kliūtim kokiam nors būsimam 
keliui? 

Bet kuriuo atveju – gaila taip, lyg 
palaidojus artimą žmogų…

Prie Puntuko brolio iškirsti seni medžiai.
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Taryba didino algas ir reorganizavo 
mokyklas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienio, sausio 30-osios dienos Anykščių rajono tarybos 
posėdyje prisiekė nauja rajono tarybos narė, liberalė Irma Smals-
kienė. Ji Taryboje pakeitė Svėdasų seniūnu tapusį ir todėl mandato 
privalėjusį atsisakyti Saulių Rasalą. Jis tapo šeštuoju 2019-2023 
metų kadencijos Anykščių rajono tarybos nariu, kuris gavo darbą, 
nesuderinamą su buvimu Taryboje, ir todėl privalėjo atsisakyti de-
putato mandato. 

Tarybos posėdis buvęs paradoksalus, vienais sprendimais sujung-
tos įstaigos, tam kad būtų taupomos lėšos, kitais – didintos algos. 

Meras: „Kultūros ministras 
elgiasi chuliganiškai“

Anykščių rajono taryba pritarė, 
jog būtų pasirašytas papildomas 
susitarimas su Kultūros ministerija, 
kuriuo remiantis kultūros darbuo-
tojams 2020-aisiais būtų padidinti 
atlyginimai ne mažiau nei 10 proc. 
Kultūros darbuotojų algų didinimui 
būtų naudojamos valstybės ir savi-
valdybės biudžeto lėšos. 

Šį sprendimą Anykščių rajono ta-
rybai pristatė laikinoji savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir  komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė. Ji nurodė, 
kad 2016 metais keturiose Anykš-
čių rajono savivaldybės kultūros 
įstaigose dirbo 174 darbuotojai, o 
praėjusių metų gruodžio mėnesį – 
172 darbuotojai. 2016 metais buvo 
12,5 laisvų etatų, praėjusių metų 
gruodžio mėnesį neužimta buvo 
15,5 etato.

Buvęs Anykščių rajono meras, 
nepartinis Kęstutis Tubis dėstė, 
jog anksčiau buvo sakyta, kad sa-
vivaldybė laikysis taktikos mažinti 
kultūros darbuotojų etatų skaičių ir 
iš sutaupytų lėšų didins likusiems 
kultūros darbuotojams atlyginimus. 
A.Pajarskienė tikino, kad šiuo ke-
liu ir einama, pavyzdžiui, Kultūros 
centro skyriuose atsisakoma valyto-
jų etatų. 

Pasak rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus, kultūros darbuotojų etatų 
skaičius, ypač kaimuose, „nevisiš-
kai racionalus“. Tačiau, pasak mero, 
kaimuose sujungti kultūros centro 
padalinių darbuotojų ir biblioteki-
ninkų etatų negalima dėl skirtingų 
pareigybių pavaldumų bei skirtingų 
teisės aktų.  

„Kultūros ministras elgiasi chuli-
ganiškai. Mes priversti skirti 3 proc. 
Nekorektiškas ministro elgesys, bet 
dėl kultūros padarysim“ – piktinosi 
meras S.Obelevičius. „Ministras el-
giasi ne chuliganiškai, o kultūringai“ 
- merui nepritarė eksmeras K.Tubis.  
„Nėra kultūringa lįsti į svetimą kiše-
nę“ - savo požiūrį gynė meras. 

Meras ir eksmeras 
„apsipešiojo“

Anykščių rajono merui 
S.Obelevičiui ir jo pavaduotojui, 
socialdemokratui Dainiui Žiogeliui 
4 proc.  padidinti tarnybinės algos 
koeficientai. Vienas iš motyvų, ko-
dėl jiems didinamos algos, Anykš-
čiai yra kurortinės teritorijos statusą 
turintis miestas.

„O Komunalinio ūkio darbuo-
tojams irgi bus padidintos algos, 
nes jie prižiūri kurortinę teritori-
ją?“ - rajono vadovams „įkando“ 
buvęs Anykščių rajono meras K. 
Tubis, praėjusioje kadencijoje dir-
bęs su tuometiniu pavaduotoju 
S.Obelevičiumi. „Klausimas į „pie-
vas“, nes tai visai nesusiję dalykai“ 
- atsikirto S.Obelevičius.

Savivaldybės internetiniame pus-
lapyje skelbiama, kad 2019 metų 
III ketvirtį vidutinė Anykščių mero 
alga „ant popieriaus“ buvo 3892 eu-
rai, vicemero – 3088 eurai. 

Įžvelgė asmeninius interesus

Tarybai priimant sprendimą dėl 
Traupio, Debeikių ir Viešintų mo-
kyklų reorganizavimo į skyrius, 
K.Tubis iškėlė sąmokslo teoriją, jog 
Traupio pagrindinė mokykla taps 
Kavarsko pagrindinės mokyklos, 
o ne Troškūnų gimnazijos skyriu-
mi dėl S.Obelevičiaus asmeninio 
suinteresuotumo. Pasak K.Tubio, 
S.Obelevičius turi pamokas Traupio 
pagrindinėje mokykloje, o Kavars-
ko pagrindinei mokyklai vadovauja 
mero partietė, konservatorė  Loreta 
Daugėlienė.

Atsakyti į eksmero klausimą 
meras pavedė vicemerui. Mat, 
S.Obelevičius aiškino, kad jis nuo 
sprendimo dėl Traupio pagrindi-
nės mokyklos likimo apskritai yra 
nusišalinęs. Vicemeras D.Žiogelis 
aiškino, jog sprendimą, kurią reor-
ganizuojamą mokyklą kam priskir-
ti, lėmė geografija - dėl atstumo tarp 
mokyklų Viešintų mokykla priski-
riama Troškūnų gimnazijai, Debei-

kių mokykla - Svėdasų gimnazijai 
ir todėl Traupis liko Kavarskui.    

Traupio, Debeikių ir Viešintų pa-
grindinės mokyklos į pagrindinio 
ugdymo skyrius bus reorganizuotos 
nuo ateinančių mokslo metų. De-
beikių mokykloje šiais mokslo me-
tais yra 38 vaikai, ateinančiais bus 
41, Viešintų atitinkamai 43 ir 41, 
Traupio 33 ir 30. 

Ne tik algos, bet ir direktorių 
pavardės – konfidenciali infor-
macija

Anykščių rajono ligoninės direk-
toriui Audriui Vasiliauskui, Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorei Sonatai Steniu-
lienei bei Anykščių psichikos svei-
katos centro direktoriui Audroniui 
Gustui Anykščių rajono taryba pa-
didino atlyginimus. 

Kokia suma direktoriams didės 
atlyginimai – neaišku. Sprendimų 
projektai painūs. „1. Nustatyti vie-
šosios įstaigos Anykščių rajono sa-
vivaldybės ligoninės direktoriui A. 
V. mėnesinio darbo užmokesčio:1.1. 
pastoviąją dalį – (duomenys ne-
skelbtini) Eur;  1.2. maksimalų dydį 
– (duomenys neskelbtini) Eur.“ Nu-
rodoma, jog „vadovo pastovioji ir 
kintamoji atlyginimo dalis mokama 
iš įstaigos uždirbamų lėšų. Direkto-
riui A. V. mėnesinio darbo užmo-
kesčio maksimalus dydis padidėja 
(duomenys neskelbtini) Eur.“ - ra-
šoma sprendimo projekte dėl ligo-
ninės direktoriaus atlyginimo.

Valstybinių įstaigų vadovų ir 
darbuotojų atlyginimai skelbiami 
viešai, įstaigų internetiniuose pus-
lapiuose. O šį kartą rajono tarybai 
pateiktuose sprendimų projektuose 
ne tik nėra jokių direktorių algas 
iliustruojančių skaičių, bet nerašo-
mos net ir direktorių pavardės, tik 
inicialai.

Ričardo Sargūno benefisas

Anykščių rajono tarybos opozici-
jai priklausantis, vienintelis Darbo 
partijos atstovas Taryboje Ričardas 
Sargūnas ketvirtadienio posėdyje, 
ko gero, pasiekė pateiktų klausimų 
rekordą.

Jis klausimus uždavė daugiau nei 
pusei sprendimus pristačiusių val-
dininkų. Nemažai daliai klausimų 
pristatinėtųjų teko ne po vieną, o po 
kelis politiko klausimus. Visi kiti 
24 Anykščių rajono tarybos nariai 
kartu sudėjus klausė mažiau, nei 
R.Sargūnas.

R.Sargūnas domėjosi ne tik ele-
mentariais dalykais, bet ir globales-
niais. Pavyzdžiui, prieš balsuojant 
dėl Anykščių visuomenės sveikatos 
biuro 2019 metų veiklos ataskaitos, 
šios įstaigos vadovės Linos Pagalie-
nės klausė, ar toje Kinijos teritorijo-
je, kur siaučia korona virusas, nėra 
anykštėnų. 

 
Kūrybos ir dailės mokyklą 

jungia prie Muzikos mokyklos

Ketvirtadienį priimtas sprendi-
mas dėl Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos prijungimo prie Anykš-
čių muzikos mokyklos. Po jungtu-
vių bendras abiejų mokyklų darinys 
bus pavadintas Anykščių meno mo-
kykla.

Sprendime nurodoma, kad šiais 

Sausio 30-osios posėdyje prisiekė liberalė Irma Smalskienė.

metais Kūrybos ir dailės moky-
klą lanko 143 vaikai ir 9 suaugę, o 
Muzikos mokyklą – 185 vaikai ir 7 
suaugę. Po reorganizacijos bus atsi-
sakyta 3,4 etatų, per metus planuo-
jama sutaupyti 45 tūkst. 282 eurus.

K.Tubis rajono vadovų klausė, 
ar prieš reorganizaciją buvo orga-
nizuoti susitikimai su šių mokyklų 
kolektyvais. „Pas mane buvo atėję 
dailės mokyklos bendruomenės at-
stovai. Bendruomenė nenorėtų, kad 
mokykla būtų prijungta, bet supran-
ta, kad Lietuvoje tik kelios tokios 
mokyklos likę“ - eksmerui atsakė 
meras S.Obelevičius.

K.Tubis tikino, kad nedera bal-
suoti dėl mokyklų jungimo, jeigu 
rajono vadovų iniciatyva nebuvo 
reorganizacijos planas pristatytas 
mokyklų kolektyvams. 

Nuomonės apie Kūrybos ir dailės 
mokyklos jungtuves su Muzikos 
mokykla buvo paklausta ir abiejų 
įstaigų direktorių. Muzikos mo-
kyklos vadovė Kristina Vičinienė 
sakė, kad jos kolektyvas mokyklų 
jungimui neprieštarauja, o Kūrybos 
ir dailės mokyklos direktorius Arū-
nas Vilkončius, sakė, kad suprantąs, 
jog jungtuvių nepavyks išvengti. 
„Reikia tik, kad tas dalykas nebūtų 
skausmingas, kad nenukentėtų ug-
dymas“. - sakė A.Vilkončius.

Balsuojant dėl  Kūrybos ir dailės 
mokyklos prijungimo prie Muzikos 
mokyklos, rajono tarybos opozicija 
turėjo progą persiskaičiuoti. Už tai, 
kad sprendimas būtų atidėtas, bal-
savo penki Tarybos nariai – „dar-
bietis“ R.Sargūnas, K.Tubis bei jo 
komiteto sąrašo nariai Gediminas 
Kutka, Rita Juodiškienė ir Dangira 
Nefienė.  

 
Perėmė „profkės“ bendrabutį 

ir valgyklą

Buvusios Anykščių technologijos 
mokyklos bendrabutis ir valgykla 
nuo šiol bus Anykščių savivaldybės 
nuosavybė. Bendrabutis pastatytas 
1988 metais, valgykla - 1989 me-
tais.

Prieš balsuojant dėl šio turto per-
ėmimo savivaldybės nuosavybėn 
K.Tubis paklausė: „Ar rajono va-
dovai gali pasakyti, kiek suplanuota 
lėšų rajono biudžete šių pastatų iš-
laikymui?“ - paklausė K.Tubis. Jam 
atsakė savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja Audronė Savickienė, dėsty-
dama, kad perimamų pastatų išlai-
kymas 2020-aisiais Anykščių rajo-
no savivaldybei nieko nekainuos, 
nes yra nerealu, kad turto perdavi-

mo procesas šiais metais įvyks. 
Eksmeras K.Tubis ir meras 

S.Obelevičius diskutavo apie ben-
drabučio ir valgyklos perspekty-
vas. K.Tubis sakė, jog girdėjęs, kad 
bendrabutį nori įsigyti privatinin-
kai, todėl gal racionaliau jį būtų iš 
karto perduoti turto fondui. „Turto 
fondas – tai toks balaganas, kai į jį 
kas patenka, tai ir stovi. Girdisi, kad 
yra besidominčių ir tuo griūvančiu 
bendrabučiu, tačiau negali nusipirk-
ti dėl Turto fondo procedūrų“ - aiš-
kino S.Obelevičius. „Nenorėčiau 
tikėti, kad Kultūros ministras chu-
liganas, o Turto fondas balaganas“ 
- du mero aforizmus į vieną sujungė 
ir surimavo K.Tubis. 

Pasak S.Obelevičiaus, bendrabutį 
galbūt galėtų valdyti Anykščių ba-
seinas, jame būtų galima įrengti di-
džiulę konferencijų salę ir viešbutį. 
Pasak mero, Alantos technologijų ir 
verslo mokyklos, kurios padaliniu 
dabar yra Anykščių technologijos 
mokykla, direktorius Vladas Pus-
vaškis jam sakęs, kad už 400-600 
tūkst.eurų bendrabučio pastatą ga-
lėtų rekonstruoti mokyklos statybi-
ninkai. 

Pardavė senosios bibliotekos 
pastatą

Laikinasis savivaldybės admi-
nistracijos Statybos skyriaus ve-
dėjas Valentinas Vitkūnas Tarybos 
narius informavo apie daugiabu-
čių renovaciją. Jį papildęs meras 
S.Obelevičius kalbėjo, kad yra pro-
blemų dėl bankrutavusio „Anresto“ 
renovuotų namų draudimo. „Kaip 
bus su tų namų garantija?“ - klau-
sė R.Sargūnas. „Probleminis klau-
simas. Yra problema“ - kad gerai 
nebus, dėstė V.Vitkūnas.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė baigiantis posėdžiui 
pateikė informaciją apie esminius 
įvykius. Direktorė sakė, jog vyksta 
teisiniai ginčai dėl vadinamojo Tilto 
gatvės projekto - rangos darbų vie-
šųjų pirkimų konkurse antrąją vietą 
užėmusi įmonė konkurso rezultatus 
apskundė teismui. Pirmosios instan-
cijos teismas skundą atmetė, tačiau 
pareiškėjas iki vasario 3-osios dar 
gali pateikti apeliaciją aukštesnės 
instancijos teismui.

L.Kuliešaitė Tarybos narius in-
formavo, jog nekilnojamojo turto 
aukcione pavyko parduoti senąjį 
Anykščių bibliotekos pastatą. Už jį 
bus gauta 134 tūkst. eurų. Aukcio-
nuose parduoti dar keturi mažesni 
pastatai. 

Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė ir 
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkon-
čius taps tos pačios įstaigos darbuotojais. 
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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 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Snieguolė 
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. Laukiniai Vakarai 
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 Pabandom iš naujo 
N-14. 
00:10 Sesutės

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 Pelėdų karalystės 
sargai 
11:45 Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą 
13:25 Trys nindzės sugrįžta 
15:15 Švilpiko diena N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Anonimė N14. 
00:05 Tikra istorija 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 “Gnomai” N-7
13:40 “Kelionė po koledžus” 
N-7
15:10 “Princas ir aš” N-7
17:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Princesės dienoraš-
tis” N-7
21:50 “Atominė blondinė” 
N-14
00:10 “Bėdos kurorte” N-14 

(kart.)

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. Lazdijai (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Alytus. 
2019 m. 
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 čempi-
onatas. Juventus - Sintek-
Dzūkija. 
19:30 Pono Septimo restora-
nas N-7. 
21:20 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:25 “Antrininkas” N14. 
23:35 Pavojingas sandėris 
(k) N14. 
01:20 Neprašyti svečiai (k) 
N14. 

06:35 “Akloji” (k) 
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 “Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:25 “Džinas. Nepažintoji 
Italija” 
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 Normanas N14. 
23:20 Mano gyvenimo žuvis 
N-7. 
01:40 Tulpių karštinė (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (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 Lietuva mūsų lūpose. 
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 Stilius 
16:00 Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 
2020“. 
17:30 Veranda. 

17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Paparčiai. 2 d. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys 2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22:00 Pažaislio muzikos 
festivalis 2019. L. van 
Beethoven „Odė džiaugs-
mui“.
23:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Generolas N-14 (kart.).
01:15 Pabandom iš naujo 
N-14. (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 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Prakeikti”. N-7
11:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Baltieji lokiai. 
Gyvenimas ant plono ledo” 
N-7
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” 
20:00 “Gero vakaro šou”. 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Fenikso skrydis” N-7
00:20 “Džekas Ryčeris” 
N-14 (kart.)

07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pone prezidente” 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 Šelesto bylos N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Repšys. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Tyla. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:00 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.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
10:00 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:20 “Būrėja” 
14:00 “Tik tu ir aš” 
14:30 “Našlaitės” N-7. 
15:30 “Laukinis miestas” N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
\
17:40 “Paveldėtoja 3” 
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 Pražūtingos gelmės 
N14. 
00:45 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7

18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Visi mes žmonės”. 
20:30 “Prakeikti II”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Tamsos baikeris. 
Keršto demonas” N-14
23:50 “”Majų” baikerių klubas” 
N-14
01:05 “Makgaiveris” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k)
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” (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 Auksas N14. 
23:20 Pono Septimo restora-
nas (k) N-7. 
01:05 “Didžiojo sprogimo 
teorija” N-7. 

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” 
14:00 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Rivjera” (k) N-7. 
16:30 “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 Labas, mes Mileriai 
N14. 
23:15 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:10 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 „Untold Story“. Grupės 
„Colours of Bubbles“ ir Šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
koncertas. (kart.).
07:25 Prisiminkime. Antano 
Miškinio prieškario lyrika. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Gifu 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 

14:00 Po pamokų. (kart.).
14:15 „Dainų dainelė 2020“. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas 1 
17:05 Atėnė 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 Churchillis ir kino ma-
gnatas 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Paskutinė karalystė 2. 
N-14
23:30 Proto džiunglės. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (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 “Londono bulvaras” 
N-14
23:05 “Piramidė” S
00:55 “Svieto lygintojai” N-7

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 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
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 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
00.30 „Pavojingi jausmai” 
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trečiadienis 2020 02 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:00 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 ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Veranda. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
10:00 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 “Paveldėtoja 3” (k). 
11:50 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7. 
12:20 “Būrėja” 
13:30 “Tik tu ir aš” 
14:30 “Našlaitės” N-7. 
15:30 “Laukinis miestas” N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 “Paveldėtoja 3” 
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 Numeris 44 N14. 
01:15 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “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 “Prakeikti II”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Šaunus tėtukas” N-7
00:00 “”Majų” baikerių klubas” 
N-14

06:30 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:25 “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. 
13:30 “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 Majamio katastrofa N-7. 
22:50 Auksas (k) N14. 
01:05 “Didžiojo sprogimo 
teorija” N-7. 

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” 
14:00 “Sveiki atvykę į “Veiną””
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Rivjera” (k) N-7. 
16:30 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. Filipas 
Miuiras N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 „Čia – kinas“. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
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.).
14:50 Churchillis ir kino ma-
gnatas (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos 
16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas 1 

17:05 Dvynukės. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 Aštuntasis dešimtmetis 
20:10 Istorijos detektyvai. 
20:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Sombathėjaus „Falco“. 
23:00 Stambiu planu. (kart.).
23:55 Poezija. LRT aukso 
fondas.
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 “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 “Dešimtasis NBA de-
šimtmetis. 1 dalis”. 
21:30 “Dešimtasis NBA de-
šimtmetis. 2 dalis”. 

22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Pirėjo 
“Olympiacos”.
00:15 “Rouzvudas” 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 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
00.30 „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.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 

Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
10:00 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 “Paveldėtoja 3” (k). 
11:50 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7. 
12:20 “Būrėja” 
13:30 “Tik tu ir aš” 
14:30 “Našlaitės” N-7. 
15:30 “Laukinis miestas” N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 “Paveldėtoja 3” 
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 Mergina su drakono 
tatuiruote N14. 
01:35 Numeris 44 (k) N14. 

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 PREMJERA “Prakeikti 
II”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Blicas” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Blicas” N-14
00:00 “Majų” baikerių klubas” 
N-14

06:25 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:20 “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 “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 Įkalinti N14. 
22:55 Majamio katastrofa (k) 
N-7. 
00:40 “Didžiojo sprogimo teo-
rija” N-7. 

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” 
14:00 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Rivjera” (k) N-7. 
16:30 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. Seserų 
Mejer dvaras N14. 
23:10 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. „Shalosh“ 
(Izraelis). (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Tarp dalių (ne)plojama. 
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas 1 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. (kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias. 
(kart.).
13:10 Procesai. TV dokumen-
tikos kultūros apybraižų ciklas. 
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. (kart.).
14:55 Aštuntasis dešimtmetis 
(kart.).
15:35 Klausimėlis. (kart.).

15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Apolono vabaliukų is-
torijos 
16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas 1 
17:05 Dvynukės. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 8 dienos. Iki Mėnulio ir 
atgal 
20:10 Istorijos detektyvai. 
20:55 FIBA Čempionų lyga. 
Holono „UNET“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:00 Legendos. 
23:45 Mano tėviškė. Balys 
Sruoga. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Paskutinis iš Magikianų” 
(kart.) N-7
09:00 “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
18:30 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Kazanės “Unics” – 
Vilniaus “Rytas”.
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Auklė nakčiai” N-14
22:35 “Rouzvudas” N-7
23:35 “Svieto lygintojai” N-7
00:35 “Amerikiečiai” N-14

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 Lietuva tiesiogiai. 
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 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
00.30 „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.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
10:00 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 “Paveldėtoja 3” (k). 
11:50 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7. 
12:20 “Būrėja” 
13:30 “Tik tu ir aš” 
14:30 “Našlaitės” N-7. 
15:30 “Laukinis miestas” N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 “Paveldėtoja 3” 
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 Įsibrovimas N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Elena iš Avaloro” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo 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 II”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14
23:55 “Majų” baikerių klubas” 
N-14
01:10 “Makgaiveris” N-14

06:40 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:50 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:50 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:50 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:50 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:50 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 “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 Briliantinis planas N-7. 
23:15 Įkalinti (k) N14. 
01:05 “Didžiojo sprogimo 
teorija” N-7. 

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” 
14:00 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Rivjera” (k) N-7. 
16:30 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Garo galia N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:00 “Gyvenimo daina” N-7. 

 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 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Proto džiunglės. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. (kart.).
14:55 8 dienos. Iki Mėnulio ir 
atgal (kart.).
15:40 Po pamokų. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Apolono vabaliukų 

istorijos 
16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas 1 
17:05 Dvynukės. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
19:25 Kino istorija. 2000-ieji ir 
šie laikai 
20:10 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 3 minutės iki kino. 
Vaidybinį filmą „Tu išnyks-
ti“ pristato aktorė Monika 
Bičiūnaitė.
21:33 Elito kinas. Tu išnyksti. 
N-14. 
23:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Amerikos talentai” 
(kart.)
13:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
17:55 “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 “Dešimtasis NBA de-
šimtmetis. 3 dalis”. 
21:30 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Anadolu Efes” – 
Kauno “Žalgiris”.
23:45 “Rouzvudas” N-7
00:40 “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 Lietuva tiesiogiai. 
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 „Pone prezidente” 

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 Likimo ekspertai N-14. 
00:35 Tūkstantis ir viena nak-
tis. III dalis. Pakerėtoji N-14. 

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 

Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
10:00 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 “Paveldėtoja 3” (k). 
11:50 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7. 
12:20 “Būrėja” 
13:30 “Tik tu ir aš” 
14:30 “Našlaitės” N-7. 
15:30 “Laukinis miestas” N-7. 
16:30 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 Mirties troškimas N14. 
23:15 Išminuotojų būrys N14. 
01:50 Porininkai N14. 

06:25 “Keršytojų komanda” 
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 nepabėg-
si” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Liūtas karalius” N-7
21:15 “Geležinis žmogus 

3” N-7
00:05 “Jos neištikimybė” 
N-14

06:50 “CSI. Majamis” (k) 
N-7. 
07:45 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:50 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:50 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:50 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:50 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:50 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 “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 Baikeriai N14. 
23:45 Briliantinis planas (k) 
N-7. 
01:40 “Didžiojo sprogimo 
teorija” N-7. 

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” 
14:00 “Sveiki atvykę į 

“Veiną”” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Rivjera” (k) N-7. 
16:30 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 “Fargo” N14. 
23:05 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” N14. 
01:10 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
(kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Paparčiai. 2 d. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. (kart.).
14:55 Kino istorija. 2000-ieji 
ir šie laikai (kart.).
15:40 Vienas eilėraštis.
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos 

16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas 1 
17:05 Dvynukės. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:15 Vladas Garastas. 
Komandos Tėvas. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Vienas 
plius viena N-14. 
23:20 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo koncer-
tas.
00:25 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
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Infiltruoti” N-14
01:05 “Kalėdų karštligė 2” 

N-7

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 Lietuva tiesiogiai. 
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 „Pone prezidente” 



2020 m. vasario 1 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 02 08

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinant

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30 Tikroji Koko 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Nuo milžinų iki nykštu-
kų. Kraštutinumai gamtoje 
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 naciona-
l inė atranka. 
23:15 Ir štai atejo Poli 
N-14. 
00:45 Likimo ekspertai 
N-14. (kart.).

07:00 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” (k) 
07:25 “Zigis ir Ryklys” 
07:50 “Ogis ir tarakonai” 
08:10 “Neramūs ir triukš-
mingi” 

08:40 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:10 “Beprotiškos melo-
dijos” 
09:40 “Ponas Bynas” 
10:05 Bitės filmas 
11:50 Nepaprasta koman-
da 
13:35 Užsispyrusi blondinė 
N-7. 
15:30 Kelionė į Ameriką 
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lego Ninjago filmas 
21:35 Kultūristai N14. 
00:10 Magiškasis Maikas 
XXL S. 
 

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 “Mažoji undinėlė” 
13:35 “Baltuolė ir Rožytė” 
15:05 “Daktaras Dolitl is” 
N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 

19:30 “Uošvių nepasirink-
si”. N-7
21:00 “Kafarnaumas” N-14
23:40 “Žmogus žmogui – 
vilkas” S
01:20 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14 (kart.)

06:00 “Galiu rytoj” (k). 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 “Varom!” N-7. 
10:30 “Nepaprastos žmo-
gaus galimybės” 
11:35 “Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu” N-7. 
12:40 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Neptūnas - 
Juventus. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 
22:05 MANO HEROJUS 
Atpildas N14. 
00:15 AŠTRUS KINAS 
Tamsos angelas N14. 

06:25 “Akloji” (k) 
07:25 “Pragaro katytė” 
08:25 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patari-
mai” N-7. 
09:25 “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) 
21:00 Purpurinės upės. 
Paskutinė medžioklė N14. 
23:05 Beverli Hilso polici-
ninkas N-7. 
01:10 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Tarpukario 
Lietuvos modernizmo ar-
chitektūra. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 „Čia – kinas“. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
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 – vie-
na širdis“. 
16:15 Klausimėlis. 

16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys 2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių 
alėja. Žemės drebėjimas 
N-14. 
23:00 Lilo ir Innomine kon-
certas.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:20 “Rinkis gyvenimą”. 
06:30 “Candy Crush”. 
(kart.) N-7
07:30 “Jukono vyrai” 
(kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Prakeikti II”. N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Pingvinai gamtos 
spąstuose” N-7
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 “Marsietis” N-14

00:50 “X Faktorius”. N-7

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Rožė 
Parčevskytė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Vanda 
Mingailaitė-Tumėnienė. 
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 Komiko vakaras. 
N-7
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Melmanas. 
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“ Marija 
Pečkauskaitė-Šatri jos 
Ragana. 
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. Ž.Kropaitė. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

Rizikinga šventė

Ne vienas tarybiniais metais va-
sario 16-ąją gimęs ir tą dieną gimta-
dienį šventęs žmogus sulaukė KGB 
dėmesio. Tačiau, sakydavo, kad kai 
solenizantas „kagėbistams“ parody-
davo pasą – nuo jo „organai“ atsto-
davo. Tais, vasario 16-ąją gimusiais, 
neva, naudodavosi rezistentai - kom-
panijoje turint bent vieną gimusį 
vasario 16-ąją galima buvo beveik 
legaliai švęsti Nepriklausomybės 
dieną. 

Sausio 28-ąją gimusi ir dabartinė 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ligita Kuliešai-
tė. Tad gėlių tą dieną savivaldybės 
administracijoje turėjo sulaukti bent 
dvi darbuotojos. 

Tiesa, kai K.Tubio nebėra val-
džioje, gėlės (gal ir šampanas) sau-
sio 28-ąją savivaldybėje nebedvelkia 
akibrokštu ar juolab rezistencija. Na, 
bet kas gali žinoti, net santvarkos 
kartais keičiasi, o čia tik kadrai...

Prieš metus, sausio 28-ąją, Specialiųjų tyrimų tarnybos pa-
reigūnai sulaikė tuometinį Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį. 
Viena iš savivaldybės administracijos darbuotojų tą dieną turėjo 
jaustis nejaukiai, nes, įstaigoje tvyrant įtampai, šventė gimtadie-
nį. Ir, aišku, gavo gėlių. Šiais metais ta darbuotoja sausio 28-ąją 
šventė jubiliejų. 
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Kultūros taryba kūrė naujus šūkius ir 
diskutavo apie architektūrą Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Sausį posėdžiavusi Anykščių rajono savivaldybės Kultūros 
taryba diskutavo, kokiu šūkiu geriausiai būtų galima pristatyti 
Anykščius. 

Posėdyje taip pat  buvo svarstomi kultūros įstaigų prašymai 
įtraukti  jų organizuojamus renginius į Anykščių rajono tradici-
nių festivalių sąrašą, kalbėtasi apie tai, ką daryti su miesto medi-
ne architektūra.

Šūkį nori pradėti fraze „Čia 
gera...“

Siekdama vieningos 2020 me-
tais Anykščių rajone vyksiančių 
renginių komunikacijos koncepci-
jos, Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros taryba diskutavo apie 
tai, koks galėtų būti šių metų ra-
jono komunikacinis šūkis. Kultū-
ros tarybos pirmininkė, Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Pa-
tumsienė „Anykštai“ sakė, kad po-
sėdyje apsistota ties mintimi, kad 
Anykščiai yra į šeimą orientuotas 
miestas bei šūkiu „Čia gera...“.

Kaip šis šūkis galėtų užsibaigti, 
anot G.Griauzdaitės-Patumsienės, 
galutinai nenuspręsta. Teikti tokie 
pasiūlymai, kaip „Čia gera gyven-
ti“, „Čia gera kurti“ ir kiti.

Šūkį planuojama naudoti spau-
doje, lankstinukų leidyboje ir ki-
tur.

Anykščiuose bus laukiami ir 
viengungiai

Pasiteiravus, kaip turėtų jaus-
tis viengungiai, jei Anykščiai 
yra orientuojami išskirtinai į šei-
mas, Kultūros tarybos pirmininkė 
G.Griauzdaitė - Patumsienė kalbė-
jo: „Tokių žodžių, kad „šeimai“, 
mes nenaudojame. Stengsimės, 
kad Anykščiuose vykstančios 
veiklos apjungtų nuo mažiausių, 
paauglių iki vyresnių žmonių. Ta 

šeima – labai plati sąvoka. Tai gali 
būti ir anūkai, ir seneliai, galbūt 
pavieniai žmonės. Mes kalbėjo-
me, kad šeimos apibrėžimas gali 
turėti įvairių interpretacijų, bet 
kiek žmonių, tiek ir nuomonių. To 
neišvengsime. Jeigu bus kita for-
muluotė, kitai grupei gali nepatik-
ti. Mes nesikoncentruojame į ke-
lių žmonių būrelį, čia toks platus 
apibrėžimas ir tikrai tas šaukinys 
bus priimtinas ir visi Anykščiuose 
bus laukiami“.

Neabejoja komentatorių 
išradingumu

Kultūros tarybos pirmininkė 
G.Griauzdaitė-Patumsienė kiek 
suabejojo išgirdusi klausimą, ar 
komunikacinio šūkio negalėtų 
siūlyti ir patys anykštėnai.

„Net nežinau. Nebuvo tokio pa-
siūlymo. Sutikčiau, kad naujienų 
portalų komentatoriai būna labai 
išradingi ir galbūt galėtų pasiūlyti 
savo variantus“, - svarstė pašne-
kovė.

Šūkiai gyvenimo nepagerins

Anykštėnas, visuomenininkas 
Juozas Ratautas suabejojo, ar šū-
kis „Čia gera...“ tinkamiausias 
Anykščiams, ir rajono valdžiai 
pasiūlė alternatyvą – surengti gy-
ventojų apklausą ir išsiaiškinti jų 
poreikius bei lūkesčius.

„Kultūros taryboje nebaig-

tą svarstyti šūkį „Čia gera...“ 
„Anykštos“ portalas savo skai-
tytojus paragino jį pratęsti. Neti-
kėtai pamatėm, kad didžioji dalis 
komentatorių labai nusivylę ir 
neigiamai vertina gyventojų gali-
mybes čia geriau gyventi. Tai rim-
tas signalas! Galbūt, yra pasikar-
tojančių komentarų, galbūt - piktų 
komentatorių, galbūt... Rajono va-
dovams pravartu būtų komunika-
cijos priemonių pagalba arba pasi-
telkiant patarėjus pravesti, tarkim, 
blic apklausą, atsakant į klausimą: 
„Ko trūksta, kad čia būtų gera gy-
venti?“. Kankorėžiais, obuoliais 
ar bananais išdėlioti šūkiai tikrai 
nepagerins anykštėnų gyvenimo“, 
- komentavo J.Ratautas.

Mieste norima restauruoti 
medinius paminklus

Į Kultūros tarybos posėdį pa-
kviesta Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja, rajono 
vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė šios tarybos nariams 
papasakojo apie planus restau-
ruoti šalia SPA centro stovinčius 
keturis bei kelio Rubikių link 
stovinčius  tris medinės archi-
tektūros paminklus. Paminklai 
buvo sukurti 1974 – 1976 metais 
ir pastatyti Anykščių mieste. Šių 
kūrinių autoriai - Lietuvos tau-
todailininkas, profesionalus me-
džio drožėjas Vytautas Ulevičius, 
tautodailininkas, skulptorius Juo-
zas Lukauskas ir kt.

„2020-ieji metai yra paskelbti 
Tautodailės metais, todėl siūloma 
šiemet rengti tautodailininkų ple-
nerus. Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus nuomone, mieste 
nebereikia tęsti tos medinės archi-
tektūros tradicijų. Priėjome išva-
dą, kad miestas jau turi medinės 
architektūros paminklų. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad tos me-
dinės skulptūros buvo sukurtos 
gūdžiais tarybiniais metais, o tuo 
metu vykęs pleneras buvo drąsus. 
Skulptūrose vaizduojamas akmenį 
nešantis velnias, lietuvaitė su ka-
somis – tokie dalykai Tarybų Są-
jungoje nebuvo labai toleruojami. 
Skulptūros yra aukštos meninės 
vertės ir turi istorinę vertę. Žino-
ma, dar kartą reikėtų įvertinti jų 
meninę vertę, pasidomėti, kas yra 
tų medinių paminklų autoriai, gal-
būt net su jais pasikalbėti“,- sakė 
D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė pa-
sakojo, kad Anykščiuose šiemet  
planuojama surengti atvirąsias 
dirbtuves, kurių metu minėtos 
medinės skulptūros būtų restau-
ruojamos.

„Dirbtuves galėtų stebėti moks-
leiviai, visuomenė. Tai būtų atvi-
rosios restauracijos pamokos, 
edukacija. Tai būtų dviguba nauda 
– žmonės pamatytų patį restau-
racijos procesą bei būtų išsaugo-
tos medinės skulptūros“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Beje, Kultūros tarybos pirmi-
ninkė G.Griauzdaitė-Patumsienė 
sakė jau atlikusi preliminarią res-
tauratorių apklausą ir išsiaiškinu-
si, kad vienos medinės skulptū-
ros atnaujinimas kainuotų apie 3 
tūkst. eurų.

Išsiaiškino, kad konkursas 
yra ne festivalis

Į Kultūros tarybą kreipėsi 
Anykščių muzikos mokyklos bei 
Anykščių menų inkubatoriaus-
menų studijos vadovai su prašy-
mais įtraukti jų rengiamus rengi-
nius į tradicinių Anykščių rajono 
festivalių tinklelį.

„Anykščių muzikos mokykla 
prašė įtraukti net ne festivalį, o 
konkursą „Muzikinė akvarelė“. 
Mes nusprendėme, kad tai yra 
labai graži iniciatyva, kuri tęsiasi 
14 metų ir ją reikia ne tik palaiky-
ti, bet ir plėtoti. Mes siūlėme net 
šio konkurso viešinimą stiprinti, 
nes nelabai kas žino šio konkur-
so, nepavyksta pritraukti plačios 
auditorijos. Mūsų siūlymas buvo 
„Muzikinę akvarelę“  finansuoti iš 
kažkurios kitos biudžeto eilutės, 
nes tai nėra festivalis, o konkur-
sas“, - sakė G.Griauzdaitė- Pa-
tumsienė.

Anykščių menų inkubatoriaus-
menų studijos nuo 2015 metų 
rengiamas kūrybinių industrijų 
festivalis sulaukė palankesnio 
Kultūros tarybos vertinimo ir jį 
bus rekomenduojama įtraukti į 
tradicinių Anykščių rajono festi-
valių sąrašą.

Kultūros tarybos nariai 
stebina įžvalgumu

Kultūros tarybos pirmininkės 
G.Griauzdaitės-Patumsienės pa-
siteiravus, kaip ji vertina naujos 
kadencijos Kultūros tarybos dar-
bą, pašnekovė sakė: „Ne visada 
visi į Kultūros tarybos posėdžius 
susirenka, serga. Bet šiaip yra 
geranoriški ir raštu išreiškia savo 
nuomonę, pateikia kažkokius siū-
lymus. Sunku vertinti, kai rimtus 
turėjome tik du posėdžius, bet 
man atrodo, kad tie posėdžiai 
yra reikalingi, nes susirenka to-
kie kultūros žmonės, kurie turi ir 
patirties, ir savo nuomonę. Kai iš-
girsti jų įžvalgas, atrodo, kad pats 
apie tai net nepagalvotum“.

Kaimo kultūros įstaigose 
pasigenda vienybės

Su Kultūros tarybos pirminin-

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad medinės architek-
tūros paminklų mieste dau-
giau nebus statoma, o senieji 
ir vertingiausieji bus restau-
ruojami.

ke, Anykščių rajono mero pata-
rėja G.Griauzdaite-Patumsiene 
kalbėjomės tuo metu, kai Anykš-
čių rajono savivaldybėje jau nebe 
pirmą savaitę formuojamas 2020-
ųjų metų Anykščių rajono savi-
valdybės biudžetas. Kadangi prie 
biudžeto formavimo prisideda ir 
G.Griauzdaitė-Patumsienė, pa-
siteiravome, ar dėliojant naujojo 
biudžeto eilutes, taupant lėšas,  
nenumatoma nuskriausti rajono 
kultūros įstaigų, pavyzdžiui, op-
timizuoti rajono bibliotekos bei 
kultūros centro padalinių.

„Kalbų apie kažkokius dras-
tiškus uždarymus nebuvo. Kad 
reikia veiklą aktyvinti kaimo 
bendruomenėse, apie tai dažnai 
pakalbame. Norėtume matyti 
kaimuose susivienijusias ir kartu 
dirbančias bendruomenes bei bi-
bliotekos, kultūros centro padali-
nius. Ta veikla tuomet galbūt būtų 
efektyvesnė“, - „Anykštai“ sakė 
mero patarėja.

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkė, rajo-
no mero patarėja  Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė norėtų, kad 
prie rajono kultūrinio gyvenimo puoselėjimo aktyviau prisidėtų ir 
visuomeniniais pagrindais, be atlygio, dirbančios bendruomenės.

Anykštėnas Juozas Ratautas mano, kad net iš bananų sudėlioti 
šūkiai apie tai, kaip gera gyventi Anykščiuose, anykštėnų gyve-
nimo nepagerins.
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Kavarsko žydų istorijos takais – link 
naujos knygos Lina DAPKIENĖ

Sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų minėjimo die-
ną – Kavarske lankėsi svečiai iš Kauno: gidas istorikas Chaim‘as 
Bargman‘as, profesorius Aleksandras Vitkus bei Kauno visuome-
ninės organizacijos „Užuovėja ir viltis“ vadovas Valdas Valiūnas. 

Jie vyko į žydų sušaudymo vietas, lankėsi kapinėse, apžiūrėjo si-
nagogą. Surinktą medžiagą prof. A. Vitkus ir Ch. Bargman‘as pla-
nuoja panaudoti būsimoje knygoje „Holokaustas Aukštaitijoje“. 

Nėra nuorodos nuo kelio

Svečiai norėjo pamatyti žydų 
sušaudymo vietą, esančią Pum-
pučių kaime, Šventosios upės 
pakrantėje, tad, lydimi Kavars-
ko seniūnės Šarūnės Kalibataitės 
pajudėjo Ukmergės link ir ties 
elektros transformatorine pasuko į 
kairę nepažymėtu keliuku. 

Atsistojęs prie atminimo rody-
klės „Holokausto aukų kapai“, 
Chaim‘as Bargman‘as išsakė 
savo nuomonę, kad vertėtų įreng-
ti nuorodą nuo pagrindinio kelio: 
„Kodėl nėra jokios nuorodos nuo 

pagrindinio kelio? Kaip žmonėms 
rasti? Stulpas turėtų būti ten, kur 
prasideda servitutinis keliukas“.   

Gidas taip pat priminė, kad 
2002 metais Didžiosios Britanijos 
lordo Grenvilio Džanerio (Jan-
ner) iniciatyva daugiau kaip 200 
masinių žudynių vietose pastatyti 
trikampio formos akmeniniai stul-
pai, nurodantys atstumą ir kryptį į 
paminklo vietą.

Paminklą ties Pumpučiais 
pasiekia ne visi   

Dalį kelio svečiams teko eiti 

pėstute – mat servitutinis keliukas 
labai prastos būklės. Būtent dėl 
tos priežasties Ch. Bargman‘as, 
kiek paėjėjęs, toliau eiti atsisakė 
– juo labiau, kad jis čia yra buvęs 
anksčiau, o paupės šlaitai nepato-
gūs eiti vyresnio amžiaus ar sun-
kiau judantiems žmonėms. 

Nusileidusi kalniuku žemyn 
iki Šventosios upės, grupelė suko 
šiek tiek dešiniau ir už 30 metrų, 
prie pat medžių, pamatė paminklą, 
aptvertą tvora. Pagal duomenis, 
pateikiamus Holokausto Lietuvo-
je atlase (www.holocaustatlas.lt), 
Pumpučių kaime amžinojo poilsio 
atgulė daugiau nei 20 sušaudytų 
žydų, užkastų duobėje. 

Pasak kavarskiečio Rimanto Va-
ranavičiaus, atlase minimas tiktai 
vienas žudynių faktas šioje vietoje. 
Yra žinoma, kad čia, arba netolie-
se, buvo šaudomi žmonės atskiro-
mis grupėmis, užtat nėra duomenų, 
kiek iš viso yra aukų šioje vietoje.

Žydų žudynių vieta – slėnyje 

Svečiai pasuko į Budrių gatvę 
ir iš jos išvažiavę, maždaug už 
1–1,5 km nuo miestelio dešinė-
je stojo prie atminimo rodyklės 
„Holokausto aukų kapai“. Prie 
paminklo, esančio slėnyje, teko 
nusileisti laiptais. Aplinka aplink 
šį objektą, akivaizdu, tvarkoma 
– laiptai neapžėlę, nušluoti, vieta 
neapaugusi. Paminklu paženklinta 
žydų sušaudymo vieta. 

Ch. Bargman‘as jidiš ir hebrajų 
kalbomis perskaitė užrašą ir išver-
tė į lietuvių kalbą: „Šioje vietoje 
hitlerinių žudikų ir jų vietinių tal-
kininkų 1941 m. buvo nužudyti 
Kavarsko žydai – vyrai, moterys 
ir vaikai. Tebūnie šventas jų atmi-
nimas“. Lietuviškai ant paminklo 
galima perskaityti tik paskutinį 
sakinį. Ch. Bargman‘as vėl kons-
tatuoja – turėtų būti viskas pažo-
džiui užrašyta ir lietuviškai.  

Holokausto Lietuvoje atlase 
nurodomas aukų skaičius šiame 
slėnyje: 15–20 asmenų. Kaip tei-
gia R. Varanavičius, čia sušaudytų 
žmonių skaičius žinomas, pavar-
dės taip pat. „Sušaudytų vaikų čia 
nebuvo. Nužudytų žmonių palai-
kai perkelti į Kavarsko kapines. 
Yra paminklas. Ši vieta sulaukia 
daugiau dėmesio, nes yra pato-
gioje vietoje, tačiau mokyklos 
renginiams geriau tiktų vieta ties 
Pumpučiais, kur iš tikrųjų tebegu-
li nepaliestos aukos, laukiančios 
atminimo“, – pasakojo R. Varana-
vičius. 

Drauge keliavęs seniūnijos dar-
buotojas Pranas Tyla teigė prisi-
menantis, kad čia buvęs kitas pa-
minklas: „Buvo balta marmurinė 
lenta. „Nugalėtojo kolūkis“ 1967 
metais buvo pastatęs. Aš atsime-
nu, nes esu vietinis. Užrašai buvę 
tokie: „Čia palaidota 19 tarybinių 
piliečių, kuriuos 1941 m. sušaudė 
fašistiniai budeliai. Tegul ne visi 
herojai tie, kurie krito, – žuvu-
siems amžina šlovė“. 

Kapinėse – seni ir vienas 
naujesnis paminklas 

Į žydų kapines įeinama pro 
seną, betoninę, didingą vartų arką. 
Išlikusi ir didžioji dalis storos šių 
kapinių tvoros, kuri daugelyje vie-
tų sutrūkinėjusi ir apsamanojusi. 
Paminklų likučiai taip pat seniai 
apsamanoję, apžėlę, išvirtę ar net 
susilyginę su žeme. 

Pasak R. Varanavičiaus, pačių 
paminklinių akmenų su užrašais 
jau seniai nebėra, o vienintelis, 
apdaužytas akmuo dar guli ant 
žemės, kurį reikėtų pakelti, juo 
labiau, kad užrašą pavyko per-
skaityti. 

Vos įėjus į kapines, dėmesį pa-
traukė pakankamai naujas pamin-
klas, pastatytas nepriklausomybės 
pradžioje kartu su paminklais, 
ženklinančiais holokausto vietas. 
Prie jo nuskubėjęs Ch. Bargman‘as 
perskaitė hebrajiškus užrašus ir 
išvertė: „Lai būna šventas miru-
siųjų atminimas“. Dauguma šias 
kapines vadina „senosiomis“, o ir 
lietuviškas užrašas ant paminklo 
yra „Senosios žydų kapinės“.

(Nukelta į 14 psl.)

Žydų kapinėse Chaim‘as Bargman‘as komentuoja, koks turėtų 
būti lietuviškas užrašas ant paminklo.

Kavarske, Budrių gatvėje, yra išlikusi sinagoga, kurią taip pat apžiūrėjo atvykę svečiai.                Autorės nuotr.

Kaunietis gidas istorikas Chaim‘as Bargman‘as, drauge su svečiais iš Kauno, apžiūrėjo Kavarske 
Budrių gatvėje esančią sinagogą, kuri dabar priklausio privačiam asmeniui. Jos savininkas Regi-
mantas Kaveika pasirūpino, kad buvusiuose žydų maldos namuose atsirastų tų laikų fotografijos.

Profesorius Aleksandras Vitkus renka medžiagą, kurią panau-
dos rašydamas dviejų dalių knygą „Holokaustas Aukštaitijoje“.

Chaim’as Bargman’as ieško tėvynainių žūties pėdsakų.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Vyriausioji  architektė D. Ga-
siūnienė svarstė, kad šioje vietoje 
„įsijungė" žmonių nostalgija se-
niems laikams, ragino nesižval-
gyti į praeitį bei pažiūrėti, kaip 
miestų centrai yra tvarkomi visa-
me pasaulyje.

„Gyvenime yra dvi pusės – 
praeitis ir ateitis. Į kurią pusę 
žiūri, vadinasi, kitai rodai nuga-
rą. Reikia pasirinkti. Žmonėms, 
nesakau, kad daugumai, kažkaip 
nostalgija yra tai praeičiai. Gal 
dėl to, kad  tuo metu žmonės 
buvo geresnės sveikatos, jaunes-
ni. Siūlyčiau labiau žiūrėti į atei-
tį – kur link juda pasaulis, kaip 
viskas daroma. Šiaip tokių sim-
bolių šiais laikais nebestatoma, 
daugiau dirbama su erdve, kad 
ten būtų jauku būti, o ne žiūrėti į 
kažką“, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Paminklas Laisvei varo į 
depresiją

Komentatoriai siūlo laikrodį 
įrengti vietoje paminklo Laisvei, 
kuris buvo pastatytas buvusio 
Anykščių rajono mero Sauliaus 
Nefo iniciatyva. Skulptorius, 
profesorius Romualdas Inčiraus-
kas viename iš komentarų paste-
bėjo, kad paminklas Laisvei stovi 
netinkamoje vietoje, o laikrodis 
miestui yra reikalingas.

„Jis galėtų stovėti nuošaliau, 
pavyzdžiui, kapinėse ar kitoje su 
tremtimi ir tautos kančia susieto-
je vietoje, pavyzdžiui, geležin-
kelio stotyje ar panašiai. Miesto 
centre turėtų būt kažkas didin-
gesnio, iškilmingesnio, links-

Nostalgija miesto laikrodžiui neblėsta

mesnio, susieto su Anykščiais. 
O dabar esantis paminklas kelia 
liūdesį, varo į depresiją, ypač tai 
jaučiama miesto švenčių metu. 
O laikrodis tikrai tiktų, daugely-
je save gerbiančių miestų tai yra 
kaip būtinybė“, - pastebėjo pro-
fesorius R.Inčirauskas.

Palaiko idėją laikrodį įrengti 
prie autobusų stoties

Apie miesto laikrodį savo nuo-
monę išsakė ir buvęs Anykščių 
rajono meras Leonas Alesionka.

„Mano tėvas šitam laikrodžiui 
darė dekoratyvinį stogelį iš va-
rinės skardos. Tačiau tas pilnas 
plaukiojančių rūdžių vanduo ir 
nuo jų rudas paminklo apačios 
akmuo man nei nostalgijos, nei 
noro grąžinti į buvusią vietą ne-
kelia. O štai idėją pastatyti prie 
autobusų stoties palaikyčiau. Tik 
pačius laikrodžius reikėtų su-
kurti iš naujo, originalius. Kam 
kartoti kitus miestelius?“, - sakė 
L.Alesionka.

Diskusijos apie laikrodžio 
sugrąžinimą – nesąmonės

Prieš tris dešimtmečius darytą 
Anykščių miesto centrinės aikš-
tės nuotrauką į socialinius tinklus 
įkėlęs muziejininkas Raimondas 
Guobis, paklaustas, ar reikėtų į 
aikštę grąžinti laikrodį, kalbėjo: 
„Nežinau, gal jo ir reikia, tik ne 
toje pačioje vietoje. Aikštė jau 
sutvarkyta, kam diskutuoti kaž-
kokias nesąmones“.

R.Guobis sakė, kad pats, vaikš-
čiodamas Anykščių miesto gatvė-
mis, laikrodžio nepasigenda.

„Kai būnu Vilniuje ir matau 
tuos gražius laikrodžius, man vi-
sai gražu. Galvoju, kad laikrodį 
kur nors mieste galėtų pakabinti 
kokia nors privati kompanija – 
tai būtų ir gražu, ir smagu“.

Buvęs rajono meras apgavo

Vienas iš Anykščių miesto lai-
krodžio projektuotojų, architek-
tas Vidmantas Kavaliauskas pri-
siminė, kad iš centrinės miesto 
aikštės išmontuotą laikrodį buvo 
planuota statyti kitoje vietoje.

„Buvęs Anykščių rajono me-
ras Saulius Nefas apgavo. Sakė, 
kad iš aikštės išmontuotą laikrodį 
pastatys kitur, prašė surasti vietą, 
buvo kalbama, kad laikrodį būtų 
galima pastatyti prie autobusų 
stoties ar kažkur miesto centre, 
bet taip ir liko. Komunalininkai 
laikrodį išmontavo ir numetė pa-
tvory“, - kalbėjo V.Kavaliauskas.

Netiki, kad iš laikrodžio kas 
nors likę

Architektas pasakojo, kad apie 

išmontuotą laikrodį ne kartą tei-
ravosi UAB Anykščių komunali-
nis ūkis direktoriaus Kazio Šapo-
kos, tačiau tiesaus atsakymo, kur 
dabar jis galėtų būti, nesulaukė.

„Prieš kelias dienas buvau su-
sitikęs UAB Anykščių komuna-
linis ūkis direktorių K. Šapoką 
ir paprašiau pasidomėti, gal tas 
laikrodis dar kažkur yra pas juos.  
Kreipiausi dėl to į jį ir seniau. 
Sakė žiūrėjom, bet nėra. Bet ten 
iš vario keturios detalės, laikiu-
sios laikrodžio kepurę, svėrė ti-
krai apie 20 kilogramų. Tai bran-
gūs dalykai, dar buvo ir bronzos, 
todėl mažai tikiu, kad kažkas 
likę. Aš pats važiavau į Gruziją 
akmenų, kad  išpjautų. Daug įdė-
ta darbo. Gaila gaila...“, - kalbėjo 
V.Kavaliauskas.

Siūlė dėl laikrodžio 
išsaugojimo kovoti

Architektas V.Kavaliauskas 
pasakojo, kad Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė anksčiau jam yra sa-
kiusi, kad jis be reikalo nekovojo 
dėl miesto laikrodžio išsaugojimo. 

„Na, bet ką aš ten stovėsiu ap-
sikabinęs ir prisirišęs prie laikro-
džio, juoksis žmonės“, - kalbėjo 
V.Kavaliauskas.

Architektas pasakojo, kad įren-
giant miesto laikrodį tarp „Pun-
tuko“ viešbučio ir miesto aikštės 
yra įrengta šachta su varikliais.

„Taip nesiskaityti su investici-
jomis...“, - piktinosi architektas.

Laikrodį pakeitė paminklas

Kada tiksliai Anykščiuose 
buvo pastatytas miesto laikrodis, 
niekaip negalėjo prisiminti nei 
Anykščių rajono savivaldybės 
architektai, nei muziejininkai. 
Architekto V.Kavaliausko duo-
menimis, miesto laikrodis aikštė-
je laiką pradėjo skaičiuoti 1987-
1988 metais.

Vietoje išmontuoto miesto lai-
krodžio 2002 metų rugsėjo 19 
dieną buvo atidengtas paminklas 
Laisvei, kurio autorius yra skulp-
torius Vladas Vildžiūnas. Pamin-
klas pastatytas greta tos vietos, 
kur sovietinės okupacijos metais 
buvo išniekinami nukautųjų par-
tizanų kūnai.

balsai internete (anyksta.lt):

Faktas !:„Kai naikino tą laikrodį su fontanu, žadėjo, kad jį perkels prie stoties ir jis veiks kaip veikęs. Nepadarė. 
Apgavo. Tačiau tai galima padaryti ir dabar. Manau biznieriai galėtų susimesti ir Anykščius papuošti. A ne?“

Juozas: „Galima Šventosios upėje ką nors suprojektuoti dėl miesto papuošimo. Manau, kultūros taryba pritartų 
tokiam projektui, kaip ir buvusios Kalėdinės eglės projektui“.

X - man: „Po šitiek metų tikrai vėl būtų smagu pamatyti Anykščiuose laikrodį, stovintį baseinėlio viduryje. Ir 
nesvarbu, ar tiksliai laiką rodytų jo visi keturi laikrodžiai, ar kaip liaudyje sakoma: „pieno riebumą“. Svarbu, kad 
jis būtų panašiai toks, koks ir buvo trisdešimt metų atgal. Autentiškas, koks ir užfiksuotas pono Raimondo Guobio 
nuotraukoje. Kiekvienu kartu tai išvydus, kažkiek atrodytų, kad grįžome laiku visus tris dešimtmečius, nors tos de-
šimtys iš tikro jau praėjo. Ėch, ta nostalgija, nostalgija“.

Cha:„Fontanėlis gal ir nieko, bet jau laikrodis, tai baisus, kur jūs matot tą grožį iš tokio laikrodžio - spėju 99% , 
kad dar ir laiko nerodė. Ir kam dabar jis labai reikalingas – dauguma telefonus su laikrodžiu turi. Ir dar norėtumėt 
grįžti į tuos varganus, propagandinius, savo nuomonės negalinčius sakyti, uždarytom sienom, kai keliauti buvo 
beveik neįmanoma, laikus- tikrai nei už ką“.

QJuozas: „Šiais metais rajono kultūros taryba kalbėjo apie miesto mažosios architektūros elementus. Galima 
pasidžiaugti, kad gerb. Savivaldybės architektūros skyriaus Vedėja neatmeta galimybės dėl miesto laikrodžio pa-
statymo. Mano nuomone pasiūlymas pastatyti miesto laikrodį arčiau autobusų stoties visai geras. Manau reikėtų 
šią minti aptarti su Anykščių vadovo klubo prezidentu, kuris teikia mero patarėjo paslaugas savivaldybėje. Kartu 
su verslininkais, kurie investuotų į savivaldybės viešą projektą, galėtume prasukti puikų biznelį, netgi ir virš upės 
vagos! Siūlau ir kviečiu visus, ypač Pasaulio Anykštėnų bendriją labiau aktualizuoti šią idėją. ŽINAU, kad savi-
valdybė tikrai turi biudžete tam numatytų lėšų, tik ne visada turi gerų idėjų, kur tas lėšas panaudoti. Taigi siūlau 
nesnausti!“

WOW!: „A tai pilies statybai jau kapiec? Visiškai? O idėja vietoje plieninio „penikso“ statyti laikrodį visai įdo-
mi. Akmeninio postamento su datomis nereikia keisti. Ant jo tiktų užkelti laikrodį su kurantais ir pavadinti „Laisvės 
laikrodžiu“. Darom?“

Nostalgyja: „Kada atkursit gražų fontaną kur galėtų maudytis taikos balandžiai ir vaikai, o laikrodis žėrėtų įvai-
rioms spalvomis, laiką praneštų dar ir varpų dūžiai visi žavėtųs, džiaugtųsi, sėdėtų žmonės ant suoliukų ir džiaugtųs 
gyvenimu, kuris duotas vieną kartą, juk su saule ne gyvensim nei vienas“. (Kalba netaisyta – red. past.)

Prie Anykščių miesto centre pastatyto skulptoriaus Vlado Vil-
džiūno paminklo „Laisvei“ vyksta daugelis Anykščių švenčių.

Architektas Vidmantas Ka-
valiauskas abejoja, kad prieš 
18 metų  išmontuotas miesto 
laikrodis gali būti išlikęs.

Muziejininkas Raimondas 
Guobis teigia, kad diskutuoti 
apie laikrodžio sugrąžinimą 
į Antano Baranausko aikštę 
yra „nesąmonė“.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras Leonas Alesionka mano, 
kad laikrodžiui tinkamiausia 
vieta būtų autobusų stotis.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė tokio pačio laikrodžio 
sugrąžinimui nepritaria.

Skulptorius, profesorius Ro-
mualdas Inčirauskas teigia, 
kad laikrodis save gerbian-
čiam miestui yra  būtinybė.

AMC nuotr.
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įvairūs

MOZAIKA

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.

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja 
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2020 m. vasario 6 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Nuoma

Išsinuomotų 2-3 kambarių butą 
ar dalį namo Anykščiuose ar ra-
jone.

Tel. (8-620) 55394.

Išnuomojamos patalpos įvairiai 
ūkinei - komercinei veiklai (gara-
žai, ofisai ir kita) Troškūnų g. 1, 
Anykščiai.

Tel. (8-674) 13702.

Dovanoja

Spintą ir sekciją.
Tel. (8-600) 69646.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Katilų, šilumos siurblių montavi-
mas ir kt. santechnikos darbai. 

Tel. (8-612) 01313.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-646) 19349. 

Melioracijos sistemų įrengimas, 
remontas. Tvenkinių kasimas, va-
lymas. Aplinkos tvarkymas, kelių 
remontas, kiti žemės darbai. 

Tel. (8-698) 86641.

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.

(Atkelta iš 12 psl.)

Vertingi kavarskiečio 
patikslinimai 

Anksčiau buvo manoma, kad 
šalia Budrių kelio yra senosios Ka-
varsko žydų kapinės (būtent tos, 
esančios už betoninės arkos), o šali-
mais, už Laisvamanių kapinių, taip 
pat palaidoti nužudyti Kavarsko 
žydai. Visi likusieji Kavarsko žydai 
buvo nuvaryti į Pivonijos šilą prie 
Ukmergės, kur buvo nužudyti.    

Pasak kavarskiečio R. Varanavi-
čiaus, Kavarske yra dvejos žydų ka-
pinės, tačiau verta patikslinti jų vie-
tą. „Kapinės, kurios yra link Budrių 
kaimo, turėtų būti vadinamos „Nau-
josiomis“, nes kitos, „Senosios“, 
yra Kavarsko miestelio centre, P. 

Raudonikio gatvėje. Pastarosios 
buvo specialiai sunaikintos, nukas-
tos buldozeriu, bet palaikai, kad ir 
sumaišyti, vis tiek liko toje žemėje. 
Taigi, ir šie kapai faktiškai tebėra“, 
– teigė R. Varanavičius ir pabrėžė, 
kad tame slėnyje prie Budrių kelio 
seniai nebėra jokių palaikų, mat jie, 
praėjus maždaug 15 metų po karo, 
buvo pervežti ir perlaidoti iš su-
šaudymo vietos į naujus Kavarsko 
kapus. 

Kalbėdamas apie žydus ir Ho-
lokaustą, R. Varanavičius sakė: 
„Klausimų lieka dar labai daug, bet 
pirmiausia turėtume matyti keturis 
objektus: dvejas žydų kapines ir dvi 
žydų sušaudymo vietas, žinoma, 
nepamiršdami, kad daugiausia Ka-
varsko žydų buvo nužudyta Pivoni-
jos šile prie Ukmergės“. 

Išlikusi sinagoga 

Svečiai apžiūrėjo Kavarsko sina-
gogą, esančią Budrių gatvėje.  

Kavarskietis Regimantas Kavei-
ka Kavarsko žydų maldos namus 
įsigijo maždaug 2005 metais. Mūri-
nis dviaukštis žydų pastatas tuomet 
buvo labai prastos būklės – nors 
buvo likęs stogas, langai, bet visas 
buvęs užtinkuotas. „Tarybiniais me-
tais čia veikė ūkinių prekių sandėlis, 
vėliau – ūkinių prekių parduotuvė. 
Visa kita buvo užtinkuota. Tinko 
sluoksnis toks, kad net balkonų ne-
simatė. Viena siena išlikusi auten-
tiška – tik ji ir nebuvo užtinkuota. O 
kai pats daužiau visą tinką, atsivėrė 
arkos, balkonai, Dovydo žvaigž-
dė. Ieškodamas informacijos apie 
sinagogą, apie rūsius, kreipiausi į 

archyvus, bet jokios informacijos, 
jokių duomenų negavau“, – pasa-
kojo R. Kaveika.  

Šiandien erdvi sinagoga turi ant 
pastato sienos pritvirtintą atmini-
mo lentą. Ja pasirūpino pats pastato 
šeimininkas – iš savo bičiulių gavo 
tinkamą plokštę, savo iniciatyva 
pasirūpino užrašu, atminimo lentos 
pritvirtinimu prie sinagogos sie-
nos. Užrašai pateikti lietuvių, jidiš 
ir anglų kalbomis (Šiame pastate 
iki 1941 m. veikė Kavarsko mstl. 
žydų maldos namai). Pasak Ch. 
Bargman‘o, jidiš kalba rašytame 
tekste įsivėlė klaida – nėra vienos 
raidės. 

Įėjus į vidų, žvilgsnis iš karto 
krypsta į centre pastatytą vėliavą ir 
didžiulį, prabangų šviestuvą – la-
bai puošnų interjero elementą. Ant 

sienų – keli paveikslai iš Kavarsko 
praeities, didelis fototapetas, ku-
riame matyti Regimanto senelių 
namai, sinagoga, visa gatvė. R. 
Kaveika ieškojo senų nuotraukų ir, 
radęs jų internete, pasirūpino jų at-
spausdinimu, įrėminimu. 

Pasiteiravus, ar užsuka čia besi-
dominčių žydų istorija, pašnekovas 
sakė, kad kartais užsuka ir žydų pa-
likuoniai. „Kam įdomu, tie domisi. 
Prieš ketverius metus iš Niujorko 
buvo atvykusi kelių asmenų gru-
pelė, fotografavosi prie sinagogos 
ir net mano kieme, prie senovinio, 
ranka sukamo šulinio – mat vienos 
poros pažinties ir meilės istorija ka-
dais prasidėjo prie tokio šulinio, o 
juk Niujorke niekur nepamatysi“, 
– pasakojo  buvusios sinagogos sa-
vininkas R.Kaveika.

Kavarsko žydų istorijos takais – link 
naujos knygos

Belgijoje išnagrinėjus svarbią 
eutanazijos bylą išteisinti trys 
gydytojai

Belgų teisėjas penktadienį ištei-
sino trys gydytojus, kaltintus nužu-
dymu eutanazijos byloje, kuri yra 
svarbus precedentas beveik prieš 
du dešimtmečius pagalbą numirš-
tant įteisinusioje šalyje.

Kaltintojai teigė, kad šie gydy-
tojai nesilaikė eutanazijos sąlygų, 
38 metų Tine Nys 2010-aisiais 
dėl didžiulių psichologinių kančių 
nusprendus pasinaudoti teise nu-
mirti.

Naujienų agentūra „Belga“ pra-
nešė, kad šalies šiaurės vakaruose 
esančio Gento teismo prisiekusieji 

išteisino gydytojus dėl T. Nys nu-
nuodijimo. Kaltinamieji yra gy-
dytojas, sulašinęs T. Nys mirtinų 
preparatų, bendrosios praktikos 
gydytojas ir psichiatras, kurio lei-
dimo reikėjo eutanazijai.

Byla buvo iškelta dviem T. Nys 
seserims pasiskundus, kad tai buvo 
skubotas sprendimas ir kad įtaria-
mieji „nunuodijo“ jų seserį.

Nuo 2002 metų, kai Belgija įtei-
sino eutanaziją, gydytojams buvo 
iškelta ir daugiau panašių bylų, bet 
iki šiol po tyrimų jos būdavo nu-
traukiamos.

Belgijoje eutanazija leidžiama 
nepagydomomis ligomis sergan-
tiems pacientams, kurie atitinkamą 
prašymą pareiškia „savanoriškai, 

gerai apgalvoję ir daug kartų“.
2014 metais tokia teisė buvo su-

teikta ir nepilnamečiams – bet tik 
laikantis labai griežtų teisinių rei-
kalavimų.

Indonezija pasiūlė atlygį drą-
suoliui, apsiimsiančiam nuimti 
padangą nuo krokodilo kaklo

Indonezijos pareigūnai pasiūlė 
atlygį drąsuoliui, apsiimsiančiam 
išgelbėti stambų briaunagalvį kro-
kodilą, kuriam ant kaklo yra įstri-
gusi motociklo padanga.

Tarnybos pažadėjo už šį mirti-
nai pavojingą žygdarbį neįvardytą 
pinigų sumą. Tačiau šį darbą ap-
siėmęs atlikti asmuo turėtų akis į 
akį susidurti su 4 m ilgio ropliu, 
patekusiu į keblią padėtį Palu, 
Centrinio Sulavesio provincijos 
sostinėje.

Vietos aplinkosaugos tarnybų 
darbuotojai jau ne vienus metus 

nesėkmingai bandė rasti būdą išva-
duoti krokodilą, kai buvo paskelb-
tas vaizdo įrašas, kuriame matyti, 
jog gyvūnui akivaizdžiai sunku 
kvėpuoti.

Baiminamasi, kad dėl kaklą 
spaudžiančios padangos krokodi-
las galiausiai uždus.

Neseniai vėl pastebėjus šį gy-
vūną, provincijos gubernatorius 
nurodė išteklių stokojančiai aplin-
kosaugos agentūrai rasti būdą, kaip 
užbaigti kelerius metus vykdomas 
bevaises pastangas.

Agentūra paskelbė nedaug infor-
macijos apie atlygį, taip pat kaip 
pašaliniai asmenys galėtų įvykdyti 
šią užduotį.

Tačiau tarnybos vadovas, sakęs, 
kad už įvykdytą darbą apmokėsiąs 
iš savų lėšų, perspėjo, kad į roplio 
gaudynes kviečia ne visus norin-
čius, o veikiau gyvūnų gelbėjimo 
patirties turinčius žmones, aplin-
kosaugos entuziastus.

Stokholme įsibrovėliai pavo-
gė iš galerijos 10 Salvadoro Dali 
skulptūrų

Iš vienos galerijos Stokholme 
ketvirtadienį auštant buvo pavog-
ta 10 siurrealisto menininko Sal-
vadoro Dali skulptūrų, naujienų 
agentūrai AFP pranešė galerijos 
savininkas.

Anot liudininkų, vagys išdaužė 
prabangiame Estermalmo rajone 
įsikūrusios galerijos „Couleur“ 
stiklines duris ir išnešė skulptūras, 
o paskui paspruko iš įvykio vietos 
automobiliu. Kiekviena iš skulptū-
rų kainuoja maždaug 20–50 tūkst. 
eurų.

Tarp pavogtų kūrinių yra keli 
žinomi dailininko išlydytų laikro-
džių modeliai; jų visame pasaulyje 
yra apie 350. Šie eksponatai buvo 
pasiskolinti iš vienos Šveicarijos 
kolekcijos.

-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.

R.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

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

Tel. (8-678) 12715.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

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

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. 

Tel. (8-604) 12810.

Jauna, dirbanti šeima pirktų 
namą su veikiančiu šildymu, van-
dentiekiu ir kanalizacija Anykščių 
mieste ar 10 km aplink. 

Tel. (8-625) 10801.

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 2 d. (sekmadienį) prekiausime 
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis,  raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
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. 

Mediena, kuras

Statybinė mediena, medienos 
gaminiai, pjovimo ir pristatymo pa-
slaugos. Malkos.

Tel. (8-656) 98749.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kaina. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas. Skaldytas ir kaladėlė-
mis. Atveža.

Tel. (8-686) 43428.

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

Tel. (8-607) 24278.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Už simbolinę kainą: šaldytuvą 
"BOSCH", prieškambario baldų 
komplektą.

Tel. (8-600) 69646.

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

Braziliškus „ResfriAgro“ vande-
ninius stogo kondicionierius že-
mės ūkio technikai. Kaina 780 Eur 
su PVM. Daugiau: www.enalt.lt

Tel. (8-699) 29070.

1 ar 2 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose. 

Tel. (8-670) 19303.
 
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

Karvę (1 ar 2 teliukų).
Tel.: (8-618) 28221, 
(8-618) 28224.

"Bartynco" - brangiai visus ver-
šelius. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

oras

+2

+7

mėnulis
Vasario 1 - 3 d. - priešpilnis.

Rytys, Vandenė, Valdemaras, 
Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, 
Orintas, Orinta, Oreta, Oretas.

Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

šiandien

vasario 2 d.

vasario 3 d.
Oskaras, Blažiejus, Radvilas, 
Radvilė, Blažys, Asta.

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

Du draugai kalbasi:
– Klausyk, gal žinai kaip buityje 

galima pritaikyti neveikiantį kom-
piuterio monitorių? Jis neveikia, 
bet išmesti kažkaip gaila…

– Na, bijau, kad nieko nepada-
rysi. Nunešk prie konteinerių ir 
palik, gal kam prireiks.

– Matai, aš jį ką tik iš ten ir at-
sinešiau…

***
Mano senelė pradėjo sportuoti, 

kai jai buvo 60 metų. Ji nueina po 
penkis kilometrus kasdien. Dabar 
jai 90 metų, ir mes neturime nė 
menkiausio supratimo, kiek toli 
jau ji nuo mūsų yra nuėjusi.

***
Moteris ateina pas akių gydy-

toją. Jis ją nuodugniai ištiria ir 
klausia:

- Nuo kada žvairuojate?
- Nuo tada, kai mano dvynukai 

pradėjo bėgioti.

***
Žmona vyrui:
- Brangusis, tu prisimeni tą sce-

ną iš filmo „Esminis instinktas“, 
kur Sharon Stone perkelia koją 
ant kojos?

- Žinoma, kad prisimenu!
- Tai tu prisimeni, niekše! O kad 

šiandien tavo žmonos gimimo die-
na, pamiršai!?

***
Suvalkietis pagavo auksinę žu-

velę. Ta jam ir sako:
- Ko iš manęs norėtum?
- Hmm, sakyk, kiek sveri ir ko-

kia dabar aukso kaina.

***
- Tėte, ar žinai, kiek dantų pas-

tos buvo toje tūbelėje?
- Na, ne.
- Vienas ratas aplink sofą ir du 

aplink stalą virtuvėje!

***

- Žinote, ligoni, nenoriu dabar 
jūsų gąsdinti, - sako gydytojas pa-
cientui. - Štai palieku jums tabletę, 
ir jei ryte atsibusite, išgerkite ją.

Amiliutė ilgisi prabėgusio laiko
Būdavo geri laikai,
Plaikstėsi ryži plaukai.
Nuogos rankos, liaunos kojos
Pagal muziką kilnojos.

„Vilniaus bokštai“, „Nerija“...
Kas beatmena? Deja...
Plačios kelnės, palaidinė -
Vos tepridengta krūtinė...

Prie „Puntuko“ restorano
Kiek bučiuotas. Dieve mano!
Amiliutė susgraudina
Veidrodį apsikabinus.

Kuodą pakelia aukščiau,
Bet nuo to raukšlių daugiau.
Nepadės nė botulinas -
Laikas veidą pagadino. 

Išsiklaipė figūra
Tarsi miesto statula.
Atsidūsta Amiliutė
Nefasonas senai būti. 

Feisbuke suradus grafą
Keičiasi gimimo datą.
Dešimt metų atgalios -
Pensija vis tiek galios.


