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Iš šešto bandymo interneti-
niame aukcione pavyko par-
duoti buvusios Anykščių bi-
bliotekos pastatus, kurie buvo 
Anykščių rajono savivaldybės 
nuosavybė. 

Už 442 kv. m. pagrindinį pas-
tatą, 229 kv.m. garažus bei 13 
arų žemės sklypą pavyko gau-
ti 134 tūkst. eurų. Turtą įsigi-
jo Vilniuje registruota įmonė 
UAB „Selija“, vadovaujama 
Ario Azguridžio.

Už 134 tūkst. eurų buvusios Anykščių bibliotekos pastatą nusipirkusi UAB „Selija“ planuoja jį per-
tvarkyti į modernų dešimties butų gyvenamąjį namą.

Pakvietė kavos prie elektrinės Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį su Kurklių seniūnijos gyventojais susitiko Seimo nariai „valstiečiai“ Antanas Baura 
ir Tomas Tomilinas. Oficialiai, susitikimas, kuris vyko Kurklių mokyklos patalpose, Seimo narių 
ataskaita rinkėjams, o realiai - T.Tomilino įvedinėjimas į Anykščių politikos rinką. 

Į susitikimą atėjo apie trisdešimt Kurklių seniūnijos gyventojų.

Į susitikimą su Seimo nariais atėjo apie 30 Kurklių seniūnijos gyventojų. 

Buvo ir rimtų varžytinių

Pirmoji nustatyta buvusio bibliote-
kos komplekso kaina buvo 180 tūkst. 
eurų. Tačiau, keliuose aukcionuose 
neatsiradus pirkėjų, pradinė kaina su-
mažinta iki 131,5 tūkst. eurų. 

Paskutiniame, sausio viduryje vy-
kusiame aukcione, dalyvavo daugiau 
nei vienas pretendentas. Aukcione 
besivaržantieji, bibliotekos komplek-
so kainą pakėlė nuo pradinės 131,5 
tūkst. eurų iki 134 
tūkst. eurų. 

Tautinė mokykla

Ar trys tūkstančiai yra tris kar-
tus daugiau už tūkstantį?

Pedagoginio lituanistas (ir ačiū 
Dievui, kad jam pagaliau amžiną 
atilsį – turiu omenyje pedagoginį) 
užduotį išspręsti neįgalus. 

O jeigu sąlygą užrašius formu-
le? 3000>1000? Faina turėtų būti 
vaikams turėti tokį mokytoją.

Nuostabi karikatūristė Herta 
Burbė, regis, taip pat susidūrė su 
panašia problema: ,,Įsižiūrėkit į 
„>“- tai tokie išsižioję nasriukai. 
Ir gaunasi, kad mažesnis ėda di-
desnį“.

Ėda, kol užspringsta.

Pirk dramblį! Ūkininkams 
neramios dienos 
– plinta paukščių 
gripas

Nepakenktų, jei 
Greta Thunberg 
sugėdintų

Juozo RATAUTO „Pastabos 
paraštėse“

Vestuvės: nuo 
prigimtinės 
moterystės 
iki vedybinių 
sutarčių

Aptarimas. Vasario 7-ąją Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
vyko 2019 metų veiklos aptarimas.
Išklausyti ataskaitos į komisari-
atą atvyko Seimo nariai Antanas 
Baura ir Sergejus Jovaiša, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininkas Vytautas 
Vaiškūnas, prokuratūros atstovas. Į 
2019 metų policijos veiklos aptari-
mą neatvyko nei vienas Anykščių 
rajono savivaldybės vadovas ar 
atstovas. Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jonas Ci-
cėnas aptarimo metu atskleidė, kad 
Anykščių mieste praktiškai nevei-
kia vaizdo kamerų stebėjimo siste-
ma – iš 12 kamerų įjungtos vos 3. 
Į šią problemą komisaras atkreipė 
savivaldybės vadovų dėmesį dar 
rugsėjį, tačiau iki šiol problemos 
sprendimo link nepasistūmėta. Pla-
čiau - artimiausiame „Anykštos“ 
numeryje.

Darbotvarkė. Iš Belgijos sosti-
nės Briuselio šią savaitę sugrįžęs 
Anykščių rajono merui Sigutis 
Obelevičius keliones tęsė Lietu-
voje. Penktadienį meras važiavo 
į kurortinius Druskininkus, kur 
vyko Lietuvos kurortų asociacijos 
suvažiavimas.

Pagalba. Rajono ugniagesiams 
vis dažniau tenka laužti anykštėnų 
butų duris. Dar vienas toks atvejis 
registruotas vasario 3 dieną, pirma-
dienį. Pranešama, kad apie 9 val. 
Anykščiuose, Statybininkų gatvė-
je, ugniagesiai padėjo medikams 
patekti į penktajame aukšte esantį 
butą. Buto durys buvo atidarytos 
parankinėmis priemonėmis.

Konkursas. Jau aštunti metai ra-
jono rusų kalbos metodinis būrelis 
organizuoja rusų kalbos meninio 
skaitymo konkursą. Šiemet kon-
kurse, kuris vyko J.Biliūno gimna-
zijoje, dalyvavo 25 skaitovai iš 6 
rajono mokyklų.

Paroda. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje ati-
daryta Anykščių lopšelio - darželio 
„Spindulėlis“ auklėtojos Dalios 
Šimkienės fotografijų paroda „Rai-
dės medžiuose“. Paroda Vaikų lite-
ratūros ir edukacijos skyriuje veiks 
iki kovo 15 dienos.
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spektras

Temidės svarstyklės

Kurie tekstai buvo skaitomiausi 
„Aukštaitiškame formate“

Portale anyksta.lt klausėme, kuriuos tekstus mūsų skaitytojai 
atsivertė pirmiausiai, kai juos pasiekė paskutinis 2019-ųjų metų 
žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. 

Tradiciškai šį balsavimą laimėjo vyriausiosios redaktorės Gra-
žinos Šmigelskienės skiltis, surinkusi 18,9 proc. balsų.

13,5 proc. balsavusiųjų nurodė, 
kad „Aukštaitišką formatą“ pradė-
jo skaityti nuo trumpų žinių, pliusų 
ir minusų. Po 8,1 proc. balsų su-
rinko Vidmanto Šmigelsko publi-
kacija „Regiono mokyklos: buvo 
tragedija, dabar – košmaras“ bei 
Roberto Aleksiejūno pasakojimas 
apie Utenos kultūros centro direk-

torių Eriką Druskiną („Kūrėjas, 
kurio nepalaužė skandalai“). 

Po 5,4 proc. balsų gavo Skaistės 
Vasiliauskaitės - Dančenkovienės 
straipsnis apie kailių salono „Ro-
ris“ savininkus Romą ir Rimą Pi-
vorus („Kailių verslą valdo ketvirtį 
amžiaus“), Daivos Goštautaitės 
kelionės aprašymas – „Tamsus, bet 

laimę žadantis miestas Brėmenas“ 
bei Raimondo Guobio straipsnis 
„Vaižganto bareljefai - sensacinga 
dėdės Prano versija“.

Nuo 2007-ųjų UAB „Anykštos 
redakcija“ 3000 egzempliorių ti-
ražu leidžiamas žurnalas „Aukš-
taitiškas formatas“ skirtas Utenos 
regionui. Jis parduodamas visose 
mūsų regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Panevėžyje, Kupiškyje ir 
Ukmergėje. Žurnalas „Aukštaitiš-
kas formatas“ prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Žvejų gatvėje į aplinką išsiliejo buitinės 
nuotekos Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Vasario 3 dieną, pirmadienį, 9.40 val., aplinkosaugininkai gavo 
pranešimą, kad Anykščiuose, Žvejų gatvėje, į aplinką pateko ter-
šalai. Nuvykus į įvykio vietą, nustatyta, kad užsikimšus buitinių 
nuotekų trasai, nuotekos pradėjo skverbtis į aplinką. 

Į įvykio vietą jau buvo atvykę 
UAB „Anykščių vandenys“ dar-
buotojai, kurie išvalė užsikišusią 
trasą. Šulinius ir trasą eksplo-
atuoja UAB „Anykščių vande-
nys“. Pirminiais duomenimis, 
avarijos metu išsiliejo apie 200 
litrų buitinių nuotekų. Likviduo-
jant avarijos padarinius, UAB 
„Anykščių vandenys“ surinko 
apie 2 kubinius metrus buitinė-
mis nuotekomis užteršto grunto, 
kuris bus atiduotas atliekų tvar-
kytojams.

Aplinkos apsaugos departa-
mento specialistai informavo, 
kad į Šventosios upę teršalai 
nepateko. Dėl įvykio aplinkybių 
Aplinkos apsaugos departamen-
tas pradėjo tyrimą.

Incidentą Žvejų gatvėje už-
fiksavęs buvęs Anykščių rajono 
tarybos narys, anksčiau aplinko-
saugininku dirbęs Alfrydas Sa-
vickas „Anykštai“ pasakojo, kad 
teršalai iš užsikišusios trasos į 
aplinką tekėjo dvi paras.

„Kažkoks mazutas tekėjo dvi 
paras, turėjo upė juoduoti iki pat 
Kavarsko“, - sakė A.Savickas.

Pasak A.Savicko, trasa Žvejų 
gatvėje užsikiša jau nebe pirmą-
jį kartą. Problemų kyla, kai nu-
šniokščia intensyvesnis lietus.

„Anykštai“ susisiekus su UAB 
„Anykščių vandenys“ laikinai 
direktoriaus pareigas einančiu 
Egidijumi Šileikiu, šis sakė apie 
incidentą Žvejų gatvėje nieko ne-
žinantis.

Avariją nuotekų trasoje užfiksavęs buvęs Anykščių rajono tary-
bos narys, anksčiau aplinkosaugininku dirbęs Alfrydas Savickas 
teigia, kad teršalai pateko ir į Šventosios upę.

Vagystė. Vasario 4 dieną, apie 
00.10 val. Molėtų rajone, Alan-
tos seniūnijoje, pavogta priekaba. 
Padaryta žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Apie 01.00 
val. Anykščių rajone, ties Kalve-

lių kaimu, priekaba buvo surasta, 
automobilis, kuris tempė priekabą, 
pasišalino.

Užpuolimas. Vasario 5 dieną, 
apie 1 val. 30 min. į ligoninę pa-
guldytas vyras (g.1979 m.), kuris 
paaiškino, kad vasario 4 d. apie 

23 val. 50 min. Traupio seniūnijos  
Levaniškių kaime, Šapio–Sodų g. 
sankryžoje, jį užpuolė ir nenusta-
tytu aštriu daiktu sužalojo nepa-
žįstami asmenys.

 
Paieška. Vasario 4 dieną, apie 

14.00 val. iš namų, Anykščiuose, 

Valančiaus g. išėjo ir negrįžo vyras 
(g.1998 m.) turintis protinę negalią. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Vasario 5 dieną, apie 
09.00 val. Anykščiuose, Piestupio 
g. rastas vyro (g. 1935 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Išgelbėti. Suomijos vandenyse 
vėlai ketvirtadienį nuskendus rusų 
žvejybiniam laivui buvo išgelbėti 
septyni jo įgulos nariai, o penki iš 
jų po medicininio patikrinimo li-
goninėje Taline buvo išleisti. Estų 
ligoninėje atlikus tyrimus nusta-
tyta, kad nė vienam iš šių penkių 
įgulos narių hospitalizacija ne-
reikalinga, sakė Šiaurės Estijos 
medicinos centro (PERH) atstovė 
Hede Kerstin Luik. Visi penki po 
tyrimų išvyko iš ligoninės, pridūrė 
PERH skubiosios medicinos sky-
riaus vadovė Kristiina Pold. „Rusų 
žvejybinis traleris su septyniais 
žmonėmis ketvirtadienį 23 val. 40 
min. patyrė nelaimę 15 mylių (24 
km) į šiaurę nuo Jumindos pusia-
salio. Laivas radijo ryšiu paprašė 
pagalbos ir perdavė savo koordi-
nates. Pranešime buvo sakoma, 
kad laivas nevaldomas, jame dingo 
elektra. Laivas greitai nuskendo, 
bet įgula sugebėjo sulipti į gelbė-
jimo plaustą“, – naujienų agentūrai 
BNS sakė Marge Kohtla iš Estijos 
policijos ir sienos apsaugos val-
dybos. Visi nuskendusio tralerio 
įgulos nariai yra Rusijos piliečiai. 
Gelbėjimo operacijoje dalyvavo 
du estų laivai, aviacijos dalinys 
ir sraigtasparnis, taip pat suomių 
sraigtasparnis, du gelbėjimo laivai 
ir du civiliniai laivai.

Išmokės. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas pasirašė įsaką 
dėl vienkartinių išmokų tam ti-
kroms piliečių grupėms pergalės 
Antrajame pasauliniame kare 75-
ųjų metinių proga, įskaitant krite-
rijus atitinkančius Rusijos pilie-
čius, nuolat gyvenančius Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje. Kremliaus 
interneto svetainėje penktadienį 
paskelbtame įsake prezidentas nu-
rodo šių metų balandžio ir gegužės 
mėnesiais skirti vienkartines iš-
mokas Rusijos piliečiams, nuolat 
gyvenantiems Rusijos Federacijos 
teritorijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje, kurie yra Antrojo pasau-
linio karo invalidai, veteranai arba 
vaikystėje karo metu buvo laikomi 
koncentracijos stovyklose, getuo-
se ir kituose sulaikytųjų objek-
tuose, kuriuos įsteigė naciai ir jų 
sąjungininkai. Išmokos taip pat 
bus skirtos karių, žuvusių Sovietų 
Sąjungos karo su Suomija, Antrojo 
pasaulinio karo ir karo su Japonija 
laikotarpiu, našlėms ir našliams, 
taip pat mirusių Antrojo pasaulinio 
karo invalidų ir veteranų našlėms 
ir našliams. Išmoką sudarys 75 
tūkst. rublių (1 080 eurų). Pernai 
V. Putino įsakymu veteranams iš-
mokėta po 10 tūkst. rublių (apie 
144 eurus).

Palieka. Seimo narys Egidijus 
Vareikis penktadienį pranešė palie-
kantis valdančiąją Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
frakciją Seime. E. Vareikis BNS 
sakė „valstiečius“ paliekantis, nes 
ketina dėtis prie naujai kuriamos 
krikščioniškos pakraipos partijos.
„Apsisprendžiau palikti „valstie-
čių“ frakciją, nes steigiame kitą 
organizaciją“, – patvirtino par-
lamentaras. Šeštadienį Vilniuje į 
suvažiavimą renkasi parlamentaro 
Rimanto Jono Dagio buriama nau-
ja partija – Krikščionių sąjunga 
„Santarvė ir gerovė“. Pasitraukus 
E. Vareikiui „ valstiečių“ frakci-
joje liks 48 parlamentarai. Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
vadovas Ramūnas Karbauskis E. 
Vareikio sprendimą sako esant 
teisingu. 

Renkame populiariausius rajono medikus
Balandžio 27-ąją bus minima profesinė medicinos darbuotojų die-

na. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras balandžio pabai-
goje organizuos šventinį renginį, kuriame bus pagerbti medikai. 

„Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti populiariausių 
Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime balandžio 25 
dieną.

Padėti rinkti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms balsus 
galite keliais būdais – „Anykštos“ 
laikraštyje spausdindami mokamas 
padėkas (vienos padėkos kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasi-
rūpino, bei balsuodami internete 
anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padėkos ir 
laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – bal-
savimas internete. 

Balsavimą internete skelbsime ba-
landžio mėnesį, o padėkų medikams 
ir laiškų apie jų gerus darbus laukia-
me jau dabar.  Nepraleiskite progos 
padėkoti tiems žmonėms, kurie nuo-

širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.
Padėkas galima užsakyti tekstą 

atsiuntus elektroniniu paštu rekla-
ma@anyksta.lt ir su Jumis susieks 
,,Anykštos” redakcijos reklamos 
skyriaus darbuotoja, arba atvykus į 
redakciją (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteiravimui: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ savo 
iniciatyva skaitytojus taip pat kvietė 
rinkti populiariausią rajono mediką. 
Rinkimai buvę labai populiarūs, kas-
met į redakciją padėkoti medikams 
užsukdavo dešimtys pacientų. 

Dėl populiariausio mediko daž-
niausiai „kovojo“ du Anykščių ra-

jono pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) gydytojai – Troškūnų 
ambulatorijos gydytojas Rimondas 
Bukelis bei Kurklių ambulatorijos 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, šiuo 
metu taip pat dirbanti ir Anykščių 
PSPC.

Mediko dienos, kuri minima ba-
landžio 27-ąją, proga išrinktam po-
puliariausiam gydytojui, „Anykštos“ 

redakcija pacientų vardu įteikdavo 
gėlių, sertifikatą bei atminimo do-
vaną.  

Taip bus ir šiemet.
Šiemet populiariausio Anykš-

čių mediko rinkimus „Anykštos“ 
redakcija organizuoja kartu su 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centru. 

-ANYKŠTA
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Gyvenimas gerėja, bet žmonės 
apie tai nežino

T.Tomilinas greičiausiai bus 
„valstiečių“ kandidatu 2020-ųjų 
metų Seimo rinkimuose Deltuvos 
šiaurinėje (buvusioje Anykščių-
Panevėžio) apygardoje. 

36-erių metų vilnietis 
T.Tomilinas į 2016-2020 m. ka-
dencijos Seimą išrinktas pagal 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos sąrašą. Jis yra Vilniaus 
universiteto (politikos mokslai) 
ir Mykolo Riomerio universiteto 
absolventas.

A.Baura, kurkliečiams prista-
tydamas T.Tomiliną, kalbėjo, kad 
šis moka šešias užsienio kalbas, o 
vidurinę mokyklą yra baigęs auk-
so medaliu. O T.Tomilinas sakė 
A.Baurą laikąs savo mokytoju.

Parlamentarai susitikime pa-
sakojo apie „valstiečių“ atliktus 
gerus darbus Seime ir Vyriausy-
bėje. Tiesa, iš politikų išgirdę apie 
didėjančias algas ir pensijas, kur-
kliečiai, regis, buvo linkę abejoti 
gyvenimo gerėjimu. „Ar pajutote, 
kad augo pensijos?“ - senjorų pa-
klausė A.Baura. „Neee...“,- pasi-
girdo iš salės. „Pensijos dar toliau 
kils“, - žadėjo A.Baura. „Nekils, 

jeigu konservatoriai ateis į val-
džią“, - svečių ausiai maloniai re-
plikavo vienas iš kurkliečių.

„Gerai ar negerai, kad preky-
bai alkoholiu pritaikėme apri-
bojimus?“ - auditorijos klausė 
A.Baura. Moterys sakė, kad gerai, 
o vyrai nieko nesakė...

Kalbėdamas apie Europos Są-
jungos paramą A.Baura dėstė, jog 
„ačiū Broniui Ropei – Lietuva 
padalinta į du regionus“ ir todėl 
mūsų šalis gauna europinę paramą. 
Politikas tikino, kad Lietuvos pra-
gyvenimo lygis pasiekė 75 proc. 
ES vidurkio, todėl mūsų valstybei 
būtų nutraukta ES parama, jei ne 
Lietuvos pada-
linimas į du re-
gionus. Pasak 
A.Bauros, sos-
tinės regionas 
yra pasiekęs 
111 proc. nuo 
ES  pragyve-
nimo lygio vi-
durkio, o kita, 
likusi Lietuvos dalis – tik 63 proc. 
vidurkio, todėl yra ES remiama. 

Po trumpos įžangos T.Tomilinas 
pasiūlė kurkliečiams užduoti 
klausimus. „Dėl ko Karbauskiui 
nepatinka Seimo pirmininkas? Jūs 
tai tikrai žinot...“ – klausimą išgir-
do svečiai. T.Tomilinas atsakymo 

galimybę perleido A.Baurai, o 
pastarasis vengė tiesmuko paaiš-
kinimo. Neva, jei jau Seimo pir-
mininkas nenušalintas, lai dirba, 
kaip dirbęs. 

„Girdėjau, kad liberalai siūlo, 
jog į Seimą būtų galima nuo 21 
metų patekti. Ir vyresni žmonės 
padaro klaidų, o tokiame amžiu-
je tik mokytis, mokytis ir mo-
kytis“ - svečių nuomonės apie 
parlamentarų amžiaus kartelės 
žeminimą klausė viena kurklietė. 
T.Tomilinas tvirtino, kad galimy-
bę, jau 18 metų jaunuoliams būti 
savivaldybių tarybų nariais, jis 
vertina teigiamai. Pasak jo, tai ir 
būdas skatinti jaunuolius neišvyk-
ti iš provincijos. „Aš ir pats labai 
noriu gyventi Anykščiuose“ – pra-
nešė Seimo narys. Tačiau, Seimo 
narių amžiaus kartelės jis sakė 
nemažintų. Beje, jis pabrėžė, kad 
Parlamente „su liberalais neturi-
me nuolatinio karo“.    

Kurkliečiai kėlė miškų pjovimo 
problemą, kalbėjo apie miestelio 
vandentiekį. T.Tomilinas atkreipė 
dėmesį, kad Anykščiai pagal van-
dentvarkos projektų įgyvendinimą 
yra tarp šalies lyderių.  

Grįžo prie elektrinių 
problemos

Gana ilgokai susitikimo dalyviai 
diskutavo apie Staškūniškio vėjo 
elektrinių parko statybas. Svečiai 
pripažino, kad elektrinių statybų 
teisinis reguliavimas yra kūrybos 
stadijoje ir žadėjo Staškūniškio 
bendruomenės atstovus aptarti 
problemų pakviesti į Vilnių.

Staškūniškio apylinkėse ketina-
ma statyti keliolika vėjo elektri-
nių. Pagal planus, dalis elektrinių 
atsidurtų vos už kelių šimtų me-
trų nuo gyvenamųjų namų, todėl 
kaimo bendruomenės atstovai 

priešinasi būsimam 
projektui. Problemos 
esmę svečiams pristatė 
Staškūniškio bendruo-
menės pirmininkė Er-
nesta Kličienė. Pasak 
jos, elektrinių statyto-
jai gyventojams neža-
da adekvačių kompen-
sacijų ir vadovaujasi 

principu, jeigu „nepatinka elektri-
nės – išsikraustyk“.

Vienas iš staškūniškiečių lygino 
situaciją Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Pasak vyriškio, Vokietijoje, kur 
gyventojų tankis 5-6 kartus dides-
nis nei Lietuvoje, tam tikro galin-
gumo elektrinėms taikomas net 
iki 2,5 km minimalaus atstumo 
nuo gyvenamųjų namų reikalavi-
mas. O Lietuvoje elektrinės gali 
būti statomos vos už kelių šimtų 
metrų nuo gyvenamųjų namų. 

„Tai naujas reikalas Lietuvo-
je, bet ne naujas pasaulyje. Ta-
čiau Lietuvoje institucijos dar ne 
viską žino./.../ Kažkas gali būti 
jūroje, bet kažkiek elektrinių 
turi būti ir sausumoje“ – kalbėjo 
T.Tomilinas. 

„Turbūt netikit, kad du Seimo 
nariai uždraus. Bet kreipiuosi ir 
į Tomą, nes jis turi didesnį svo-
rį. Vyks kelių žinybų pasitarimas 
Seime, reikia galvoti ir apie ateitį“ 
– dėstė A.Baura. 

„Atvažiuokit, pakviesiu kavos 
po jau esančiomis jėgainėmis iš-
gerti. Pakeliui į Vilnių juk yra 
Santariškės“, - į A.Baurą kreipda-
masi ironizavo staškūniškietė Vilė 
Vaivadienė.

Kurkliuose su seniūnijos gyventojais bendravo Seimo nariai 
„valstiečiai“ Tomas Tomilinas ir Antanas Baura. Pastarasis, re-
gis, daugumą susitikimo dalyvių pažįsta asmeniškai, vadino juos 
vardais. 

„...Atvažiuokit, pa-
kviesiu kavos po jau 
esančiomis jėgainė-
mis išgerti. Pakeliui į 
Vilnių juk yra Santa-
riškės...“

Ar stebite 
Eurovizijos 
konkurso 
nacionalinę 
atranką? 
Ką manote 
apie šių metų 
atrankos 
dalyvius?

Vainius KALINAUSKAS:

- Žiūriu kiekvieną laidą. Palai-
kiau grupę „Baltos varnos“ dėl 
autentiškumo ir lietuvių kalbos, 
bet jos iškrito. Todėl dabar palai-
kau grupę „The Roop“ – daina 
moderni, nenuobodi. Apskritai pati 
atranka yra kur kas kokybiškesnė 
už ankstesnes.

Simona STASIŪNIENĖ:

- Eurovizijos atrankų stebėjimas 
jau tapo mūsų šeimos savaitgalio 
tradicija. Visi šeimos nariai turi 
po kelis savo favoritus, todėl labai 
smagu ne tik klausytis muzikos, 
bet ir padiskutuoti drauge šeimoje, 
pasidalinti kylančiomis mintimis.

Romaldas GIŽINSKAS:

- Profesionaliausia yra A. Pilve-
lytė. Jos daina patikrinta. Kiti atli-
kėjai stiprina šou, pritariant muzi-
kiniam vokalui. 

Seimo nariams vienas Staškūniškio gyventojas aiškino, kad Vo-
kietijoje vėjo jėgainių atstumas iki gyvenamųjų namų yra ne 
mažesnis, kaip 2,5 km.

Pasirodo, kartais didesnis 
svoris – privalumas 

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, susitikime su kurkliečiais, 
apie ketinimus statyti vėjo 
elektrinių parką:

„Bet kreipiuosi į Tomą, nes jis 
turi didesnį svorį...“

Kaip darbdavys labai teisin-
gai mąstote

Darius ČYPAS, UAB „Atvi-
rai“ bendrasavininkis, į klau-
simą, kiek bus 3000 padalinus 
iš 1000: 

„Kaip kam aktualu, tas taip ir 
skaičiuoja...“

Reikia mažų kėdučių

Vladislovas TAMOŠIŪNAS, 
Debeikių seniūnijoje esančio 
paukštininkystės ūkio savinin-
kas, apie paukščių perpardavi-
nėtojus:

„Sanitariniu atžvilgiu, taip 
vežti paukščius automobiliu yra 
nesąmoninga...“

Keista, jeigu žmonės 
pageidautų būti išblaivinami 
A. Baranausko aikštėje

Audronius GUSTAS, Anykš-
čių psichikos sveikatos centro 
direktorius, apie jo vadovauja-
mame centre teikiamą išblaivi-
nimo paslaugą:

„Ambulatorinio medicininio 
išblaivinimo paslaugą jie daž-
niausiai pageidauja gauti anoni-
miškai“.

Ekranas pastatytas uždirbti 
pinigus, o ne laiką rodyti 

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A.Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus direktorius, 
apie laikrodžio poreikį miesto 
centre:

„Valandas, jei kažkam to rei-
kia, galėtų parodyti prie Kultūros 
centro įrengtas lauko ekranas“.

Tesla negali stovėti ten, kur 
stovėjo kokia „audinė“

Inaida KOMAROVA, Ramy-
bės mikrorajono seniūnaitijos 
seniūnaitė, apie problemas, dėl 
kurių į ją kreipiasi gyventojai:

„Gyventojai domėjosi, ar 
žmogus Žiburio gatvėje gali tu-
rėti savo asmeninę automobilių 
stovėjimo vietą“.

Ir dirbti kur nors vietinėje 
įstaigėlėje 

Tomas TOMILINAS, Seimo 
narys, apie norus:

„Aš ir pats labai noriu gyventi 
Anykščiuose...“
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Po to, kai Lietuvos kultūros ministerijos komisija atliko tyrimą ir nustatė, kad Anykščių laikraštis 
„Šilelis“ klastoja tiražą, šio laikraščio redakcijos gynybiniai veiksmai artėja prie absurdo.

„Šilelio“ redaktorius Linas Bitvinskas Visuomenės informavimo etikos komisijai vieną po kito 
rašo skundus, kuriuose nurodo, jog „Anykšta“, spausdindama publikacijas apie tiražą meluojantį 
„Šilelį“, neišklauso kitos pusės, t.y. jo nuomonės. 

Tačiau, kai bandome klausti jo nuomonės, L.Bitvinskas vengia atsakyti į „Anykštos“ klausimus. 
O antradienį, vasario 4-ąją, pats „Šilelio“ redaktorius paskambino „Anykštos“ žurnalistui ir pa-
bandė jį priremti prie sienos. 

Prašė paaiškinti, kodėl 3000 
yra 3 kartus daugiau nei 1000    

Panašu, kad L.Bitvinskas pa-
skambinęs „Anykštos“ žurnalis-
tui bandė aiškintis, kaip galėtume 
pagrįsti vasario 1 d. „Anykštoje“ 
pateiktus faktus („Melagiai pakliu-
vo į nesėkmių ruožą“; Vidmantas 
ŠMIGELSKAS). Šiame tekste ra-
šėme, kad po to, kai Lietuvos kul-
tūros ministerija nustatė, jog „Ši-
lelis“ tris kartus „padidino“ tiražą, 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas (SRTRF) net nevertino 
visų keturių UAB „Atvirai“ fondui 
pateiktų projektų.

„Kodėl „Anykšta“ meluoja, jog 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas nevertino keturių UAB 
„Atvirai“ projektų?“ – „Anykštai“ 
klausimą uždavė „Šilelio“ redak-
torius. Atsakėme, jog nevertintų 
projektų skaičių pateikėme remda-
miesi viešai SRTRF pateikta infor-
macija.   

„Kodėl „Anykšta“ meluoja, kad 
„Šilelis“ tiražą padidino trigubai?“ 
– antru klausimu nokautavo „Ši-
lelio“ redaktorius. Atsakėme, jog 
paskleisdami šią žinią rėmėmės 
Lietuvos kultūros ministerijos at-
likto patikrinimo išvadomis, kurio-
se parašyta, kad 2019 metų pirmąjį 

pusmetį 3000 egzempliorių tiražą 
Kultūros ministerijai deklaravęs ir 
laikraščio metrikoje rašęs laikraš-
tis „Šilelis“ iš tiesų buvo spausdi-
namas 1000 egzempliorių tiražu. 

L.Bitvinskas lyg ir sutiko, kad 
buvo toks Kultūros ministerijos 
patikrinimas, per kurį nustatyta, 
kad „Šilelis“ triskart „padidino“ 
tiražą, tačiau vis tiek reikalavo, 
jog paaiškintume, kodėl parašėme, 
jog „Šilelis“ tiražą „padidino“ tris 
kartus. Siūlėme jam pačiam 3000 
padalinti iš 1000 arba 1000 padau-
ginti iš 3... Nepadėjo, aiškinimasis 
tęsėsi... Panašiai, kaip dialoge apie 
dramblio pirkimą...

SRTRF neskyrė finansavimo 
dviems laikraščio „Šilelis“ pro-
jektams, vienam portalo nyksciai.
lt projektui bei vienam radijo sto-
ties „Nykščiai FM“ projektui. Du 
plius vienas plius vienas – lyg ir 
keturi. Tačiau, įdėmiau peržiūrėjus 
paraiškų teikėjus, paaiškėjo, kur 
dėl pirmojo L.Bitvinsko klausimo 
šuo pakastas. Pasirodo „Šilelio“ ir 
portalo nyksciai.lt projektus teikė 
UAB „Atvirai“, o „Nykščiai FM“ 
radijo projektą VšĮ „Anykščių tele-
vizijos ir informacijos centras“. 

 SRTRF ataskaitas skaitysime 
įdėmiau, gal koks VšĮ, mums neži-
nant, teikia projektus „Anykštai“?

UAB „Atvirai“ savininkas 
dėstė, jog galima skaičiuoti 
įvairiai

Pretekstas L.Bitvinskui kalbėti 
apie „Anykštos“ neva melagingai 
praneštą nevertintų UAB „Atvirai“ 
žiniasklaidos priemonių projektų 
skaičių lyg ir yra aiškus. Tačiau, 
kodėl „Šilelio“ redaktorius bando 
aiškintis, kodėl 3000 yra tris kart 
daugiau už 1000, nesupratome.  

Vienas iš UAB „Atvirai“, kuris 
valdo ir laikraštį „Šilelis“ savinin-
kų, yra aukštąjį matematinį išsila-
vinimą turintis verslininkas Darius 
Čypas. „Anykštos“ paklaustas, ar 
1000 yra tris kart mažiau nei 3000 
arba, ar 3000 yra tris kart daugiau 
nei 1000 sakė, kad nesakys, nes 
„nežino, kam čia tas klausimas 
skirtas“. Kai paaiškinome, jog 
omenyje turimas „Šilelio“ tiražas, 
bet jam užduodamas grynai teo-
rinis klausimas, D.Čypas vis tiek  
sakė nieko nekomentuos. „Kaip 
kam aktualu, tas taip ir skaičiuo-
ja“ – kalbėjo verslininkas. Bandė-
me sakyti, kad matematikoje nėra 
daug kūrybos - 2 kart 2 lygu 4, ir 
viskas... „Ar galėtumėt 3000 pada-
linęs iš 3 gauti ne 1000, o kažkokį 
kitą skaičių?“ - neatstojome. „Gal 
ir galėčiau. Nežinau. Neužsiimu 
tokiais dalykais“ - paaiškino UAB 
„Atvirai“ bendrasavininkis.       

Mokytojas siūlė pasitelkti 
vaizdines priemones

Matematikas Valdas Skliaustys 
paprašytas pabūti nepriklausomu 
ekspertu kalbėjo, jog 1000 yra 
neišvengiamai tris kart mažiau 
nei 3000. Šį teiginį galima įrodyti 
daugybos, dalybos ir net sudėties 
veiksmais. Matematikas sakė, jog 
siekiant palengvinti užduotį gali-
ma „numesti“ nulius, galima kaip 
vaizdinę priemonę naudoti giles ar 
kaštonus. 

V.Skliaustys kalbėjo, kad dau-
ginti ir dalinti vaikai išmoksta pir-
moje-antroje klasėje, tačiau būna 
tokių žmonių, kurie niekada ari-
tmetikos neišmoksta. „Ir nieko... 
Gyvena.  O nemaža dalis ir geriau 
už mane“ - juokėsi matematikas. 

Rašys dar vieną skundą

L.Bitvinskas „Anykštai“ sakė, 
kad Visuomenės informavimo 
etikos komisijai pateiks dar vieną 
skundą, nes vasario 1 d. „Anykš-
tos“ tekste „Melagiai pakliuvo į 
nesėkmių ruožą“ vėl nepaskelbta 
jo nuomonė. Priminėme, kad nuo-
monės jo klausėme, tačiau pats juk 
sakė, kad darbo dienomis jos iš-
dėstyti neturi laiko, gali tik penk-
tadienį, po darbo, kai „Anykšta“ 
leidžiama šeštadienį. „Galėjote 
palaukti“ – „Anykštos“ darbo 
grafiką reguliavo „Šilelio“ redak-
torius. Kiek anksčiau jis apskritai 
atsisakė kalbėtis su „Anykšta“.

Kadangi šį kartą L.Bitvinskas 
parodė iniciatyvą bendrauti su 
„Anykšta“, nusprendėme pasi-
naudoję progą pabandyti ir patys 
jį mūsų laikraščiui pakalbinti

Bet pokalbis su „Šilelio“ re-
daktoriumi vėl buvo nevaisin-
gas, dar nebaigus „Anykštos“ 
žurnalistui formuluoti klausimo, 
L.Bitvinskas jį nutraukė. „Visų 
pirma tu neatsakei į tuos klau-
simus, kuriuos tau pateikiau“ - 
pareiškė „Šilelio“ redaktorius ir 
išjungė telefoną. 

Laikraščio „Šilelis“ redaktorius Linas Bitvins-
kas prašė paaiškinti, kodėl 1000 yra 3 kart ma-
žiau už 3000. 

UAB „Atvirai“ bendrasavininkis Darius Čypas 
teigia, kad aritmetikoje „kaip kam aktualu, tas 
taip ir skaičiuoja“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Pamenat, prieš savivaldos 
rinkimus Bičas baltu megztu-
ku iš Kęstučio Tubio rinkimų 
sąrašo sakė, kad „kultūra yra 
tokia, kokie esame mes patys“. 
Tiksliau, taip norėjo pasakyti, bet 
„pakibo“ ir tuos septynis žodžius 
kelis kartus taip meistriškai 
permalė, jog jo murmelė tapo 
interneto hitu.

Panaši nesąmonė išėjo ir 
su Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Kultūros 
skyriumi. Tiksliau, reikėtų sakyti 
„ir vėl panaši nesąmonė išėjo“. 
Nūdienos įvykiai, regis, buvo va 
ir va kaip tokie: rajono vadovai 

atidžiai tyrė, stebėjo, ar laikinoji 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė galėtų tapti nuolati-
ne vedėja. Po gilios gilios, labai 
labai gilios analizės Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
A.Pajarskienės veiklą įvertino 
„labai gerai“, tačiau penkta-
dienį, sausio 31-ąją, nusprendė 
jos neskirti nuolatine vedėja. 
A.Pajarskienė tuo buvo nepaten-
kinta, nes būti vedeja ji norėjo. 
Todėl, netapusi vedėja, valdinin-
kė garsiai, bet, aišku, lietuviškai 
nusikeikė, tyliai, kultūringai tren-
kė direktorės kabineto durimis. 
Ir išėjo... į pirmą administracijos 
pastato aukštą. Penktadienio 
vakare, tokiu laiku, kai suaktyvė-
ja vilkolakiai, A.Pajarskienės FB 
profilyje atsirado įrašas: „Ačiū 
prisidėjusiems. Išeinu“. „Suici-
das“ - pagalvojau. Bet, žiūriu po 
„postu“ A.Pajarskienės žingsnį 
palaikantys komentarai, net iš 
savivaldybės administracijos 
darbuotojų. Na, neturėtų drau-
gai, išgirdę apie savo bičiulio 
ketinimus nusižudyti, rašyti: 
„Šaunuolis, varyk, sveikinu, 
seniai tokio žingsnio laukiau“ ar 
panašiai. Penktadienį adminis-

tracijos direktorė „Anykštos“ 
žurnalistui neatsiliepusi, nors iš 
anksto buvome sutarę, kuriuo lai-
ku pateiks visuomenei informaci-
ją apie A.Pajarskienės paskyrimą 
arba nepaskyrimą skyriaus 
vedėja, pirmadienį teigė, kad 
sprendimas dėl skyriaus vedėjos 
priimtas ir tiek. Neva viskas buvę 
pagal planą. O prieš tai neva 
vyko subtilus Anykščių kultūros 
reklaminis šou?        

Visgi, darytina išvada, kad 
A.Pajarskienė rajono valdžią 
pagąsdino, jog, jei nebus sky-
riaus vedėja, tai apskritai išeis 
„nachrien“ iš Anykščių kultūros 
ir visi tapsime nekultūringi. 
L.Kuliešaitė susapnavo, jog, 
kai nebus A.Pajarskienės, tada 
ji pati su vicemeru Dainiumi 
Žiogeliu per valstybines šventes 
duetu turės traukti ūdrio ariją iš 
operos „Pilėnai“ („nepričiom“ 
čia ir Pilėnai, ir ūdris, bet gerai 
skamba). Už šios poros nugaros, 
antrajame plane linguos, vėliavė-
lėmis apkaišyti, už rankų susikibę 
Dalis Vaiginas, Kęstutis Tubis, 
Lukas Pakeltis ir Donatas Krikš-
taponis. Po šio sapno direktorė 
prabudo išpilta šalto prakaito ir 
iš karto pasirašė įsakymą, kuriuo 
A.Pajarskienę paskyrė vedėja. Ir 

visus kitus raštus, kuriuos rado, 
pasirašė. Rašėsi, rašėsi... Net ant 
tuščių lapų, kol baimė atlėgo... O 
paskui jau buvo per vėlu.

Anykščių kultūra visą laiką yra 
tokia kokia, tokia kokia, kokia 
tokia. Senovėje, regis, meras 
Saulius Nefas savivaldybės 
Kultūros skyrių panaikino, nes 
reikėjo atleisti jo vedėją. Po gero 
dešimtmečio kitai valdžiai kitą 
Kultūros skyriaus vedėją reikėjo 
kultūringai atleisti, todėl vėl 
visas skyrius buvo optimizuotas. 
Šių laikų Anykščių savivaldy-
bės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyrius 
jau mažiausiai trečiasis feniksas. 
Žodžiu, patirties skyriaus vedėjus 
atleidžiant iš darbo turime, netiks 
A.Pajarskienė, vėl panaikinsim 
visą skyrių. Kultūratvojumat!      

Net tik pasitampymas prieš 
skiriant A.Pajarskienę Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja yra keistas. 
Visiška mistika, kodėl neban-
dyta šio skyriaus vedėjo ieškoti 
paskelbus konkursą. Statybos 
bei Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėjų kelis kartus 
ieškota per konkursus... Na, 
nesėkmingai, bet ieškota. Kul-
tūros skyriaus vedėjo skyrimo 

atveju taip pat būtų buvę logiška 
pradžioje pasidairyti plačiau, o 
tik po to rinktis iš to, ką turime, 
t.y. iš vienos A.Pajarskienės. 

Buvusio UAB „Anykščių van-
denys“ direktoriaus Alvydo Ger-
vinsko „išėdimo“ atveju įžiūriu 
asmeninius rajono valdžios 
interesus. Gal neteisingai įžiū-
riu. Gal A.Gervinskas per pietų 
pertrauką gyvus vaikus valgė (ir 
tik dėl jo kaltės visoje šalyje ma-
žėja gyventojų skaičius)... Dėl 
A.Pajarskienės paskyrimo vedė-
ja be konkurso – jokio sąmokslo, 
ir jokių interesų. Paprasčiausiai 
„pliovoje atnošienijie“.

Greičiausiai visiems giliai PX, 
kas tai rajono kultūrai vado-
vaus. Kita vertus, visi Anykščių 
kultūrininkai savi, apsitrynę. 
Dauguma jų bendraamžiai, ne-
toli pensijos, taigi pačiame jėgų 
žydėjime. Tiesa, Menų centro 
direktorius Tomas Tuskenis yra 
jaunesnis. Bet jis normaliai per 
operas išsirėkauja, išsikrauna. 
Grįžęs į Anykščius gali ir tyliai 
pasėdėti...

P.S. jeigu per operą esi toje 
salės dalyje, kur tamsu, rei-
kia tylėti. Dainuoti galima tik 
tiems, kurie įleisti ant apšviesto 
paaukštinimo.  
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Ūkininkams neramios dienos – plinta 
paukščių gripas

„Tele2“ nuolaidos: „Samsung“ telefonai už 1 Eur pradinę įmoką, 
o „iPhone“ – iki 100 Eur pigiau

„Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų populiariesiems „Samsung“ ir „iPhone“ telefonams įsigy-
ti. Jais pasinaudoti galima operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Belaukiant pavasario – puikus metas 
atsinaujinti ir pakeisti turimo telefono 
modelį į naujesnį. Todėl savo klientams 
paruošėme sutaupyti padėsiančių pasiū-
lymų, kuriuose dalyvauja vienų stipriausių 
rinkoje gamintojų išmanieji“, – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

„Samsung“ telefonai – tik už 1 Eur 
pradinę įmoką

„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti – 
šiuo metu sudarant 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, 
skelbiamu www.tele2.lt, net tris pasiūlyme 
dalyvaujančius išmaniuosius galima įsigyti 
už simbolinę 1 Eur pradinę įmoką.

Vienas tokių – stilingas ir lengvas 
„Samsung“ modelis „Galaxy A51“. Šis 
išmanusis išsiskiria galinga keturguba ka-
mera, ryškiu 6,5 colių įstrižainės ekranu ir 
aštuonių branduolių procesoriumi. Rinktis 

galima iš trijų veidrodinio efekto spalvų: 
juodos, baltos ir mėlynos.

Norintiems įsigyti dar didesnį ekraną 
ir talpesnę bateriją turintį išmanųjį – ver-
ta rinktis modelį „Galaxy A71“. Jame ne 
tik įdiegta 4500 mAh talpos baterija, bet 
ir greitasis įkrovimas. Beje, dėl „Game 
Booster“ funkcijos, skirtos pagerinti žaidi-
mų patirtį, šis telefonas itin tiks mobiliųjų 
žaidimų mėgėjams.

Mėgstantiems fotografuoti ir filmuoti pa-
siūlymas taip pat yra. Dabar vos už 1 Eur 
pradinę įmoką galima įsigyti elegantiško 
dizaino modelį „Samsung Galaxy S10+“. 
Šis išmanusis turi trijų akių galinę ir dvigu-
bą asmenukių kamerą, o taip pat integruo-
tą vaizdų redagavimo paketą.  

Nuolaidos naujausiems „iPhone“ 
išmaniesiems

Tai dar ne viskas. Viliojantis pasiūly-

mas yra paruoštas ir „Apple“ gerbėjams 
– dabar naujausiems „iPhone“ mode-
liams yra taikomos iki 100 Eur siekian-
čios nuolaidos. 

Pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo operatoriaus mokė-
jimo planu, skelbiamu www.tele2.lt.

Didžiausia nuolaida šiuo metu taikoma 
64 GB atmintinę turinčiam „iPhone 11“. 
Šio modelio telefonai ypač tiks mėgs-
tantiems išsiskirti – juk rinktis galima net 
iš 6 ryškiaspalvių korpusų. Svarbu ir tai, 
jog šiame flagmane naudojamas grei-
čiausias „Apple“ kada nors pagamintas 
lustas, o baterija, gamintojo teigimu, tu-
rėtų tarnauti visą dieną.

Sutaupys ir šiuo metu įsigysian-
tys „Pro“ serijos „Apple“ flagmanus. 
Norintiems kompaktiškesnio telefono, 
tačiau turinčio trigubą kamerą,  pažan-
gų „Super Retina XDR“ ekraną ir stikli-

nę nugarėlę – rekomenduojama rinktis 
„iPhone 11 Pro“ modelį su 64 GB vidine 
atmintine.  

Tuo tarpu svajojantiems apie didžiau-
sią ekraną – verta rinktis „iPhone 11 
Pro Max“. Jame sutalpintos visos ge-
riausios „iPhone 11“ flagmanų serijos 
savybės: net 6,5 colių įstrižainės „Super 
Retina XDR“ ekranas, triguba kamera ir 
itin galingas telefono procesorius „A13 

Bionic“.
Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujan-

čius išmaniųjų modelius, taip pat nuo-
laidų sąlygas, mokesčius ir taisykles su-
žinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
ar paskambinus 117. 

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

Užsak. Nr. 131

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Siekiant apsisaugoti nuo Europoje plintančio paukščių gripo viruso, Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos direktoriaus įsakymu, nuo antradienio, vasario 4 d., visiems paukščių laikytojams 
nurodoma naminius paukščius laikyti aptvertuose kiemuose, aptvaruose arba uždarytus patalpose, 
taip saugant juos nuo galimų kontaktų su laukiniais paukščiais. Šis reikalavimas galioja tiek savo 
reikmėms laikantiems paukščius, tiek komerciniams paukštininkystės ūkiams. 

Paukščių augintojai perspėja, kad nepaisant jiems keliamų biologinio saugumo reikalavimų, 
paukščių gripas šalyje gali išplisti bet kurią minutę dėl nekontroliuojamai savo veiklą vykdančių 
paukščių perpardavinėtojų.

Naminius paukščius nurodyta 
uždaryti

Apie iškilusią grėsmę Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos Ute-
nos departamento Anykščių skyrius 
papildomai raštiškais pranešimais 
kreipėsi į rajono naminių paukščių 
laikytojus, kuriuose jie raginami 
atsakingai įvertinti realią ligos grės-
mę savo laikomiems paukščiams ir 
griežtai laikytis visų biologinio sau-
gumo reikalavimų.

Paukščių laikytojams nurodyta 
laikyti naminius paukščius užda-
rose patalpose arba aptvaruose su 
stoginėmis, apsaugančiomis nuo 
kontakto su laukiniais migruojan-
čiais paukščiais, nenaudoti naminių 
paukščių girdymui atvirų vandens 

telkinių vandens, pašarą laikyti taip, 
kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių 
paukščių, graužikų ir kitų gyvūnų, 
galinčių mechaniškai pernešti virusą, 
vengti tiesioginio kontakto su lauki-
niais paukščiais, įeinant į paukščių 
laikymo vietą, keisti drabužius, o 
ypač apavą. 

Pagrindinis paukščių gripo už-
krato nešiotojas gamtoje – laukiniai 
vandens paukščiai.

Didelių paukštininkystės ūkių 
rajone nėra

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos Utenos departamento 
Anykščių skyriaus vedėja - valstybi-
nė veterinarijos inspektorė Audronė 
Zdanevičienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad Anykščių rajone didelių paukš-
tininkystės ūkių nėra. Skyrius šiais 
metais gavo Antalgės paukštyno 
Pašilių kaimo filialo pranešimą, kad 
paukštyne paukščiai nėra laikomi, jų 
auginti neplanuojama ir šiais metais. 

Debeikių seniūnijoje ūkininkau-
jantis Vladislovas Tamošiūnas šiais 
metais planuoja į savo ūkį iš Lenki-
jos įsivežti kalakučiukų.

„Aišku, niekas nežino, kas bus ba-
landžio mėnesį, kai Lenkijoje dide-
liais tempais plinta paukščių gripas. 
Žmogus planuoja, o mes šioje vie-
toje liksime tik stebėtojais“, - sakė 
A.Zdanevičienė.

Anykščių rajone šiemet veikia 
24 deklaruoti vištų ūkiai, kuriuose 
yra laikomi 870 paukščių. Du dideli 
paukščių ūkiai veikia Anykščių se-
niūnijos teritorijoje - vienas jų yra 
Novinos kaime, kuriame laikoma 
200 vištų, o kitas Storių kaime, ku-
riame yra 150 vištų.

Anykščių rajono gyventojai taip 
pat laiko šiek tiek žąsų bei ančių, bet 
jų skaičiai yra labai nedideli.

Ką atneš paukščiai – bijo net 
prognozuoti 

Valstybinės maisto ir veteri-

Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos Utenos 
departamento Anykščių sky-
riaus vedėja - valstybinė vete-
rinarijos inspektorė Audronė 
Zdanevičienė sakė, kad žmo-
nės tikisi jog paukščių gripas 
jų sparnuočius aplenks.

narijos tarnybos Utenos depar-
tamento Anykščių skyriaus ve-
dėja - valstybinė veterinarijos 
inspektorė A. Zdanevičienė sakė, 
kad dauguma paukščių augintojų 
savo ūkių yra nedeklaravę, tačiau 
atkreipė dėmesį, kad Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
nurodymų, kaip apsisaugoti nuo 
paukščių gripo, privalo laikytis 
visi: tiek deklaruoti, tiek ir nede-
klaruoti paukščių ūkiai bei pavie-
niai paukščių laikytojai.

„Jeigu tik dėl paukščių svei-
katos kyla kažkokių įtarimų arba 
jie gaišta, paukščių laikytojai turi 
kreiptis pas mus. Mes imsime 
mėginius, tirsime, žiūrėsime. At-
eina paukščių migracijos laikas 
ir, ką atneš atskrendantys paukš-
čiai, yra labai sunku pasakyti“, - 
kalbėjo A.Zdanevičienė.

Nepklausniųjų bausti nežada

Kol kas veterinarijos specialis-
tai paukščių laikytojų netikrina, 
tačiau A.Zdanevičienė sakė, kad 
greičiausiai nurodymas tai daryti 
netrukus bus duotas iš Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos.

„Dabar, kai važiuojame į tikrini-
mus ir, jei pastebime, kad paukš-
čiai išleisti į lauką, sustojame, 
einame ir kalbamės su paukščių 

laikytojais. Labai negrasiname, 
tiesiog prašome laikytis reikalavi-
mų“, - sakė A.Zdanevičienė.

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos pranešime skelbiama, 
kad VMVT inspektoriai vykdyda-
mi patikrinimus atkreips paukščių 
laikytojų dėmesį į šį reikalavimą 
ir sieks ne baudomis, o konsulta-
cijomis bei patarimais didinti jų 
sąmoningumą ir padėti apsisaugo-
ti nuo paukščių gripo viruso.

„Žinot, bauda nuo paukščių 
gripo neišgelbės. Čia reikia žmo-
nių sąmoningumo. Investicijų, 
siekiant apsisaugoti nuo paukš-
čių gripo, nereikia. Dabar tokia 
žiema, kai vištos visą žiemą gali 
vaikščioti po daržus, bet iš tikrų-
jų reikia pagalvoti, kad labai len-
gva tiesiog iš dangaus gauti ligą“, 
- kalbėjo A.Zdanevičienė.

Pasiteiravus, kaip paukščių 
augintojai reaguoja į specialistų 
perspėjimus, kaip apsisaugoti nuo 
paukščių gripo, A.Zdanevičienė 
sakė: „Visi paukščių laikytojai 
dažniausiai reaguoja taip: „Pas 
mane nieko nenutiks“.

Paukščių augintojams taip pat pla-
nuojama surengti mokymus, kuriuo-
se jiems bus plačiau papasakota apie 
paukščių gripo grėsmes, ligos požy-
mius, galimus nuostolius.

(Nukelta į 11 psl.)

Ūkininkas Vladislovas Tamošiūnas piktinasi, kad Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pro pirštus žiūri į 
paukščių perpardavinėtojus.

Ūkininkai naminius paukščius turi laikyti uždarytus ir saugoti 
juos nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais. 
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Kad vaistai netaptų kasdieniu valgiu
Dar keli amžiai prieš Kris-

tų egzistavusios Aleksandrijos 
medicinos mokyklos įkūrėjas 
gydytojas Herofilas įvardijo 
vieną pagrindinių vaistų varto-
jimo principų – „vaistai patys 
savaime nieko verti, tik tinka-
mai paciento vartojami vaistai 
tampa dievų rankomis“. Šių 
dienų situaciją Lietuvoje ir 
pasaulyje puikiai įvardija žo-
džiai: „Vaistas vartojamas ne 
dėl to, kad nebūtų blogai, bet 
dėl to, kad būtų gera“. 

Apie tai, kokie yra pertekli-
nio vaistų vartojimo padariniai 
ir kaip to išvengti, pasakoja 
Respublikinės Vilniaus univer-
sitetinės ligoninės Toksikologi-
jos centro vadovas, gydytojas 
anesteziologas-reanimatologas 
Robertas Badaras.

Siekia didinti pardavimų 
kiekį

Neracionalus vaistų varto-
jimas – tai neatsakingos savi-
gydos ir abejotino efektyvumo 
vaistų vartojimo visuma. Pro-
blemos šaknys – specialistai, 
netinkamai skiriantys medika-
mentus, juos vartojantys pacien-
tai ir vaistų reklama, skatinanti 
pirkti jų kuo daugiau, neva tai 
padės jaustis geriau.

Televizijoje, spaudoje bei in-
ternete platinama reklama, kuri 
formuoja visuomenės požiūrį, 
siekia kuo didesnio pelno – di-
dinti vaistų pardavimų kiekį. 
Reklamos tikslas yra įdiegti 
visuomenei tai, kad, vartojant 
kuo daugiau vaistų ir maisto 
papildų, savijauta bus geresnė, 
padidės energingumas ir atsiras 
daugiau sveikatos, tokiu būdu 
yra skatinamas kuo įvairesnių 
vaistų pirkimas ir vartojimas di-
deliais kiekiais. 

Grėsmė Lietuvoje ir visame 
pasaulyje

Lietuvoje per metus yra par-

duodama maždaug 72 milijonai 
vaistų pakuočių, o skalėje pagal 
suvartojamų medikamentų vidu-
tinę dozę per parą Lietuva užima 
kone lyderės pozicijas. Tyrimai 
rodo, kad dažnas lietuvis be spe-
cialisto pagalbos išsirenka sau 
tinkamus vaistus, kas priveda prie 
15 tūkstančių jais apsinuodijančių 
žmonių Lietuvoje per metus. 

Tiesa, kartais ir specialistams 
pritrūksta žinių bei kompetenci-
jų, būtent dėl to pacientui vaistai 
skiriami per didelėmis arba per 
mažomis dozėmis, parenkamas 
netinkamas jų vartojimo būdas ar 
skiriama netinkama gydymo tru-
kmė. Problemos mastą pagrindžia 
Pasaulinės sveikatos organizaci-
jos tyrimai: daugiau nei pusė visų 
parduodamų vaistų yra įsigyjami 
ir skiriami neracionaliai, o kas 
antras pacientas nesilaiko gydy-
tojų rekomendacijų. Į klausimą, 
kaip išvengti perteklinio vaistų 
vartojimo, gydytojas anesteziolo-
gas-reanimatologas R. Badaras at-
sako paprastai – „Vengimo būdu, 
o tai reiškia – vartoti tik gydytojo 
paskirtus medikamentus ir vado-
vautis taisykle – kas per daug, tas 
visada nesveika.“ 

Vaistai ne visuomet gali 
padėti

Kai kurie vartojami psicho-

tropiniai vaistai, kurių veiklioji 
medžiaga veikia medžiagų apy-
kaitą galvos smegenyse, jau-
tresnės psichikos žmonėms gali 
sukelti priklausomybę. Fizinė 
priklausomybė nuo vaistų pasi-
reiškia pykinimu, baime, nemiga 
ar haliucinacijomis. Psichologi-
nė priklausomybė – tai jausmas, 
priverčiantis galvoti, jog žmogus 
negali sustoti vartoti vaistų.

Priklausomybę galima sąly-
ginai pristabdyti nevartojant ją 
sukėlusių vaistų ilgą laiko tarpą, 
tačiau, norint išsaugoti gyvybę ir 
blaivų protą, prie tų vaistų varto-
jimo nederėtų niekad grįžti, nes 
priklausomybė – tai greitai pro-
gresuojanti ir atsinaujinti galinti 
liga.

Tačiau perteklinis vaistų varto-
jimas gali sukelti ne tik priklau-
somybę, bet ir kitų nemalonių 
pasekmių, tokių kaip didėjantis 
sergamumas ar nepageidaujamų 
vaistų reakcijų sukeliamų svei-
katos sutrikimų rizika, o pati 
skaudžiausia pasekmė – paciento 
mirtis, tad pajutus pavojų reikėtų 
nedelsiant kreiptis pagalbos.

Niekada nėra per vėlu 
kreiptis pagalbos

Visų pirma, siekiant suma-
žinti perteklinį vaistų vartojimą 
ir kovoti su priklausomybe nuo 

jų, reikėtų suvokti, kad niekada 
nėra per vėlu kreiptis pagalbos 
ir kad vaistai galbūt yra veiks-
mingiausias ir lengviausias, bet 
ne geriausias būdas pagerinti 
savo vidinę būseną.

„Pirmoji pagalbos stotelė tu-
rėtų būti šeimos gydytojo kabi-
netas, o tuomet jau jis nuspręs, 
kokios pagalbos reikia, ir, esant 
poreikiui, nukreips į reikiamas 
įstaigas“, – teigia gydytojas 
anesteziologas-reanimatologas 
R. Badaras.

Neretai psichologinė pagalba 
yra raktas į geresnę vidinę sa-
vijautą. Anot priklausomybes 
gydančių specialistų, pirminis 
psichoterapijos tikslas yra pa-
siekti tai, kad pacientas prisiim-
tų atsakomybę už savo proble-
mos sprendimą, t. y. pats norėtų 
atsisakyti vartojamų vaistų ir 
pasveikti, o tik po to yra skati-
nama suvokti per didelio ir ne-
tinkamo vartojamų vaistų kiekio 
įtaką paciento vidinei būsenai 
bei organizmui. 

Taip pat vertėtų pabrėžti, jog 
didelę įtaką priklausomiems 
žmonėms daro jų aplinkiniai, 
kurie, išreiškę susirūpinimą arti-
mojo būsena, turėtų jį padrąsinti 
ir paskatinti pasikonsultuoti su 
gydytoju, o ne nustatyti ligas 
ar sutrikimus savavališkai, kas 
dažnai tik pablogina esamą su 
priklausomybe kovojančio žmo-
gaus būseną. 

Tikslas – susidoroti su 
problema

Siekiant sumažinti pertekli-
nio vaistų vartojimo problemos 
mastą šalyje, 2018 metais Šiau-
lių teritorinės ligonių kasos zo-
noje dvejiems metams įkurtas 

vaistų komitetas, kuriame pir-
mąkart Lietuvoje buvo pradėta 
viešai kalbėti apie perteklinį 
medikamentų vartojimą ir jo 
sukeliamas problemas. Komite-
to strateginė kryptis yra kom-
pensuojamų vaistų vartojimo 
racionalizavimas. Tai bus ban-
doma pasiekti keliant skirtingų 
gydytojų, sveikatos priežiūros, 
farmacijos ir kitų specialistų 
kompetencijas bei analizuojant 
kompensuojamųjų vaistų suvar-
tojimą ir pacientų gydymo efek-
tyvumą. 

Su šia problema taip pat susi-
duria ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, kuri savo 2019–2021 
metų strateginiame veiklos 
plane nurodo, jog bus siekiama 
užtikrinti, kad Lietuvos Res-
publikoje būtų prieinami geros 
kokybės, saugūs ir veiksmingi 
vaistai, gerinantys ir stiprinan-
tys žmonių sveikatą, užtikrinant 
racionalų vaistų ir valstybės 
biudžeto bei gyventojų lėšų var-
tojimą. 

Vienas iš būdų, kuriais sten-
giamasi visuomenei įdiegti raci-
onalaus vaistų vartojimo svarbą, 
yra Sveikatos apsaugos ministe-
rijos planuojamas rengti „Išmin-
tingasis vaistų sąrašas“, skirtas 
sveikatos priežiūros specialis-
tams ir pacientams. Planuoja-
ma, kad išmintingajame vaistų 
sąraše „suguls“ informacija apie 
ligas ir vaistų rekomendacijos 
jų gydymui.

Svarbiausias kriterijus įvai-
rių sričių sveikatos priežiūros 
specialistams atrenkant vaistus 
– didžiausia galima nauda pa-
ciento sveikatai neišleidžiant 
didelės pinigų sumos.

Užsak. Nr. 132

Gydytojas Robertas Badaras pataria vadovautis taisykle – kas 
per daug, tas visada nesveika. 

Nuotr. iš asmeninio archyvo.

(Atkelta iš 1 psl.)

Sausio mėnesį internetiniuose 
aukcionuose pavyko parduoti 
dar keturis savivaldybei pri-
klausiusius nekilnojamojo turto 
objektus. 

36 kv. m. butas Čekonyse (De-
beikių sen.) parduotas už pra-
dinę 5,5 tūkst. eurų kainą. Taip 
pat už pradinę 2 tūkst. 837 eurų 
sumą parduotas 386 kv. m. ploto 
buvusios Gečionių (Skiemonių 
sen.) mokyklos pastatas bei šalia 
jo esantis 31 aro žemės sklypas, 
už ūkinius pastatus (23 kv.m. 
sandėlį ir 26 kv.m. garažą) Nau-
juosiuose Elmininkuose taip pat 
gauta pradinė 3 tūkst. 590 eurų 
suma.

Tuo tarpu parduodant likvi-

duotos savivaldybės įmonės 
UAB „Šventosios vanduo“ turtą 
Kavarske pradinė kaina pakilo 
beveik šešis kartus. 

Už 126,5 kv. m. sargų pastatą, 
24 kv. m. garažą bei 39 kv. m. 
ūkinį pastatą pirkėjas ryžosi mo-
kėti 36,5 tūkst. eurų, kai pradinė 
pardavimo kaina buvo 6 tūkst. 
525 eurai. Šie pastatai parduoti 
be žemės. 

Rekonstrukcija prasidės jau 
šiemet

„Anykštos“ pakalbintas UAB 
„Selija“ vadovas A.Azguridis 
dėstė, jog bibliotekos pastatą 
planuoja rekonstruoti į daugia-
butį gyvenamąjį namą. Ketinama 
pastatą „kelti į aukštį“ ir pavers-

ti jį keturaukščiu namu, kuriame 
būtų įrengta 10 butų.  

Turint omenyje, kad UAB 
„Selija“ už bibliotekos pastatus 
ir žemės sklypą jau sumokėjo 
134 tūkst. eurų, o pagrindinio 
pastato rekonstrukcija kainuos 
dar nemažus pinigus, naujų butų 
savikaina bus ne daug mažesnė, 
nei dideliuose miestuose. Tačiau, 
p. A.Azguridis „Anykštai“ sakė 
manąs, kad Anykščiuose yra po-
reikis aukštesnės klasės būstų, o 
pasiūlos nėra. 

Verslininkas tikisi, kad šįmet 
ne tik bus pradėti rekonstrukci-
jos darbai, bet ir didelė dalis jų 
iki metų pabaigos bus atlikta. 

A.Azguridis „Anykštai“ sakė, 
jog, jeigu pagrindiniame bibli-
otekos pastate įrengti butai bus 

sėkmingai parduoti, UAB „Seli-
ja“ dabartinių garažų vietoje sta-
tys antrąjį daugiabutį. 

Verslininkas kalbėjo, kad 
UAB „Selija“ sukurta specialiai 
Anykščių daugiabučių staty-
boms, lėšas į šį projektą nuspren-
dė investuoti ir keli jo bičiuliai.     

Sutuoktiniai Aris ir Goda Az-
guridžiai valdo UAB „Sveiki 
produktai“. Anykščių rajone 
pora turi sodybą. 

„Sodybą šalia Anykščių turime 
daugiau nei dešimt metų. Man šis 
miestas patinka. Turime patirties 
bendraujant su Anykščių biuro-
kratais ir ji yra nebloga. Mūsų 
investicija yra ne tik verslas, bet 
ir noras kažką gero Anykščiams 
padaryti“ – „Anykštai“ kalbėjo 
investuotojas.  

Biblioteka taps daugiabučiu

Buvusios Anykščių biblio-
tekos pastatas bus rekons-
truojamas. Akivaizdu, kad jo 
pertvarkymui reikės didelių 
investicijų.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda..
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Nykštukėnas.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Borneo. Senovės rojus.
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio.
13:45 Puaro. N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų (k).
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 Ketverios vestuvės ir 
vienerios laidotuvės. N-14
00:25 Taksiukas. N-14

06:55 Linksmieji Tomas ir 
Džeris (k).

07:20 Zigis ir Ryklys.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Neramūs ir triukš-
mingi.
08:35 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:00 Sveikatos namai. 
N-7
09:55 Marsupilamio pėdsa-
kais. N-7 
12:00 Alvinas ir burundu-
kai 2.
13:45 Trys nindzės imasi 
veikti. N-7
15:30 Lėktuvai, traukiniai 
ir automobiliai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 24 valandos gyventi. 
N-14 
23:55 Sapnų demonai. 
N-14
01:45 Kultūristai (k). N-14

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“. 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 Pinokis.
13:50 Kitame kūne. N-7
15:40 Seni vilkai. 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 2. Karališkosios suža-
dėtuvės. N-7
21:50 Šeima. N-14
00:05 Geležinis žmogus 3 
(k). N-7 
02:40 Žmogus žmogui – 
vilkas (k). S

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas (k).
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (k). 
N-7
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. 
10:00 Varom!. N-7 
10:30 Arabijoje su 
Levisonu Vudu.
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 sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas. 
N-7
15:45 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Šiauliai - CBet. 
19:30 Užšaldytas. N-7
21:15 Narkotikų prekeiviai. 
N-14
22:15 Antrininkas. N-14
23:25 Atpildas (k). N-14 
01:30 Tamsos angelas (k). 
N-14 

06:30 Akloj i  (k).
07:30 Pragaro katytė.

08:30 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patari-
mai. N-7
09:30 Tėvas Motiejus. N-7
10:55 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.
11:55 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12:25 Džinas. Nepažintoj i 
I tal i ja.
12:55 Akloj i  (k).
13:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos. N-7
18:50 Akloj i  (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Legenda. N-14
23:40 Elvis ir Niksonas. 
N-14
01:20 Beverl i  Hilso polici-
ninkas (k). N-7 
03:05 Purpurinės upės. 
Paskutinė medžioklė (k). 
N-14

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Lilo ir Innomine 
koncertas (k).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Lini ja. Spalva. 
Forma. 

12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Procesai. 
13:45 Klausimėlis (k).
14:00 Šventadienio min-
tys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Sti l ius.
16:00 Dainų dainelė 2020.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miestel iai. 
Platel iai. 1 d. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys 2. N-7
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rimas. 
21:35 Romas, Tomas ir 
Josifas. 
22:35 Koncertas „Open to 
the World“. 
00:30 Žemės drebėjimas 
(k). N-14

06:30 Candy Crush (k). 
N-7
07:30 Jukono vyrai (k). 
N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeit ies žvalgas. 
N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
N -7
11:00 Prakeikti  I I .  N-7
12:00 Candy Crush. N-7
13:00 Upės ir žmonės. 
N -7
14:00 Išl ikimas. N-7
15:00 Ledo kelias. N-7
16:00 Jukono vyrai. N-7
17:00 Sandėlių karai. N-7

18:00 Vienas. N-7
19:00 Amerikos talentai.
20:00 Gero vakaro šou. 
N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 NBA Action. 
22:30 NBA rungty-
nės. Bostono „Celt ics“ 
– Oklahoma Sičio 
„Thunder“.
01:00 Marsietis (k). N-14

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.Mačiul iu..
12.00 Šelesto bylos. N-7
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. 
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. 
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. 
00.00 Tu esi mano. N-7
01.00 Detektyvas Linl is. 
N-7

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija 37. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė (k).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 
(k). N-7
00:30 Klausimėlis (k).
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
07:35 Linksmieji Tomas ir 
Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 

N-7
11:00 KK2 penktadienis 
(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. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia mei-
lės. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Bėgančios kortos. 
N-14
00:20 Akloji zona. N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 La Maistas (k)
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 Visi mes žmonės.
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Skrydžio planas. N-7
23:55 „Majų“ baikerių klu-
bas. N-14
01:15 Makgaiveris. N-14

06:55 CSI. Majamis (k). 
N-7
07:50 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 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (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 Pavojai gelmėse 2. 
N-14
22:50 Užšaldytas (k). N-7
00:30 Didžiojo sprogimo 
teorija. N-7

06:15 Tėvas Motiejus. N-7
07:20 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 laimin-
gi.
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 3000 mylių iki 
Greislando. N-14
23:30 Gyvenimo daina. 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 (k).
07:00 Kultūros diena (k).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(k).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Pradėk nuo savęs 
(k).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(k).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas (k).
12:40 Linija. Spalva. 
Forma. (k).
13:05 Savaitė. 
14:00 Po pamokų (k).

14:15 „Dainų dainelė 2020“ 
(k).
15:50 Džiunglių knyga 1.
16:05 Premjera. Apolono 
vabaliukų istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas 1.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7
19:25 Atominės bombos 
virš Nevados.
20:15 Klausimėlis (k).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Paskutinė karalystė 
2. N-14
23:30 Proto džiunglės (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Autopilotas (k)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas (k). N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų 
(k). N-7
13:30 Saša ir Tania. N-7
14:30 Televitrina.
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. N-7
17:00 Saša ir Tania (k). 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 Apgaulinga aistra. 
N-14
23:05 Paktas. S
01:00 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. 
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 per-
skambinsiu.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delf i  dėmesio cen-
tre.
00.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija 37. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius 9k).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių ro-
jus 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 ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2. N-14
23:45 Komisaras Reksas 
(k). N-7
00:30 Veranda (k).
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:35 Linksmieji Tomas ir 
Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 

N-7
11:00 Paveldėtoja 3 (k). 
N-7
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. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia mei-
lės. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Mergina traukiny. 
N-14
00:45 Akloji zona. N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Visi mes žmonės (k).
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 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 Sabotažas. N-14
00:10 „Majų“ baikerių klu-
bas. N-14

06:55 CSI. Majamis (k). 
N-7
07:50 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 Nežemiška audra. 
N-14
22:50 Pavojai gelmėse 2. 
Rifas (k). N-14
00:35 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. 
Tikėjimo paslaptis. N-14
22:55 Gyvenimo daina. N-7
00:50 Senojo Tilto paslap-
tis.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
Istorinė publicistika. 
07:00 Kultūros diena (k).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(k).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Čia kinas (k).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(k). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė (k).
12:40 Atspindžiai (k).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda (k).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai (k). N-7
14:55 Atominės bombos 

virš Nevados (k).
15:50 Džiunglių knyga 1.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas 1.
17:05 Dvynukės.
18:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis.
19:50 Po pamokų..
20:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. 
22:00 Kultūros diena.
22:30 Kauno šokio teatro 
„Aura“ spektaklis „Kaunas 
Zoo“.
23:25 Rimas (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Paskutinis iš 
Magikianų (k). N-7
09:00 Praeities žvalgas 
(k). N-7
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas. N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų 
(k). N-7
13:30 Saša ir Tania (k). 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 Parkeris. N-14
23:20 Rouzvudas.
00:20 Svieto lygintojai. N-7

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija . 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Puikūs pralaimėji-
mai.
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. 
15.00 Pavojingi jausmai.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Žolė po sniegu. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
21.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija 37. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė (k).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Nacionalinės Jono 
Basanavičiaus premijos 
įteikimo iškilmės. 
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 Ištikimybė. N-14
23:45 Komisaras Reksas 
(k). N-7
00:30 Bloga mergaitė (k).
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:35 Linksmieji Tomas ir 
Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7

10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Paveldėtoja 3 (k). N-7
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. N-7
18:30 Žinios.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7
21:00 Monikai reikia mei-
lės“. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pasaulinis karas Z. 
N-14
00:50 Akloji zona. N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Prieš srovę (k) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 Tarp mūsų mergaičių. 
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 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai
22:00 Lūšnynų milijonierius. 
N-7
22:25 Vikinglotto.
22:30 Lūšnynų milijonierius. 
N-7
00:30 „Majų“ baikerių klu-
bas. N-14

06:55 CSI. Majamis (k). 
N-7
07:50 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 Kovotojas. N-14
23:10 Nežemiška audra (k). 
N-14
00:55 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. Ūkas 
sanatorijoje. N-14
23:00 Gyvenimo daina. N-7
00:50 Senojo Tilto paslaptis.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019 (k).
07:00 Kultūros diena (k).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(k).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (k).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(k).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė (k).
12:40 Krikščionio žodis (k).
12:55 Prisikėlimo liudytojai 

(k).
13:10 Procesai (k).
14:00 Istorijos detektyvai 
(k).
14:55 Stambiu planu (k).
15:50 Džiunglių knyga 1.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas 1.
17:05 Dvynukės.
18:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. 
19:50 Po pamokų (k).
20:00 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. 
22:00 Kultūros diena.
22:30 „The Schwings Band“ 
ir „Harlem Speaks Easy“.
23:45 Klausimėlis (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Paskutinis iš 
Magikianų (k). N-7
09:00 Vienam gale kablys 
(k).
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas (k). N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų 
(k). N-7
13:30 Saša ir Tania (k). 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 Jaunavedžiai. N-7
22:55 Rouzvudas.
23:55 Svieto lygintojai. N-7
00:55 Amerikiečiai. N-14

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Sėkmės gylis. 
09.00 Tu esi mano. N-7
10.00 Pavojingi jausmai.
11.00 Žolė po sniegu. N-7
12.10 TV parduotuvė.
12.25 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
14.00 Nauja diena. 
15.00 Pavojingi jausmai.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Žolė po sniegu. 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.
21.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija 37. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai (k).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų 
įteikimo iškilmės. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių ro-
jus 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 
(k). N-7
00:30 Bloga mergaitė (k)
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
07:35 Ponas Bynas.
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Paveldėtoja 3 (k). 
N-7
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. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Monikai reikia mei-
lės. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Lūžio taškas. N-7
00:40 Akloji zona. N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Gero vakaro šou (k). 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si. N-7
12:00 Tarp mūsų mergai-
čių. N-7
13:00 Parduotas gyveni-
mas. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.

16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 12 galimybių 3. 
Padėtis be išeities. N-14
23:50 „Majų“ baikerių klu-
bas. N-14

06:55 CSI. Majamis (k). 
N-7
07:50 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 ge-
riausia.
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
20:30 Galiu rytoj. N-7
21:00 Roninas. N-7
23:20 Kovotojas (k). N-14
01:15 Didžiojo sprogimo 
teorija. N-7

06:30 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 laimin-
gi.
15:25 Rivjera (k). N-7
16:30 Būk su manim. N-7
18:00 Keršto gėlės.
18:50 Paskolinta meilė.
19:55 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Brokenvudo paslap-
tys. Tikras detektyvas. N-7
23:05 Gyvenimo daina. 
N-7
01:00 Senojo Tilto paslap-
tis.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 (k).
07:00 Kultūros diena (k).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(k).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Proto džiunglės (k).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(k).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė (k).
12:40 Veranda (k).
13:05 Pasaulio Lietuva (k).
14:00 Romas, Tomas ir 

Josifas (k).
14:55 Pasaulio teisuoliai 
(k).
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. N-7
19:25 Sen Mišelio kalnas. 
Neištyrinėtas stebuklas.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Chuljeta. N-14
23:10 Čia kinas (k).
23:35 Atspindžiai (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Paskutinis iš 
Magikianų (k). N-7
09:00 Gyvūnų manija (k).
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas. N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų. 
N-7
13:30 Saša ir Tania (k). 
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 Brangus krovinys. 
N-14
22:55 Rouzvudas.
23:55 Svieto lygintojai. N-7
00:50 Amerikiečiai. N-14

 
06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. N-7
07.00 Nauja diena. 
08.00 Visi savi. 
09.00 Gluchariovas. N-7
10.00 Pavojingi jausmai.
11.00 Žolė po sniegu. N-7
12.10 TV parduotuvė.
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 Žolė po sniegu. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
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 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 Įstatymas i r  tvarka 
10. N-7
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja 37. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(k).
13:00 Nepažintas meras 
(k).
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:30 Klausimėl is. 
16:45 Ponių rojus 4.  N-7
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Visi  kalba. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:29 Loter i ja „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Dangoraižio apiplė-
šimas. N-14
00:35 Gi l iam dugne. N-14

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
07:35 Ponas Bynas.

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo polici-
ja. N-7
11:00 Paveldėtoja 3 (k). 
N-7
11:50 Monikai reikia mei-
lės (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 Laiko ribos. N-14
22:50 Vingiuotas kelias 
namo. N-14
00:45 Naujoji  karta Z. S

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  N-7
07:55 Farai  (k) N-7
08:55 Mei lės sūkuryje. 
N-7
10:00 Nuo l ik imo nepa-
bėgsi.  N-7
12:00 Tarp mūsų mergai-
čių.
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 Dama ir  valkata.
21:05 “Mažoj i  I ta l i ja.  N-14
23:15 Brangusis Džonai. 
N-7

06:55 CSI.  Majamis (k). 
N-7
07:50 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:50 Stot ies pol ic i ja (k). 
N-7
09:50 Paskut inis faras 
(k).  N-7
10:50 Gelbėtojai  – 112 
(k).  N-7
11:50 Jūrų pėst ininkai 
(k).  N-7
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:50 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Stot ies pol ic i ja.  N-7
16:00 Paskut inis faras. 
N-7
17:00 Info diena.
17:30 Gelbėtojai  – 112. 
N-7
18:30 CSI.  Majamis. N-7
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės. N-7
21:30 Tr igubas X. N-7
23:50 Roninas (k).  N-7

06:25 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Neklausk meilės 
vardo.
08:50 Meilės sparnai.
09:50 Akloj i .
12:00 Alisa Never. N-7

13:05 Riterių princesė 
Nela.
13:35 Antinas Gudruolis.
14:00 Sveiki atvykę į 
„Veiną“.
14:25 „Pasisvėrę ir lai-
mingi“.
15:25 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:30 Būk su manim. N-7
18:00 Keršto gėlės.
18:50 Paskolinta meilė.
19:55 Kandisė Renuar. 
N-7
21:00 Fargo. N-14
23:20 Kovos su mafi ja 
būrys. Bosas grįžta. N-14

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Klaipėdos pi l ies 
džiazo fest ival is 2019 (k).
07:00 Kul tūros d iena (k) .
07:30 Džiungl ių  knyga 
1 (k) .
07:40 Apolono vabal iukų 
istor i jos (k).
07:55 Smurfai  (k) .
08:20 Indiviz i jos (k).
08:50 Gatvės mokslas 1 
(k).
09:15 Labas ry tas, 
L ie tuva (k) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (k) .
12:15 Kultūrų kryžkelė (k)
12:40 7 Kauno d ienos 
(k) .
13:05 Mūsų mieste l ia i . 
P la te l ia i .  1  d .  (k) .
14:00 Laisvės ka ina. 
Savanor ia i  (k) .
14:55 Sen Miše l io  ka l -
nas.  Neiš tyr inėtas s tebu -

k las (k) .
15:50 Džiungl ių  knyga 1.
16:05 Premjera.  Apolono 
vabal iukų is tor i jos.
16:15 Smurfa i .
16:45 Gatvės mokslas 1.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kul tūros d iena.
18:30 Is tor i jos detekty -
vai . 
19:25 Poeto Alg imanto 
Bal tak io  90-mečiu i . 
Legendos. 
20:10 . . . formatas.  Poetas 
Alg imantas Bal tak is .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Išdavystė.  N-14
23:20 Mei lės dainos. 
00:50 DW nauj ienos rusų 
ka lba.

06:30 CSI  kr iminal is ta i 
(k) .  N-7
07:30 Kobra 11 (k) .  N-7
08:30 Paskut in is  iš 
Magik ianų (k) .  N-7
09:00 Statybų g idas (k) .
09:30 Kul inar i jos meis -
t ras.
10:30 Simpsonai .  N-7
11:30 F izrukas.  N-7
12:30 Vedęs i r  tur i  va ikų. 
N-7
13:30 Saša i r  Tania.  N-7
14:30 Telev i t r ina.
15:00 Kobra 11.  N-7
16:00 CSI  kr iminal is ta i . 
N-7
18:00 Vedęs i r  tur i  va i -
kų. .  N-7
19:00 F izrukas.  N-7
20:00 Fara i .  N-7

21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.
21:58 Ora i .  
22:00 Nakt in is  pas imaty -
mas.  N-7
23:50 Nepatyręs.  S

06.29 Programa.
06.30 Pasaul is  iš  v i r -
šaus.  N-7
07.00 Oponenta i . 
08.00 Gre i t i  p ie tūs. 
09.00 Gluchar iovas.  N-7
10.00 Pavoj ing i  jausmai .
11.00 Žolė po sn iegu. 
N-7
12.10 TV parduotuvė.
13.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja .  N-7
14.00 Mano v ie ta. 
14.30 Kryptys LT. 
15.00 Pavoj ing i  jausmai .
16.00 Repor ter is .  16.48 
Spor tas.
16.58 Ora i .
17.00 Žolė po sn iegu. 
N-7
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.  
18.28 Ora i .
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja .  N-7
19.30 Nauja d iena. 
20.00 Repor ter is . 
20.48 Spor tas.
21.00 Pone prez idente.
21.30 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.
22.58 Ora i .
23.00 Bušido r ingas.  N-7
23.30 Vantos lapas.  N-7
00.00 Pone prez idente.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 02 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinant

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Daik tų is tor i jos (k) .
07:00 Proto dž iunglės 
(k) .
07:30 Kara l ius Laur inas.
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
09:30 Ž in ios.  Ora i .
12:00 Bangin ių  išmint is .
12:55 Kantabr i jos ka lnų 
gyvūni ja  i r  augal i ja .
13:58 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
14:00 „Ci tadele“ 
Kara l iaus Mindaugo krep -
š in io  taurė.  Pusf ina l is .
16:15 Ž in ios.  Ora i .  
16:30 „Ci tadele“ 
Kara l iaus Mindaugo krep -
š in io  taurė.  Pusf ina l is . 
19:00 „Aš – dal is  Tavęs“ . 
Vasar io  16-os ios minėj i -
mo koncer tas. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Pabandom iš  nau -
jo !  2020.  Eurov iz i jos 
nac ional inė at ranka. 
F ina las. 
23:30 Laiškai  Sof i ja i .  N-7
01:35 Dangora iž io  ap i -
plėš imas (k) .  N-14

07:00  L inksmie j i  Tomas 
i r  Džer is  (k ) .
07 :25  Z ig is  i r  Ryk lys .
07 :50  Og is  i r  ta rakona i .
08 :10  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .

08 :35  Tomo i r  Džer io 
pasakos .
09 :05  Bepro t i škos  me lo -
d i jos .
09 :35  Ponas  Bynas  (k ) .
10 :00  Debesuota ,  nu -
matoma mėsos  kuku l ių 
k ruša .
11 :45  Džek is  Čanas . 
P i rmas is  smūg is .  N-7
13:30  Ieškok i t  Gudruč io ! 
N-7
15:45  S ta igmena.  N-7
17:55  Gyvūnų pasau l i s . 
N-7
18:30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .
19 :27  Ora i .
19 :30  Lego Betmenas . 
F i lmas .
21 :40  Kva išų  a tos togos . 
N-14
23:45  D id ing iaus ias  f i l -
mas.  N-14
01:10  La iko  r ibos  (k ) . 
N-14

06:30  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
07 :00  Bakuganas .  Kovos 
p lane ta .  N-7
07:30  A lad inas .
08 :00  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i jos .
09 :00  Gardu  Gardu .
10 :00  Tėvų darže l i s .
10 :30  Būk  sve ikas !
11 :00  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :30  Mano p in iga i .
12 :00  R iešu tė l ių  f i lmas .
13 :40  Užbur ta  me i lė . 
N-7

14:45  Net ik ra  v ienuo lė . 
N-7
16:45  Eks t rasensų mū -
š is .  N-7
18:30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .
19 :22  TV3 ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Uošv ių  nepas i r ink -
s i .  N-7
21:00  Švento j i  žemė. 
N-14
23:05  Kodas  999.  N-14

06:00  Ga l iu  ry to j  (k ) . 
N-7
07:30  Muchtaro  sugr įž i -
mas.  Nau jas  pėdsakas 
(k ) .  N-7
08:30  Ga l iu  ry to j  (k ) . 
N-7
09:00  Ba l t i j os  ga l iūnų 
čempionatas  (k ) .
10 :00  Varom!  N-7 
10 :30  Arab i jo je  su 
Lev isonu Vudu.
11 :35  Negyvenamose sa -
l ose  su  Beru  Gr i l su .  N-7
12:40  Dže imio  i r  Dž imio 
ku l inar inės  dv ikovos .
13 :45  Van i ty  Fa i r. 
Vis iška i  s lap ta i .  N-7
14:45  Muchtaro  sugr įž i -
mas.  Nau jas  pėdsakas . 
N-7
15:45  Lauk in ia i  ma iš tau -
to ja i .
17 :00  Nus ika l t imų ty rė -
j a i .  N-7
18:15  Kas  žud ikas?  N-7 
22 :05  Pabėg imas.  N-14
23:50  Amer ikos  k ibor -
gas .  P l ien in is  karys . 
N-14

01:40  Tr igubas  X  (k ) . 
N-7

06:20  Ak lo j i  ( k ) .
07 :50  Pragaro  ka ty tė .
08 :50  Dak ta ras  Ozas . 
Še imos gydy to jo  pa ta r i -
mai .  N-7
09:50  Tėvas  Mot ie jus . 
N-7
11:00  Gordono Ramzio 
v i r tuvės  pamokos .
12 :00  K las ik in ia i  kep i -
n ia i .  Anos  O lson  recep -
ta i .
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  Sve ika tos  namai 
(k ) .  N-7 
15 :45  Š i rde le  mano.  N-7
17:45  Uždraus to  mies to 
in t r igos .  N-7
18:50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Purpur inės  upės . 
Pe lenų  d iena .  N-14
23:05  Bever l i  H i l so  po l i -
c in inkas  2 .  N-7
01:05  Kovos  su  maf i ja 
būrys .  Bosas  g r įž ta  (k ) . 
N-14

 PLIUS
06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo !  (k ) .
07 :30  Auks in is  p ro tas . 
08 :45  Po pamokų. 
09 :00  La ik inos ios  sos t i -
nės  fenomenas. 
09 :30  Pradėk  nuo savęs . 
10 :00  Č ia  k inas .
10 :30  Tarp  da l ių  (ne)
p lo jama. 

11 :00  Ku l tū rų  k ryžke lė . 
13 :00  ARTS21. 
13 :30  Ind iv iz i jos . 
14 :00  Muz ik inė  p ramog i -
nė programa „Du ba lsa i 
–  v iena  š i rd is “ . 
16 :05  Mūsų gyvūna i . 
16 :30  Pro to  dž iung lės . 
17 :00  K lausk i te  dak ta ro .
18 :00  S tambiu  p lanu . 
19 :00  L ie tuvos  nac iona -
l i n io  s imfon in io  o rkes t ro 
koncer tas  „Sk i r iama 
Nepr ik lausomybe i ” . 
20 :30  Panorama.  
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Oro  uos tas  1975. 
N-14
22:45  Andr iaus 
Mamontovo 
„E lek t romechan in is  kon -
cer tas “ .
00 :30  Dabar  pasau ly je . 

06 :20  R ink is  gyven imą.
06 :30  Candy  Crush  (k ) . 
N-7
07:30  Jukono vy ra i  (k ) . 
N-7
08:30  S impsona i  (k ) .  N-7
09:00  Vienam ga le  ka -
b lys  (k ) .
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  Autop i lo tas .
10 :30  L ie tuvos  mokyk lų 
ža idynės .
11 :00  Prake ik t i  I I .  N-7
12:00  Candy  Crush .  N-7
13:00  Upės  i r  žmonės . 
N-7
14:00  Iš l i k imas .  N-7
15:00  Ledo ke l ias .  N-7
16:00  Jukono vy ra i .  N-7
17:00  Sandė l ių  kara i . 

N-7
18:00  Vienas .  N-7
19:00  Amer ikos  ta len ta i .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .
21 :58  Ora i .
22 :00  „Gre i t i s “ .  N-7 
00 :15  Formulės  E  lenk -
t ynės  Meks iko je .
01 :30  X  Fak to r ius .  N-7

07.19  Programa.
07 .20  Nepr ik lausomybės 
kovų  verpe tuose .  L ie tuva 
X IX -  XX a .  p radž io je .
07 .55  Nepr ik lausomybės 
kovų  verpe tuose .  1918-
1920 m.  savanor ia i .
08 .30  Nau ja  d iena . 
09 .00  Buš ido  r ingas .  N-7
09.30  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.  Mač iu l iu . 
10 .00  Vantos  lapas .  N-7
10.30  L ie tuvos  komiko 
vakaras .  N-7
12.00  Detek tyvas  L in l i s . 
N-7
14.00  Gyven imas. 
15 .00  La ikyk i tės  ten . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  Kryp tys  LT. 
17 .00  Skyrybos . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Vyrų  šešė ly je . 
19 .00  Tu  es i  mano.  N-7
20.00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  G luchar iovas .  N-7
22.30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  Tu  es i  mano.  N-7

Saulius Rasalas: „Akis padraskyti 
iš prigimties gabumo turiu“

Svėdasų seniūnijos seniūnu pra-
dėjęs dirbti Saulius Rasalas origi-
naliai šio krašto žmonėms prisistatė 
vienoje svėdasiškių interneto sve-
tainėje.

„Savo laiku Vaižgantas yra taip 
paporinęs

Savo temperamentus visi mes, 
[Tumai,] esamo paveldėję iš „svė-
dasiškių“ – sangvinikų, linksmų, 
neskaudžių juokdarių, dažnai labai 
sąmojingų, savo padėtimi paten-
kintų, nuolaidžių, ne per didelių 
šarpuolių darbo. Tai seniai yra pa-
sergėję atėjūnai iš kitų Lietuvos 
kraštų.

Iš karto atvošiu visas kortas: aš 
esu nuotaikos žmogus – karštapė-
dis, nekantrus rėksnys ir akiplėša.

Aš pats jaučiuos esąs sangvini-

kas, ale ne karštapėdis. Akis padras-
kyti iš prigimties gabumo turiu, bet 
su metais tapau razumnesnis.

Pasigirsiu, kad buvau pakliuvęs į 
televizijos dėžę. Po laidos, redakto-
rė gyrėsi, kad „... dvikovą „Vienas 
prieš vieną“ TV3 tiesioginiame 
eteryje triuškinančiu rezultatu prieš 
žinomą politiką Vytenį Andriukaitį 
laimėjo tautos titanas anykštėnas 
Saulius Rasalas, ... . Pergalė, kurią, 
viešosios tyrimų agentūros TNS 
Gallup Media TV metrų tyrimų 
duomenimis, pasižiūrėjo 924 000 
žmonių,( citatos pabaiga).“

Pagal tokią statistiką, many pa-
matė kas trečias respublikos gy-
ventojas. Ale netikiu. Va kai „ Kas 
laimės milijoną“ laimėjau nemažą 
pinigų sumą, tai tikrai susilaukiau 
dėmesio. Kaip saviems pasakysiu, 
kad jau esu dą kartų nusifilmavęs 
pas Valinską su Tapinu, ale nieko 
ten gero nepasiekiau, bo nesusigau-
džiau, kad Ukmergė piečiau ar šiau-
riau Kėdainių. Kažkada per LRT 
parodys.

Nelaikykite už pasipūtimą, ale 
baigsiu prisistatymą Vaižganto žo-
džiais:

Vyručiai, argi jūs nežinote, kas 
aš esu? Taigi atkartoju: esu ultra 
liberalas, ultra progresistas, ultra 
demokratas, ultra taučius; ultra tin-
ginys, ultra arogantas, ultra indivi-
dualistas – visai nepataisomas…“, 
- svėdasiškių palankumą Vaižganto 
žodžiais ir vietos tarme bandė užka-
riauti S.Rasalas.

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas prisistatė esantis 
„ultra“, bet su metais vis 
tampantis „razumnesniu“.



 
2020 m. vasario 8 d.SITUACIJA

pastabos paraštėse

juozas RATAUTAS

Nepakenktų, jei Greta Thunberg 
sugėdintų

„Grigeo“ įmonės vamzdis, 
kuriuo nuotekos aplenkiant valy-
mo įrenginius ilgą laiką tekėjo į 
Kuršių marias, atidarė Pandoros 
skrynią. Aplinkosaugos instituci-
jos pagaliau pamatė, kad teršia 
ir Vilniaus vandenys, leisdamos į 
Nerį smulkintą plastiką, ir Kauno 
bei Kėdainių įmonės, teršalais 
nuodijamos žuvys ir visa, kas 
vandenyje gyva... Besidairyda-
mi neaiškių vamzdžių ar putų, 
žmonės užvertė pranešimais 
institucijas apie galimus pažeidi-
mus. Antai visai mūsų pašonėje, 
Utenos rajone, aptikta nauja 
tiksinti bomba – cheminių atliekų 
sandėlis, kuriame laikomos nuo-
dingosios medžiagos ilgai žalojo 
gamtą ir žmones. Kur anksčiau 
buvo atsakingi pareigūnai, kodėl 
jie užsiėmė tik kosmetine parodo-
mąja veikla, gaudydami kilbukus 
neleistinoje vietoje meškerio-
jančius asmenis ar bausdami 
kitus nereikšmingus pažeidėjus? 
Žmonės seniai skundėsi smar-
ve Klaipėdos mieste, kreipėsi į 
valdiškas institucijas dėl įtartinų 
vamzdžių – ilgus metus niekas 
nekreipė dėmesio. Ar reikėjo pa-
dangų gaisro Alytuje, Klaipėdos 
ekologinės nelaimės, kad gausios 
aplinkosauginės, teisėsaugos ir 
kitų institucijų pajėgos pagaliau 
imtųsi pažeidimų tyrimo bei 
pažeidėjų išaiškinimo?

Ne taip seniai, dirbdamas 
įstaigos vadovu, buvau pakvies-
tas į Anykščių aplinkos apsaugos 

tarnybą dėl galimo pažeidi-
mo gamtai. Pasirodo, Sodros 
tarnybinis automobilis buvo 
pastebėtas dviem ratais stovin-
tis ant žalios vejos. Pažeidimas 
išties „rimtas“ ir už tai grėsė 
administracinė bauda, nors toje 
vietoje jokios žolytės nerasta, o 
tik suplukta asla. Vis tik pagal 
miesto planą,- paaiškino man,- 
toje vietoje yra gazonas. Ilgokai 
pasikalbėję, pripažinau „pažei-
dimą“ ir nuoširdžiai gailėjausi 
jį padarius, tad buvau laisvas 
paleistas namo.  

Tuo tarpu didžiuliai miesto žali 
plotai kas metai vasaros vidury 
mašinomis trypiami, maigomi, 
siaubiami. Festivalio „Velnio 
akmuo“ organizatoriams savival-
dybė leidžia, gamtos apsaugos 
tarnyboms „nematant“, šešias 
dienas pažeidinėti gamtosaugi-
nius reikalavimus, įstatymines 
normas gražiausiame Anykščių 
kampelyje Dainuvos slėnyje. 
Koks tai fenomenas? Gamtos 
priežiūros pareigūnai giriasi pa-
gavę senuką su meškere neleisti-
noje žvejoti vietoje arba nubaudę 
vairuotoją, kuris iš automobilio 
išmetė šiukšlių maišą, o toleruoja 
nepalyginamai didesnio masto 
pažeidimus. Galgi šie „gyvulių 
ūkio“ pavyzdžiai neskatina ne-
paisyti stambių gamtosaugos pa-
žeidimų? Matydami selektyvius 
pareigūnų veiksmus dažnas vers-
lininkas, matyt, bando susitarti, 
bando nuslėpti vamzdį, bando 
apeiti ar papirkti ...  Radęs 
užtvertą priėjimą prie Švento-
sios upės ir sargybinių saugomą 
staiga išdygusią tvorą Dainuvos 
slėnyje bei matydamas viešo 
intereso pažeidimą, kreipiausi į 
Aplinkos ministeriją dėl išaiški-
nimo, ar teisėti savivaldybės ir 
festivalio organizatorių veiksmai. 
Kaip ir tikėjausi, niekas neskubė-
jo reaguoti. Tik po pakartotinio 
priminimo mano prašymas buvo 
perduotas Ministerijos depar-
tamentui, šis išsiuntė į Utenos 
gamtos apsaugos tarnybą ir ga-

liausiai jis atsidūrė Anykščiuose. 
Gavau vietos valdininko pareng-
tą formalų atsakymą. Nebuvo 
patikrinimo, niekas nesurašė 
akto, niekas nefiksavo pažeidimo. 
Atsakymą pasirašęs asmuo išvar-
dino įstatymo nuostatas, kuomet  
taikomos draudimo tverti tvorą 
išimtys. Tuo tarpu nei viena 
išvardinta išimtis, leidžianti tverti 
vandens šaltinį, festivalio orga-
nizavimo atvejui netinka. Va taip. 
Nemanau, kad galima pateisinti 
savivaldybės poziciją – jos vado-
vybė turėtų palaikyti anykštėnų 
pusę – jie šešias-septynias dienas 
turi pakęsti ne tik gausius kelių 
eismo taisyklių, gamtosaugos 
bei viešosios tvarkos pažeidi-
mus, bet ir netenka teisės ilsėtis 
bei sportuoti miesto pliaže ar 
naudotis palyginti nebloga jos 
infrastruktūra bei aptarnavimo 
paslaugomis. Suskaičiavom, 
jog per savaitę šiame pliaže 
esant geram vasaros orui ateina 
pailsėti nuo 700 iki 800 (apsilan-
kymų skaičius) anykštėnų bei jų 
svečių – dažnai mamos su mažais 
vaikais. Tik nesakykit, kad yra 
kitų vietų! Kodėl visa Lietuva ža-
visi Cesiuliu iš Alytaus?  Ne vien 
todėl, kad jis suodinas buvo su 
tais, kurie gesino gaisrą padangų 
perdirbimo įmonėje, o dėl to, kad 
jis mūru stoja už savo žmones, 
aršiai gindamas jų interesus. Ir 
tai ne populizmas, o pozicija! 
Tuo tarpu sulyginkim faktus 
dar kartą: automobilio 2 ratai 
ant neleistinos vietos ir šimtas 
mašinų ant miesto žalių plotų! 
Kitas ne mažiau kontrastingas 
pavyzdys: Televizijos kamerų 
filmuojamas viceministras (ne 
šios kadencijos), negailėdamas 
piktų žodžių tvorų savininkams, 
žirklėmis karpo ir sunkiais 
guminiais batais spardo tvo-
ras aplink ežerus ir – abejinga 
valdininkų reakcija į tveriamą 
Šventąją Anykščiuose. Ar galima 
šios srities pareigūnų darbą 
vadinti šiuolaikišku, profesiona-
liu ir atitinkančiu šalies teisės 

aktus? Seimo Aplinkos komiteto 
pirmininkas Simonas Gentvi-
las  taikliai apibūdino padėtį 
pasakydamas: „Aplinkosauga 
Lietuvoje sudegus, kaip Pilėnai“, 
o Aplinkos ministras Kęstutis 
Mažeika palygino ją su perrūgu-
siais agurkais. 

Visgi atsiranda optimizmo, kai 
po praėjusių ir dar vis besitę-
siančių naujų skandalų aukš-
čiausi šalies pareigūnai pasiryžę 
padėtį keisti. Turi pagaliau 
ateiti laikas ir skrepliuojantiems 
ant šaligatvio, ir mėtantiems 
nuorūkas pro automobilio langą 
ar miške paliekantiems nau-
dotas padangas. Nepakenktų 
padaryti kaip ten, Vokietijoje, 
kur tūkstančio eurų bauda 
laukia šiukšlinančių pakeles. Kai 
susitvarkysime su mentalitetu ir 
įpročiais, rečiau teks piktintis 
tais, kurie leidžia teršalus į upes, 
ežerus, marias. Tik tai atsitiks 
negreitai. Mūsų mentalitetas, o 
neretai „užsiciklinimas“ nepri-
ima to, kas pasaulyje įprasta, 
kas iš tėvų ir mokytojų išmokta. 
Gyvename tarsi burbule, iš kurio 
bijome išeiti. Patogu stereoti-
piškai mąstyti, girtis nekinta-
momis pažiūromis, niekinamai 
žiūrėti į kito asmens nuomonę ar 
kritiką. Toks fenomenas kankina 
daugelį žmonių, tačiau valdžioje 
esantiems jis pragaištingas, nes 
stabdo veržlumą, naujovių siekį, 
lankstumą, sprendžiant nekas-
dienines problemas. Rašytojas 
ir publicistas Andrius Užkalnis, 
komentuodamas tokį reiškinį, 
patarė išbandyti vieną priemonę, 
kuri, neva, labai padeda. Paimkit 
nuo knygų lentynos visai atsitik-
tinę, pačią neįdomiausią knygą 
– gal meilės romaną, gal lėkšto 
turinio detektyvą ir perskaitykite 
ją nuo pradžios iki galo, - patarė 
jis,- pasijusite tarsi išėję iš savo 
komforto zonos ar burbulo, 
kuriame gyvenate ir pradėsite 
mąstyti kitaip, kitaip suprasti. 
Labai naudinga, pabandykit! Aš 
bandžiau.

spektras

Lionei AVIŽIENEI

Netekus brangiausio žmo-
gaus - mamytės, priimk nuo-
širdžią mūsų užuojautą.

J. ir S. Valikoniai

užjaučia

Ūkininkams neramios dienos 
– plinta paukščių gripas

(Atkelta iš 5 psl.)

Didžiausią grėsmę kelia 
perpardavinėtojai

Kalbėdamas apie paukščių gripą, 
Debeikių seniūnijoje paukštininkys-
tės ūkį valdantis V.Tamošiūnas pro-
gnozavo, kad Lietuvos šioje vietoje 
laukia „liūdnos mišios“.

„Didžiausią pavojų kelia preky-
bą paukščiais vykdantys perparda-
vinėtojai, vežiojantys juos po visą 
Lietuvą, taip pat ir Anykščių rajoną. 
Jie prekiauja be jokios veterinari-
nės kontrolės. Afišuojasi, kad pre-
kiauja viščiukais, žąsiukais ir kitais 
paukščiais, kurių amžius yra labai 
skirtingas, nuo 3 iki 8 mėnesių. Sa-
nitariniu atžvilgiu, taip vežti paukš-
čius automobiliu yra nesąmoninga. 
Kuo paukštis yra labiau suaugęs, tuo 
jis linkęs labiau užsikrėsti užkrečia-
momis ligoimis. Čia tas pats, kaip 

senelių prieglaudoje niekas vaikų 
lopšelių-darželių nesteigia. Antras 
dalykas, kartu su paukščiais automo-
biliuose vežami ir pašarai. Trečias 
dalykas - ten vežami ir maisto pro-
duktai, pavyzdžiui, kiaušiniai. Joks 
paukštynas sau neleistų tokių kontras-
tų. Akivazidu, kad perpardavinėjami 
paukščiai yra įvežami iš Lenkijos, 
kurioje jau yra užfiksuota daugiau nei 
20 paukščių gripo židinių. Jei nebus 
kontroliuojamas paukščių įvežimas 
per valstybinę sieną, jei to nekontro-
liuos veterinarinė tarnyba, tai paukš-
čių gripą labai greitai į Lietuvą įveš“, 
- kalbėjo V.Tamošiūnas.

Paukščius pirks Lenkijoje

Pats V.Tamošiūnas taip pat šį 
pavasarį iš Lenkijos planuoja įsi-
vežti paukščių, tačiau jis sakė, kad 
tokią jo veiklą reguliuos tarptauti-
nis sertifikatas.

„Tai reiškia, kad už parduodamų 
paukščių sveikatą garantuoja jas 
siūlanti firma. Po to mano paukščių 
ūkiui Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba taikys mėnesio tru-
kmės karantiną. Ir tik po mėnesio, 
jei nekyla jokios epidemijos, aš jau 
galiu paukščiais prekiauti. Be to, tu-
rėsiu užtikrinti įvairius apsisaugoji-
mo nuo paukčių gripo reiklavimus. 
O spekuliantams jokie reikalavimai 
negalioja“, - piktinosi ūkininkas.

Paukščių gripas plinta dalyje 
Europos

Šiuo metu paukščių gripo židinys 
yra nustatytas Lenkijoje, Slovakijoje 
ir Vengrijoje, Rumunijoje, Čekijoje 
ir Ukrainoje. Daugiausiai viruso židi-
nių nustatyta komerciniuose kalakutų 
ūkiuose, keli paukščių gripo atvejai 
nustatyti laukiniams paukščiams 
Lenkijoje ir Vokietijoje.

Stipendija. Valstybės Nepriklau-
somybės stipendijos skyrimo komi-
sija penktadienį nutarė šią stipendiją 
skirti politikos antropologui Arvydui 
Grišinui. Stipendiją jis laimėjo už 
projektą „Gyvenimas tiesoje“: Jano 
Patočkos politinė mintis“. Tyrimo 
tikslas – pristatyti čekų filosofo Jano 
Patočkos idėjas ir jas aktualizuoti 
šiuolaikiniame kontekste. Laurea-
tą komisija rinko iš trijų kandidatų, 
pranešė Seimas. A. Grišinas gimė 
1987 metais, mokėsi Vilniaus Jėzu-
itų gimnazijoje, studijavo Vilniaus 
universitete, Istorijos fakultete. Dok-
torantūrą jis baigė Kento universi-
tete, Didžiojoje Britanijoje, buvo 
išvykęs į podoktorinę stažuotę Jeilio 
universitete JAV. A. Grišinas dirba 
Kauno technologijos universitete ir 
Vilniaus dailės akademijoje. Vals-
tybės Nepriklausomybės stipendija 
įteikiama kiekvienų metų kovo 11-
ąją – Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dieną. Stipendijos dydis yra 
12 tūkst. eurų.

Nafta. Nuo energijos išteklių eks-
porto priklausomos Persijos įlankos 
valstybės privalo imtis gerokai pla-
tesnių reformų, kitaip rizikuoja, kad 
jų turtas per 15 metų išseks mažėjant 
pasaulinei naftos paklausai, ketvirta-
dienį perspėjo Tarptautinio valiutos 
fondas (TVF). „Esant dabartinei fis-
kalinei politikai, regiono finansinis 
turtas gali būti išeikvotas iki 2034 
metų“, – teigė TVF savo tyrime dėl 
naftos ir fiskalinio tvarumo ateities 
regione. Persijos įlankos valstybės, 
kurios yra smarkiai priklausomos 
nuo dešimtmečius turtus krovusio 
„juodojo aukso“, neturi kito pasirin-
kimo, kaip tik paspartinti ir išplėsti 
ekonomines reformas, kad netaptų 
grynosiomis skolininkėmis, pažymė-
jo TVF. Persijos įlankos arabų valsty-
bių bendradarbiavimo taryba (GCC), 
vienijanti Bahreiną, Kuveitą, Omaną, 
Katarą, Saudo Arabiją ir Jungtinius 
Arabų Emyratus, turi penktadalį pa-
saulio naftos atsargų, o pajamos iš 
naftos sudaro šių valstybių 70–90 
proc. viešųjų pajamų. Per beveik du 
dešimtmečius iki 2014 metų šešios 
valstybės iš naftos sukaupė apie 2,5 
trln. JAV dolerių atsargų, kurios dau-
giausia investuojamos užsienyje per 
valstybinius turto fondus. Visgi 2014 
metų viduryje įvykusi naftos kainų 
krizė nusmukdė GCC šalių finansus, 
smarkiai sumažindama jų pajamas ir 
priversdama skolintis bei naudoti su-
kauptas lėšas kompensuoti nuolatinį 
biudžeto deficitą. 

Našlaičiai. Sirijos kurdai ke-
tvirtadienį perdavė Rusijai 35 su 
džihadistų judėjimu „Islamo valsty-
bė“ (IS) susijusius rusų našlaičius, 
pranešė naujienų agentūros AFP 
korespondentas. Tai naujausias be 
tėvų likusių vaikų perdavimas. Ber-
niukai ir mergaitės Rusijos delega-
cijai buvo perduoti Kamišli mieste. 
Kurdų administracijos aukšto rango 
užsienio politikos pareigūnas Abdel-
karimas Omaras sakė, kad rusų vai-
kų perdavimui buvo pritarta DNR 
testais patvirtinus jų tapatybę. Kitas 
kurdų pareigūnas sakė, kad šių vaikų 
amžius yra nuo ketverių iki 16 metų. 
IS dideles Sirijos ir kaimyninio Ira-
ko dalis užėmė 2014 metais ir valdė 
brutalią protovalstybę, bet pernai 
kovą patyrė galutinį teritorinį pra-
laimėjimą. Daug metų su IS kovoję 
Sirijos kurdai laiko tūkstančius už-
sieniečių, susijusių su šia grupuote. 
Tarp jų yra tūkstančiai užsieniečių 
moterų ir vaikų; dauguma jų laikomi 
perpildytoje al Holo stovykloje.

-BNS
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Vestuvės: nuo prigimtinės moterystės 
iki vedybinių sutarčių Lina DAPKIENĖ

Artėja vasario 14-oji – šv. Valentino arba Meilės diena. Lietuvoje ši šventė neturi gilių tradicijų, 
tačiau, ieškant jos šaknų, reiktų keliauti į Senovės Romą, į II-ąjį amžių. Tuometinis Romos impera-
torius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų 
eitų kariauti, o vedę vyrai emociškai labai prisiriša prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Ro-
mos vyskupas Valentinas, matydamas jaunų žmonių kančią, juos sutuokdavo slapčia. Imperatorius, 
išgirdęs apie tokį vyskupo elgesį, jį suėmė, uždarė į kalėjimą, o vasario 14-ąją jis buvo nubaustas 
mirtimi. Po kiek laiko vyskupas Valentinas buvo paskelbtas šventuoju.

Tik skaitydami istorines knygas galime numanyti, kaip tuo metu vykdavo vestuvių šventė, kokios 
buvo šios, kiekvienam įsimylėjėliui svarbios šventės, tradicijos. 

Nuotraukos prie šio straipsnio iš Kavarsko apylinkių gyventojų albumų leidžia pamatyti, kaip 
praėjusiame amžiuje atrodė  jaunieji, piršliai, vestuvininkų pulkas.

Nuotraukos - būdas pažvelgti į 
vestuvių istoriją

Vestuvės – iškilmingiausia ir 
džiaugsmingiausia šeimos šventė, 
o šios fotografijos turbūt visada 
buvo ir yra iš tų, kurias maloniau-
sia žiūrėti. Iš nuotraukų atsispin-
dintis jaunųjų skaistumas, tyrumas 
ir džiaugsmingas meilės dovanoji-
mas pakylėja aukščiau už kasdie-
nybę, bet akivaizdūs skirtumai, 
lyginant su šiomis dienomis, pri-
mena, kiek daug keičia laikas...  

Moterystės ryšio 
palaiminimas

Tarp senų nuotraukų radau vie-
ną iš 1939 metais vykusių vestu-

vių. Kitoje nuotraukos pusėje ran-
ka įrašyta: „Mylimiems tėveliams 
prisiminimui Moterystės ryšio 
palaiminimo Kaune, Vytauto Di-
džiojo Universiteto studentų Švč. 
Sakramento bažnyčioje 1939 m.“.

„Lietuvių kalbos žodyne“ ter-
minas moterystė aiškinamas taip: 
teisėtas vyro ir moters ryšys, san-
tuoka. O štai vienas iš žodyne pa-
teiktų pavyzdžių: Antanas, nors 
jau keli metai gyveno moterys-
tėje, bet vaikų neturėjo. Savaime 
suprantama, kad toks junginys – 
gyventi moterystėje – mūsų die-
nomis jau retai kur bevartojamas, 
nebent senuosiuose bažnytiniuose 
raštuose. 

Pagal Katalikų bažnyčios moks-
lą, pirmaeilis moterystės tikslas 
yra vaikų gimdymas ir jų auklėji-
mas, antraeilis tikslas – tarpusavio 
pagalba. Dievas įkūrė moterystę ir 
pagal nustatytus Jo planus kitokiu 
būdu nėra įmanomas nei žmonijos 
palaikymas, nei pasaulio užval-
dymas. Bažnytinė krikščioniška 
santuoka svarbi, nes tai šventa 
moterystė, sakramentas, sąjunga, 
pačioje pradžioje įsteigta Dievo, 
ir jos niekas „teneperskiria!“. Es-
minė moterystės savybė yra josios 
nesuardomumas. 

Senuosiuose tekstuose dar gali-
me rasti tokius žodžių junginius, 
kaip „prigimtinė moterystė“, „gy-
venimas moterystėje“, „dieviškie-
ji moterystės įstatymai“, „nusilen-
kimas moterystės įstatymams“, 
„moterystės pašaukimas“, „pri-
gimtinės moterystės sutartis“. Bū-
tent tokia – prigimtinės moterys-
tės sutartis – vyrą ir moterį suveda 
į pastovią, neišardomą draugiją, 
šeimos gyvenimą, skirtą pagrin-

diniam tikslui – gimdyti ir auklėti 
vaikus. Kalbama apie moterystę, 
kaip vyro ir moters santuoką, pa-
brėžiant laisvą abiejų šalių susita-
rimą ir dieviškuosius įstatymus.

Terminas svetimoterystė aiš-
kinamas kaip santuokinė neišti-
kimybė. Beje, krikščioniškame 
pasaulyje ne tik darbai, bet mintys 
ir troškimai jau yra laikoma sveti-
moteryste.  

„Jaunimo gretų“ numeryje – 
nuotaka iš Anykščių rajono

Pasidomėti plačiau vestuvių te-
matika paskatino dar ir tai, kad 
beveik prieš 50 metų žurnalo „Jau-
nimo gretos“ numeryje (1972 m., 
Nr. 10) buvo publikuotas straipsnis 
„Elgesio estetika. Vestuvės“. Teks-
tas iliustruotas nuotrauka, kurioje – 
Šovenių kaimo gyventoja, nuotaka 
Birutė Dapkutė-Andriusevičienė 
su išrinktuoju Jonu. 

Pasak Birutės, einančius iš Pane-
vėžio metrikacijos skyriaus, 1971 
metais juos atsitiktinai nufotogra-
favo kažkoks fotografas. „Nieko 
neįspėjo, nieko nesakė. Ėjau su-
knią pasikėlus, nes lietus lijo, ir 
nieko nežinojau. Po metų, 1972-ais 
gimė dukrelė Jurgita. Kažkas atei-
na lankyt ir atneša žurnalą. Žiūriu, 
gi aš su vyru! Ir brolis Alfonsas 
gana aiškiai įžiūrimas nuotraukos 
fone“, – prisiminimais dalijosi Bi-
rutė, gyvenanti Panevėžyje.  

Straipsnyje pabrėžiama tai, kad 
jaunuoliai turi rimtai atsižvelg-
ti į vyresniųjų, pirmiausia – tėvų 
patarimus. Trumpai aptariami šie 
klausimai: sužadėtuvių vakarienė, 
veiksmų seka civilinės metrikaci-
jos skyriuje ir per pačias iškilmes, 

Birutė Dapkienė (iš Šovenių kaimo) su vyru Jonu, kurie tuokėsi 
1971 metais, buvo netikėtai nufotografuoti. Tik po metų jie save 
pamatė „Jaunimo gretų“ žurnale. Tiesa, pavardžių po nuotrau-
ka nebuvo. „Ėjau suknią pasikėlus, nes lietus lijo, ir nieko ne-
žinojau. Po metų, 1972-ais gimė dukrelė Jurgita. Kažkas ateina 
lankyt ir atneša žurnalą. Žiūriu, gi aš su vyru! Ir brolis Alfonsas 
gana aiškiai įžiūrimas nuotraukos fone“, – prisiminimais apie 
nuotrauką dalijosi Birutė.

Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vestuvių prisiminimai vis dažniau ėmė įgauti spalvas 
- spalvotų nuotraukų darėsi vis daugiau.

susėdimo už vaišių stalo etiketas, 
bendras gyvenimas su tėvais, vestu-
vių metinės ir kt. Straipsnis baigia-
mas apvalių datų apžvalga: „<...> 
Dar gražiau švenčiamos auksinės 
vestuvės – vedybinio gyvenimo 

penkiasdešimtmetis. Bet dalyvau-
dami tokioje šventėje, nepamirš-
kite garbingo solenizantų amžiaus, 
per ilgai jų nevarginkite“. 

(Nukelta į 13 psl.)

Pasak Anykščių klebono kun. 
Petro Baniulio, Jei yra pasira-
šyta ikivedybinė sutartis, ku-
rioje kalbama apie skyrybas, 
bažnyčia tokios santuokos 
nelaimina. 
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(Atkelta iš 12 psl.)

Santuoka tada ir šiandien. 
Begalė skirtumų

Vedybinio gyvenimo filosofija 
gerokai pakitusi. Tik senų žmonių 
pasakojimai ir knygos primena 
tuos laikus iš slogios praeities, 
kai aplinkybės arba tėvai varu 
priversdavo susituokti. Kadais į 
kiemą piršliai atvažiuodavo ir su-
piršdavo arba kviesliai čigonais 
apsitaisydavo ir eidavo kviesti į 
vestuves.

Šventė dažnai prasidėdavo dar 
vestuvių išvakarėse, kai jaunimas 
susirenka atsisveikinti su vien-
gungišku gyvenimu. Vestuvės 
paprastai būdavo rengiamos nuo-
takos tėvų namuose.

Didžiulė palyda per vestu-
ves „uliavodavo“ mažiausiai dvi 
dienas ir švęsdavo ne tik su visa 
plačia gimine, bet ir su visais ar-
timiausiais kaimynais. Na, o apie 
muzikantus, jaunosios pagrobimą 
ir išpirkimą, piršlio „korimą“, 
specialiai tai šventei pagaminto 
alaus statinę irgi ko ne kiekvienas 
turėtų, ką prisiminti... 

Pirmą sekmadienį po vestuvių – 
sugrąžtai. Senoviškais papročiais 
tai būdavo jaunųjų lankymas. Ka-
dais ir sugrąžtai būdavo neprasti 
organizuojami, šiandien jau net ir 
tas žodis beveik pamirštas likęs. 

Sovietmečiu tuoktis skubėta, 
nes viliojo ir butas, ir „legalus“ 
seksas. Kolūkis pažadėdavo gerą 
dovaną – stogą virš galvos. O kur 
dar spaudimas, kad „jau laikas“, 
ypač, jei pūsčiausia suknelė jau 
slėpdavo pūpsantį pilvuką. Ką jau 
bekalbėti apie apdarų puošnumą. 
Tiesa, anuomet buvusi itin sudė-

tinga padėtis neužgožia to laiko-
tarpio mados tendencijų – dailių 
drabužių pasisiūdavo pas siuvė-
jus, puošdavosi tautiniais drabu-
žiais. Būta, kad nuometus ant ves-
tuvinių nuotraukų pripiešdavo 
fotografai... 

Istorija byloja, kad 1991-aisiais 
besituokti susiruošę jaunuoliai 
gaudavo pažymas, kuriose būda-
vo nurodytas „prekių, siūlomų 
jaunavedžiams po santuokos įre-
gistravimo, asortimentas“. 

Atvirumas gyvybei taip pat jau 
kiek kitoks. Tada – „kiek dievas 
duos“, dabar dažniausia – apgal-
votas, „limituotas“ šeimos narių 
skaičius.  

Vyresnės kartos atstovai atsi-
mena laikotarpį, kai nebuvo inter-
neto, elektroninės komunikacijos, 
nebuvo tokio didelio orientavimo-
si į vartojimą, daugybės „patik-
tukų“ (aukštyn iškeltas nykštys, 
pritarimui „Patinka“ reikšti) už 
menkaverčius dalykus. Bet juk vi-
sais laikais buvo meilė...

Šiandien – ikivedybinės ir 
povedybinės sutartys 

Šiandien tarpusavio santykiai 
neretai užmezgami visai kitaip 
– ne „vakaruškose“ ir ne „gegu-
žinėse“. Daugelis jaunuolių bijo 
atsakingo žingsnio ir amžino 
įsipareigojimo iki mirties – „ir 
džiaugsme, ir varge“. Vedybinės 
sutartys, vieši skandalai laikomi 
visai paprastais ir kažkodėl noriai 
viešinamais dalykais. Klausimas, 
ar yra jaunimo auklėjimas ir ren-
gimasis moterystei, tampa retori-
nis, o štai apie „seksualinį švieti-
mą“ dažnai girdime...

Liaudies išmintis sako, kad „pa-

vydas ir kvailystė auga ant vieno 
medžio“. Mūsų dienomis daugybė 
besituokiančiųjų jau turi savotišką 
atsitraukimo planą – ikivedybines 
sutartis. Ar tai kelias į visavertę 
santuoką, niekada nesibaigiančią 
meilę? Ar tai rodo gilų vidinį nu-
siteikimą tikrai draugystei, grįstai 
pasitikėjimu? Vargu. Greičiau tai 
iš anksto numatomos santuokos 
„traukinio“ avarijos, kai bėgių pa-
grindas ne visai tinkamas. Vyrauja 
egoistinis potraukis užvaldyti, pa-
sidalyti. Žmonės tampa tarsi kokia 
preke. Ko gero, vedybine sutartimi 
paliekamas atsitraukimo planas iš 
„panaudojau ir išmečiau“ kultūros 
su aiškiu dominavimo išryškini-
mu ir savanaudiškumo pėdsakais. 
O kurioje vietoje lieka vedybinio 
gyvenimo sakralumas, santuokos 
idealai, atsakomybė už šeimą?

„Taip, tai opi problema“, – pa-
tvirtina Anykščių klebonas, kun. 
Petras Baniulis. – Ir tų sutarčių vis 
daugėja. Šeimos židinys iš anksto 
siejamas su savotiška sugriuvimo 
ir iširimo grėsme ateityje, o taip 
pasėjamas nerimas ir abejonės. 
Deja, bet skyrybų skaičius vis 
didėja. Auklyba yra kitokia nuo 
mažų dienų. Tarsi užburtas ratas, 
nes nėra susidariusio tvirto šei-
mos modelio. Pagyvensiu, išeisiu 
pas kitą“.

Šiuolaikiniame urbanistinia-
me, aukštųjų technologijų, dide-
lės įtampos, nuolat skubančiame 
pasaulyje, kai bemaž visi gyvena 
dviejuose pasauliuose – fizinia-
me ir virtualiame, nors šiek tiek 
besikertantys gyvenimo būdo 
skirtumai pasirodo per dideli... O 
ir „patiktukų“ šeimoje niekas ne-
deda. Klausimas, ar spėjama ap-
tarti moralines vertybes, bendrus 

idealus, prioritetus, pasaulėvaizdį 
– tai, kuo bus vadovaujamasi šei-
mos gyvenime. 

Gana dažnai girdime terminą 
„pakartotinė santuoka“. Deja, 
skyrybos mūsų dienomis darosi 
vis įprastesnės ir dažnesnės. Ne-
patiko – išėjo. Daug porų ilgainiui 
pasimeta. „Nesutapo charakte-
riai“, „nesuderinami skirtumai“. 
Santuokos, šeimos vertybės kaž-
kodėl lieka kažkur tolėliau, nei 
charakteriai, o juk nedideli sunku-
mai, iškylantys iššūkiai iš kasdie-
nio gyvenimo ir iš buities – tai tik 
galimybė asmeniškai tobulėti. 

Ikivedybinė sutartis – 
negaliojanti bažnytinė santuoka

Pasak Anykščių klebono kun. 
Petro Baniulio, daugelis nė neži-
no, kad esant sudarytai ikivedybi-
nei sutarčiai, kurioje numatomos 
ir galimų skyrybų sąlygos, bažny-
tinė santuoka negalioja. „Ikivedy-
binė sutartis yra kliūtis bažnytinei 
santuokai. Sutartis tarsi parodo, 
kad sutuoktiniai netiki savo ben-
dru gyvenimu iki „kol mirtis iš-
skirs“, kad nebelieka besąlygiš-
kumo pagrindo. Jei yra pasirašyta 
sutartis, kurioje kalbama apie sky-
rybas, mes tokios santuokos nelai-
miname“. 

Klebono teigimu, jei jaunave-
džiai nuslėptų sutarties buvimo 
faktą, laikantis religinių normų 
bažnytinė santuoka būtų konsta-
tuojama kaip negaliojanti. Pove-
dybinė sutartis jau nėra pagrindas 
skelbti bažnytinę santuoką nega-
liojančia, nes numatomos turimo 
turto dalybos traktuotinos kaip 
buitinis dalykas.

Iš viso Vedybų sutarčių registre 
jau yra įregistruota maždaug 5500 
vedybų sutarčių, daugiausia sutar-
čių sudaroma didžiuosiuose mies-

tuose. Maždaug 40 proc. asmenų 
vedybų sutartis sudaro iki santuo-
kos įregistravimo, 60 proc. – po 
santuokos sudarymo.

Esminės vertybės – tos pačios 

Daugeliui sakralumas, kai kal-
bame apie bažnytinę santuoką, vis 
dar yra svarbus ar bent jau šio to 
vertas – juk jis savyje talpina ir 
požiūrį į šeimą, vaikus, kaip į Die-
vo dovaną. Gera, ilgalaikė ir lai-
minga santuoka lemia daug, tiek 
kalbant apie atskirą porą, tiek apie 
visą visuomenę, visą valstybę.  

Jaunavedžių nuotraukos su 
ranka padarytais užrašais apie 
moterystės ryšio palaiminimą tik 
dar labiau ir giliau atskleidžia 
sakramentinės santuokos grožį ir 
tvirtumą. Gaila, kad kalbotyros 
požiūriu santuokos sakramentas 
jau šiek tiek užgožęs moterystės 
palaiminimą, jei kalbėtume apie 
vartosenos dažnumą. Vis dėlto, 
kalbant apie santuoką, esminiai 
dalykai vis dar lieka tie patys: eti-
nė ir moralinė žmogaus branda, 
šeimos židinio saugojimas, nesa-
vanaudiškas tarnavimas šeimai, 
kai sudėliojami aiškūs prioritetai. 
Suprantama, kad vedybinio gy-
venimo aktualijos prie rašomojo 
stalo atrodo vienaip, o gyvenimas 
neretai pasuka kiek kitaip, ypač, 
jei abu į gyvenimą santuokoje ne-
žiūri kaip į darbą, kur reikia abi-
pusių pastangų dėl bendros vedy-
binės laimės. 

Tad užverčiame seną albumą, 
galvodami, kad, nepaisant visų 
esamų pasikeitimų dabartiniame 
skubančiame pasaulyje, šiemet 
vėl bus daug laimingų porų su 
tvirtais santuokinio gyvenimo pa-
matais ir laimingu šeimyniniu gy-
venimu moterystėje. Ir lai meilė 
nugali viską!

Kavarskiečių senuose albumuose saugomi prisiminimai apie 
vieną didžiausių jų ir jų artimųjų gyvenimo švenčių. Kai kurios 
nuotraukos išsaugotos per karus ir tremtis, jos mena tarpukario 
laikus.

Vestuvės: nuo prigimtinės moterystės 
iki vedybinių sutarčių
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įvairūs

MOZAIKA

SUTAUPYKITE IKI 350 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI VASARĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-686) 80106.

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

Nebelauk baudos - 
susitvarkyk nuotekas. 

"August", "Traidenis", 
"Feliksnavis", "Biomax", "Solido" 

įrangos montavimas. 
Senos kanalizacijos renovacija.

Sertifikatai. Garantijos. 
Tel. (8-644) 46794.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE 
kategorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2020 m. vasario 13 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.

Informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su 
LITGRID AB vykdys 330 kV elektros oro linijos „Utena-Panevė-
žys“ (LN 455) remonto darbus nuo  2020-02-10 iki 2020-02-28.

Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės sklypus 
yra nutiesta remontuojama oro linija, turintys klausimų dėl darbų 
vykdymo, gali kreiptis tel. (8-5) 27 88 257.

UAB “Inžinerija ir topografija“ ieško žemės 
sklypo Kad. Nr. 3442/0002:579 paveldėtojų, 
dėl gretimo žemės sklypo kadastrinių matavimų 
Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.
Tel. (8-670) 46764.

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

Dovanoja

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

Nuoma

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

Tel. (8-620) 55394.

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

Tel. (8-670) 72757.

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

Tel. (8-674) 13702.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Geni sodus, smulkina šakas, 
karpo gyvatvores. Pjauna pavojin-
gai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-612) 01313.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-
na medieną. Galima be trifazio.

Tel. (8-602) 61187.

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems ir padėju-
siems į paskutinę kelionę palydėti mylimą sūnų, vyrą, tėvelį, 
brolį Audrių RUDZINSKĄ.

Artimieji

Jei norite ką nors padovanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko nekainuos. 

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, 
Leliūnų km. gyventojams, Anykščių greitosios medicinos 
pagalbos darbuotojams už palaikymą, užuojautą, gėlės žie-
dą ir paramą palydint į paskutinę kelionę vyrą, tėvelį, senelį 
Valentą BANĮ.

Žmona, dukros su šeimomis

Čekijoje kilo triukšmas dėl 
vietnamiečių restorano drau-
dimo lankytis kinams

Vienas vietnamiečių restoranas 
Prahoje ketvirtadienį išprovoka-
vo triukšmą dėl susirūpinimo 
naujuoju koronavirusu uždrau-
dęs lankytis jame kinams.

„Kad apsaugotų visuomenės 
sveikatą, restoranas laikinai ne-
priiminės klientų kinų“, – sako-
ma ant restorano durų pakabin-
tame skelbime, kurio nuotrauka 
buvo paskelbta feisbuko pasky-
roje „The Prague Geezer“.

„Ačiū už supratingumą“, – pri-
duriama skelbime, parašytame 
anglų, čekų ir kinų kalbomis.

Prahos centre esančio resto-
rano paskyroje feisbuke buvo 
paskelbtas atsiprašymas dėl si-
tuacijos; įstaiga paskelbė, kad 
minėto skelbimo jau nebėra.

Kaip rašė čekų žiniasklaida, 
raštelis kabėjo kelias valandas ir 
jokie klientai kinai tuo metu ne-
buvo pasirodę.

Minėtas įrašas feisbuke išpro-

vokavo reakcijų, daugiausia nei-
giamų, laviną.

„Diskriminacija! Mes esame 
žmonės, o ne virusas. „Stop“ 
išankstiniam nusistatymui“, – 
šiame socialiniame tinkle parašė 
Kinijoje gimęs Prahos gyvento-
jas Lin Chengas.

Čekijos ligoninėse buvo atlik-
ti tyrimai dėl galimo 53 žmonių 
užsikrėtimo naujuoju, iš Kinijos 
plintančiu koronavirusu, bet kol 
kas šalyje susirgimo atvejų ne-
buvo patvirtinta.

Indonezijoje šunį į mečetę 
atsivedusi moteris išvengė lais-
vės atėmimo bausmės

Indonezijoje, kur gyventojų 
daugumą sudaro musulmonai, už 
šuns atsivedimą į mečetę šven-
tvagyste apkaltinta krikščionė 
išvengė laisvės atėmimo baus-
mės naujausioje žiniasklaidos 
dėmesio sulaukusioje religinėje 
byloje.

52 metų Suzethe Margareth 
vietos visuomenės pasipiktiną 

sukėlė praėjusią vasarą, pasi-
rodžius vaizdo įrašui, kuriame 
matyti, kaip moteris nenusiavusi 
batų vaikšto po mečetę, leisdama 
šuniui laisvai bėgioti po švento-
vę netoli Džakartos esančiame 
Bogoro mieste.

Islame šunys yra laikomi ne-
švariais gyvūnais, be to, mečetė-
je draudžiama avėti batus. 

Bogoro teismas trečiadienį 
pripažino S. Margareth kalta, 
bet nusprendė neskirti jai laisvės 
atėmimo bausmės, nes moteris 
serga paranoidine šizofrenija.

Prokurorai reikalavo kaltina-
majai skirti devynių mėnesių 
laisvės atėmimo bausmę.

Duodama parodymus S. Mar-
gareth sakė, kad į mečetę užėjo, 
nes ją kažkas vijosi ir ji girdėjo 
galvoje balsus, sakančius, kad 
mečetėje tuokiasi jos vyras.

Moters advokatas pasveikino 
teismo sprendimą pareiškęs, kad 
apie jos būklę galima spręsti iš 
to, kaip ji kalba.

Tačiau mečetės atstovas Rus-
lanas A. Suhady sukritikavo mo-
ters išteisinimą dėl jos psichinės 
būklės.

Psichinėmis ligomis sergan-
tys žmonės „paprastai nuogi 
klaidžioja po gatves. Ši moteris 
buvo apsirengusi tvarkingais 
drabužiais“, sakė jis.

Pranešama, kad byloje mini-
mas šuo netrukus po šio inciden-
to nugaišo partrenktas automo-
bilio.

Tai naujausia iš virtinės dėl 
šventvagystės iškeltų bylų Indo-
nezijoje. Žmogaus teisių gynėjai 
jau seniai kritikuoja šios musul-

moniškos valstybės įstatymus, 
kurie, pasak jų, dažnai būna nu-
kreipti prieš religines mažumas.

Už šventvagystę Indonezijos 
įstatymai numato baudžiamąją 
atsakomybę ir laisvės atėmimą 
iki penkerių metų.

-BNS
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parduoda

Vyr. redaktorė

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

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

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

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.

Ž.Ū. kooperatyvas perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

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.

Ieško žmogaus, galinčio padėti 
slaugyti tėvelį po insulto Viešintų 
seniūnijoje. Lankstus darbo gra-
fikas. Preliminari darbo apimtis 
po 6 valandas darbo dienomis, 
savaitgaliais ir kitu laiku pagal iš 
anksto suderintą poreikį. 

Tel. (8-615) 73272 savaitgalį 
arba d.d. po 17 val.

UAB „Rokrida“ - ekskavatori-
ninkui (turinčiam darbo patirties). 
Atlyginimas nuo 1000 Eur. 

Tel. (8-699) 47929.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 9 d. (sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,  raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. 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.

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.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas. Skaldytas ir kaladėlė-
mis. Atveža.

Tel. (8-686) 43428.

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

Tel. (8-621) 30354.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža įvairiais kie-
kiais. 

Tel. (8-604) 12810.

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.

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

Tel. (8-699) 29070.

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

Tel. (8-611) 77722.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Nuolat brangiai įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

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

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

Tel. (8-600) 28523.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-646) 47841.

Ieško pirkti 1-2 k. butą, gali būti 
be remonto. 

Tel. (8-627) 66184.

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

"Bartynco" - brangiai visus ver-
šelius. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

Tralą gyvuliams pervežti.
Tel. (8-603) 71424.

Beržinį popiermedį ir įvairias 
malkas.

Tel. (8-678) 42646.

B R A N G I A I
perkame arba 

nuomojame žemės 
ūkio paskirties žemę

Tel.: (8-630) 10200,
(8-630) 72592.
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oras
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mėnulis
Vasario 8 - 10 d. - pilnatis.

Apolonija, Marijus, Joviltas, Algė, 
Erikas, Polė, Erika.

Aldona, Jeronimas, Dromantas, 
Daugvilė, Saliamonas, Honorata, 
Salys.

šiandien

vasario 9 d.

vasario 10 d.
Skolastika, Girvydas, Vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, Skolė.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

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

Kompiuterių parduotuvėje per-
sonalas keičia nešiojamų kom-
piuterių kainas iš 1000 eurų į 500 
eurų. Pro šalį eidamas žmogelis 
domisi:

– Sakykit, o kodėl jie taip atpi-
go?

– Taigi va, Kalėdinės akcijos 
baigėsi.

***
Bosas sako savo darbuotojui:
– Lažinuosi, kad norėtum, jog aš 

būčiau negyvas, kad galėtum ap-
spjauti mano kapą.

Darbuotojas sako:
– Oi ne, aš nemėgstu laukti ei-

lėse.

***
Dvi blondinės kalbasi:
– O mane Jonas į žvejybą savait-

galiui pakvietė!
– Pasidaryk naują šukuoseną ir 

nusidepiliuok kojas.
– Ane?.. O aš, durnė, sliekų pri-

kasiau…

***
Kai mama sūnui nuperka šo-

kolado plytelę, tėvas, norėdamas 
vaiką paruošti realiam gyvenimui, 
atsilaužia 21% šokolado sau.

***
Pirmokui tėvai duoda 10 eurų:
– O 10 eurų! Aš turtingas!
Šeštokui tėvai duoda 10 eurų:
– 10 eurų. Na, bent jau į McDo-

naldą nueisiu…
Dvyliktokui tėvai duoda 10 

eurų:
– 10 eurų?! Juokaujat?..
Studentui tėvai duoda 10 eurų:
– O 10 eurų! Aš turtingas!

***
Į autobusą įlipa vyrukas ir rėkia:
– Atsargiai aš su akvariumu!
Visi į šonus išsilaksto, vietą 

užleidžia. Atsisėda vyrukas, pato-
giai įsitaiso. Visi spokso į jį, jokio 
akvariumo nėra. Bobutė prieina ir 
klausia:

– Na tai kur, sūneli, akvariu-
mas?

– O gi va, – plekšnodamas per 
išsipūtusį pilvą taria vyrukas, – 5 
bokalai alaus ir du rūkyti karpiai.

Amiliutė siūlosi visuomeniniais pagrindais 
pavaduoti merą 

Kūną krečia šiurpuliai
Vai, Anykščiuos negerai.
Nes pas Briuselio berniuką
Obelevičius išrūko. 

O Dainiukas tuo metu
Į Dubajų tiu–tiu–tiu...
Naftos parsiveš statinę
Ir nereiks tų elektrinių.

Prie Staškūniškio vėl bus
Giedras ir šviesus dangus.
Tačiau merijoj kas daros
Rodos – prasidėjo karas

Ne bet koks – o pasaulinis
Drasko aimanos krūtinę
Bobos rėkia ir skandinas
Nervus sau pačioms gadinas.

O drovioji Ligita
Tarsi stabo ištikta. 
Varsto batą Amiliutė – 
Nuodėmė yr šone būti, 

Patirties ji nepritrūks
Valdžią iš bėdos išsuks
Nes geriau nei koks Žiogelis
Suvaldyt vištas ji gali. 


