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Policijos veiklos aptarime skambėjo 
priekaištai savivaldybei

Vasario 7 dieną Anykščių ra-
jono policijos komisariate vyko 
2019 metų veiklos aptarimas. 
Išklausyti veiklos ataskaitos į 
komisariatą atvyko anykštėnai 
Seimo nariai, prokuratūros at-
stovas, tačiau aptarime nedaly-
vavo nė vienas Anykščių rajono 
savivaldybės atstovas.

„Gaila, tikėjausi, kad daly-
vaus savivaldos atstovai, tačiau 
nei mero, nei administracijos 
direktoriaus nėra. Toks požiū-
ris kelia įvairiausių minčių“, - 
kalbėjo nuo rugsėjo Anykščių 
rajono policijos komisariatui 
vadovaujantis Jonas Cicėnas, 
vėliau ne kartą minėjęs, kad 
jam su Anykščių rajono val-
džia kol kas sunkiai pavyksta 
rasti bendrą kalbą.Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicė-

nas, pristatydamas 2019 metų veiklos ataskaitą, ne kartą pažėrė 
kritikos Anykščių rajono savivaldybei dėl jos požiūrio į spręsti-
nas problemas bei darbų greičio.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vertinimas. Šią savaitę Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obelevi-
čius pradėjo vertinti rajono švie-
timo įstaigų vadovų veiklą. Tokio 
vertinimo tikslas – siekti švietimo 
įstaigų veiklos kokybės.

Čempionatas. Vasario 7 d. 
Troškūnų  Kazio Inčiūros gim-
nazijoje vyko nacionalinis sta-
tybos iš makaronų čempionatas 
„Makaronų tiltai 2020“. Renginį 
vedė Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto dėstytojas doc. 
dr. Gintautas Ambrasas.Varžybų 
tikslas – sukonstruoti tiltą, galin-
tį išlaikyti kuo didesnę apkrovą. 
Didžiausią apkrovą išlaikė Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 
II G klasės komandos  „Troškū-
nai“ tiltas -  2,75 kg, ( tilto masė 
-274 g). Komanda iškovojo  I-ąją 
vietą.

Sergamumas. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Utenos 
departamento Anykščių skyrius 
informuoja, kad 6-ąją šių metų 
savaitę (vasario 3-9 d.), palyginti 
su 5-ąja savaite (sausio 27 d. – va-
sario 2 d.), sergamumas gripu ir 
ūminėmis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis Anykščių rajone 
išaugo vos ne dvigubai. Sergamu-
mo rodiklis yra 85,75 atvejai 10 
tūkst. gyventojų, kai 5-ąją savaitę 
šis rodiklis buvo 48,02 atvejai 10 
tūkst. gyventojų. Vaikai  sudaro 64 
proc. sergančiųjų. Gripo diagnozė 
nustatyta tik vienam asmeniui.

Gyvūnai. Anykštėnai pasakoja, 
kad prieš mėnesį matė automobi-
lio partrenktą šakalą Anykščiuose, 
J.Biliūno gatvėje. Dar sykį panašiu 
laiku moteris sakė mačiusi bėgan-
tį šakalą per J.Biliūno gatvę prie 
siauruko pervažos. Prieš porą sa-
vaičių esą šakalas pastebėtas Ge-
dimino gatvės namų kieme. Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugijos 
Anykščių skyriaus medžioklės ži-
novas Rimantas Pečkus sakė, kad 
maža tikimybė, jog po Anykščius 
lakstė šakalai. ,,Ir medžiotojui ša-
kalą nuo šuns būtų sunku atskirti, 
nes šunų mišrūnų yra visokiausių. 
Maža tikimybė, kad tai buvo ša-
kalai, nes šis invazinis gyvūnas 
Lietuvą pasiekia daugiau iš pietų 
pusės“, - sakė R.Pečkus.

Treneris 
įvertintas už 
nuopelnus 
Lietuvos 
imtynių sportui

Gera, kai į 70-ąjį 
gimtadienį dar 
gali pasikviesti 
ir mamą

Renkame 
populiariausius 
rajono medikus

Troškūnietė 
perrašė šalies 
imtynių istoriją

Apie dovanas

Geriausia - dovanoti pini-
gus.

Garantuoju - nebūtų kilę 
problemų su komunikacija, 
jei  A. ir A.A Avižienių lab-
daros ir paramos fondas Va-
sario 16 –osios proga būtų 
Anykščių rajono savivaldy-
bei padovanojęs 1000 eurų 
grynais.

Nesusiprato Avižienis. O 
profesorius!

Galėjo prie vėliavos pri-
dėti bent čekį.

Vasario 16 - oji: 
dovanotos vėliavos detektyvas

Vasario 16 -ąją Anykščiuose, 
ant senosios gaisrinės bokšto, 
suplevėsuos didžiulė 1,5 metro 
pločio ir 2,5 metro ilgio istori-
nė Lietuvos vėliava. 

Vėliavą, stiebą ir prožekto-
rių jai apšviesti anykštėnams 
dovanojo Labdaros ir para-
mos fondas ,,A. ir A.A. Avižie-
nių fondas“.

Anykščių rajono savivaldy-
bės informacijoje apie Vasa-
rio 16-osios renginius žymiųjų 
anykštėnų fondo dovana Lie-
tuvos valstybės atkūrimo die-
nai net nepaminėta.,,A. ir A.A. Avižienių fondo“ 

vykdomasis direktorius Albi-
nas Šližys, prieš gerą mėnesį 
Anykščių rajono vadovus in-
formavęs apie vėliavos dova-
nojimą, nustebo, kad ši infor-
macija niekur neskelbiama.

Ant senosios gaisrinės bokšto jau sumontuotas 5 m ilgio vėliavos 
stiebas, kurį dovanojo „A. ir A.A. Avižienių fondas“. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Koronaviruso kamuojamus partnerius 
savivaldybė pamiršo

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Kinijoje siaučiant koronavirusui, su šios šalies Pengžou mies-
tu bendradarbiaujanti Anykščių rajono savivaldybė iki šiol ne-
pasidomėjo, kokia situacija yra partnerių mieste, bei neplanuoja 
jiems teikti kokią nors pagalbą.

,,Bendrauti su partneriais Kini-
joje neteko. Dar užsikrėsiu po to 
telefonu“, - juokėsi S.Obelevičius.

Savivaldybės vadovas svarstė, 
kad Pengžou miestas yra kitoje, 
nei siaučia koronavirusas, zonoje.

,,Reiks gal pasiteirauti iš man-
dagumo“, - pokalbio metu svarstė 
S.Obelevičius.

Teikti kažkokią pagalbą partne-

riams iš Kinijos Pengžou miesto, 
pasak S.Obelevičiaus, Anykščių 
rajono savivaldybė nesvarsto.

Priminsime, kad tuometinis 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis su  Kinijos Pengžou miesto 
Sičuano provincijos meru Wang 
Fengjun bendradarbiavimo me-
morandumą pasirašė 2018 metų 
pabaigoje. Pasikeitus savivaldybės 

vadovams, Anykščių rajono savi-
valdybė informavo, kad bendradar-
biavimas su kinais bus tęsiamas.

Skirtingai nei Anykščių rajono 
savivaldybė, paramą kinams tre-
čiadienį išreiškė šalies premjeras 
Saulius Skvernelis.

„Reiškiu solidarumą su Kinijos 
žmonėmis, medicinos srities dar-
buotojais ir tiesiogiai su specialis-
tais, kurie kovoja su epidemija ir 
stengiasi įveikti koronaviruso pli-
timą“, – rašoma laiške.

„Atidžiai sekėme įvykius, susi-
jusius su šio naujo viruso, peržen-

gusio valstybių sienų ribas, plitimu 
ir tikimės, kad artimiausiu metu 
pavyks jį sustabdyti“, – teigė prem-
jeras. „Norime Jus užtikrinti, kad 
Lietuva kartu su savo partnerėmis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
yra pasirengusi pasiūlyti humanita-
rinę pagalbą ir užtikrinti glaudesnį 
bendradarbiavimą su atitinkamo-
mis Kinijos institucijomis siekiant 
užkirsti kelią epidemijos plitimui 
pasaulyje“, – rašoma S. Skvernelio 
laiške.  Kinijoje nuo koronaviruso 
mirė daugiau kaip 1100 žmonių, 
užsikrėtė per 44 tūkst.

Treneris įvertintas už nuopelnus Lietuvos 
imtynių sportui Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pernai  gruodžio 22 dieną 80-metį šventusio imtynų trenerio 
Jono Pajarsko apdovanojimų kolekciją papildė dar du svarbūs 
trofėjai.

Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas praėjusių metų pabaigoje 
J.Pajarskui įteikė antrojo laipsnio 
ženklą ,,Už nuopelnus“. Šį ženklą 
jam įteikė Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto prezidentė, olimpinė 
čempionė Daina Gudzinevičiūtė.

Dar vieną svarbų apdovanoji-
mą imtynių treneriui J.Pajarskui 
skyrė Lietuvos imtynių federacija. 
Anykštėnas apdovanotas Lietuvos 
imtynių federacijos Atleto Aukso 
ženklu, kurį jam įteikė Lietuvos 
imtynių federacijos prezidentas 
Giedrius Dambrauskas.

Garbingo jubiliejaus proga im-
tynių trenerį J.Pajarską pasveikino 
ir buvęs šalies premjeras, Seimo 
narys, socialdemokratas Algirdas 
Butkevičius. 

,,Maždaug 50 metų esu pažįs-
tamas su A.Butkevičiumi, kuris 
yra buvęs imtynininkas. Esu jo 
kovoms teisėjavęs“, - parodytu dė-
mesiu džiaugėsi J.Pajarskas.

,,Šalies imtynių istorijoje Jūs pa-
likote ryškų pėdsaką kaip patyręs 
sporto pedagogas ir organizatorius, 
daug pasitarnavęs mezgant jau at-

kurtos Lietuvos valstybei atstovau-
jančių sporto organizacijų ryšius 
su užsienio šalimis. Jūsų išskirtinis 
bruožas - nepaprastas atsidavimas 
savo profesijai. Savo auklėtinių au-
toritetą Jūs užsitarnavote ne griežta 
disciplina, o žmogišku, globėjišku 
požiūriu ir pašaukimu ugdyti ne tik 
sportininkus, bet ir asmenybes“, - 
padėkoje rašo A.Butkevičius.

Paklaustas, kiek per savo imtynų 
trenerio karjerą yra pelnęs apdova-
nojimų, J.Pajarskas tikslaus skai-
čiaus įvardyti negalėjo, tik minėjo, 
kad yra sukaupęs per  pusantro 
tūkstančio sportinių ženkliukų.

Imtynių treneris J.Pajarskas kal-
bėjo, kad visus per savo gyvenimą 
pelnytus apdovanojimus norėtų 
padovanoti anykštėnams ir sūlo 
įsteigti Anykščių sporto muziejų.

,,Siūliau šią mintį buvusiam 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriui Žilvinui Ovsiu-
kui, besikeičiantiems Anykščių 
rajono savivaldybės vadovams. 
Anykščių kraštas yra išauginęs la-
bai daug garsių sportininkų, kurių 
trofėjai galėtų būti įdomūs ne tik 

anykštėnams, bet ir krašto svečiams. 
Buvo siūlymų sporto pasiekimų 
ekspoziciją įrengti Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje ar tuometinėje 
Anykščių technologijos mokykloje, 
bet manau, kad tam reikėtų atskirų 
patalpų“, - dėstė J.Pajarskas.

Paklaustas, ar, jo akimis, šiuo 
metu Anykščių rajone deramas dė-
mesys yra skiriamas imtynių spor-

tui, J.Pajarskas kalbėjo: ,,Nenoriu 
nieko kritikuoti, smagu, kad jauni-
mas domisi imtynėmis, sportuoja. 
Gaila tik, kad Anykščiuose išny-
ko pramonė, sumažėjo gyventojų. 
Kuomet dar buvo stipri ,,Anykš-
čių vyno“ gamykla, veikė MSV, į 
imtynių sportą įsitraukdavo ne tik 
jaunimas, bet ir suaugę,brandūs 
žmonės - vyrai bei moterys.“

Garbingo jubiliejaus proga imtynių trenerį Joną Pajarską pa-
sveikino ir svarbų apdovanijimą įteikė Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Sąmonę praradusi automobilio vairuotoja 
sukėlė avariją

Vasario 12 dieną, trečiadienį, apie 9 val.15 min. Anykščių miesto 
centre įvyko avarija - susidūrė automobiliai ,,Audi“ ir ,,Toyota“.

Policija nustatė, kad  auto-
mobilis ,,Toyota Verso-S“, vai-
ruojamas moters (g. 1957 m.), 
gyvenančios  Kavarsko seniūni-
joje, prie Anykščių teismo rūmų 
išvažiavo į priešpriešinę eismo 
juostą ir atsitrenkė į automobi-
lį ,,Audi A3“, vairuojamą mo-
ters (g. 1993 m.), gyvenančios 
Anykščių seniūnijoje. Kartu su 
,,Audi“ vairuotoja automobilyje  
važiavo  jos motina. Po avarijos 
automobilio ,,Toyota Verso-S“ 
vairuotoja buvo išvežta į Panevė-

žio respublikinę ligoninę.  Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Tuoj pat po nelaimės buvo ma-
noma, kad avarija įvyko, kai iš 
Anykščių teismo rūmų išvažinė-
janti ,,Toyota“ rėžėsi į Vilniaus 
gatve važiavusią ,,Audi“, tačiau 
vėliau tokia versija policijos pa-
reigūnų  buvo paneigta.

Gerai informuoti ,,Anykštos“ 
šaltiniai pasakojo, kad ,,Toyota“ 
automobilį vairavusią moterį iš-
tiko priepuolis ir ji trumpam ne-
teko sąmonės. Moteris  tuo metu 

vyko pas medikus, kad jai būtų 
suteikta skubi medicininė pagal-
ba. Šiuo metu ji gydoma Kaune.

Per eismo įvykį gan stipriai ap-
gadinti abu automobiliai. 

-ANYKŠTA

Nors mieste automobiliai važiuoja nedideliu greičiu, į avariją 
patekusios transporto priemonės apgadintos gana stipriai.

Paieška. Policija gavo  mo-
ters, gyvenančiosAnykščiuose, 
pareiškimą, kad vyras (g. 1988 

m.) šių metų sausio 9 dieną  iš-
vyko dirbti į Kroatiją ir dingo 
be žinios. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mirtis. Vasario 12 dieną,  apie 

09.00 val., Anykščiuose  rastas 
moters (g. 1945 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mirtis II. Vasario 11 dieną,  

apie 21.35 val., Anykščiuose 
rastas mirusio vyro (g. 1962 
m.), registruoto Anykščių rajo-
ne, kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Įvaizdis. Prancūzijos prezidento 
Emmanuelio Macrono kandidatas 
į sostinės merus Benjaminas Gri-
veaux penktadienį pasitraukė iš 
kovos dėl paviešinto sekso vaizdo 
įrašo. Šis skandalas yra skaudus 
smūgis prezidento partijai prieš 
kovo mėnesį vyksiančius vietos 
rinkimus. 41 metų B. Griveaux 
sakė nusprendęs nebekandidatuo-
ti, kad apsaugotų savo šeimą. Šį 
žingsnį jis žengė vienam tinkla-
lapiui paviešinus vaizdo įrašą su 
moteriai adresuotomis žinutėmis, 
kurias, kaip teigiama, rašė buvęs 
vyriausybės atstovas spaudai B. 
Griveaux. Tinklalapio paviešinta 
medžiaga sparčiai išplito sociali-
niuose tinkluose. Ambicingas B. 
Griveaux padėjo įsteigti E. Macro-
no centristinę partiją „Respublika, 
pirmyn!“ 2017 metais vykusiuose 
prezidento rinkimuose E. Macro-
nas įtikinamai laimėjo Paryžiuje. 

Veikla. Kaune paslaugų centrą 
turinti JAV kapitalo informaci-
nių technologijų (IT) medicinoje 
kūrimo bendrovė „Intermedix“, 
ketinanti atleisti daugiau nei 300 
darbuotojų, stabdo veiklą Lietu-
voje, skelbia Užimtumo tarnyba. 
„Daugiausia, 308 darbuotojus apie 
atleidimą įspėjo „Intermedix Lietu-
va“, nes įmonė stabdo veiklą Lie-
tuvoje“, – rašoma tarnybos sausio 
mėnesio ataskaitoje. Tuo metu „In-
termedix Lietuvos“ paslaugų centro 
direktorius Lukas Jankauskas sako, 
kad galutinis sprendimas dėl pasi-
traukimo iš Lietuvos nėra priimtas, 
o pirmąjį šių metų ketvirtį bus at-
leista mažiau darbuotojų. Pasak jo, 
Užimtumo tarnybai pateiktos mak-
simalios galimai naikinamos darbo 
vietos, o realus atleistųjų skaičius 
pirmąjį ketvirtį bus mažesnis.

Elektra. Susidarius palankioms 
elektros gamybos sąlygoms, Lie-
tuvos elektrinės moderniausias 
kombinuotojo ciklo blokas (KCB) 
nuo ketvirtadienio elektrą gami-
na visa galia, pranešė kompleksą 
valdanti „Ignitis gamyba“. „Pla-
nuojama, kad gamyba KCB bloku 
bus vykdoma iki šeštadienio. Jeigu 
tinkamos sąlygos rinkoje toliau 
laikysis, gamyba gali būti pratęsta 
ir kitą savaitę“, – rašoma įmonės 
pranešime. Pasak bendrovės, pa-
lankios sąlygos gamybai susiklos-
tė sumažėjus gamtinių dujų kainai, 
kaimyninėse šalyse atliekant kelių 
elektrinių remontą ir kartu pro-
gnozuojant mažesnę vėjo jėgainių 
gamybą. „Ignitis gamyba“ pažymi, 
kad savo ruožtu elektros biržoje su-
sidarė netipiška situacija – „Nord 
Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje 
ketvirtadienį susiformavo vidutinė 
didmeninė 38,51 euro už megava-
tvalandę kaina, tai yra 1,98 euro 
mažesnė nei Latvijos ir Estijos kai-
nų zonose ir 1,01 euro mažesnė nei 
Suomijos kainų zonoje. 

Gamyba. Pernai gynybos iš-
laidos pasaulyje padidėjo 4 proc. 
– tai didžiausias per pastarąjį de-
šimtmetį šio rodiklio augimas, kurį 
nulėmė šoktelėjusios JAV ir Kini-
jos išlaidos karinėje srityje, rodo 
penktadienį paskelbta ekspertų 
ataskaita. Pekino kariuomenės mo-
dernizacijos programa, apimanti 
naujų sunkiai aptinkamų hipergar-
sinių raketų vystymą, kelia nerimą 
Vašingtonui ir skatina jį skirti dau-
giau lėšų gynybai, nurodė Jungti-
nėje Karalystėje įsikūręs Tarptau-
tinis strateginių studijų institutas 
(IISS).
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Kaip švenčiate 
šv.Valentino 
dieną? Ar ši 
šventė Jums 
svarbi?

Ramūnas ŠIAUČIULIS:

- Kadangi taip jau yra, kad Va-
lentino diena sutampa su mano 
gimtadieniu, gal didesnis dėmesys 
krypsta į naujas mintis, meilę gyve-
nimui. Naujas rytas, prasidedantis 
nuo kūrybinių minčių ir naujo bal-
to lapo. Keli žvilgsniai svajingai į 
tolį ir - pilnas atsidavimas muzikai, 
žodžiams ir meilei gyvenimui. Aš 
žinau , kad šis naujas rytas pakeis 
mane, mano mintis, mano pasau-
lėžiūrą, iš naujo leis peržvelgti sa-
vas vertybes, darbus, tikslus ir leis 
nutrūktgalviškai vėl bėgti į naują 
laiką. Nes ten aš susitiksiu su labai 
daug įdomių ir naujų žmonių. Va-
lentino dieną švenčiu labai papras-
tai - kiekvienam žmogui, artimui, 
net ir nepažįstamiems, sutiktiems 
gatvėje,  tiesiog dovanoju šypse-
ną.

Vida KAVALIAUSKIENĖ:

- Šventas Valentinas tik tada, kai 
švenčiamas kaip kaimyno varda-
dienis.Šiaip, jeigu būtų antra puse-
lė, gaučiau gėlių ir lauktų vakarie-
nė nuostabi!

Aistė VILKAITĖ:

- Šv. Valentino dienos nesureikš-
minu. Manau, jog mylėti ir būti 
mylimi galime kiekvieną dieną, bet 
(tikriausiai) turint antrą pusę ši die-
na gali būti daug reikšmingesnė. 

Šv. Valentino dieną praleidžiu su 
artimais draugais, draugėmis bei 
šeimos nariais.

Vasario 16 - oji: 
dovanotos vėliavos detektyvas

(Atkelta iš 1 psl.)

Norėjo papasakoti apie 
dovaną anykštėnams

Penktadienį, vasario 14-ąją į 
,,Anykštos“ redakciją užsukęs  
Labdaros ir paramos fondo ,,A. 
ir A.A. Avižienių fondas“ vykdo-
masis direktorius Albinas Šližys 
pakvietė žurnalistus dalyvauti 
Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
nos proga  fondo  dovanotos 1,5 
m pločio ir 2,5 m ilgio (tradicinės 
vėliavos matmenys - 1 m x1,5 m) 
istorinės Lietuvos vėliavos kėlimo 
ant senosios Anykščių gaisrinės 
ceremonijoje.  Ši vėliava bus iškel-
ta ant 5 m ilgio stiebo, kurį taip pat 
dovanoja miestui fondas. 

Vėliava bus iškelta Vasario 16-
ąją, apie 12.30 valandą. ,,Po to, 
kai bus pakelta Lietuvos valstybės 
vėliava Laisvės aikštėje, pakviesi-
me anykštėnus ateiti iki senosios 
gaisrinės ir čia pakelti istorinę 
Lietuvos vėliavą“, - sakė A. Šli-
žys. Vėliavą pakelti planuoja pats 
šios akcijos sumanytojas A. Šližys, 
kuris yra fondo steigėjo, buvusio 
Kalifornijos universiteto profeso-
riaus, IT inžinieriaus bei Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrėjo ir 
buvusio rektoriaus Algirdo Antano 
Avižienio giminaitis. Jam padės 
arba dukra, arba anūkas. ,,Kviečiau 
į renginį atvykti ir profesoriaus 
sūnų, nanotechnologijų mokslų 
daktarą Audrių, gyvenantį Kaune, 
tačiau jis tą dieną jau suplanavęs 
dalyvauti kituose renginiuose“, - 
kalbėjo  fondo vykdomasis direk-
torius A. Šližys.

Paklaustas, kaip kilo mintis apie 
tokią dovaną Anykščiams, A. Šli-
žys sakė: ,,Labai gražiai, įvažiuo-
jant į Kauną, atrodo virš miesto 
plazdančios didžiulės vėliavos. Pa-
galvojau, kad ir Anykščiuose turė-
tų gražiai atrodyti. Be to, tas gais-
rinės bokštelis toks atrodė tuščias 
ir pobaisis, pagalvojau, kodėl ne.... 
Pagal vėliavos kėlimo įstatymą, 
jeigu vėliavos nenukabini nakčiai, 
tai ji naktį turi būti apšviesta, tai 
nupirkom taip pat ir prožektorių, 
kuris nakčiai bus įjungiamas... Tai-
gi, tikimės, kad joks niekadėjas nei 
iš Rytų, nei iš Vakarų tos vėliavos 
nenukabins...“

5 m stiebą A. Šližys nupirko 

Kaune ir atvežė į Anykščius, o 
ant gaisrinės bokšto jį sumontavo 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
darbuotojai. 

Bendra dovanos vertė - apie 300 
eurų. 

Apie istorinės Lietuvos vėliavos 
dovanojimą Anykščiams fondas 
informavo ir Kalifornijoje (JAV) 
gyvenantį prof. Algirdą Antaną 
Avižienį bei jo seserį Aldoną Avi-
žienytę - Venckūnienę, kurie mielai 
pritarė šiai gražiai iniciatyvai. 

Tiek profesorius, tiek jo sesuo 
kiekvieną vasarą atvyksta į Anykš-
čius, dažniausiai per Miesto šventę. 

Procese...

Nors šios dovanos finansinė 
vertė nėra ypač didelė, tačiau ji 
miestui bei anykštėnams svarbi 
emocine prasme: juk dovaną teikia 
Anykščiuose ypač gerbiamo profe-
soriaus A.A. Avižienio fondas.

,,Anykšta“ aiškinosi, kodėl va-
sario 14-ąją, likus vos porai dienų 
iki Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienos, niekur nėra paskelbtos in-
formacijos apie šią iniciatyvą. 

Kadangi vėliavos iškėlimas - 
lyg ir kultūrinis įvykis, ,,Anykšta“ 
pirmiausia paskambino Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėjai Audronei 
Pajarskienei (tiesa, Anykščių ra-
jono savivaldybės internetiniame 
puslapyje Audronė Pajarskienė yra 
nurodyta kaip laikinoji skyriaus 
vedėja - red.past.).

 Pasiteiravus, kas nutiko, jog nė 
vienoje šventei skirtoje afišoje nėra 
informacijos apie ,,A.ir A.A. Avi-
žienių fondo“ dovaną Anykščiams, 
A. Pajarskienė pasakojo: ,,Apie šią 
iniciatyvą sužinojau tik šiandien 
(vasario 14-ąją - red.past.) apie 
11.30 val. Jau susiskambinau su 
Rita Babeliene, taip pat Kultūros 
centru - viskas procese... (Procesas 
iki 15 val. vis dar nebuvo pasibai-
gęs - informacijos apie renginį vis 
dar niekur nebuvo - red.past.)“. 

Raštą savivaldybei apie ketina-
mą Anykščiams įteikti dovaną A 
ir A.A. Avižienių fondas išsiuntė 
šių metų sausio 15 dieną. Ant raš-
to, kurį gavo savivaldybė, uždėta 
rezoliucija rodo, kad raštas savi-
valdybėje ir registruotas sausio 15 

dieną. 
Kas gi nutiko, kad raštas blaškė-

si po visą savivaldybę, bet taip ir 
nepasiekė Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus?

Šio skyriaus vedėja aiškino, kad 
jeigu rašte nėra nurodyta, „kad raš-
tas adresuotas Pajarskienei, tai jis 
jos ir nepasiekia. Raštus ir įgalioji-
mus duoda meras, vicemeras arba 
direktorė. O manęs niekas su šiuo 
raštu nesupažindino. Jeigu rezoliu-
cijoje nurodyta -,,Bendrasis ir ūkio 
skyrius“, tai ten ir skambinkit“, - 
kalbėjo A. Pajarskienė.

Atskleidė rašto ,,kelionę“

Toliau skambinome Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jui Algirdui Žalkauskui. 

Paklausus apie rašto klajones, 
vedėjas kalbėjo: ,,Kadangi ,,vienas 
langelis“ priklauso mano skyriui, 
tai ant jo ir dedama mūsų skyriaus 
rezoliucija. Aš pats raštų niekur 
nenukreipiu, bet, jeigu reikia, galiu 
per e-kontorą pasižiūrėti, kur jis 
buvo nukreiptas“.

Po kiek laiko paskambinęs A. 
Žalkauskas viską smulkiai paaiš-
kino: ,,Raštą meras Sigutis Obele-
vičius nukreipė vicemerui Dainiui 
Žiogeliui su prierašu - ,,prašau 
kuruoti klausimą ir derinti su nuo-
mininkais. O direktorė šį raštą nu-
kreipė ,,susipažinti“ Gasiūnienei 
(Daiva Gasiūnienė - Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja - 
red.past.) ir Savickienei (Audronė 
Savickienė - Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėja - red.past.).

Dvi vedėjos susipažino su 
raštu

Savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja D. 
Gasiūnienė, paklausta, ar mačiusi 
šį raštą, sakė: ,,Caro riuriko laikais 
manęs paklausė, ar aš nepriešta-
raujanti, kad ant senosios gaisrinės 
bus iškelta vėliava. Lai plevėsuoja 
– pasakiau, ir viskas, daugiau nie-
ko nežinau...“

Jau šiek tiek daugiau žinojo 
Anykščių rajono savivaldybės Vie-
šųjų pirkimų ir turto skyriaus vedė-
ja A. Savickienė. 

Anykščių savivaldybės administracijos Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė per pusdienį nesugebėjo 
visuomenei pateikti informacijos apie planuo-
jamą istorinės Lietuvos vėliavos pakėlimą. 

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
teigė, jog pirmadienį vadovų pasitarime iš-
girdęs, kad planuojamas iškilmingas vėliavos 
pakėlimas, buvo tikras, kad ir viešinimo pro-
blema išspręsta.

(Nukelta į 14 psl.)

Kaip būtų galima Jums 
padėti?

Donaldas VAIČIŪNAS, buvęs 
Anykščių mero Kęstučio Tubio 
patarėjas, dabar socialinis dar-
buotojas-šeimų konsultantas, 
apie verslo skaidrumą:

,,Maloniau naudotis skaidraus 
gamintojo produkcija, tačiau tai 
reikia įsisąmoninti, o aš dar nesu 
iki galo to įsisąmoninęs“.

Jau yra ir kitas...

Dalia KUGIENĖ, Anykščių 
Antanao Baranausko pagrindi-
nės mokyklos direktorė, apie po-
kalbį su buvusiu meru Kęstučiu 
Tubiu:

,,Suokiau, suokiau.../.../ Bus ki-
tas, kitam giedosi, kaip viskas ge-
rai...“

Juk ir šėtonui reikia draugų

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie skaidrų verslą:

,,Klysti galbūt ir žmogiška, ta-
čiau likti klaidoje – šėtoniška“.

Paskui teks iš mandagumo 
priimti milijoną kinų

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, paklaus-
tas, ar teiravosi apie partnerių iš 
Kinijos sveikatą:

,,Reiks gal pasiteirauti iš manda-
gumo...“

Jų darbas žadėti, o ne kameras 
taisyti

Jonas CICĖNAS, Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas, apie neveikiančias ste-
bėjimo kameras:

,,Kalbuosi šia tema su Anykščių 
rajono savivaldybe nuo praėjusių 
metų rugsėjo vidurio, pažadėjo, 
kad vaizdo kameros bus pajungtos, 
bet kada - savivaldybė neinforma-
vo...“

Rankų ilgį prieš priimdami į 
darbą tikrinkit

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie komuni-
kacijos specialistų savivaldybėje 
darbą:

,, Įkelti į internetą informaciją 
nėra sudėtinga, bet, matyt, darbuo-
tojų rankos per trumpos“.

Gal taip bandė pasakyt, kad 
nėra kada, nes baletą ,,Procesas“ 
žiūri ?...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja, apie neva ruošiamą in-
formaciją dėl vėliavos pakėlimo:

,,Viskas procese...“ 
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spektrasVasario 16-osios akcentai 
sodžiaus muziejuje  Vytautas BAGDONAS

Neseniai Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje Kunigiškiuo-
se atsirado gražiai įrėminta, eksponavimui paruošta 1918 metų 
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto kopija. To paties Akto, 
kurį Vokietijos archyvuose surado Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius Liudas Mažylis ir kurį vokiečiai Lietuvai buvo laiki-
nai paskolinę. Kunigiškių muziejui šio svarbaus dokumento kopi-
ją padovanojo Lietuvos nacionalinis muziejus.

Kai kas iš mūsų muziejaus lan-
kytojų ima ir kartais pasiteirauja: 
„O kam jūsų muziejui toks ekspo-
natas reikalingas, kuo 1918 metų 
Vasario 16-osios Aktas susijęs su 
Svėdasų kraštu?“ Tokiems smal-
suoliams tenka paaiškinti, kad 
tokio svarbaus Lietuvai Akto ko-
pija turėtų būti eksponuojama 
kiekviename muziejuje, kad visi 
lankytojai galėtų perskaityti, su-
sipažinti, kad pamatytų signatarų 
pavardes ir parašus. Kad pajus-
tų to laikmečio dvasią ir lietuvių 
tautos siekius. Su Svėdasų kraštu 
Nepriklausomybės Akto sąsajas 
irgi galima lengvai surasti. Dargi 
konkrečiai - su Kunigiškių kaimu, 
kuriame veikia ir Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus. Ir visai ne-
atsitiktinai ant sienos muziejuje 
kabo  teisininko, istoriko, publi-
cisto, diplomato, Vasario 16-o-
sios Akto signataro Petro Klimo 
(1891-1969) portretas. Daugelis 
nustemba ir tuoj pat pasiteirauja:  

„Kaip?, Kodėl? Juk Klimas kilęs 
iš Kalvarijos valsčiaus, taigi, su-
valkietis. O čia – Aukštaitija...“ 

Viskas greitai „susidėlioja į 
vietas“, kai muziejaus lankyto-
jai išgirsta, kad Petras Klimas 
yra Svėdasų krašto „žentas“. Jis 
buvo sukūręs šeimą su Juozo 
Tumo-Vaižganto sesers Severi-
jos (Ksaveros) Tumaitės-Mėgi-
nienės dukra Brone Mėginyte 
(1892-1957). Signataro ir diplo-
mato žmona kilusi iš Kunigiškių 
kaimo, vadinasi, Petras Klimas 
– Kunigiškių „žentas“. Tiktai ar 
jis kada nors čia lankėsi – jokių 
duomenų nepavyko užtikti. Dar 
beveik iki kolūkmečio eros pa-
baigos stūksojo ir didžiulė Mė-
ginių troba baltomis kolonomis, 
kur seserį ir jos šeimą dažnai 
aplankydavo Vaižgantas. Sodybą 
supo ir didžiulis sodas, kuriam 
įveisti Vaižgantas parūpino vais-
medžių, pats padėjo pasodinti. Jis 
giminaičiams Mėginiams pasiūlė 

ant kalnelio esančią sodybą  ir 
sodą  nuo vėjų apsaugoti pasodi-
nant egles. Ir pats kartu su kitais 
darbavosi. Dabar Mėginių trobos 
nebėra nė ženklo, iš sodo beliko 
tik keletas gyvulių apgraužtų, ap-
laužytų obelų. Na, o eglės žaliuo-
ja, bujoja...

Muziejuje įrengtame Vasario 
16-osios Akto atminimo kampe-
lyje yra ir daugiau medžiagos, 
nuotraukų, pasakojančių apie 
diplomato Petro Klimo veiklą 
Prancūzijoje, Klimų šeimos ben-
dravimą su Vaižgantu. Na, o praė-
jusiais metais ekspoziciją papuo-
šė  ir koncerno „MG Baltic“ bei 
Vasario 16-osios fondo logotipai 
bei kitokia informacija. 

Šis šalyje plačiai žinomas kon-
cernas 2018 metų vasario 6 dieną 
įsteigė Vasario 16-osios fondą, 
skirtą finansuoti konkrečias as-
menų iniciatyvas, mokslo, kultū-
ros ir meno projektus, susijusius 
su Lietuvos valstybingumo isto-
riniais tyrimais, istorinės min-
ties vystymusi, šalies istorijos 
žinomumo sklaida, siekdamas 
paskatinti visuomenę domėjimą-
si savo krašto  paveldu ir pan. 
Koncernas, paskelbęs iniciatyvą 
„Sugrąžinkime Nepriklausomy-
bės Akto originalą Lietuvai“, 
įkurtam fondui  paskyrė vieną 
milijoną eurų.  „Mūsų pagrindi-

nis tikslas ir toliau – rasti Nepri-
klausomybės Aktą ir neatlyginti-
nai jį visiems laikanms grąžinti 
Lietuvos valstybei“,– skelbiama 
koncerno „MG Baltic“ interneto 
svetainėje. 

Iš to milijono eurų Vasario 16-
osios fondas ir remia projektus. 
2019 metais Svėdasų krašte  re-
gistruota asociacija „Vaižgantie-
čių klubas „Pragiedrulys“ taip pat 
gavo lėšų projektui „Vaižganto 
metams – puokštė prasmingų dar-
bų klasiko Tėviškėje“ įgyvendin-
ti. Šio fondo dėka bus  atnaujintos 
kai kurios ekspozicijos, pareng-
tos fotografijų parodos Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejuje, 
buvo išleisti Vaižganto metams 
skirtų renginių plakatai bei kita 
reklaminė medžiaga. Dalis pini-
gų buvo skiriama knygai „Susi-
tikimai su Vaižgantu“ parengti ir 
išleisti. Leidykloje-spaustuvėje 
„Utenos Indra“ išleista ši knyga 
kartu su kitais leidiniais taip pat 
eksponuojama muziejuje. Va-
sario 16-osios fondo skirtomis 
Vaižgantiečių klubui „Pragiedru-
lys“ lėšomis taip pat pasinaudota 
įsigyjant modernesnę skaitmeni-
nę fotoaparatūrą.

Vasario 16-osios akcentai mu-
ziejuje pastaruoju metu yra labai 
akivaizdūs ir keliantys tarp lan-
kytojų didžiulį susidomėjimą.

Trispalvėmis vėliavėlėmis iš-
puošta ateina šventė. 102-asis 
Lietuvos valstybės gimtadienis. 
Metai po metų - ir viskas vėl 
taip pat... Šventinė programa - 
daugiau nei nyki. Po šv. Mišių 
susirinks anykštėnai į miesto 
aikštę - himnas, vėliava, trys 
dainos, mero sveikinimo žodis 
ir... namo... Tiesa, dar koncer-
tas Anykščių kultūros centre 
- vietinių kolektyvų. Ir tada jau 
tikrai namo...

Kaip paprasta dirbti tiems, 
kurie sudarinėja valstybinių 
švenčių programas - reikia 
įvykdyti tris punktus: šv. Mi-
šios - paprasta, nebus taip, kad 
kunigas nelaikytų Mišių - lai-
kys, ne vienas, tai kitas, bet šv. 
Mišios bus... Antras punktas - 
pusvalandžio trukmės renginys 
miesto aikštėje. Čia sunkumų 
taip pat nėra - mokytojai atves 
mokinius ,,už dešimtuką“, 
rajono vadovai, savivaldybės 
administracijos skyrių vedėjai 
ateis, nes taip reikia, žinoma, 
ateis ir tie anykštėnai, kurie 
nuolat dalyvauja valstybinių 

Daiva GOŠTAUTAITĖ

švenčių iškilmėse. Dar kelios 
dainos apie Tėvynę - šitai 
Kultūros centras irgi suor-
ganizuos, nes žmogiškųjų 
išteklių tikrai turi. Ir trečia 
dalis - koncertas. Kai nereikia 
sukti galvos, ką čia pakvie-
tus padainuot, trečios dalies 
įgyvendinimas labai supapras-
tėja. Kolektyvų Kultūros centre 
- daug, valandos trukmės 
koncertą tikrai padarys.

Ateis kovo 11-oji ir vėl bus 
tas pats. Tie patys trys punk-
tai. Liepos 6-oji - jau šiek tiek 
įdomiau - t.y. vienu punktu 
daugiau - jau kelerius metus 
viso pasaulio lietuviai renkasi 
giedoti him-
no. Tik reikia 
nepamiršti į 
trafaretinę trijų 
punktų progra-
mą įtraukti 
tą ketvirtąjį 
punktą...

Gal taip 
reikia, kad vals-
tybinių švenčių 
programos nesikeistų, kad sta-
biliai būtų tas pats?.. Pernai 
Kultūros centras kelis kartus 
kvietė anykštėnus ateiti pasi-
kalbėti apie šventes, laukė pa-
siūlymų, kaip šventes padaryti 
įdomesnes, tačiau į susitikimus 
anykštėnai narsiai nėjo. Aš irgi 
neičiau po darbo dienos: yra 
už kultūrą atsakingi asmenys, 
baigę mokslus, važinėję po 
užsienius, matę visokiausio 
plauko švenčių - tegu jie ir 
padaro ,,fainas“ šventes. Kad 
tūlas anykštėnas po darbo eina 
į ,,Maximą“ ir namo - supran-
tama, bet tokie susitikimai, 
kokius organizavo Kultūros 
centras, nesulaukė ir aktyviau-

sių bendruomenių dėmesio. 
Pavyzdžiui, įdomu, ar vis dar 
veikia Naujų vėjų bendruome-
nė... Prieš kelerius metus jie 
taip aktyviai veikė, kalbėjo, 
generavo idėjas. Geriausiai 
prisimenu tai, kaip jie baltom 
drobulėm aprišinėjo medžius 
mieste... Tik dabar nepamenu, 
kodėl taip darė... Greičiausiai 
todėl, kad tai gražu... Nors... 
gal ir ne dėl to.

Lyg ir daugiau visokiausių 
bendruomenių ir aktyvistų 
Anykščiuose yra. Tų, kurie 
saugo medžius, tų, kurie gene-
ruoja ,,lėtojo“ miesto idėjas, 
tie, kurie važinėja dviračiais, 

ir tų, kurie ne-
geria pieno. Bet 
jiems šventės gal 
nelabai įdomu...

O Kultūros 
centras su savi-
valdybės Kultūros 
skyriumi - ką? Kai 
šimtą metų dirbi 
tą patį darbą, kokį 
dviratį beišrasi? 

Nors dabar, kai savivaldybės 
Kultūros skyrius susitelkė, kai 
jame ne vien tik specialistai, 
bet yra ir nuolatinis vadovas, 
manau, kad bus geriau. Įdo-
miau... Kokia gali būti veikla, 
kai nėra vadovo... jeigu sėdi 
viename kabinete su dar trimis 
kolegomis, esi toks pat specia-
listas, kas, kad tavo megztinis 
iš ,,Prada“. Nei tavęs kas 
klauso, nei ką... Tačiau kai esi 
vadovas, ir svarbiausia, ne 
laikinas, o nuolatinis – viskas: 
ateik į darbą su kostiumu iš 
,,Humanos“ ir vis tiek galėsi 
nurodinėti, ir tavęs visi klau-
sys... Dabar bus tikrai geriau... 
Lieps nuolatinis vadovas 

sugalvoti penkiolika skirtingų 
Miesto šventės programų - ir 
galvosi, niekur nesidėsi...

Nors manau, kad valstybinių 
švenčių minėjimo programos 
nesikeis. Anykščiuose gyvenu 
8-erius metus, bet scenarijai 
dar nebuvo pasikeitę. Gal vie-
ną kartą šoka, kitą - dainuoja, 
vieną kartą prie mikrofono sto-
vintys dėvi tautinius kostiumus, 
kitą - baltus arba spalvotus 
megztukus, bet šiaip viskas 
stabiliai taip pat.

Kalbėdama apie stabiliai 
vienodas šventes, nenoriu 
pasakyti, kad, pavyzdžiui, Kul-
tūros centro darbuotojai ne-
dirba - aišku, kad kažką dirba. 
Štai vienos darbuotojos dėka 
mažieji anykštėnai dalyvauja 
,,Dainų dainelės“ finale. Sma-
gu, gražus pasiekimas... Tačiau 
net ir čia, atrodytų, visiškai 
lygioje vietoje, kyla proble-
mos - nėra specialisto, kuris 
vaikams akompanuotų. Etatas 
kaip ir yra, bet žmogaus - kaip 
ir nėra... Laimėjot, mokytoja, 
kelialapį į konkurso finalą, 
būkit maloni - pati pasirūpinkit 
ir detalėmis, tokiomis, kaip 
akompaniatorius. Ne tam, kad 
vaikams ,,Dainų dainelėje“ 
akompanuotų, žmogus dirba. 
Kažkokių svarbesnių darbų 
turi...

Tikriausiai tik todėl, kad 
visi kultūrininkai turi kažko-
kių svarbesnių darbų, ir mūsų 
šventės nykiai vienodos. jeigu 
gali ko nors nedaryti, tai ir 
nedarai - jeigu yra sudėliotas 
vasario 16-osios minėjimo ren-
ginių ,,tinklelis“, tai ir toliau 
jį palaikai. Tokį patį, vienodą, 
nes stabilumas vis dėlto yra 
vertybė. Ypač kultūroje... 

„...Nors manau, kad 
valstybinių švenčių mi-
nėjimo programos ne-
sikeis. Anykščiuose gy-
venu 8-erius metus, bet 
scenarijai dar nebuvo 
pasikeitę....“

Virusas. Kinijoje nuo naujojo ko-
ronaviruso mirė šeši sveikatos apsau-
gos darbuotojai, o dar daugiau kaip 
1,7 tūkst. yra juo užsikrėtę, penktadie-
nį paskelbė medicinos pareigūnai. Ši 
žinia pabrėžė sveikatos apsaugos dar-
buotojams kylantį pavojų, Kinijai ko-
vojant su epidemija, jau pareikalavu-
sią beveik 1,4 tūkst. žmonių gyvybių, 
tarnyboms susiduriant su apsauginių 
kaukių ir kostiumų stygiumi. Nacio-
nalinės sveikatos apsaugos komisijos 
viceministras Zeng Yixinas sakė, kad 
iki antradienio viruso COVID-19 in-
fekcija buvo patvirtinta 1716 sveika-
tos apsaugos darbuotojų. 

Šiluma. Antarktidoje dirbantys 
mokslininkai užfiksavo naują šio že-
myno šilumos rekordą – 20,75 Cel-
sijaus laipsnio temperatūrą, ir tai yra 
pirmasis kartas, kai žemyne buvo 
išmatuota aukštesnė kaip 20 laipsnių 
temperatūra, ketvirtadienį pranešė 
tyrėjai. „Dar niekada Antarktidoje 
nematėme tokios aukštos temperatū-
ros“, – naujienų agentūrai AFP sakė 
brazilų mokslininkas Carlosas Scha-
eferis. Jis perspėjo, kad temperatūra, 
išmatuota vasario 9 dieną vienoje 
stebėsenos stotyje salo prie žemyno 
šiauriausio pakraščio, „neturi jokios 
reikšmės klimato pokyčių tendencijų 
atžvilgiu“, nes tai buvo vienkartinis 
matavimas, išsiskiriantis iš ilgalaikių 
matavimų duomenų. Minimas ma-
tavimas buvo atliktas Simoro saloje, 
esančioje prie toliausiai į šiaurę išsi-
šovusio Antarktidos pusiasalio galo. 
Šioje saloje įsikūrusi Argentinos Ma-
rambijaus tyrimų stotis. Ankstesnė 
ten išmatuota aukščiausia temperatū-
ra buvo kiek didesnį nei 19 laipsnių, 
sakė tyrėjas.

Monetos. Lietuvos monetų kalyklai 
dirbant nuostolingai, bus spendžiama 
dėl jos ateities – iki šių metų vidurio 
tikimasi turėti studiją, kuri parodys, ar 
ši valstybės įmonė perspektyvi, rašo 
„Verslo žinios“. „Toliau laukti nebe-
galime. Šiuo metu rašome sąlygas ga-
limybių studijai dėl tolesnės kalyklos 
veiklos. Variantų yra daug – nuo pri-
vatizavimo, išskaidymo, parduodant 
nekilnojamąjį turtą ar verslą. Manau, 
kad po šios studijos turėsime konkre-
čių pasiūlymų akcininkui“, – dien-
raštyje cituojamas kalyklos valdybos 
pirmininkas Linas Čereška. 2018-ai-
siais kalykla patyrė 42,5 tūkst. eurų 
nuostolį, o 2019 metų pirmąjį pusmetį 
ikimokestiniai nuostoliai išaugo iki 0,5 
mln. eurų. Visų praėjusių metų rezulta-
tai dar audituojami, tačiau  L. Čereškos 
teigimu, metai baigti su nuostoliu. 100 
proc. kalyklos akcijų priklauso valsty-
bei, jas patikėjimo teise valdo Lietuvos 
bankas.

Atsiprašė. Kultūros ministras Min-
daugas Kvietkauskas bei prezidento 
patarėja Sonata Šulcė ketvirtadienio 
vakarą atvyko į aktorės Viktorijos 
Kuodytės spektaklį atsiprašyti dėl 
nesusipratimo, kai ji nebuvo įleista 
į Prezidentūrą atsiimti Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos. M. Kviet-
kauskas ir prezidento Gitano Nausė-
dos patarėja švietimui ir kultūrai S. 
Šulcė atvyko į spektaklį „Autono-
miją“, kuriame V. Kuodytė vaidino. 
Prezidentūroje ketvirtadienį apdova-
noti Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų laureatai, tačiau V. Kuodytė 
į ceremoniją nebuvo įleista, pasak 
Prezidentūros, dėl „administracinės 
klaidos“, nes ji nebuvo įtraukta į ap-
dovanojamųjų sąrašą. Leidimų biurui 
derinant formalumus dėl leidimo su-
teikimo, laureatė išėjo ir su ja nepa-
vyko susisiekti telefonu.

-BNS
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Gera, kai į 70-ąjį gimtadienį dar gali 
pasikviesti ir mamą

,,Oficialiai mano gimtadienis yra vasario 17-oji, tačiau iš tikrų-
jų gimiau vasario 16-osios vakarą. Ši data man svarbi dėl dauge-
lio priežasčių - tai ir gimimo diena, ir vestuvių diena, ir, žinoma, 
Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Labai džiaugiuosi, kad mano 
70-ojo jubiliejaus šventėje dalyvaus ir 90-metė mama. Pernai lap-
kritį šventėm jos jubiliejų - šokom, dainavom, tikiuosi, panašiai 
smagiai švęsim ir mano šventę“, - kalbėjo gražų jubiliejų šiemet 
minintis buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių sky-
riaus vadovas, buvęs vicemeras, verslininkas Donatas Krikštapo-
nis.

Jubiliejaus išvakarėse pašnekovas sakė, kad, pasitraukęs iš ak-
tyvios politinės veiklos, dabar daugiausia dėmesio skiria sau - ke-
liauja, žvejoja, rūpinasi turimo verslo - kaimo turizmo sodybos 
,,Ajerynė““- reikalais.

Vasario 16-oji žymi svarbias 
progas

Paklaustas, kaip nusiteikęs pasi-
tinka ,,apvalų“ jubiliejų, D. Krikš-
taponis teigė: ,,Reikia dėkoti Dievui 
už tai, kad davė sveikatos ir išlaikė 
šviesaus proto. Žinoma, jaučiu gy-
venimo naštą: ji po truputį pradeda 

slėgti, bet juk toks gyvenimas... 
Gimtadienius visada švenčiau, 
ypač ,,apvaliuosius“- tai labai puiki 
proga pabūti kartu su draugais, ben-
dražygiais, giminėmis. Dabar jau 
tapo įprasta, kad giminės dažniau 
susitinka per laidotuves nei kokia 
malonia proga. Man norisi visus 
suburti draugėn, kartu pabūti, pa-

silinksminti... Labiausiai per gim-
tadienius nemėgstu to momento, 
kada prasideda sveikinimai. Tada 
ne džiaugsmas, o liūdesys užplūsta, 
mintys apie tai, kiek gimtadienių 
dar liko...“

Vasario 16-oji - ne tik oficialaus 
gimtadienio išvakarės: 1980 m. 
vasario 16-ąją įvyko ir D. Krikšta-
ponio bei jo a.a. žmonos Virginijos 
vestuvės. ,,Vedžiau būdamas trisde-
šimties. Suplanavus vestuves tokią 
tuometinei valdžia nelabai priim-
tiną dieną, reikėjo gauti atsakingų 
partijos kadrų sutikimą. Nuėjau į jų 
kabinetą - klausia, kodėl tokią datą 
pasirinkau. Na, sakau, noriu turėti 
per metus nors vieną dieną, kada 
galėčiau iš širdies pašvęsti - noriu, 
kad ir gimtadienis, ir vardadienis, ir 
vestuvių diena sutaptų. Leido, bet 
prigrasė, kad jokių nesusipratimų 
nebūtų... Praėjo vestuvės, gal po 
kokių trijų dienų kviečiasi atsakingi 
darbuotojai mane į kabinetą, sako 
- vis tiek be ,,čiūdų“ neapsiėjai. 
Žiūriu į juos, nesuprantu, apie ką 
kalba. Man sako, kad ant pirmosios 
,,Volgos“ kaspinai buvę Lietuvos 
trispalvės spalvų... Turėjau labai 
gerą pasiteisinimą: sakau, atleiskit, 
bet aš visą laiką į savo nuostabią 
žmoną žiūrėjau, tikrai nemačiau, 
kaip ta mašina buvo papuošta, juo 
labiau, kad ne aš ją ir puošiau... Na, 
viskas taip ir pasibaigė... Pasirodo, 
vienas mūsų svečių, dabar jau am-
žiną atilsį, paskundė mane... Beje, 
su juo kartu ir socialdemokratų 
partijos Anykščių skyriuje dirbau... 
Nejaučiu jokio pykčio, tokie buvo 
laikai...“, - savo vienos gražiausių 
gyvenimo švenčių akimirkomis da-
lijosi D. Krikštaponis. 

Šiemet pavasarį bus dveji metai, 
kai D. Krikštaponis savo namuose 
Mačionyse gyvena vienas. Sunki 
liga 2018-aisiais pasiglemžė jo žmo-
nos Virginijos gyvybę. Pora kartu 
nugyveno beveik 40 metų, kartu 
kūrė verslą, daug dirbo, keliavo... 
,,Stengiuosi kuo mažiau būti namuo-
se: vienam negera, suprantu, kad 
toks likimas, bet stengiuosi vienas 

nebūti - lankau draugus, žvejoju, ke-
liauju...“ - apie išgyvenamą netekties 
skausmą kalbėjo pašnekovas. 

Sunki vaikystė privertė suvokti 
darbo svarbą

D. Krikštaponį užaugino seneliai: 
,,Taip gyvenime jau susiklostė... 
Vargą mačiau nuo pat mažų die-
nų - teko ir nepavalgiusiam būti, 
ir nepriteklių patirti... Seneliai už-
augino dešimt savų vaikų, iš kurių 
penki buvo ištremti į Sibirą, tarp 
jų ir mano mama. Nuo pat vaikys-
tės teko sunkiai dirbti - prisimenu, 
dar arklo kaip reikiant nepasiekiu, 
tačiau įsitvėręs žemiau ariu lauką. 
Senelis man buvo didžiulis autori-
tetas - mokęs ne tik gyventi, bet ir 
išgyventi. Jis buvo labai visapusiš-
kas, verslus, ekonomiškas žmogus. 
Tikriausiai augdamas šalia tokio 
žmogaus ir pats perėmiau tam tikrą 
požiūrį, vertybes. Suvokiau, kad tik 
sunkiu darbu galiu gyvenime kaž-
ko pasiekti. Į savo sunkią vaikystę 
niekada nežiūrėjau kaip į likimo 
bausmę, negailėjau savęs. Tokios 
patirtys - geriausia gyvenimo mo-
kykla“.

Pasak pašnekovo, dar vaikystėje 
suvokęs darbo reikšmę, visą gyveni-
mą daug dirbo: ,,Tiek kolūkyje, tiek 
versle, tiek politikoje savęs negailė-
jau. Neprisimenu, jog kada būčiau 
laisvą savaitgalį turėjęs - renginiai, 

reikalai, visada buvau paskendęs 
darbuose. Todėl dabar, išėjęs į už-
tarnautą poilsį, stengiuosi atsigrieb-
ti. Pirmiau galvoju apie save, o jau 
paskui apie reikalus. Tapti visišku 
pensininku ir nieko neveikti man, 
matyt, neskirta... Man reikia žmo-
nių, reikia bendravimo... Nueinu į 
savo parduotuvėlę kaime, pasikalbu 
su vietiniais, papolitikuojam...“

D. Krikštaponis sako, jog visada 
buvo daug bendraujantis žmogus: 
,,Turiu tokią savybę - politikui tai 
yra bloga savybė - vengiu žadėti. 
Jau geriau nepažadėjęs padarysiu 
negu, prižadėjęs kalnus, nieko ne-
padarysiu. Kartais labai nori padėti 
žmogui, bet negali, tai jau geriau 
tiesiai jam pasakyti, kaip yra, negu 
mykti, išsisukinėti. Būdamas po-
litikoje pastebėjau - žmonėms rei-
kia pažadų. Juk tie politikai, kurie 
švaistosi pažadais, ir yra išrenka-
mi, o jau paskui jie pradeda ieškoti 
būdų, kaip ,,nusimuilinti“ nuo tų 
pažadų“.

Pasak pašnekovo, dar viena būti-
na politikui savybė - savumas. ,,Aš 
ir Dainiui sakiau (Dainius Žiogelis - 
dabartinis Anykščių rajono viceme-
ras, socialdemokratas - red.past.), - 
jeigu su tavimi gatvėje nesisveikina 
kas trečias žmogus, - nieko nebus, 
išrinktas nebūsi. Manau, kad politi-
ką žmonės turi pažinti“, - kalbėjo D. 
Krikštaponis.

(Nukelta į 12 psl.)

Į politiką Donatą Krikštaponį atvedė buvęs Anykščių rajono meras Leonas Alesionka (centre) bei 
buvęs Seimo narys, signataras Česlovas Juršėnas.

Buvęs Anykščių rajono vicemeras Donatas Krikštaponis sakė, 
kad per savo politinę karjerą praktiškai neturėjęs laisvų savait-
galių - nuolat teko dalyvauti susitikimuose, renginiuose, priimti 
užsienio delegacijas.

1974-ieji... Vos 24-erių Donatas Krikštaponis tapo ,,Žalgirio“ 
kolūkio pirmininko pavaduotoju.

Iki bendro gyvenimo 40-mečio buvo likę vos 2-eji metai, kai Do-
natui Krikštaponiui teko į amžinojo poilsio vietą palydėti žmoną 
Virginiją.



  

2020 m. vasario 15 d.IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 psl.)

„Tačiau mažėja Lietuvos gy-
ventojų ir Anykščių rajono gy-
ventojų. Policijoje įvyko kai ku-
rie pokyčiai, buvo atsisakyta kai 
kurių darbų komisariatuose, jie 
pavesti vykdyti specializuotiems 
policijos padaliniams, kurie buvo 
įsteigti apskrityse, todėl mažėja 
etatinių vienetų. Puikiai žinome, 
kad mūsų rajono policijos komi-
sariatuose egzistuoja du skyriai 
– Reagavimo ir Veiklos skyriai, 
kurie daugmaž po lygiai yra pasi-
daliję žmonių ir vykdo funkcijas. 
Šiai dienai yra laisvos neužimtos 
tik 4 pareigybės Anykščių rajono 
policijos komisariate. Žvelgiant 
į žmogiškuosius išteklius, gali-
ma sakyti, kad komisariatas yra 
sukomplektuotas. Kitas dalykas 
– didžioji dalis mūsų pareigūnų 
turi aukštąjį išsilavinimą, berods 
per 75 proc. Dauguma pareigūnų 
yra brandaus amžiaus, turintys 
didžiulę gyvenimišką patirtį ir ga-
lintys spręsti įvairias problemas. 
Manau, tai lemia ir pačius rezul-
tatus“, - kalbėjo J.Cicėnas.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas  J. Cicėnas 
džiaugėsi, kad policijos aprūpini-
mas kasmet tik gerėja.

„Policija kiekvienais metais yra 
aprūpinama našesne ir naujesne 
kompiuterine technika. Pernai 
gauti du nauji automobiliai. Geri 
jie ar blogi – pamatysime, kaip 
jie važiuos. Iš tikrųjų, juos reikia 
išbandyti praktikoje. Didėja dar-
bo užmokestis kiekvienais metais. 
Keičiamos uniformos, kadangi 
buvo atsižvelgta į mūsų nepasi-
tenkinimus ir pasiūlymus. Moko-
mės ištisai ir nemažai. Praktiškai 
kiekvieną mėnesį vyksta taktikos 
pratybos, sportas iki 8 valandų. 
Kas norime, kas nenorime - esame 
priversti mokytis šaudyti, sulaikyti 
asmenis, kelti savo profesinį lygį“, 
- pasakojo J.Cicėnas.

2019 metais Anykščių rajono 
policijos komisariato prižiūrimoje 
teritorijoje iš viso buvo registruoti 
4 tūkst. 202 įvykiai. Pasak Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
viršininko J.Cicėno, įvykių skai-
čius daugmaž stabilus išlieka pa-

skutinius penkerius metus.
Vienas iš policijos uždavinių – 

tinkamas, greitas reagavimas.
Reagavimas pagerėjo turbūt dėl 

darbo organizavimo, dėl to, kaip 
mes ekipažus išdėstome. Rajonas 
– šeštas Lietuvoje pagal dydį ir, jei 
mes netinkamai dislokuotume po-
licijos ekipažus, tai negalėtume re-
aguoti tinkamai. Dienos metu, nuo 
6 - 7 val. ryto iki 20 val., Anykščių 
rajone dirba kartais šeši, kartais 
penki ekipažai. Nakties metu, atsi-
žvelgiant į įvykių analizę, policijos 
ekipažų patruliavimas eilinėmis 
dienomis sumažintas iki vieno eki-
pažo, o savaitgaliais siekiama, kad 
dirbtų du policijos ekipažai. Mano 
nuomonė tokia, kad nakties metu 
įvyksta įvykiai, apie kuriuos mes 
turbūt sužinome vėliau iš prane-
šimų apie įvairias nusikalstamas 
veikas. To vieno policijos ekipažo, 
kuris lieka rajone, nepakanka, kad 
galėtų vykdyti prevencinę veiklą“, 
- problemą įžvelgė J.Cicėnas.

Viena iš prioritetinių policijos 
veiklos krypčių pernai buvo gy-
ventojų pareiškimų nagrinėjimo 
operatyvumas.

„Žmogaus, kuris kreipėsi į poli-
cijos įstaigą, problemos turėjo būti 
nagrinėjamos greitai, profesiona-
liai. 2019 metais nagrinėjimui buvo 
skiriamos keturios dienos. Jeigu 
imtume visą apskritį, šioje srityje 
esame primoje vietoje“, - gyrėsi 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato viršininkas  J. Cicėnas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato 2019 metų veiklos aptari-
me pristatytas nusikalstamų veikų 
Anykščių rajone TOP 10.

„Į šį „topą“ patenka smurtas 
artimoje aplinkoje, vagystės, as-
menys, kurie vairuoja transporto 
priemones apsvaigę nuo alkoholi-
nių gėrimų, turto sunaikinimas ir 
sukčiavimas.

Didžiausią dalį užima smurtas ar-
timoje aplinkoje. 2019 metai rodo, 
kad ši problema gan stipriai  ma-
žėja.Tai lėmė ir institucijų, su ku-
riomis bendradarbiaujame, veiklos 
pokyčiai, Vaiko teisių apsaugos tar-
nybos reagavimas į vaikų paėmimą 
iš šeimų“, - pastebėjo J.Cicėnas.

Pernai Anykščių rajono policijos 
komisariato tyrėjai sėkmingai ištyrė 

68,4 proc. nusikalstamų veikų.
„Tos nusikalstamos veikos nėra 

labai sudėtingos ir sunkios, bet iš-
tyrimas yra gan aukštas. Aukščiau-
sias ištyrimas yra Visagine, antras 
– Anykščiuose“, - pavaldinius gyrė 
J.Cicėnas.

Didžiausia problema, egzistuo-
janti šiandien Anykščių rajone, anot 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato viršininko J.Cicėno, - saugus 
eismas, žuvusiųjų skaičius keliuo-
se. 

„Tas skaičius nėra didžiulis – 
2019 metais žuvo 3 žmonės. Tos 
nelaimės įvykusios skirtingose ra-
jono vietose, skirtingu laiku, skir-
tingu metų laiku. Du įvykiai nuti-
ko magistraliniuose keliuose, kur 
eismo priežiūrą vykdome ne mes“, 
- sakė J.Cicėnas.

Prisimindamas pernai Anykš-
čiuose, J.Biliūno gatvėje, tragiškai 
pasibaigusią jauno motociklinin-
ko kelionę, J.Cicėnas prabilo apie 
eismo saugumo mieste problemas, 
į kurias esą gan pro pirštus žiūri 
Anykščių rajono savivaldybė. 

„Teko kalbėti su meru, kuo ypa-
tinga J.Biliūno gatvė. Nėra gatvėje 
jokių salelių, jokių greičio apri-
bojimų. Atvažiuoji nuo Debeikių, 
tiesiai į pakalnę ir gali važiuoti 
nežinia kokiu greičiu iki moky-
klos šviesoforo. Labai sunkiai tas 
klausimas juda, kreipiausi į savi-
valdybę, paprašiau kolegės, kad 
kreiptųsi, mums paaiškino, kad 
reikia išsikviesti Lietuvos automo-
bilių kelių direkcijos komisiją, kuri 

įvertintų tą gatvę ir kokias priemo-
nes reikėtų įrengti. Deja, kiek mes 
žinome, tas raštas į direkciją nėra 
iškeliavęs iš savivaldybės admi-
nistracijos. Toks požiūris ir darbų 
greitis, iš tikrųjų, kelia susirūpini-
mą“, - kalbėjo J.Cicėnas.

2019 metais Anykščių rajono te-
ritorijoje  įvyko 160 eismo įvykių 
su gyvūnais. Pasak Anykščių rajo-
no policijos komisariato viršininko 
J.Cicėno, tokios nelaimės pernai 
rajone nutiko vos ne kiekvieną 
dieną.

2019 metais dėl neblaivių vai-
ruotojų kaltės Anykščių rajone ne-
įvyko nė vieno eismo įvykio.

Eismo įvykiuose žuvo vienas au-
tomobilio vairuotojas, vienas mo-
tociklininkas ir vienas pėsčiasis. 
Įskaitiniuose eismo įvykiuose nu-
kentėjo 8 vairuotojai, 2 keleiviai, 
vienas pėsčiasis, 4 dviratininkai.

Daugiausia eismo įvykių užre-
gistruota rugpjūčio mėnesį (5) ir 
birželį (3).

Pernai Anykščių rajono polici-
jos komisariate vagysčių ištyrimas 
siekė 36 proc. (respublikoje-29 
proc.).

„Faktiškai ištiriama tik kas trečia 
vagystė“, - sakė Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
J.Cicėnas.

Dar vieną „akmenėlį“ į Anykš-
čių rajono savivaldybės „daržą“ 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas J.Cicėnas 
mestelėjo kalbėdamas apie miesto 
viešąsias erdves stebinčias vaizdo 
kameras.

„Mieste įrengta puiki viešų vietų 
vaizdo stebėjimo kamerų sistema 
(12 vaizdo kamerų), dar įrengta ir 
papildomų vaizdo stebėjimo ka-
merų, bet iš viso Anykščių mieste 
veikia tik 3 vaizdo stebėjimo ka-
meros. Gyventojų bei svečių sau-
gumas mieste nėra užtikrinamas. 
Kalbuosi šia tema su Anykščių 
rajono savivaldybe nuo praėjusių 
metų rugsėjo vidurio, pažadėjo, 
kad vaizdo stebėjimo kameros bus 
pajungtos, bet kada – savivaldy-
bė neinformavo“, - apgailestavo 
J.Cicėnas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato 2019 metų veiklos aptarime 
dalyvavęs Seimo narys S.Jovaiša 
domėjosi Anykščių rajone veikian-
čių „taškų“, kuriuose pardavinėja-
mas nelegalus alkoholis ir tabako 
gaminiai, problema.

„Tų „taškų“ skaičius turbūt yra 
stabilus. Kol valstybėje bus toks 
akcizų ir kainų skirtumas, ši pro-
blema egzistuos“, - konstatavo 
Anykščių rajono policijos komisa-

Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė (pirma iš 
kairės) sakė, kad protokolų surašymas nelegalaus alkoholio ir tabako gaminių pardavinėjamo vietų 
skaičiaus nesumažins.

riato viršininkas J.Cicėnas.
Į diskusiją šia tema įsitraukusi 

Veiklos skyriaus viršininkė Aušra 
Staškevičienė kalbėjo: „Kontra-
bandinės cigaretės mūsų rajonui 
yra aktualiau. Dėl alkoholio kon-
trabandos informacijos ne kažkiek 
turime. Manau, kad tai yra valsty-
binė problema, o ne atskiro rajono. 
Turėjome vieną labai gerą „tašką“ 
Čekonyse, kurį žinojome  ne tik 
mes, bet ir visi žinojo. Mirė tas 
žmogus. Ir ką, „taško“ nebeliko? 
Jis automatiškai atsirado visai ne-
toliese. Kaip sakoma, šventa vieta 
tuščia nebūna. Protokolų surašy-
mas tos problemos neišsprendžia“.

Seimo narys Antanas Baura 
policijos pareigūnų klausė, kaip 
Anykščių mieste reikėtų spręsti 
šalia Anykščių miesto prekybos 
vietų besibūriuojančių „bomžų“ 
problemą.

„Jeigu prie mūsų su Sergejumi 
prieina, tai mes duodame pinigų 
arba bandome moralizuoti, tačiau 
senyvo amžiaus žmonės jų bijo“, - 
atkreipė dėmesį A.Baura.

Veiklos skyriaus viršininkė A. 
Staškevičienė seimūnui sakė: „Po-
licija mažiausiai gali ką padaryti 
su tais benamiais. Mes jaučiame tą 
problemą, bet tai yra socialinė pro-
blema“, - aiškino A.Staškevičienė.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas J.Cicėnas 
pasakojo, kad šia tema kalbėjęsis 
su Anykščių rajono meru Sigučiu 
Obelevičiumi.

„Buvau pas merą ir klausiau, ar 
turite įstaigą, kurioje galite pri-
glausti benamį žmogų. Iš tikrųjų 
tokios įstaigos nėra. Jie man pra-
dėjo kalbėti apie motinos ir vaiko 
kambarį, tačiau tai visai kita kate-
gorija, tai skirta ne tokiems žmo-
nėms“, - pastebėjo J.Cicėnas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato 2019 metų veiklos aptarime 
pateikta ir įdomybių. Pareigūnai 
atskleidė, kad didžiausias „girtuo-
klis“, baustas už girto pasirody-
mą viešoje vietoje, pernai baustas 
21 kartą, jam paskirta baudų už 6 
tūkst. 450 Eur. Iš viso „rekordi-
ninkas“ baudų turi už 22 tūkst.724 
Eur. Visos nemokėtos baudos per-
duotos priverstiniam išieškojimui.

„Aktyviausiam“ pranešėjui po-
licijos pareigūnai pernai už mela-
gingus pranešimus skyrė baudų už 
1 tūkst. 500 Eur. Kaip teigiama, 
pranešėjas policijai skambindavo, 
kad ši jį nuvežtų prie autobusų 
stotelės, kurioje jis paliko dviratį. 
Vyriškis pareigūnams skambinda-
vo ir tada, kai jam tiesiog būdavo 
nuobodu.

Policijos veiklos aptarime skambėjo 
priekaištai savivaldybei

Brangūs Anykštėnai,
Vasario 16-oji – viena svarbiausių švenčių mūsų 
tautos istorijoje. 
Ji užima ypatingą vietą kiekvieno lietuvio širdyje. 
Lietuvos valstybė – tai mes visi, siekiantys bendro 
tikslo, juk Valstybė yra stipri tiek, kiek vieningi jos 
gyventojai. Branginkime savo kraštą, laisvę, kalbą, 
tradicijas ir vieni kitus.
Su Valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Antanas BAuRA

Sergejus JoVAišA
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sekmadienis 2020 02 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija (k).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Sultenė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valsty-
bių vėliavų pakėlimo cere-
monija Simono Daukanto 
aikštėje Vilniuje. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos kalba. 
12:30 Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. 
Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus arkikate-
dros.
13:40 Dainuoju Lietuvą.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos ne-
priklausomybės signatarų 
namų Vilniuje. Tiesioginė 
transliacija.
14:30 Dainuoju Lietuvą.
14:45 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Rungtynės dėl 3-ios vietos. 
16:50 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Snaiperių konkursas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai. 

17:50 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Finalas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kelionės namo. 
22:00 Istorijos detektyvai. 
22:50 Nenugalimas (k).
23:50 Kaunas. Sugiharos ir 
Japonijos ženklai (k).
00:55 Dypanas. 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
10:00 Didysis Tomo ir 
Džerio nuotykis.
11:05 Žmogus-voras 3. N-7
13:55 Tarp žvaigždžių. N-7
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Diunkerkas. N-14
00:15 Šešėlių namai. 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 Undinė. N-7
14:00 Briusas Visagalis. 
N-7
16:00 Aplink pasaulį per 80 
dienų. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Tadas Blinda. 
Pradžia. N-7
21:50 Grąžinti nepriklauso-
mybę. N-14
23:15 Pirmoji eskadrilė. N-7

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas (k). 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (k). N-7
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Baltijos galiūnų ko-
mandinis 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
14:40 Baltieji lokiai.
15:50 Laukiniai maištauto-
jai. 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7
18:15 Kas žudikas? N-7 
19:30 Tėtušiai. N-7
21:25 Narkotikų prekeiviai. 
N-14
22:35 Antrininkas. N-14
23:45 Pabėgimas (k). N-14 
01:30 Amerikos kiborgas. 
Plieninis karys (k). N-14

06:20 Akloji (k).
07:50 Pragaro katytė.
08:50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7
09:50 Tėvas Motiejus. N-7
11:00 Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos.
12:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12:30 Džinas. Nepažintoji 
Italija.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos. N-7
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prie amžinybės vartų. 
N-14
23:15 Anoniminis tėtis. N-14
01:15 Beverli Hilso polici-
ninkas 2 (k). N-7 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo koncer-
tas (k).
07:10 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis (k).
07:25 Poezija. LRT aukso 
fondas.
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 

Aktualijų programa.
12:00 Linija. Spalva. Forma.
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Procesai. 
13:45 Klausimėlis. 
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:05 Istorijos detektyvai. 
15:55 Poezija. LRT aukso 
fondas.
16:00 Nenugalimas. 
17:00 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 2 d. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys 2. N-7
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kaunas. Sugiharos ir 
Japonijos ženklai. 
22:05 Misterija „Dievai ir 
žmonės“. 
23:35 Oro uostas 1975 (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 Praeities žvalgas. 
N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7
11:00 Prakeikti II. N-7
12:00 Candy Crush. N-7
13:00 Upės ir žmonės. N-7
14:00 Išlikimas. 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 Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas. N-7
00:25 NBA Action.

07.19 Programa.
07.20 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
Nepriklausomybės kovų 
krikštas.
07.55 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. Kovos su 
bolševikais.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Pone prezidente.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.
12.00 Vyrų šešėlyje.
13.10 Skrydis per Atlantą.
15.15 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00 Tu esi mano. N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Tu esi mano. N-7

6:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 N-7. 
10/21 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 37 N-7. 37/18 s.
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
9/3 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. 
Giedrius Drukteinis. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. Ved. 
Raigardas Musnickas.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Naujasis popie-
žius N-14. 1 s.
24:00 Komisaras Reksas (N-7. 
9/3 s. (kart.).
00:50 as.Kūrybingumo mokykla. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa.  .
07:35 Ponas Bynas.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.  . 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 meilės.  
N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija, 
22:30 Žaliasis žibintas. N-7.
00:40 Juodasis sąrašas. N-7. 

06:25 Keršytojų komanda .7 
s. N-7
06:55 Elena iš Avaloro..
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 La Maistas.(kart.)
08:55 Meilės sūkuryje”.N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 Tarp mūsų mergaičių. N-7 
13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas. 
19:27 TV3 orai. 
19:30 Visi mes žmonės. 
20:30 Prakeikti II. N-7

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. 
21:57 TV3 orai. 
22:00 VAKARO KINO 
TEATRAS .Vyriausiasis 
vadas.N-14
23:45 ,,Majų” baikerių klubas. 
N-14
00:55 Makgaiveris.. N-14

07:00 CSI. Majamis. 
07:55 Mano virtuvė geriausia. 
08:55 Stoties policija. 
09:55 Paskutinis faras. 
10:50 Gelbėtojai – 112. N-7. 
11:50 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai. 
12:50 Nusivylusios namų šei-
mininkės. N-7. 
13:50 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija. N-7. 
16:00 Paskutinis faras. N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 Gelbėtojai – 112.  N-7. .
18:30 CSI. Majamis. 
19:30 Jūrų pėstininkai. N-7. 
20:30 Pričiupom!. 
21:00 Pragaro vaikis N14. 
23:25 Tėtušiai (k) N-7. 
01:10 Didžiojo sprogimo teo-
rija. N-7

06:40 Tėvas Motiejus (2) N-7. 
07:50 Neklausk meilės vardo. 
08:50 Meilės sparnai. 
09:50 Akloji (22-25) 
12:00 Alisa Never N-7..
13:05 Riterių princesė 
Nela(34). 
13:35 Antinas Gudruolis.
14:00 Sveiki atvykę į ,,Veiną“ 
14:25 Pasisvėrę ir laimingi.
15:25 Kandisė Renuar.N-7. 

16:30 Būk su manim. N-7. 
18:00 ,Keršto gėlės (103)..
18:50 Paskolinta meilė (143) . 
19:55 Kandisė Renuar .N-7. 
21:00 Sklinda gandai .N-7. 
23:00 Gyvenimo daina. N-7. 
01:00 Senojo Tilto paslaptis. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis (kart.).
06:45 ...formatas. Poetas 
Vladas Braziūnas. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 .(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų istori-
jos . (kart.).
07:55 Smurfai .(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas .(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Po pamokų. (kart.).
14:10 Nenugalimas. (kart.).
15:10 „Mes nugalėjom“. (kart.).
15:35 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. 
15:50 Džiunglių knyga 1 .
16:05. Apolono vabaliukų isto-
rijos .
16:15 Smurfai .
16:45 Gatvės mokslas .
17:05 Premjera. Dvynukės. 
17:50 Po pamokų. (kart.).
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai.. N-7. 9 s.

19:25 Premjera. Pasaulio kara-
lienė . 1 d. 
20:10 Klausimėlis. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Iškyla prie Kabančios 
uolos. N-14. 1, 2 s. 
23:15 Mano tėviškė. (kart.).
23:30 Proto džiunglės.. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Kelias. Kalvanas. (kart.).

06:30 CSI kriminalistai.N-7
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Autopilotas. 
09:30 Kulinarijos meistras..
10:30 Simpsonai. N-7
11:25 Fizrukas (kart.) N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
13:30 Kobra 11. 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 Pavojingasis Bankokas. 
N-14
23:00 SIAUBO PIRMADIENIS. 
Paktas 2. S.
01:00 Svieto lygintojai. N-7

05.59 Programa
06.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 

06.30 Šiandien kimba. 
07.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.30 Apie tave. Žinių radijo 
laida. 
09.30 „24/7“. 
10.30 „Pavojingi jausmai” 
(1/63-64). 
11.30 „Žolė po sniegu“ (4). 
N-7.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ (1/25). N-7.
13.30 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
14.00 Nauja diena.Rubrika. 
2020.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
Rubrika.
15.00 „Prokuroras“ (1). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“ (1/1). 
18.00 Reporteris. 
Informacinė publicistinė 
laida.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ (1/26). N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” (1/7). N-7
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre..
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” (1/7). N-7
00.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva. 
09:00 Žinios. Orai.Sportas.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 10/22 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 37/19 s.
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 9/4 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žai-
dimas. 
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas..
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
N-7. 4/35 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. (sub-
titruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Paskutinė 
karalystė 3 N-14. 3/1 s.
24:00 Komisaras Reksas 
N-7. 9/4 s. (kart.).
00:50 Kūrybingumo mokykla. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo šviesa.  
N-7.

07:35 Ponas Bynas.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris 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 .
14:00 Tik tu ir aš.  .
14:30 Našlaitės.  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 meilės. 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kalėjimo griūtis. N14.
00:25 Juodasis sąrašas.  N-7. 

06:25 Keršytojų komanda. N-7
06:55 Elena iš Avaloro. 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Visi mes žmonės. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje.N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi.N
12:00 Tarp mūsų mergaičių. 
N-7
13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas. 
19:27 TV3 orai.
19:30 Prieš srovę. N-7

20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. 
21:57 TV3 orai.
22:00 VAKARO KINO 
TEATRAS . N-7
00:20 ,,Majų“ baikerių klubas. 
N-14

07:00 CSI. Majamis. (k) N-7. 
07:55 Mano virtuvė geriausia. 
08:55 Stoties policija. (k) 
09:55 Paskutinis faras. N-7. 
10:50 Gelbėtojai – 112.  (k). 
N-7. 
11:50 Jūrų pėstininkai. N-7. 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7. 
13:50 Mano virtuvė geriausia
14:55 Stoties policija. N-7. 
16:00 Paskutinis faras.  N-7.
17:00 Info diena.
17:30  Gelbėtojai – 112. N-7.  
18:00 Gelbėtojai - 112 N-7. 
18:30 CSI. Majamis. N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai. N-7..
20:30 Pričiupom!   
21:00 Deganti žemė.  N-7. 
01:05 Didžiojo sprogimo teo-
rija.  N-7. 

06:40 Tėvas Motiejus. N-7. 
07:50 Neklausk meilės vardo 
(354-355)
08:50 Meilės sparnai. 
09:50 Akloji (26-29) 
12:00 Alisa Never .N-7. 2010 
m. 
13:05 Riterių princesė Nela. 
13:35 Sveiki atvykę į ,,Veiną“.
14:05 Ogis ir tarakonai. 
14:25 Pasisvėrę ir laimingi .
15:20 Kandisė Renuar. 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 Kapitonė Marlo. N14. 
23:20 Gyvenimo daina. N-7. 
01:15 Senojo Tilto paslaptis . 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1. 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos 10 s. (kart.).
07:55 Smurfai. (kart.).
08:20 „Čia kinas“. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. (kart.).
14:55 Pasaulio karalienė 
.(kart.).
15:40 Po pamokų. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 .
16:05. Apolono vabaliukų 
istorijos .11 s.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas 
17:05 Dvynukės . 11 s.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 10 s.
19:25 Aštuntasis dešimtme-
tis 20:10 Muzikinis intarpas.

20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Genijus. Einšteinas. 
N-14. 1, 2 s.
23:20 Veranda. (kart.).
23:45 ...formatas. Poetas 
Vladas Braziūnas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje..
00:45 Mokslo sriuba. (kart.).

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7
07:30 Kobra 11. (kart.) N-7
08:30 Paskutinis iš 
Magikianų. N-7
09:00 Praeities žvalgas. N-7
09:30 Kulinarijos meistras. 
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas. (kart.) N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų. 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. 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 Naša Raša. N-14
21:20 Borussia Dortmund – 
Paris Saint-Germain.
00:10 Rouzvudas. 
01:10 Svieto lygintojai. N-7

05.59 Programa.
06.00 Kaimo akademija. 

06.30 Nauja diena. 
Aktualijų laida. 
07.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.30 Puikūs pralaimėjimai. 
Žinių radijo laida. 
09.30 „Tu esi mano“ (11). 
N-7.
10.30 „Prokuroras“ (1). 
N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“ (1/1).
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ (1/26).. N-7.
13.30 Nauja diena. Akualijų 
laida. .
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
Rubrika.
15.00 „Prokuroras“ (2). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“ (1/2). 2018.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ .N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
Informacinė publicistinė 
laida.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” (1/8). N-7
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”.N-7
00.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
10:00 Rinkimai ir LRT. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
16:45 Ponių rojus 4 N-7. 4/36 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro..
19:30 Gyvenimo spalvos (subti-
truota).
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 Premjera. 12 beždžionių 4 
N-14. 4/1 s.
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Kelionės namo. 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
N-7. 
07:35 Ponas Bynas..
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. 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 .(11). N-7. 
18:30 Žinios.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 Monikai reikia meilės N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Vyras su krepšiu .N14..
00:40 Juodasis sąrašas. N-7. 

06:25 Keršytojų komanda.N-7
06:55 Elena iš Avaloro..
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7
07:55 Prieš srovę. 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 gyvenimas. N-7
15:00 Simpsonai.. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai..
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas..
19:27 TV3 orai. 

19:30 Gero vakaro šou.. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios..
21:52 TV3 sportas..
21:57 TV3 orai. 
22:00.Dredas. N-14
22:25 Vikinglotto. 
22:30 Dredas. N-14
23:55 ,,Majų“ baikerių klubas.N-
14
01:05 Makgaiveris. N-14
02:00 Legendos. N-14
02:50 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14
03:45 ,,Majų“ baikerių klubas. 
N-14
04:45 Naujakuriai. N-7
05:30 Tarp mūsų mergaičių. 
(kart.) N-7

07:00 CSI. Majamis.  (k) N-7..
07:55 Mano virtuvė geriausia. (k) 
08:55 Stoties policija. (k) N-7. 
2015 m. 
09:55 Paskutinis faras. (k) N-7. 
10:50 Gelbėtojai – 112.  (k) N-7.
11:50 Jūrų pėstininkai .(k) N-7. 
12:50 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės N-7. 
13:50 Mano virtuvė geriausia .
14:55 Stoties policija. N-7. 
16:00 Paskutinis faras. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Gelbėtojai – 112.  N-7. 
18:30 CSI. Majamis. N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys.  
N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Reindžeriai. N14  

23:05 Deganti žemė. (k). N-7. 
00:50 Nusikaltimų miestas.N-7. 
01:45 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės. (k) N-7

06:40 Tėvas Motiejus. N-7. 
07:50 Neklausk meilės vardo. 
08:50 Meilės sparnai. 
09:50 Akloji (30-33) 
12:00 Alisa Never. N-7. 
13:05 Riterių princesė Nela. 
13:35 Sveiki atvykę į Veiną. 
14:05 Ogis ir tarakonai. 
14:25 Pasisvėrę ir laimingi. 
15:20 Kandisė Renuar. N-7. 
16:30 Būk su manim.). N-7. 
18:00 ,Keršto gėlės. 
18:50 Paskolinta meilė. 
19:55 Kandisė Renuar. 
21:00 Kapitonė Marlo. N14..
23:10 Gyvenimo daina. N-7. 
01:05 Senojo Tilto paslaptis. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis .(kart.).
06:55 Poezija. LRT aukso fondas. 
HD (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Apolono vabaliukų istorijos. 
11 s. (kart.).
07:55 Smurfai .(kart.).
08:20 Tarp dalių (ne)plojama. 
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas .(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
12:40 Krikščionio žodis. (kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. (kart.).
13:10 Procesai. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. Savanoriai.. 
N-7. (kart.).
14:55 Aštuntasis dešimtmetis.

15:35 Klausimėlis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1. 
16:05 Apolono vabaliukų istorijos. 
12 s.
16:15 Smurfai 113 s.
16:45 Gatvės mokslas 2/3 d.
17:05 Dvynukės 12 s.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. Savanoriai. 
N-7. 11 s.
19:25 Anapus Žemės. 
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama .
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Hiphopo evoliucija 1, 2 d.
23:10 Legendos. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) N-7
07:30 Kobra 11. (kart.) N-7
08:30 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7
09:00 Vienam gale kablys. (kart.)
09:30 Kulinarijos meistras. 
10:30 Simpsonai.. N-7
11:30 Fizrukas. (kart.) N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų. 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. 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 Naša Raša.. N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. Atalanta BC – 

Valencia CF.
00:10 Rouzvudas.  
01:00 Svieto lygintojai. N-7

05.59 Programa.
06.00 Kryptys LT. 
06.30 Nauja diena. 
07.30 Oponentai. 
08.30 Sėkmės gylis. Žinių radijo 
laida. 
09.30 „Tu esi mano“ (12). N-7.
10.30 „Prokuroras“ (2). N-7.
11.30 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/2). 
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
(1/27). N-7.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. Rubrika.
15.00 „Prokuroras“ (3). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/3). 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
(1/28). N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskambin-
siu” (1/9). N-7
21.30 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo laida.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambin-
siu” (1/9). N-7
00.30 Skyrybos. Gyvenimo būdo 
laida. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 
N-7. 10/24 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 37 N-7. 37/20 s.
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
9/5 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 
N-7. 4/37 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidi-
mas. 
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 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė.N-
14. 1 s.
24:00 Komisaras Reksas N-7. 
9/5 s. (kart.).
00:50 Kūrybingumo mokykla. 

06:05 Mano gyvenimo šviesa.  
N-7. .

07:35 Ponas Bynas.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
11:00 Paveldėtoja 3.  N-7. 
11:50 Monikai reikia meilės 
.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 meilės 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pagrobimas.N14. 
00:25 Juodasis sąrašas.  N-7. 

06:25 Keršytojų komanda.. N-7
06:55 Elena iš Avaloro. 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 Tarp mūsų mergaičių. 
N-7
13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai..
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 

19:22 TV3 sportas. 
19:27 TV3 orai..
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios. 
21:52 TV3 sportas. 
21:57 TV3 orai..
22:00 Kikboksininkas.N-14
00:00 ,,Majų“ baikerių klubas. 
N-14

07:00 CSI. Majamis. (k) N-7. 
07:55 Mano virtuvė geriausia. 
08:55 Stoties policija. (k) N-7. 
09:55 Paskutinis faras. (k). 
N-7.
10:50 Gelbėtojai – 112.  (k) 
N-7. .
11:50 Greitojo reagavimo bū-
rys. (k) N-7. 
12:50 Nusivylusios namų šei-
mininkės. N-7. 
13:50 Mano virtuvė geriausia. 
14:55 Stoties policija. N-7.
16:00 Paskutinis faras N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Gelbėtojai – 112.  N-7.
18:30 CSI. Majamis. N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys.  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prezidento patikėtinis. 
N-7. 
22:55 Reindžeriai (k) N14. 
00:50 Nusikaltimų miestas.N-7. 
.

06:40 Tėvas Motiejus. N-7. 
07:50 Neklausk meilės vardo. 
08:50 Meilės sparnai. 
09:50 Akloji (34-37). 
12:00 Alisa Never. N-7. 
13:05 Riterių princesė Nela.
13:35 Sveiki atvykę į Veiną..

14:05 Ogis ir tarakonai. 
14:25 Pasisvėrę ir laimingi.
15:20 Kandisė Renuar. 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 paslaptys. 
Ančių medžioklė N14. 
23:05 Gyvenimo daina .N-7. 
01:00 Senojo Tilto paslaptis. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2 d. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Apolono vabaliukų istori-
jos 12 s. (kart.).
07:55 Smurfai 113 s. (kart.).
08:20 Proto džiunglės. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 11 s. (kart.).
14:55 Anapus Žemės. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 .34 s.
16:05 Apolono vabaliukų isto-
rijos.13 s.
16:15 Smurfai 114 s.
16:45 Gatvės mokslas 2/4 d.
17:05 Dvynukės .13 s.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 12 s.
19:20 Iš užmaršties prikeltas 
Versalis. 

20:15 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 3 minutės iki kino. 
22:00 Elito kinas. Premjera. 
Nuolankioji.. N-14. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:05 Euromaxx. (kart.).

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7
07:30 Kobra 11. N-7
08:30 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7
09:00 Gyvūnų manija. 
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. 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 Povandeninis 
horizontas.N-14
23:05 24 valandos. Palikimas. 
N-14
00:00 Eurolygos rungtynės. 
Vitorijos Baskonia– Kauno 
Žalgiris.
02:10 Svieto lygintojai. N-7
02:50 Amerikiečiai. N-14
03:40 Paskutinis iš vyrų. N-7

 
05.59 Programa.
06.00 Vantos lapas. N-7.
06.30 Nauja diena. 
07.30 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo laida
08.30 Visi savi. Žinių radijo 
laida.
09.30 „Gluchariovas“ (3/11).. 
N-7.
10.30 „Prokuroras“ (3).. N-7.
11.30 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/3). 
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
(1/28). N-7.
13.30 Oponentai. Aktualių temų 
laida. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. Rubrika.
15.00 „Prokuroras“ (4). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/4).
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ (1/29). N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
(1/50). 
21.30 Skyrybos. Gyvenimo 
būdo laida. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pone prezidente” 
(1/50). 
00.30 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo laida. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva......
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 11 
N-7. 11/1 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija 37 N-7. 37/21 s.
10:45 Komisaras Reksas N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidi-
mas..
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Nepažintas meras. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
16:45 Ponių rojus 4 N-7. 4/38 
s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
23:00 Purpurinė kalva S.
01:00 Visą ilgą naktį. N-14. 

06:05 Mano gyvenimo šviesa. 
07:35 Ponas Bynas. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Teisingumo lyga . N-7. 
23:20 Akivaizdus ir tikras pa-
vojus. N14. 

06:25 Keršytojų komanda. N-7
06:55 Elena iš Avaloro. 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Farai. (kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje.. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 Tarp mūsų, mergaičių. 
N-7
13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai..
16:30 TV Pagalba. N-7
17:55 Namų idėja su IKEA..
18:30 TV3 žinios. 2
19:22 TV3 sportas..
19:27 TV3 orai. 
19:30 Ilgo plauko istorija. N-7
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Belgija – Lietuva.
23:30 Persekiotoja už objekty-
vo.. N-14

01:15 Teta Helena. N-7 (kart.)

06:45 CSI. Majamis.  (k) N-7. 
07:40 Mano virtuvė geriausia.  
(k) 
08:40 Stoties policija . (k) (N-7
09:40 Paskutinis faras. (k) 
N-7. 
10:35 Gelbėtojai – 112 (k) 
N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys.  (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės.  N-7. 
13:25 Mano virtuvė geriausia.  
14:55 Stoties policija. N-7. 
16:00 Paskutinis faras. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Gelbėtojai – 112. . N-7. 
18:30 CSI. Majamis . N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės 
.N-7. 
21:30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis .
23:35 Prezidento patikėtinis 
(k). N-7. 
01:20 Nusikaltimų miestas. 
N-7. 

06:40 Tėvas Motiejus. N-7. 
07:50 Neklausk meilės vardo.  
08:50 Meilės sparnai. 
09:50 Akloji (38-41) .
12:00 Alisa Never. N-7. 
13:05 Riterių princesė Nela. 
13:35 Sveiki atvykę į Veiną.
14:05 Ogis ir tarakonai. 
14:25 Pasisvėrę ir laimingi .
15:20 Kandisė Renuar.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(1) (Fargo II). 
N14. 

23:15 Paryžiaus paslaptys. 
Eifelio bokšto paslaptis N14. 
01:05 Senojo Tilto paslaptis. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.1 d. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1. 34 
s. (kart.).
07:40 Apolono vabaliukų isto-
rijos .13 s. (kart.).
07:55 Smurfai.. 114 s. (kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas . 2/4 d. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 2 d. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 12 s. (kart.).
14:45 Muzikinis intarpas 
(kart.).
14:55 Iš užmaršties prikeltas 
Versalis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1.35 s.
16:05 Apolono vabaliukų isto-
rijos. 14 s.
16:15 Smurfai .115 s.
16:45 Gatvės mokslas.2/5 d.
17:05 Dvynukės.14 s.
18:00 Metų knygos apdova-
nojimai. 
19:00 Tumo kodeksas. 

20:30 Panorama .
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Europos kinas. Velnio 
meilužė.N-14.
23:15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje . 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Stop juosta. (kart.).

06:30 CSI kriminalistai.  (kart.) 
N-7
07:30 Kobra 11.  . (kart.) N-7
08:30 Paskutinis iš Magikianų.  
(kart.) N-7
09:00 Statybų gidas. (kart.)
09:30 Kulinarijos meistras. 
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Fizrukas. (kart.) N-7
12:30 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
13:30 Saša ir Tania. (kart.) 
N-7
14:30 Televitrina. 
15:00 Kobra 11.N-7
16:00 CSI kriminalistai. N-7
17:00 Saša ir Tania. N-7
18:00 Vedęs ir turi vaikų. N-7
19:00 Fizrukas.. N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios..
21:55 Sportas. 
21:58 Orai. 
22:00 Mašina. N-14
23:50 Povandeninis horizon-
tas. N-14 (kart.)

05.59 Programa.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“ 

(2/5). N-7.
06.30 Oponentai. 
07.30 Skyrybos. Gyvenimo 
būdo laida. 
08.30 Greiti pietūs. Žinių radi-
jo laida. 
09.30 „Gluchariovas“ (3/12). 
N-7.
10.30 „Prokuroras“ (4). N-7.
11.30 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/4). 
12.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ (1/29). N-7.
13.30 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
14.00 Kryptys LT. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
Rubrika.
15.00 „Prokuroras“ (5). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
(1/5). 2018.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ (1/30). N-7.
19.30 Nauja diena. Rubrikos. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
(1/51). Tumalavi
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi..
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7.
23.30 Vantos lapas.. N-7.
00.00 „Pone prezidente” 
(1/51).
00.30 Skyrybos. Gyvenimo 
būdo laida. 



2020 m. vasario 15 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 02 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinant

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Proto džiunglės. (kart.).
07:30 Mažylis. N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva..
12:00 Pasaulio dokumentika. 
13:50 Džesika Flečer 10 N-7. 
10/20, 10/21 s.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Paramos fondo „Mamų 
unija“ labdaros ir paramos 
koncertas. 
23:10 Karalius Ralfas N-7. 
00:45 Purpurinė kalva. S. 
(kart.).

06:40 Ponas Bynas . (k) (Mr. 
Bean). 
07:05 Saugokis meškinų.  
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Žmogus-voras (3) .
08:20 Tomo ir Džerio pasa-
kos..
08:45 Šnipė Harieta 
10:50 Tomas ir Džeris. Šnipų 
žaidimai.
12:20 Katės ir šunys. Kačių 
kerštas..
14:00 Ponas auklė .
15:45 Gražuolė ir pabaisa .
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Monstrų viešbutis. 
21:20 Šnipas, kuris mane 
išdūrė. N14. 
23:40 Nubusti Meksikoje. S. 
01:20 Teisingumo lyga (k) 
N-7. 
03:15 Programos pabaiga.
Sekmadienis, 2020-02-23
06:55 Ponas Bynas. 
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai.  
08:10 Žmogus-voras .
08:35 Tomo ir Džerio pasa-
kos .
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Ragai ir kanopos 
11:35 Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke . 
13:30 Užsispyrusi blondinė 
2. N-7..
15:25 Keista porelė 2. N-7. 
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Muzikinis šou. 
21:45 Ilgas Bilio Lino pasi-
vaikščiojimas.  N14. 
00:05 Raudonojo spalio me-
džioklė. N-7. 

06:30 Ilgo plauko istorija. 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta. N-7
07:30 Aladinas.
08:00 Ilgo plauko istorija. 
08:30 Virtuvės istorijos. 
09:00 Gardu Gardu. 
10:00 Tėvų darželis. 
10:30 Būk sveikas!. 

11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11:30 Mano pinigai. 
12:00 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse. N-7
14:25 Netikra vienuolė 2.. 
N-7
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
18:30 TV3 žinios..
19:17 TV3 sportas. 
19:22 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot..
19:30 Uošvių nepasirinksi. 
N-7
21:00 Švyturys tarp dviejų 
vandenynų. N-14
23:50 Ženklai. N-14
01:50 Kikboksininkas. N-14 
(kart.)

06:00 Pričiupom! (1) (k) .
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas. N-7. 
08:30 Pričiupom!”(4) (k).
09:00 Baltijos galiūnų komandi-
nis čempionatas. 
10:00 Varom! N-7. 
10:30 Arabijoje su Levisonu 
Vudu.
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu. N-7. 
12:45 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.   
13:50 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai.N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas .N-7..
15:50 Rykliai (1) . 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai. (8) 
N-7.  
18:15 Kas žudikas?(11) N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai. 
21:50 Šakalas. N14. 

00:15 Nuo sutemų iki aušros. 
N14. 

06:25 Akloji(22-24) (k) 
07:55 Pasisvėrę ir laimingi (k). 
08:55 Daktaras Ozas. N-7. 
09:55 Tėvas Motiejus” .N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos . 
12:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai. 
13:00 Akloji (25-27) (k). 
14:45 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:45 Širdele mano (29-30). 
N-7. Hasan Balliktas..
17:45 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
18:50 Akloji (6-7). 
19:50 Būrėja (113-114) (k). 
21:00 PREMJERA Purpurinės 
upės. N14. 
23:10 Beverli Hilso policinin-
kas .N-7..
01:10 Paryžiaus paslaptys. 
Eifelio bokšto paslaptis (k) 
.N14. 
02:50 Fargo.(1-2) (k) (Fargo 
II). N14..
04:35 Programos pabaiga.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas..
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 „Čia kinas“. 
10:30 Tarp dalių (ne)plojama. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 

13:00 ARTS21. 
13:30 Indivizijos. 
14:00 „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:05 Mūsų gyvūnai. 
16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro..
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Premjera. Frenki Dreik 
paslaptys 2 m. N-7. 2/9 s.
20:30 Panorama .
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Midvėjaus mūšis . N-14. 
23:10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2020. 
23:55 Klausimėlis. 
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Tumo kodeksas. (kart.).

06:30 Candy Crush..) N-7
07:30 Jukono vyrai. (kart.) N-7
08:30 Simpsonai. (kart.) N-7
09:00 Vienam gale kablys.. 
(kart.)
09:30 Statybų gidas..
10:00 Autopilotas..
10:30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės..
11:00 Prakeikti II.. N-7
11:30 “Prakeikti II”. Lietuva, 
kriminalinis, 2020. 11 s. N-7
12:00 Candy Crush. N-7
13:00 Upės ir žmonės. N-7
14:00 Išlikimas. 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. 
21:00 Žinios. 
21:55 Sportas. 
21:58 Orai. 

22:00 Vienišas klajūnas. N-7
01:00 X Faktorius. 

07.19 Programa.
07.20 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. Kovos su 
bermontininkais . 
07.55 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. Vladas 
Putvinskis – Pūtvis..
08.30 „Neprijaukinti“ (1). 
Kodjako sala. N-7.
09.00 Bušido ringas. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Nauja diena..
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
(17). N-7.
14.00 „Dvaro rūmai” (1/1). 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų Pergalės. 
17.00 Skyrybos..
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“ (8). 
19.00 „Tu esi mano“ (13). 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (3/13-
14).. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“ (13). 
N-7.
01.00 „Šelesto bylos” (11-12). 
N-7.

Išgirstas anykštėnų balsas - lauko 
ekranas pradėjo rodyti laiką

Anykščių miesto centre, šalia 
kultūros centro, įrengtas lauko 
ekranas pradėjo rodyti ne tik re-
klamas, bet ir laiką.Tarp trans-
liuojamų reklamų kelių minučių 
intervalu ekrane pasirodo vaizdai 
su Anykščiais, o nuotraukų kam-
putyje rodomas laikas bei data.

Priminsime, kad neseniai viešo-
joje erdvėje buvo kilusi diskusija 
apie tai, kad Anykščiams reikėtų 
miesto laikrodžio. Vienas iš gy-
ventojų pasiūlymų - laiką rodyti 
lauko ekrane.

Tiesa, net ir toks anykštėnų gy-
venimo palengvinimas interneto 
platybėse susilaukė daugybės kri-
tikos.

Žmonės diskutuoja: ,,Rodyt lai-
ką tai rodo, bet vaizdai pagal laiką 
neatitinka realybės. Ėjau pro šalį, 

vaizdą rodė pasakiškai gražų: vi-
sur balta balta, sniego vos ne iki 
kelių, ekrane data ir laikas - 2020-
02-14 10:20 - net apsidairiau, ech, 
tik sniego niekur neradau“.

Dar žmonės pageidavo, kad 
laikas lauko ekrane ,,didelėm rai-
dėm“ būtų rodomas.

Dėl žiemiškų vaizdų ekrane... 
Juk kalėdinių eglučių miškas prie 
kultūros centro vis dar žaliuoja, 
tad viskas čia lyg ir dera.

O dėl laiko su ,,per mažom rai-
dėm“... Anykščiai - lėtas miestas, 
nėra čia kur skubėti. Pro žaliuo-
jančių kalėdinių eglučių mišką 
galima neskubantt ateiti iki pat 
lauko ekrano. Kas ten žino, gal po 
kokia žaliaskare dar ir Kalėdinės 
rezidencijos dovanų pavyks su-
rasti...

Lauko ekrane laikas rodomas tokiais mažyčiais skaičiais, kad 
nejučia gali kilti noras apsilankyti vietos okulistus.
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Supratau: kovojame ne su ligomis, o su simptomais
Pasaulinės sveikatos orga-

nizacijos (PSO) duomenimis, 
kas 40 sekundžių pasaulyje 
įvykdoma savižudybė, vadi-
nasi, per dieną pasaulis ne-
tenka 2160 žmonių. Daugiau 
nei pusę savižudybių įvykdo 
žmonės, kenčiantys nuo vie-
no dažniausių psichikos svei-
katos sutrikimų – depresijos. 
PSO prognozavo, jog iki 2020 
metų depresija bus labiausiai 
paplitusi liga pasaulyje, kuri 
paveikė jau daugiau nei 350 
milijonų žmonių visame pa-
saulyje.

Apie tai, ką reiškia sirg-
ti depresija bei koks ilgas ir 
sunkus ligos kelias, pasako-
ja stand-up komikas Airidas 
Jankus. 

Tai, kas slepiasi už komiko 
vardo

A. Jankus – vienos populiariau-
sių tinklalaidžių Lietuvoje „Pra-
laužk vieną šaltą“ vedėjas, kuris 
gyvenime, rodos, žengia koja 
kojon su pozityvumu, pokštais ir 
gera nuotaika. Tačiau realybė yra 
kiek kitokia. 

A. Jankus nuo pat mažų dienų 
buvo labai smalsus, jam rūpėjo 
rasti atsakymus į galvoje besisu-
kančius klausimus. Būdamas ber-
niukas jis suvokė, jog gyvenimas 
gali nutrūkti bet kurią akimirką, 
o žmogus tėra būtybė, negalinti 
nieko pakeisti ar pasukti norima 
linkme šiame milžiniškame pa-
saulyje. Fiziškai aktyvus vaikas 
buvęs Airidas išoriškai niekuo 
nesiskyrė nuo savo bendraamžių, 
bet viduje slėpė itin savitus įsitiki-
nimus ir anuomet dar vaikiškomis 
atrodžiusias problemas. Pavyz-
džiui, būdamas mažas klaipėdie-
tis tikėjo, kad vieną dieną Balti-
jos jūroje susidariusios didžiulės 
sūraus vandens bangos lūš Palan-
goje, apsems visus žmones ir pa-
siglemš jų gyvybes, o galimybės 
kažką pakeisti, pasipriešinti gam-
tos stichijoms nebuvimas varyda-
vo klaipėdietį į neviltį.

Liga neatsiranda akimirksniu

Depresija nesusergama prabu-
dus ryte blogos nuotaikos, nors 
psichiatras profesorius daktaras 
Arūnas Germanavičius tikina, kad 
kartais taip gali būti, bet daugeliu 
atvejų tai yra laipsniškai išsivys-
tantis psichologinis sutrikimas. 
Šis sutrikimas gali vystytis nuo 
kelių savaičių iki kelių metų ir yra 
diagnozuojamas gydytojo psichi-
atro tik tada, kai yra įvertinama 
paciento psichikos būklė ir apa-
tija, bloga, niūri nuotaika, pris-
lėgtumas trunka ne trumpiau nei 
dvi savaites. Pirmasis pojūtis, kad 
kažkas negerai, aplankė Airidą, 
kai jis buvo vos keturiolikos. 

Atlikti tyrimai rodo, jog daž-
niausiai depresija serga žmonės, 
kurių amžius svyruoja nuo 20 iki 
45 metų. Vilniaus universitete stu-
dijuojančio Airido savijauta itin 
pablogėjo, kai jis, sulaukęs dvi-
dešimties, iš Klaipėdos persikėlė 
gyventi į perspektyvių, gražių ir, 
atrodo, idealių, problemų netu-
rinčių žmonių pripildytą sostinę. 
Tai buvo laikas, kai dingęs tikėji-
mas savo jėgomis ir pačiu savimi, 

dingęs apetitas, nuolatinis kūno 
raumenų trūkčiojimas ir nemiga 
privertė kreiptis pagalbos į speci-
alistus, nes nepastebėti ar paslėpti 
kasdien prastėjančią sveikatą ir 
savijautą buvo neįmanoma. 

Vienas neapdairus veiksmas 
ir nokautas

Šios psichologinės ligos gydy-
mas yra trejopas: psichotropiniais 
vaistais, psichoterapija ir psicho-
tropiniais vaistais kartu su psi-
choterapija. Iš pat pradžių skirtas 
gydymas psichoterapija greitai 
pastatė vyruką ant kojų, tačiau 
dėl to jis padarė didžiausią klaidą, 
daromą kone visų sergančiųjų, – 
apsidžiaugė staigiu pagerėjimu ir 
atsisakė specialistų pagalbos. Visa 
kova su depresija primena kovą 
bokso ringe – įsiveržimas į priekį, 
nokautas, įsiveržimas į priekį, no-
kautas. Airidas atsipalaidavo, nu-
leido rankas ir buvo nokautuotas, 
tad teko grįžti pas specialistus ir 
tęsti pradėtą gydymą.

Ligos gydymas, visai kaip ir 
jos vystymasis, gali trukti mėne-
sį, pusmetį ar net metus, visa tai 

priklauso nuo ligos sunkumo. Ai-
ridui buvo nustatyta sunki depre-
sijos forma, kurią jis trejus metus 
gydėsi psichoterapija, tačiau pas-
tarąjį pusmetį palaikyti emocinį 
stabilumą jam padeda vartojami 
gydytojo paskirti antidepresantai 
bei papildai. 

(Ne)sustabdomas užburtasis 
ratas

Ne paslaptis, jog sveikata ir 
emocijos yra tiesioginio propor-
cingumo ryšiais susaistyti svei-
katingumo matai. Kuo labiau 
slepiame savo jausmus ir emoci-
jas, tuo didesnėmis sveikatos pro-
blemomis tai atsiliepia. Šių ryšių 
egzistavimu ir tvirtumu Airidas 
įsitikino savo kailiu. „Visada bu-
vau uždaras, dažniausiai viską 
sugerdavau kaip kempinė, bet 
juk net ir pati didžiausia kempinė 
kažkada persipildo ir turi iš savęs 
išleisti visą susikaupusį vandenį. 
Mano atveju, vanduo ištekėjo fi-
zinio skausmo pavidalu“, – savo 
tuometinę būseną įvardija vaiki-
nas. Prieš ketverius metus atsi-
radusios ir iki šiol besitęsiančios 
problemos su klubų sąnariais, 
nugara ir pečiais buvo tarsi atsa-
kas į „kempinės“ gyvenimo būdą. 
Fizinio skausmo problemos įsuk-
davo į užburtą ratą – „tau skauda, 
nes depresuoji ir depresuoji, nes 
skauda.“ Begalės atliktų tyrimų 
rezultatai neatskleisdavo pro-
blemų priežasčių, kol galiausiai 
buvo prieita prie išvados – visa 
tai yra psichologinių problemų 
padariniai. 

Sunku išvardinti visas milijonus 
žmonių paveikusios ligos prie-
žastis, bet, anot specialistų, dažna 
depresijos priežastis yra alkoholis 
– priemonė nuotaikai pakelti ir 
kartu nusiraminti, bet dažniau-
siai tai tik dar labiau pablogina 

esamą situaciją. Alkoholis baka-
lauro studijų studento gyvenime 
atsirado dar jam būnant paaugliu, 
tuomet buvo pradėtas tiesti dar 
vienas kelias depresijos link ša-
lia „kempinės“ gyvenimo būdo. 
Alkoholį vyrukas vartodavo ne 
itin dažnai, tačiau labai dideliais 
kiekiais, todėl įvairiausių švenčių 
bei vakarėlių jis, dabar net ir labai 
norėdamas, prisiminti negali. Ko-
mikas nedrąsiai prisipažįsta, jog 
nuo 21-erių jis kartu su daugybe 
jaunų, į vyruką panašių žmonių 
lankosi anoniminių alkoholikų 
(AA) grupės susitikimuose ir ko-
voja su šia priklausomybe. Iš pra-
džių eiti į AA susitikimus buvo 
nedrąsu, o visuomenėje susidaręs 
įspūdis apie anoniminių alkoholi-
kų grupes ir joms priklausančius 
asocialius asmenis drąsos nesu-
teikė. Atsisakyti alkoholio Airidą 
paskatino kitą rytą po vakarėlio 
kankinančios moralinės pagirios, 
kartais užsitęsiančios iki kelių sa-
vaičių ir tik dar labiau gramzdi-
nančios į neviltį. 

Šiandien Airidui 24-eri. Jis 
trejus metus sėkmingai dirba 
komiku, veda interneto tinklalai-
des ir jau metus laiko nevartoja 
alkoholio. Vyrukas pamažu pra-
deda jausti gyvenimo teikiamus 
malonumus ir džiaugsmą. Žino-
ma, jį vis dar kankina didelės ir 
dažnos nuotaikų kaitos, bet tai 
yra normalu. Bėgant laikui vis-
kas susitvarkys, tačiau blogiausia 
jau praeityje. Nuolat vartojami 
specialūs vaistai, konsultacijos 
su psichologu, atvirumas ir drąsa 
kalbėti apie savo problemas pade-
da nesuklupti ir kaip tik prideda 
pasitikėjimo savimi. Svarbiausia, 
nebijoti kreiptis ir norėti sulaukti 
pagalbos, nes vos atsipalaiduosi 
ir nuleisi rankas – būsi nokautuo-
tas.

Užsak. Nr.154

Komikas Airidas Jankus teigia, kad norint įveikti depresiją svar-
biausia nenuleisti rankų ir nuosekliai rūpintis savo sveikata.

Asmeninio archyvo nuotr.

Troškūnietė perrašė šalies imtynių istoriją Iš Troškūnų kilusi 25-erių imtynininkė Danutė Domikaitytė 
Europos imtynių čempionato mažajame finale įspūdingai rezul-
tatu 9:0 ketvirtadienį nugalėjo tituluotą Europos vicečempionę, 
vokietę Anną Carmen Schell ir Lietuvai iškovojo antrą bronzos 
medalį. Lietuvos imtynių federacija paskelbė, kad šis laimėjimas 
- istorinė akimirka.

Pastaruosius dvejus metus Danutei 
iki pjedestalo pritrūkdavo vos vieno 
žingsnio. Tiek prieš dvejus metus, 
tiek pernai anykštėnei nesusiklostė 
kovos mažuosiuose finaluose ir jai 
teko tenkintis penktosiomis vieto-
mis. Tokioje pat pozicijoje Danutė 
liko ir pernai vykusiose Europos žai-
dynėse.   Jos varžovė vokietė 2019-
aisiais tapo Europos vicečempione. 
Tiesa, sunkesnio viena kategorija 
svorio grupėje.

Iki šiol D.Domikaitytė ir A. Car-
men Schell oficialiuosiuose čempio-
natuose rungėsi kartą – 2015 metais 
Lenkijoje vykusiame Europos U23 
čempionate pranašesnė buvo Vokie-
tijos atletė. 

Pirmąjį Europos jaunių čempio-
nato bronzos medalį D.Domikaitytė  
iškovojo 2012 metais Lenkijoje.  Po 
metų Makedonijoje vykusiame jau-
nimo čempionate D.Domikaitytė 
rezultatą pagerino viena pozicija ir 
laimėjo antrąją vietą.

2014 metais pasaulio jaunimo ir 
2017 metų pasaulio U23 čempiona-
tuose Danutė vėl iškovojo bronzos 
apdovanojimus.

Europos čempionato bronzos me-
dalio laimėtoją treniruoja Aivaras 
Kaselis ir Andrius Stočkus. Pirmasis 
jos treneris Anykščių rajone buvo 
Arvydas Krikščiūnas.

-ANYKŠTAImtynininkė Danutė Domikaitytė šiuo metu gyvena ir treniruojasi Šiauliuose.
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Gera, kai į 70-ąjį gimtadienį dar gali 
pasikviesti ir mamą

Geras vadovas turi vertinti ir 
savo komandą 

Paklaustas, ar nesigaili pasitrau-
kęs iš aktyvios politikos, D. Krikš-
taponis sakė: ,,Amžius turi savų 
pliusų, savų minusų... Amžius do-
vanoja išmintį, patirtį, tačiau mano 
pozicija yra tokia, kad ateitis vis 
dėlto priklauso jaunimui. O aš nie-
kur nepasitraukiau - ne viską lemia 
postai. Esu ir kelių komisijų narys, 
domiuosi, kas vyksta tiek Lietu-
voje, tiek Anykščiuose. Partijos 
susitikimuose visada išsakau savo 
nuomonę, išdėstau pasiūlymus, bet 
nesu iš tų žmonių, kurie primyg-
tinai reikalauja elgtis taip - ir ne 
kitaip“. 

D. Krikštaponis politiko karjerą 
pradėjo 2000 metais. ,,Į politiką 
atėjau buvusio Anykščių rajono 
mero Leono Alesionkos kvietimu. 
Tiek su juo, tiek su buvusiu Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu apie 
2000-uosius metus važinėjom pas 
žmones, kalbėjom su jais, klausėm 
jų. Kai L. Alesionka buvo išrink-
tas meru, pagal koalicinę sutartį 
vicemeru turėjo tapti ,,valstiečių“ 
atstovas, taigi - Bronislava Šostu-
chienė. Tačiau slaptame balsavime 
ji nebuvo išrinkta ir iškilo proble-
ma, kas gi užsims vicemero postą. 
Buvo siūlyta vieniems, kitiems, ta-
čiau taip ir nebuvo rastas žmogus. 
Ir eilinį kartą aš sutikau pabandy-
ti... Nors tuo metu aš buvau nepar-
tinis - į Socialdemokratų partiją 
įstojau 2001 metais... Nors su L. 
Alesionka dirbau neilgai, bet visai 
neblogai mums sekėsi kartu dirbti 
- pasiginčydavom, pasitardvom... 
Lygiai taip pat buvo ir dirbant su 
dabartiniu meru Sigučiu Obelevi-
čiumi. Turėjom sritis, kas už ką at-
sakingas, veiksmų laisvę, pasitikė-
jom vienas kitu, bet kartu jautėm ir 
atsakomybę už savo sprendimus“, 
- kalbėjo D. Krikštaponis.

Buvęs Anykščių vicemeras 
džiaugėsi, kad savivaldybėje tuo 
metu buvo surinkta puiki specialis-
tų komanda. ,,Aš dirbau su žmonė-
mis, kurie buvo idėjų generatoriai, 
savo sričių profesionalai. Tai ir 
dabartinė Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Architektū-

ros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė, taip pat buvusi 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Lina Blažytė, bu-
vęs Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis. Su šiais žmonėmis buvo pra-
dėta daug projektų, jie turėjo idėjų. 
Gal ir nėra gražu kritikuoti valdžią, 
bet aš leisiu sau išsakyti tą kritiką 
- buvusio mero Kęstučio Tubio 
vadovavimo rajonui laikotarpiu 
buvo padaryta daug klaidų, kurias 
dar ilgai reiks spręsti. Tačiau viena 
didžiausių klaidų, mano nuomone, 
gerų specialistų nevertinimas, dėl 
to daugelis jų ir buvo prisversti 
pasitraukti iš savo postų. Ir kalbu 
ne tik apie savivaldybę, bet ir apie 
savivaldybei priklausančių įmo-
nių vadovus. Dirbdamas vicemeru 
buvau atsakingas už ūkį, tad teko 
daug bendrauti su įvairių įstaigų 
vadovais ir kuo puikiausiai su jais 
sutariau. Manau, tai, kad Anykš-
čių rajone įgyvendinti gyventojų 
aprūpinimą geriamuoju vandeniu 
užtikrinę vandentvarkos projektai, 
labai daug prisidėjo buvęs UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktorius 
Arvydas Katuoka, taip pat manau, 
kad UAB Anykščių komunalinis 
ūkis vadovo Kazio Šapokos, taip 
pat Anykščių verslo informacijos 
centro vadovės Renatos Gudonie-
nės atleidimai buvo visiškai neap-
galvoti ir rajonui nenaudingi veiks-
mai. Man tikrai džiugu matyti, kad 
buvę geri specialistai po truputį 
grįžta atgal, tačiau iki galo sukom-
plektuoti profesionalių vadovų ko-
mandą nėra lengva“, - kalbėjo D. 
Krikštaponis.

Yra vietų, kur reikia 
pasitempti 

Nors D. Krikštaponis teigė da-
bar jau vis daugiau leidžiantis sau 
gyventi pensininko gyvenimą, ta-
čiau nuomonę apie tai, kas vyksta 
Anykščiuose, drąsiai išsako. 

Paklaustas, kaip vertinatis disku-
sijas dėl Anykščių ligoninės pers-
pektyvų, D. Krikštaponis kalbėjo: 
,,Prisimenu, kaip su buvusiu ligo-
ninės direktoriumi Daliumi Vai-
ginu vaikščiojom po bebaigiamą 
įrengti naująją Anykščių ligoninę, 
rodėm statybininkams, kur dar ką 

reikia padaryti, ir tikrai mačiau, 
kaip D. Vaiginui rūpi, kokia ta 
ligoninė bus. Gal turėjo būti dau-
giau valdžios paramos, gal reikėjo 
papildomo finansavimo, bet, mano 
nuomone, uždaryti tam tikrus ligo-
ninės skyrius daug proto nereikia, 
tačiau kažin ar vėl beįmanoma gal-
voti apie jų atidarymą... D. Vaigi-
nas buvo geras vadovas ir  galėjo 
toliau vadovauti ligoninei, jeigu ne 
kai kurių asmenų ambicijos...“

Tai, kad anykštėnams sumažėjo 
šildymo sąskaitos, pasak D. Krikš-
taponio, vis dėlto ne praėjusios 
valdžios kadencijos nuopelnas. 
,,Buvę dujiniai katilai naudojo 
ypač daug kuro, jis buvo brangus, 
todėl  žmonės už šildymą ,,paklo-
davo“ įspūdingas sumas. Mes pra-
dėjom galvoti, kaip galima spręsti 
šią problemą, radom investuotojus, 
taip pat buvo gauta ženkli vyriau-
sybės parama biokatilinės statybai. 
O buvęs rajono meras vis dėlto tik 
juostelę perkirpo per atidarymą...“- 
prisiminė D. Krikštaponis. 

Pasak pašnekovo, miesto parke 
buvo sugalvota įrengti skulptūrų 
parką. Jau buvo net ir pradėtos ga-
minti skulptūros, tačiau pasikeitus 
valdžiai ir iš pareigų pasitraukus 
tam tikriems specialistams, šis 

projektas buvo atiduotas kitoms 
savivaldybėms. 

Pats turėdamas savo verslą, D. 
Krikštaponis sakė, jog geriausia, 
ką gali padaryti valdžia verslo at-
žvilgiu, tai į jį nesikišti. ,,Nesaky-
čiau, kad Anykščiuose blogos sąly-
gos verslui. Tik, viena vertus, gal 
reikėtų daugiau iniciatyvų iš pačių 
verslininkų pusės, o iš valdžios 
- daugiau bendravimo su versli-
ninkais. Pernai pusė lėšų iš Verslo 
rėmimo programos nebuvo įsisa-
vinta, tai nėra pliusas valdžiai, tai, 
ką galima paimti, reikėtų paimti...“ 
- kalbėjo kaimo turizmo sodybą 
,,Ajerynė“ turintis D. Krikštaponis. 
Ant Rubikių ežero kranto esančio-
je sodyboje šeimininkauja pats jos 
savininkas, mat sodyba veikia tik 
vasarą. ,,Tris mėnesius per metus 
atiduodu darbui, o likusį laiką jau 
skiriu sau“, - sakė verslininkas.

Matė rojų žemėje

Geriausias laikas sau, pasak D. 
Krikštaponio, tai laikas, praleistas 
kelionėse. ,,Pernai buvau įspūdin-
goje kelionėje - tris savaites pra-
leidau Tanzanijoje ir Zanzibare. 
Tokį įspūdį, kokį paliko ši kelionė, 
seniai buvau patyręs... Kai matai 
vienoje vietoje gausias kaimenes 
įvairiausių gyvūnų, kai didžiu-
liai drambliai prieina beveik prie 
pat džipo arba kelią pastoja būrys 
zebrų, - negali nesižavėti tokiais 
vaizdais... Šiemet taip pat numa-
tytos kelios kelionės. Vasario pa-

baigoje vyksiu žvejoti į Švediją, 
balandį dviem savaitėms skrisiu į 
Hurgadą (Egiptas)... Kad tik būtų 
sveikatos... Jaunystėje man atrodė 
- kai žmonės kalba, jog svarbiau-
sia sveikata, o jau visa kita mažiau 
svarbu, palinkčiodavau galva, ir 
tiek... Dabar galiu patvirtinti, kokie 
šie žodžiai teisingi. Ne tik knygose 
perskaityti, bet atėję su patirtim“, - 
sakė D. Krikštaponis.

Keliones D. Krikštaponis mėgo 
visada, net Anykščių ekskursijų 
biure buvo įsidarbinęs, kad galė-
tų keliauti. Lydėjo ekskursijas po 
buvusias Sovietų Sąjungos šalis, 
o atsivėrus sienoms išmaišė visą 
Europą.

Paklaustas, galbūt prisimenąs 
savo pirmąją kelionę į užsienį, D. 
Krikštaponis šypsojosi: ,,O kaip-
gi... Kaip neprisiminsi, kai rojuje, 
atrodo, buvai atsidūręs. Prisimenu, 
buvo gūdi žiema, tikriausiai vasa-
ris... Gavau kelialapį į Sočį, o buvo 
1972 ar 1973 metai... Prisnigo, 
užpustė, sunkvežimis neišvažiavo, 
todėl kaimynas arkliu nuvežė iki 
Žaliosios, iš ten autobusu pasie-
kiau Vilnių, galvojom - lėktuvas 
neišskris dėl pūgos, bet išskrido. 
Nusileidom Adleryje, išlipom iš 
lėktuvo - o ten palmės, mėlynas 
dangus, šilta... Galvojau - negi ti-
krai žemėje gali būti toks rojus... 
Matyt, tada ir ,,užsikrėčiau“ kelio-
nių virusu“, - pasakojo D. Krikšta-
ponis. 

- ANYKŠTA  

(Atkelta iš 5 psl.)

Donatas Krikštaponis teigė, kad Lietuvos respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas jam 
yra politiko autoritetas. Susitikime su Prezidentu Anykščiuose dalyvavo ir buvęs rajono meras Da-
rius Gudelis (dešinėje).

Gėlės žymiam saksofonininkui Petrui Vyšniauskui...

2019-ųjų vasaris... Po Tanzaniją keliavusiam Donatui Krikštaponiui teko ne tik stebėti vietinės gen-
ties pasirodymą, bet ir pačiam kartu su jais pašokti.
    „Anykštos“ archyvo ir asmeninio D. Krikštaponio albumo nuotr.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Minimalus atlyginimas turi būti 
ir padoresnis, ir teisingesnis“ Rimantas KAZLAUSKAS

Europos Komisija jau pradėjo 
konsultacijas su socialiniais par-
tneriais – darbdaviais ir profesi-
nėmis sąjungomis – dėl minima-
laus mėnesio atlyginimo (MMA) 
skaičiavimo. Siūloma tartis dėl 
vienodos MMA skaičiavimo 
metodikos visose Europos Są-
jungos valstybėse. Europos Ko-
misija siekia gauti informacijos, 
kaip būtų geriausia užtikrinti, 
kad kiekvienas darbuotojas Eu-
ropos Sąjungoje gautų teisingą 
MMA, užtikrinantį padorų pra-
gyvenimą.

Pokalbis su socialdemokrate 
Vilija BLINKEVIČIŪTE, Eu-
ropos Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto vice-
pirmininke.

- Gerbiama Vilija, ką reiš-
kia toks Europos Komisijos 
siūlymas? Ar visose šalyse no-
rima nustatyti vienodo dydžio 
MMA?

- Europos Sąjungoje kas dešim-
tas dirbantysis patiria skurdą. Čia 
yra esmė: uždirbant varganą atly-
gį neįmanoma pragyventi. Ir taip 
negali tęstis amžinai. 

Diskusijos vyksta pirmiausia 
dėl to, ar būtina imtis veiksmų 
bendrai visoje ES ar palikti MMA 

klausimus spręsti nacionaliniame 
lygmenyje, kaip ir yra dabar? 

Dabar MMA kiekviena valstybė 
nustato kaip išmano – 21 valsty-
bėje jis nustatomas įstatymais, 6 
– kolektyvinėmis sutartimis (Aus-
trijoje, Danijoje, Italijoje, Kipre, 
Suomijoje ir Švedijoje). 

Jokių siūlymų suvienodinti MMA 
visose valstybėse nėra. Gaila, kad 
kai kurie politikai, neįsigilinę ar 
tyčia, klaidina žmones. Yra kalba 
apie bendrą metodiką, normas, kad 

kiekvienoje valstybėje MMA 
nebūtų per mažas. 

Dabar MMA Liuksem-
burge 7 kartus didesnis nei 
Bulgarijoje ir 4 kartus nei 
Lietuvoje. Tie, kurie siūlo 
Lietuvoje ar Bulgarijoje įves-
ti liuksemburgietišką, airišką 
ar vokišką MMA, kalba nere-
alius dalykus.

- O ką siūlo Europos Par-
lamento socialdemokratai?

- Mes esame už tai, kad ES 
lygmeniu būtų įteisinta ben-
dra metodika, kuri užtikrintų, 
kad MMA ne tik apsaugotų 
dirbančiuosius nuo skurdo, 
įgalintų tenkinti pagrindinius 
poreikius (maistas, drabužiai, 
būstas), bet ir užtikrintų gali-
mybę dalyvauti kultūrinėje, 
švietimo ir socialinėje vei-
kloje. Taip padorų atlyginimą 
apibrėžia Europos socialinė 
chartija, kurią ratifikavo ir 

Lietuva. 

- Ar tai reiškia, kad minimalus 
atlyginimas gali didėti?  

-  Jei būtų sutarta taikyti Europos 
Tarybos socialinių teisių komiteto 
išaiškinimą, jog MMA neturi būti 
mažesnis kaip 60 proc. vidutinio 
nacionalinio grynojo (po mokesčių) 
darbo užmokesčio, jis didėtų visose 
valstybėse narėse. 

Tam pritaria ir Lietuvos profesi-
nės sąjungos. Tokios nuostatos lai-

kosi ir Europos profesinių sąjungų 
konfederacija.

Dabar daugumoje ES valstybių, 
taip pat ir Lietuvoje, MMA nevir-
šija 50 procentų nuo vidutinio atly-
ginimo.  

- Tarkime, siūlymas dėl 60 pro-
centų priimamas. Kokią tai turėtų 
reikšmę, pavyzdžiui, Lietuvoje?

- Dabar, atskaičius mokesčius, 
Lietuvoje MMA yra 437 eurai. Pa-
gal šiuo metu turimus duomenis, 
MMA „į rankas“ reiktų didinti apie 
85 eurus. Tai nėra kosminiai skai-
čiai ar pasaulio pabaiga. 

Bėda ta, kad net ir taip padidi-
nus MMA, sunku Lietuvoje kalbėti 
apie teisingą atlygį ir padorų gy-
venimą. Būtų sąžininga kalbėti tik 
apie teisingesnį ir padoresnį. Reikia 
įvertinti ir tai, kad, lyginant su di-
džiaisiais miestais, MMA dažniau 
uždirba žmonės rajonuose, mažes-
niuose miestuose.

- Kai kurie ekonomistai teigia, 
kad MMA Lietuvoje – jokia ak-
tualija ir problema. Tiek uždirba 
vos 3 procentai dirbančiųjų...

- Taip, girdėjau, kad tai neva yra 
puikus rodiklis, kurio Lietuvai pa-
vydi dauguma Europos valstybių. 
Todėl klausiu: o kiek Lietuvoje 
dirbančiųjų uždirba MMA plius 1 
eurą, plius 5 ar 10 eurų? Dešimtys 
tūkstančių.

Darbo kodeksas juk tikras ste-
buklas: nurodo MMA mokėti tik 

už nekvalifikuotą darbą, o MMA 
plius 1 euras – jau kvalifikuoto 
darbuotojo atlyginimas. Tikras 
patogumas, kai reikia mokėti var-
ganą atlyginimą kvalifikuotam 
specialistui.

Dar girdėjau teigiant, kad MMA 
padidinimas dar labiau padidintų 
emigraciją iš Lietuvos. Dar vienas 
stebuklas. Visada maniau ir ma-
nau, kad dažniausiai iš Lietuvos 
žmonės važiuoja dėl per mažų at-
lyginimų. Suskaičiuota, kad pusė 
šalies gyventojų uždirba mažiau 
nei 665 eurus į rankas. Tai dar vie-
nas stebuklas, kaip žmonės, šeimos 
išgyvena.

Taigi ir Lietuvoje, ir visoje ES 
yra apie ką diskutuoti ir dėl ko kry-
žiuoti ietis. Ir tai yra gerai. Būtų 
blogai, jei būtų tyla. Diskusijos, 
pradiniai siūlymai reiškia, kad 
Europos Sąjungoje skurdo (kaip ir 
godumo) nuslėpti nepavyks. Kad 
anksčiau ar vėliau bus priimti ir 
europiniai, ir nacionaliniai spren-
dimai, padėsiantys dirbantiems, 
bet vis tiek sunkiai besiverčian-
tiems žmonėms. 

Užsak. Nr.153

Vilija Blinkevičiūtė: „Pritariu siū-
lymams didinti MMA. Bet ir padi-
dinus MMA, galima būtų kalbėti tik 
apie truputį teisingesnį atlyginimą 
ir padoresnį gyvenimą“.

Už nuoširdų ir rūpestingą gydymą dėkojame gydytojai 
D. KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai R. STRAZDIENEI.

J. ir S. SLAVINSKAI

Brangioji mūsų Gydytoja,
Tau dėkoju už tai, kad plaka dėl žmonių Tava širdis, 
Už tai, kad dėl visų sveikatą Tu aukoji 
Grąžindama tyras gyvenimo viltis.
Nuoširdi padėka gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugyto-

jai Astai BARTULIENEI už jų profesionalumą, rūpestį, nuo-
širdumą.

Angelija MARCINKEVIČIENĖ

Už rūpestingą ir nuoširdų gydymą dėkojame gydytojui 
R. BUKELIUI ir slaugytojai R. BURNEIKIENEI.

L. ir K. LUKOŠEVIČIAI

Renkame populiariausius rajono medikus
Balandžio 27-ąją, Medicinos 

darbuotojų dieną, bus pagerbti 
medikai. „Anykštos“ redakcija 
kviečia skaitytojus dalyvauti po-
puliariausių Anykščių medikų 
rinkimuose. Nugalėtoją paskelb-
sime balandžio 25 dieną.

Į priekį išsiveržė 3 pacientų padė-
kas gavusi Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) šeimos 
gydytoja D. Kazlauskienė. 2 padėkų 
sulaukė slaugytoja R. Pociūnienė. Po 
1 padėką gavo šeimos gydytojai: V. 
Macijauskas, N. Kišonaitė, R. Jurkė-
nas, R. Juodiškienė bei R. Bukelis. 
1 padėkos - Anykščių ligoninės di-
rektoriaus pavaduotoja medicinai V. 
Pažėrienė. Po 1 padėką gavo ir PSPC 
slaugytojos: L Slapšinskienė, S. Straz-
dienė, A. Valaitienė, R. Strazdienė, A. 
Bartulienė, R. Burneikienė. 

Padėti rinkti populiariausiems me-
dikams balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdindami 
padėkas (1 padėkos kaina 10 eurų), 
rašydami laiškus apie tai, kaip Jumis 
medikai pasirūpino, bei balsuodami 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys pa-
dėkos ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. 
– balsavimas internete. 

Balsavimą internete skelbsime ba-
landžio mėnesį, o padėkų ir laiškų jau 
laukiame. Padėkas galima užsakyti 
elektroniniu paštu reklama@anyksta.
lt, arba redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ organi-
zuoja kartu su Anykščių PSPC. Po-
puliariausiems medikams bus įteikti 
sertifikatai ir dovanos.

-ANYKŠTA

Gyd. Rolandui JURKĖNUI ir seselei A. VALAITIENEI
Ačiū už švelnias rankas, šiltus žodžius, linkiu niekad ne-

pavargti Jūsų sunkiame ir kilniame darbe. Būkit sveiki ir 
laimingi.

E. DANIŪNIENĖ

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Rūtai POCIŪNIENEI už gerą 
gydymą, nuoširdumą, švelnų žodį. Linkiu Jums sveikatos, 
geros nuotaikos, ištvermės kilniame darbe.

Kazė PORCIKIENĖ, Staškūniškis

Dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, 
slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už nuoširdumą, jautrų 
požiūrį į pacientą.

SARGŪNAI, Bimbų k.

Gerb. gyd. Neringai KIŠONAITEI,
Ačiū Jums už puikų darbą, gerus, ramius ir labai kon-

krečius veiksmus sprendžiant paciento sveikatos proble-
mas. Nuostabą kelia Jūsų konkretumas, susitvarkymas 
su laiku, parodytas nuoširdus dėmesys ligoniui. Dar kartą 
ačiū Jums ir gerbiamai slaugytojai Stasei STRAZDIENEI. 
Sveikatos, būkite laimingos, tegul Jūsų gyvenimas būna 
visada gražus.

Albertas BUDAVIČIUS

Gerb. gyd. Virginijai PAŽĖRIENEI,
Iš kur pas Jus tiek jėgų ir sveikatos, rajone ilgus metus dirbant 

ir nepristingant kantrybės net ir sudėtingiausiais momentais, 
bei rūpestingumo, noro padaryti viską, kad ligoninės kolekty-
vas garbingai tarnautų Anykščių krašto žmonėms. Kartu dėko-
jame už suteiktą mums ir mūsų šeimos nariams ir artimiesiems 
aktyvią ir visokeriopą medicininę pagalbą. Sveikatos, laimės, 
džiaugsmo gyvenime. Būkite kuo ilgiau kartu su mumis.

Irena PLEŠKIENĖ, Albertas BUDAVIČIUS
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įvairūs

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

Mylimiausi vaikų herojai Kakė Makė ir jos draugai 
atkeliauja į Anykščius
„Domino“ teatrui ir „Alma littera“ pradėjus bendradarbiavi-

mą, nuo šiol mažieji teatro mylėtojai savo mylimus herojus 
Kakę Makę ir Netvarkos nykštuką galės sutikti dažniau. 
Spektaklis „Kakė Makė ir atversta knyga“ tapo „Domino“ 
teatro repertuaro dalimi. 

Leidyklos „Alma littera“ vadovei Danguolei Viliūnienei 
smagu, kad žaismingą Kakės Makės spektaklį nuo šiol 
pamatyti galės visi Lietuvos vaikai: „Sukūrėme spektaklį, 
sulaukusį didelio populiarumo tarp Kakės Makės gerbėjų. 
Norėdami pradžiuginti kuo  daugiau mažųjų  žiūrovų, per-
duodame spektaklį „Domino“ teatrui, sukaupusiam  didelę 
patirtį organizuojant panašaus pobūdžio pasirodymus – 
spektaklius ir didesnius sceninius renginius. Tikime, kad 
bus užtikrinta  spektaklio sklaida – kuo daugiau vaikų ne 
tik iš didmiesčių, bet ir iš mažesnių miestelių pamatys 
Kakės Makės nuotykius scenoje. O leidykla ir toliau visą dėmesį skirs Kakės Makės prekės ženklo vystymui ir 
turinio kūrimui.“  

Žaismingas spektaklis „Kakė Makė ir atversta knyga“ sukurtas pagal žinomos vaikų autorės Linos Žutautės 
knygeles „Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“ bei „Kakė Makė ir pabėgusios ausys“. Šio pasirodymo kūrybinė 
spektaklio komanda išlieka nepasikeitusi: pasirodymo režisierė Virginija Kuklytė, kompozitorius Faustas Venckus, 
spektaklyje vaidina profesionalūs Lietuvos aktoriai: Rokas Petrauskas, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Paulė 
Konstancija Giniotaitė, Adelė Teresiūtė-Aukštikalnė, Šarūnas Gedvilas ir kiti.

Nepraleiskite progos pamatyti žaismingo spektaklio „Kakė Makė ir atversta knyga“  jau kovo 7  d. 
Anykščių kultūros centre! Daugiau informacijos ir bilietai: www.dominoteatras.lt/.

Nebelauk baudos - 
susitvarkyk nuotekas. 

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

įrangos montavimas. 
Senos kanalizacijos renovacija.

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

siūlo darbą

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.

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

Tel. (8-698) 46745.

Siūlo nuolatinį darbą nauju trak-
toriumi žemės ūkyje ir biokuro ruo-
šoje. Atlyginimas 800-1400 Eur į 
rankas.

Tel. (8-652) 55898.

Taupyk, keleivi!
Į Anykščius 6.50 val. išvykstan-
čio autobuso iš Viešintų keleivio 
bilieto kaina 1 Eur, iš Andrioniš-
kio – 0,5 Eur. Grįžta 15.00 val.
Parduodu barkūno sėklą.

Tel. (8-614) 79860.

Nuoma

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

Tel. (8-620) 55394.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atlieka visus apdailos ir remonto 
darbus. Pataria, kaip sukurti dizai-
ną. Gali parodyti atliktus darbus. 
Kainos nedidelės. Dirba greitai, 
nerūko.

Tel. (8-624) 32107.

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.

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

Tel. (8-612) 01313.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-644) 41260.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

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

Vasario 16 - oji: 
dovanotos vėliavos detektyvas

(Atkelta iš 3 psl.)

,,Ant rašto buvo užrašyta ,,susi-
pažinti“, tai aš ir susipažinau. Man 
nebuvo pavesta su rašto turiniu su-
pažindinti Pajarskienę, tai kodėl aš 
jai turėčiau siųsti (raštą - red.past.)... 
Aš iki šiol nežinau, ar ta vėliava yra 
dovanojama, ar skolinama... (Ant 
rašto, siųsto į savivaldybę, užrašyta 
,,Dovana Anykščiams“ - red.past.). 
Jis (raštas - red.past.) adresuotas 
Gasiūnienei todėl, kad ji vyriausioji 
miesto architektė, o man - dėl turto: 
reikės aiškintis, koks tos vėliavos 
statusas (,,Paramos labdaros fondas 
A. ir A.A. Avižienių fondas Vasario 
16-ios proga dovanoja Anykščiams 
istorinę Lietuvos vėliavą su 5 m 
stiebu ir pageidauja, kad ji būtų iš-
kelta ant senosios gaisrinės bokšto“ 
- rašto turinys - red.past.). 

Komunikacijos trūkumas 

Anykščių rajono vicemeras Dai-
nius Žiogelis, paklaustas, kaip nuti-
ko, kad informacija apie šią gražią 
iniciatyvą taip ir liko savivaldybės 
koridoriuose, kalbėjo: ,,Mano dar-
bas buvo ūkinis - suderinti su pas-
tato, ant kurio bus keliama vėliava, 

nuomininku ( ūkininku Algiu Bu-
kausku) techninius dalykus. Aš tai 
padariau vos gavęs raštą: A. Bu-
kauskas sutiko, UAB Anykščų ko-
munalinis ūkis buvo pranešta, kad 
reikės sumontuoti vėliavai stiebą. 
Nors ir nelabai sekėsi tą stiebą iš-
kelti, bet darbai buvo padaryti, šian-
dien pravažiuodamas mačiau, kad 
stiebas tikrai iškeltas... Tuo mano 
darbas ir baigėsi“.

Į klausimą, tai kas vis dėlto atsa-
kingas už šio renginio viešinimą, 
D. Žiogelis sakė: ,,Pirmadienį ry-
tiniame vadovų pasitarime iš mero 
girdėjau, kad jis ir jo patarėja Ga-
brielė Griauzdaitė-Patumsienė rūpi-
nasi šio renginio komunikacija, kad 
planuojamas iškilmingas vėliavos 
pakėlimas. Bet mero patarėja serga, 
tai ir nežinau, kaip buvo nutarta or-
ganizuoti kultūrinę dalį“.

Prieš kiek daugiau nei savai-
tę Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė nuolatine Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja paskyrė A. Pajarskienę, prieš 
tai jos darbą įvertinusi kaip ,,labai 
gerą“. Paklaustas, kaip manantis, ar 
tokia sudėtinga savivaldybės tinkla-
pio valdymo sistema, kad  naujoji 

vedėja A. Pajarskienė apie būsimą 
renginį sužinojusi 11.30 val, iki pat  
darbo dienos pabaigos nepapildė 
Vasario 16 - osios renginių Anykš-
čiuose programos, socialdemokra-
tas D. Žiogelis kalbėjo: ,,Įkelti į in-
ternetą informaciją nėra sudėtinga, 
bet, matyt, darbuotojų rankos per 
trumpos. Gėda prieš tuos žmones, 
kurie nusprendė padovanoti Anykš-
čiams vėliavą, bet reikia pripažinti, 
kad tai mūsų klaida. Tai ir vėl iškyla 
kaip pagrindinė mūsų problema - 
viešinimas, komunikacija. “.

D. Žiogelis svarstė, kad galbūt A. 
Pajarskienei niekas nedavė užduo-
ties paskelbti apie renginį: ,,Matyt, 
niekas nesuformulavo užduoties... 
Jeigu pati nesupranta, tai kartais, 
matyt, reikia pasakyti... Negaliu at-
sakyti, ar naujosios vedėjos darbas 
nebuvo įvertintas avansu, ji tikrai 
turi daug pliusų, bet šiuo atveju ma-
tau didžiulį minusą“.

Paklaustas, ar rajono vadovai ke-
tina spęsti šią  problemą, D. Žioge-
lis sakė: ,,Eisiu pas merą ir sakysiu, 
kad kuo greičiau spręstų viešinimo 
problemą. Nors apie viešinimo pro-
blemas aš nuolat kalbu...“

- ANYKŠTA

MOZAIKA
Lukiškių kalėjime Vilniuje pra-

dėti serialo „Stranger things“ fil-
mavimai

Lukiškių kalėjime Vilniuje penkta-
dienį pradedamas filmuoti Jungtinių 
Valstijų interneto televizijos „Netflix“ 
serialas „Stranger things“ (liet. „Keis-
ti dalykai“).

„Sutartis pasirašyta, filmavimas 
prasideda šiandien ir vyks visą savait-
galį“, – BNS patvirtino teisingumo 
ministras Elvinas Jankevičius.

Pasaulyje populiaraus mokslinės 
fantastikos – siaubo serialo ketvirtojo 
serialo sezono filmavimams rengtasi 
jau nuo sausio pradžios.

Vilniaus kino biuras ir Teisingumo 
ministerija pažymi, kad pernai už-
darytas Lukiškių kalėjimas sulaukia 
didelio užsienio kino kompanijų su-
sidomėjimo.

Kino industrijos dėmesio Lietu-
va sulaukia jau kelerius metus ir dėl 
mokestinių lengvatų, išskirtinių fil-
mavimams tinkančių vietų, taip pat 
Vilniaus kino biuro, centrinės val-
džios dėmesio šalies reklamai tarp 
kino kūrėjų.

„Netflix“ Vilniuje pernai taip pat 
filmavo detektyvinį serialą „Young 
Wallander“ (Jaunasis Volanderis), 
pasaulinės sėkmės sulaukė kitos JAV 
televizijos milžinės HBO sukurtas 
mini serialas „Černobylis“, filmuotas 

Vilniuje, Fabijoniškėse ir Visagine.
Japonijoje ant princo mokykli-

nio suolo du peilius palikęs vytas 
nuteistas lygtinai

Japonui, palikusiam du virtuvinius 
peilius ant princo Hisahito, antro as-
mens eilėje į Chrizantemų sostą, mo-
kyklos suolo, penktadienį buvo skirta 
lygtinė laisvės atėmimo bausmė.  

Vyrui buvo skirta pusantrų metų 
kalėjimo bausmė, jos vykdymą ati-
dedant ketveriems metams, naujienų 
agentūrai AFP nurodė Tokijo apygar-
dos teismo atstovas spaudai. 

Kaoru Hasegawa buvo sulaikytas 
balandį dėl įtarimų neteisėtai pate-
kus į mokyklą, kurią lanko 13-metis 
princas. 

Jam taip pat buvo pareikšti kalti-
nimai pažeidus Japonijos šaunamųjų 
ginklų įstatymą. 

Tuo metu, kai virtuviniai peiliai 
buvo palikti ant suolo, princo moky-
kloje nebuvo. Juos vėliau aptiko mo-
kyklos administracijos atstovai.   

Hisahito yra imperatoriaus Naruhi-
to jaunesniojo brolio, sosto įpėdinio 
Akishino sūnus. 

Bylos nagrinėjimui pirmininkavęs 
teisėjas penktadienį sakė, kad Kao-
ru Hasegawa „įvykdė nusikaltimą 
iš savanaudiškų paskatų, siekdamas 
dėmesio“.  

-BNS
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

R.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

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

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 16 d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis,  raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

Mediena, kuras

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

Tel. (8-656) 98749.

Malkas. Skaldytas ir kaladėlė-
mis. Atveža.

Tel. (8-686) 43428.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kaina. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

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.

Šaldytuvą "WHIRPOOL".
Tel. (8-693) 17596.

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

Tel. (8-699) 29070.

Beveik nenaudotą traktorių 
"DONG-FENG" (36 kW) su sa-
vivarte puspriekabe Cynkomet. 
Kaina 15 000 Eur.

Tel. (8-618) 11991.

Grėblį GVR-6 (500 Eur), diržinį 
presą “Velger” (1750 Eur), MTZ 
ratą 15,5 x 38 (150 Eur).

Tel. (8-678) 73465.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“
Brangiai superkame juodo 

metalo laužą, pasiimame savo 
transportu.

Darbo laikas: 8.00–17.00 val.
Tiekimo g. 6, Panevėžys

Tel.: (8-653) 25859, 
(8-643) 56545.

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.

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

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.

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

Nuolat brangiai įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-600) 95020.

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

Tekl. (8-670) 37592.

1 ar 2 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose.

Tel. (8-670) 19303.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

Traktorių su agregatais: T-25A 
(3000 moto val.), frezą, bulvių so-
dinamąją, kasamąją (2 eilių), va-
gotuvą su akėtėlėmis, lėkštinius 
skutikus, kultivatorių (26 spyruo-
klės). 

Tel. (8-699) 62481.

Šieną ritiniais – 25 Eur/vnt, mie-
žius – 155 Eur/t, avižas – 140 
Eur/t, žirnius – 200 Eur/t, avižų 
šiaudus ritiniais – 8 Eur/vnt. 

Tel. (8-618) 50787.

Pašarines bulves, grūdus. 
Atveža.

Tel. (8-626) 30192.

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 ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Kita

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

oras

-2

+5

mėnulis
Vasario 15 d. - pilnatis,
vasario 16 - 17 d. - delčia.

Julijona, Julijonas, Tautvydė.

Faustinas, Jordanas, Zygfridas, 
Girdenis, Girdenė, Jovita, 
Jurgina, Jurgita, Vytis.

šiandien

vasario 16 d.

vasario 17 d.
Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, 
Donata.

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

Mikė Pūkotukas sutinka Knys-
liuką ir sako:

- Žinai, vakar tave mačiau res-
torane.

- Kur? Su kuo?- stebisi Knys-
liukas.

- Lėkštėje su garnyru.

***
Du turistai nutaria apsistoti 

viešbutyje. Administratorius jiems 
siūlo mažą purviną kambarį. Vie-
nas turistas klausia:

-Ir kiek kainuoja ta kiaulidė?
-Vienai kiaulei - 50, dviem - 80 

eurų.

***
Gruzinas - tai vardas, žydas - tai 

pašaukimas, čigonas - profesija, 
rusas - likimas...

***
- Brangioji, pasakyk tuos žo-

džius, kurie taip suartina žmones!
- Brangusis, aš laukiuosi!

***
Demokratija - tai tokia santvar-

ka, kurioje valdžia priklauso liau-
džiai, o visa kita - valdžiai.

***
Kaimas. Saulė leidžiasi taip lė-

tai. Ant prieklėčio sėdi trys diedu-
kai.

– Įdomu, įdomu, kuo gi bus 
mūsų anūkėliai?

Vienas sako:
– Maniškis toli eis, toli eis. Ži-

nok, tik grįžta iš mokyklos, už 
švirkšto - ir sau į veną. Į daktarus 
taiko, miestan važiuos.

Kitas sako:
– Mano ne, maniškį prie žemės 

traukia. Tik žemė įšyla, jisai ir 
sodina, ir sodina. Tai kanapes, tai 
aguonas. Bus agronomas.

Trečias sako:
– Maniškis tai ant vairuotojo 

traukia, ant vairuotojo.
– Kaip tai? Baik, Petrai, me-

luot. Juk taviškis, sakė, mašinų 
nemėgsta.

– Taip tik sako, o iš tikrųjų, 
parbėga iš mokyklos - į garažą, 
skudurą į benziną, prie veido ir… 
„važiuojam“.

Amiliutė bijo koronaviruso ir ragina 
nutraukti sutarį su Kinija 

Beinorytė su Tubiu
Prisirašė sutarčių. 
Gražųjį Anykščių miestą,
Upėm ir kalnais apriestą

Kinams andai pažadėjo, -
Kviesti juos čionai pradėjo. 
Nusiuntė ten net Matiuką,
Kad išdrožtų jiems Puntuką.

Makaronų prikabino:
,,Gera čia gyvent!...“ – vadino,
Kinijoj dabar bėda.
Smaugia kinus korona.

Prie tokios bėdos rimtos
Gera bus ir Anykščiuos. 
Amiliutę baimė krečia -
Lipa ji greitom nuo pečiaus. 

Treningas kur išeiginis?
Vėjas dar supūs krutinę... 
Nevalia ,,Farus“ žiūrėti,
Kai pas merą reik skubėti,. 

Tegul siunčia Beinorytę
Kinijon pasidairyti. 
Te ji rankom mataruoja -
Sutartis nebegalioja!


