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Žurnalisto darbas neatsiejamas nuo 
atsakomybės prieš visuomenę Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Antrus metus žurnalistu dir-
bantis anykštėnas, buvęs Jono 
Biliūno gimnazijos mokinys Jo-
nas Deveikis šiemet LRT apdo-
vanojimuose „Auksinės bitės“ 
buvo išrinktas „metų projekto 
žmogumi“ už publikacijas Balti-
jos kelio 30–mečio tema. 

J.Deveikis, sakėsi niekada ne-
svarstęs apie žurnalisto darbą 
– ši galimybė vaikinui atsirado 
netikėtai, o vėliau tapo pagrindi-
niu jo darbu.

Apie žurnalisto darbą jis sako: 
,,Todėl kiekvieną kartą, prieš 
spausdamas mygtuką „publi-
kuoti“, supranti, kad ant savo 
pečių neši atsakomybę. Dažnai 
su ta atsakomybe tenka užmigti 
ir pabusti“..

Anykštėnas Jonas Deveikis, antrus metus dirbantis naujienų portale lrt.lt, į klausimus  atsakinėjo iš 
Nigerijos, kur atliko žurnalistinį tyrimą apie kinų investicijas šioje Afrikos valstybėje.

Anykščiuose bus statomi poilsio 
namai
Anykščiuose, Sportininkų gatvėje, šalia pėsčiųjų-dviračių sveikatingumo tako, kairiajame Šven-

tosios upės krante, bus statomi nauji poilsio namai. Šių metų sausio mėnesį pastato statybai buvo 
išduotas statybą leidžiantis dokumentas. 

UAB ,,Ekoinvestus“ statybos darbus planuoja pradėti jau šį pavasarį ir į naujai statomus poilsio 
namus investuoti mažiausiai pusę milijono eurų.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ant Šventosios kranto pastatyti poilsio namai bus skirti pasiturintiems klientams.

Korona

Italija ir vėl pirmauja. Anuo-
met  buvo visa ko  lopšys – už-
sikrėtusių skaičius ten ir dabar 
didžiausias Europoje. Net estai 
penktadienį registravo 10 atve-
jų. Kinijos neskaičiuosiu. Ne 
rodiklis mums šikšnosparnių 
ėdrūnai. 

O Tėvynėje siaučia tik gripo 
epidemija. Kaip buvome pasku-
tiniai Europoje, taip ir likome. 

Slenka Korona per pasaulį, 
pamato Lietuvos sieną ir atšoka. 
Prisimena pagonio kuoką, dėl 
kurios išgarsėjo mūsų vardas.

Pareigų neteko 
Kęstučio Tubio 
bendražygė

Kūno kultūros 
ir sporto centrui 
vadovaus Arvy-
das Krikščiūnas

Anykštėnai 
pasiruošę girdėti 
žodį „iš S 
raidės“

Populiariausio 
mediko rinkimuo-
se lyderės pozicijų 
neužleidžia Dalia 
Kazlauskienė

Šokiai. Šeštadienį 18 val. Anykš-
čių kultūros centre vyks šokių va-
karas senjorams, skiriamas Tarp-
tautinei moters dienai pasitikti. 
Kultūros centre pastaraisiais me-
tais šokių vakarai organizuojami 
tik senjorams. Anksčiau Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė ne kartą yra pabrėžu-
si, kad centras nerengia diskotekų 
jaunimui, nes jis ,,nemoka šokti“.

Kainos. Didieji prekybos cen-
trai skelbiasi jau prekiaujantys šio 
sezono šviežiomis lietuviškomis 
daržovėmis. Teigiama, kad šiemet 
jų  kainos išlieka tokios pat, kaip ir 
pernai pavasarį. Kilogramas sveria-
mų lietuviškų trumpavaisių agurkų 
kai kuriuose prekybos centruose 
šiuo metu kainuoja 5,99 euro.

Globa. Penktadienį Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai daly-
vavo pasitarime dėl neprižiūrimų 
gyvūnų globos. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis ,,Anykštai“ sakė: ,,Norime 
susėsti visos institucijos ir pasi-
žiūrėti, už kiek gyvūnų globos na-
mus galima įsteigti Anykščiuose“, 
- sakė D.Žiogelis. Gyvūnų globos 
namus norima įsteigti viename pas-
tate Gegužės gatvėje, šalia UAB 
,,Anykščių komunalinis ūkis‘.

Susitikimas. Vasario 27 d., ke-
tvirtadienį, Anykščių rajono savi-
valdybės meras Sigutis Obelevi-
čius ir mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis susitiko su turizmo verslo 
konsultantu, turizmo konsultacinės 
įmonės „OneWorldConsulting“ 
(Vokietija) įkūrėju Jochen Balduf, 
įmonės atstove Amalia-Rebecca 
Pascu ir turizmo organizatoriumi 
Udriumi Armaliumi. Buvo aptar-
tas kelionių po Baltijos šalis or-
ganizavimas, Anykščių galimybės 
pakliūti į užsienio šalių kelionių 
organizatorių maršrutus, dalyvavi-
mas tarptautinėse parodose.

Siekiai. Kovo 3 d. pradėjo veik-
ti Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos socialinio tinklo 
„Facebook“ puslapis „Globalūs 
Anykščiai“. Šiuo puslapiu siekia-
ma sukurti bendrą komunikacinę 
erdvę, į kurią susiburtų po pasaulį 
pasklidę anykštėnai.
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spektras

Temidės svarstyklės

UTENOS APSKRITIES POLICIJA SĖKMINGAI ĮGYVENDINO 
TARPTAUTINĮ PROJEKTĄ

Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komi-
sariatas (toliau – Utenos 
aps. VPK) kartu su par-
tneriais sėkmingai baigė 
įgyvendinti INTERREG V-A 
Latvijos ir Lietuvos ben-
dradarbiavimo per sieną 
programos projektą Nr. 
LLI-082 „Sinerginės saugu-
mo platformos sukūrimas 
Rytų Latvijos ir Lietuvos 
pasienyje“, „SYNERGY 
FOR SECURITY“.

Pagrindinis projekto tikslas – su-
kurti sinerginę saugumo platformą 
Rytų Latvijos ir Lietuvos pasieny-
je, kuri palengvintų krizinių situa-
cijų valdymą ir sprendimus.

Projekto trukmė – nuo 2017-05-
17 iki 2020-03-16. Pagrindinis pro-
jekto partneris – Latvijos valstybi-
nė policija ir 7 partneriai – Utenos 
aps. VPK, Latvijos valstybinė 
pasienio valdyba, Lietuvos vals-
tybės sienos apsaugos tarnyba, 
Utenos, Molėtų rajonų, Karsavos 
ir Kraslavos savivaldybės.

Projektas įgyvendintas penkiais 
etapais, kurių metu Utenos aps. 
VPK organizavo 2 tarptautinius 
seminarus: 2017 m. spalio 16–18 
dienomis „Tarptautinis ekstrema-
lių situacijų valdymas“ ir 2018 m. 
kovo 28-29 dienomis tarptautinis 
seminaras „Nusikaltimai elek-
troninėje erdvėje ir terorizmas“. 
2018 m. gegužės 7–11 dienomis 
organizuotas Latvijos ir Lietuvos 
teisėsaugos delegacijos vizitas į 
Nyderlandų Karalystę ir Vokietiją. 
Surengtos keturios prevencinės 
saugumo akcijos vaikų ugdy-

mo įstaigose. Vykdant projektą 
Utenos aps. VPK įsigijo keletą 
naktinio matymo ir termovizinius 
žiūronus, įranga skirta pasiklydu-
sių, dingusių asmenų ar nelegalių 
migrantų paieškai. Utenos aps. 
VPK dalyvavo kitų Projekto par-
tnerių rengiamuose seminaruose, 
mokymuose ir iniciatyvinės darbo 
grupės susitikimuose.

Paskutiniame projekto etape 
buvo pabaigtos svarbiausios, 
techniškai sudėtingiausios pro-
jekto veiklos, pasiektas projekto 
tikslas – Sinerginės saugumo plat-
formos sukūrimas Rytų Latvijos ir 
Lietuvos pasienyje. Lietuvos ir 
Latvijos teritorijose buvo sukurtos 
intelektualiosios vaizdo kamerų 
sistemos su galimybe nuskaityti 
ir atpažinti valstybinius transporto 
priemonių numerius. Šis novato-
riškas technologinis sprendimas 
atnešė didžiulę naudą dviem 
valstybėms tiriant sunkias ir la-
bai sunkias nusikalstamas veikas 
„karštaisiais pėdsakais“, terorizmo 
ir nelegalios migracijos grėsmėms 
šalinti. Sukurtos Transporto prie-
monių valstybinių numerių nus-
kaitymo sistemos jungia apie 40 
kamerų Lietuvos ir Latvijos terito-
rijoje. Įdiegtos sistemos prisidėjo 
prie saugios aplinkos kūrimo bei 
Šengeno erdvės apsaugos. 

2020 m. vasario 28 d. 
Baigiamajame susitikime kuris 

vyko Utenos aps. VPK, visi aštuo-
ni projekto partneriai sutarė, kad 
projekto tikslas buvo ambicingas, 
novatoriškas ir keliantis didžiulius 
iššūkius kiekvienam.

Utenos aps. VPK viršininkas 
Vytautas Vaiškūnas akcentavo, 
kad eiti nežinomu ir nepramintu 
keliu yra sunkiau, tačiau tai vieni-
jo ir skatino bendradarbiauti, svei-
kai konkuruoti ir tobulėti. Projekte 
susibūrė inovatyvi, pozityvi, ko-
munikabili ir į rezultatą orientuota 
tarptautinė komanda. Tai padėjo 

pasiekti vieną iš ilgalaikių pro-
jekto tikslų – Latvijos ir Lietuvos 
policijos, pasienio ir savivaldybių 
glaudų ir efektyvų tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą.

Pasiekę tikslą išsiskyrėme šyp-
sodamiesi, vildamiesi susitikti ki-
tose iniciatyvose. 

Parengė Utenos aps. VPK 
Projekto koordinatorė Asta Šuminienė

Užsak.Nr. 256
Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Utenos apskrities vyriausiasis 

policijos komisariatas, jis neatspindi Europos Sąjungos nuomonės.

Paskutinis Projekto iniciatyvinės grupės susitikimas Utenos aps. VPK.

Sukčiavimas. Pernai lapkričio 
2 dieną, apie 14.05 val., moteris 
(g. 1997 m.), gyvenanti Troškūnų 
seniūnijoje, pagal internetinia-
me puslapyje rastą skelbimą dėl 
parduodamo automobilio ,,VW 
Golf“ pervedė 300 eurų avansą 
iš savo banko sąskaitos į sutartą 
sąskaitą, tačiau nuvykus į Vilnių, 

susisiekti su automobilio parda-
vėju nepavyko. Padaryta 300 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Avarija. Vėlų antradienio va-
karą Anykščių rajone esančiame 
Nakonių kaime nuo kelio nuva-
žiavus automobiliui nukentėjo 
du juo važiavę neblaivūs vyrai. 
Aiškinamasi, kuris iš jų buvo vai-

ruotojas, - skelbia Kelių policijos 
tarnyba. Avarija sankryžoje įvyko 
prieš vidurnaktį, kai „Mercedes-
Benz C220 CDI“ nuvažiavo nuo 
kelio ir atsitrenkė į medį. Į ligo-
ninę pristatytiems juo vykusiems 
37 ir 33 metų vyrams nustatytas 
atitinkamai 1,01 ir 1,88 promilės 
girtumas.

Sprogmuo. Kovo 2 dieną,  apie 

16.00 val., Anykščiuose atliekant 
žemės kasimo darbus rastas daik-
tas, panašus į sprogmenį. Buvo 
įvestas planas SKYDAS.  Atvykę 
Lietuvos kariuomenės J. Vitkaus 
inžinerijos bataliono išminuoto-
jai nustatė, jog rasta II pasaulinio 
karo laikų (81 mm.) minosvaidžio 
mina, kuri išvežta ir sunaikinta  
Andrioniškio seniūnijos Beržuo-
nos žvyro karjere.

Kūno kultūros ir sporto centrui vadovaus 
Arvydas Krikščiūnas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, kovo 4-ąją, vyko Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriaus konkursas. 

Jo nugalėtoju pripažintas imtynių treneris, sporto meistras Ar-
vydas Krikščiūnas.

Konkurse dalyvavo trys asme-
nys. Tarp jų ir vienas Anykščių 
rajono tarybos narys. 

Praėjusių metų rugpjūčio pabai-
goje iš darbo išėjo abu sporto cen-
tro vadovai - direktorius Žilvinas 
Ovsiukas bei jo pavaduotoja Gra-
žina Blažienė. Laikinąja įstaigos 
vadove buvo paskirta Snieguolė 
Paulaitienė.

56-erių metų A.Krikščiūnas 
didžiąją gyvenimo dalį dirbo im-
tynių treneriu ir kūno kultūros 
mokytoju. Dešimtajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje jis kele-
rius metus dirbo Anykščių rajono 
savivaldybės sporto organizato-
riumi. A.Krikščiūnas yra buvęs 
ir Anykščių rajono tarybos nariu, 
į tarybą 2011-aisiais jis buvo iš-
rinktas kaip savarankiškas kandi-
datas.   

„Visą gyvenimą esu sporte, nie-

kad su sportu nebuvau susipykęs. 
Turiu patirties, buvau sporto orga-
nizatoriumi. O kaip seksis - laikas 
parodys. Per metus pasimatys - 
sugebu ar nesugebu“, -  apie būsi-
mą darbą kalbėjo A.Krikščiūnas. 

Šiuo metu A.Krikščiūnas dirba 
Troškūnų gimnazijos ir Traupio 
pagrindinės mokyklų kūno kultū-
ros mokytoju bei Kupiškio sporto 
centro imtynių treneriu. 

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centrui A.Krikščiūnas va-
dovauti pradės po to, kai bus su-
laukta STT patikrinimo išvadų . 
,,Anykštai“ būsimasis sporto cen-
tro direktorius sakė, jog aiškinasi, 
ar galės direktoriaudamas dirbti ir 
treneriu. A.Krikščiūnas dėstė, jog 
jeigu teisės aktai jam neleis tre-
niruoti kupiškėnų imtyninkų, jis 
greičiausiai su jais dirbs visuome-
niniais pagrindais. 

Arvydas Krikščiūnas dešimtajame praėjusio dešimtmetyje yra 
dirbęs Anykščių rajono sporto organizatoriumi.

Migrantai. Prie Turkijos sie-
nos su Graikija, kur yra tūkstan-
čiai migrantų, Ankaros ragina-
mų keliauti į Europos Sąjungą, 
penktadienį kilo trumpų susirė-
mimų. Graikų policija panaudojo 
ašarines dujas prieš migrantus, 
bandžiusius prasiveržti pro tvo-
rą. Migrantai atsakydami svaidė 
akmenis, iš įvykio vietos pranešė 
naujienų agentūros AFP žurna-
listai. Rimtis greit buvo atkurta, 
bet šimtai migrantų taikiai sėdė-
jo priešais vartus skanduodami 
„taika“, „laisvė“ ir „atidarykite 
vartus“. Prie sienos išdygo tūks-
tančių migrantų stovyklos, kai 
Turkijos prezidentas Recepas 
Tayyipas Erdoganas praėjusią sa-
vaitę paskelbė, kad jo šalis nebe-
trukdys migrantams keliauti į ES. 
Daug žmonių sakė, kad yra spau-
džiami išvykti. „[Turkų kariškiai] 
pasakė mums, kad jei nevyksim 
prie sienos,... būsim priversti 
grįžti [į tėvynę], o žmonės nenori 
grįžti, nes neturi jokių gerų gali-
mybių, nieko nėra“, – AFP sakė 
iranietis Ali. Diena anksčiau Tur-
kija ir Rusija susitarė dėl ugnies 
nutraukimo Sirijoje, kur Damas-
kas mėnesius vykdė puolimą 
prieš paskutinį sukilėlių bastioną 
Idlibo provincijoje. Puolimas iš-
provokavo naują didžiulę į šiaurę 
judančių pabėgėlių bangą.

Skundas. Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos pirmosios 
knygos konkursas, leidžiantis 
jame dalyvauti tik kūrėjams iki 
35 metų, diskriminavo vyresnę 
rašytoją dėl amžiaus, konstata-
vo lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė. Leidyklos 
vadovas Saulius Repečka sako, 
kad po šio sprendimo ilgiau nei 
ketvirtį amžiaus gyvavusi, jau-
niems rašytojams iškilti leidusi 
iniciatyva gali būti sustabdyta. 
A. Skardžiuvienė BNS sakė, kad 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba tai konstatavo išnagrinė-
jusi 49 metų pareiškėjos skundą. 
„Atsižvelgiant į tai, konstatuota, 
kad tokia sąlyga, kuri įtvirtina, 
jog konkurse gali dalyvauti ne-
vyresni nei 35 metų rašytojai, ne-
pagrįstai ribojo pareiškėjo teisę 
dalyvauti konkurse ir tiesiogiai 
diskriminavo jį dėl amžiaus“, – 
pareiškė ji. S. Repečka BNS sakė, 
kad leidykla nesirengia sprendi-
mo skųsti teismui ir svarsto kon-
kursą apskritai panaikinti. Anot 
jo, serijos „Pirmoji knyga“ idėja 
yra palaikyti jaunus menininkus 
ir suteikti jiems pranašumą prieš 
jau kūrybinės patirties turinčius 
rašytojus. Jo teigimu, tarnybos 
sprendimas gali sukelti didelį re-
zonansą ir dėl kitų jauniesiems 
menininkams, mokslininkams 
skiriamų premijų.

Atšaukė. Bolivudas penkta-
dienį dėl plintančio koronavi-
ruso atšaukė savųjų „Oskarų“ 
– Tarptautinės indų kino aka-
demijos (IIFA) apdovanojimų 
– įteikimo vakarą. Didžiausio 
Indijos kino pramonės apdova-
nojimų renginio organizatoriai 
sakė dėl augančios sveikatos 
krizės „opumo“ turėję atšaukti 
trijų dienų šventę Indauro mies-
te Madhja Pradešo valstijoje. 
Iškilmingas renginys turėjo pra-
sidėti kovo 27 dieną, jame turėjo 
dalyvauti didžiausios Bolivudo 
žvaigždės, tarp jų – Shah Ruk-
has Khanas, Salmanas Khanas ir 
Katrina Kaif.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Ar reikalingi 
Anykščiuose 
gyvūnų globos 
namai?

Eglė LATATUJEVA:

- Taip, reikalingi.Čia net klau-
simo neturėtų būti - kodėl. Daug 
benamių katinų, lakstančių 
miesto ir ne tik miesto gatvėse. 
Jei niekas nedarys tvarkos ir 
niekas negelbės gyvybių, tai kas 
bus vėliau? Kas padės jiems, jei 
ne mes?

Irena MALINAUSKIENĖ:

- Reikalingi. Daug beglobių 
gyvūnėlių, o yra ir žmonių , 
kurie lengva ranka išmeta savo 
augintinį. Ne kartą esu priglau-
dusi.

Gražina PACHAREVA:

- Manau, nebūtų reikalinga, 
jei žmonės elgtųsi truputį atsa-
kingiau. Bet kadangi žmonės 
nepagalvoja prieš paimdami 
gyvūną ir paskiau išmeta, gerai 
būtų turėti Anykščiuose gyvūnų 
globos namus, kadangi dabar pa-
gavus gyvūną komunalinis veža 
jį į Panevėžį.

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS 
ANYKŠČIŲ RAJONE

Anykščių rajono gyventojams bus nemokamai išvežamos stambiagabaritės atliekos – seni baldai, baldų 
dalys, buitinė technika, lengvųjų automobilių, motociklų ir dviračių padangos.

Anykščių miesto gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos š.m. kovo 23 ir 24 dienomis.
Anykščių miesto privačių namų valdų gyventojai turi iš anksto registruotis tel. (8 381) 5 14 78 arba 

el. paštu info@anykom.lt. 
Anykščių miesto daugiabučių namų gyventojams registruotis nereikia. 

Minėtas atliekas prašome sudėti dieną prieš numatytą išvežimo laiką:
 privačių namų valdų gyventojams – šalia individualių (privačių) namų valdų, netrukdant praei-

viams ir transporto eismui.
 daugiabučių namų gyventojams – šalia daugiabučių namų esančių bendrų konteinerių.

Anykščių rajono seniūnijų gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos žemiau pateikiamoje 
lentelėje nurodytomis dienomis.

Seniūnijų gyventojai turi iš anksto registruotis žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytais seniūnijų 
telefonų numeriais.

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO 
GRAFIKAS SENIŪNIJOSE

Mišrios buitinės atliekos, statybinis laužas, lengvųjų automobilių, motociklų detalės, tekstilės gaminiai, 
bioskaidžios atliekos – nebus išvežamos, todėl prašome šių atliekų nedėti šalia namų privačių valdų ar bendrų 
konteinerių.

Primename, kad statybines atliekas (smulkaus būsto remonto), padangas ir kitas stambiagabarites atliekas 
nemokamai iš gyventojų priima atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje, esančioje Vairuotojų g. 18, 
Anykščiai (mob. 8 696 79996), o bioskaidžias atliekas nemokamai  priima bioskaidžių atliekų kompostavimo 
aikštelėje Šeimyniškių k. (mob. 8 650 84127).

Kilus klausimams kreiptis tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt.

Pareigų neteko Kęstučio Tubio bendražygė
Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civi-

linės metrikacijos skyriaus vedėja Sigita Mačytė - Šulskienė per 
valstybės tarnautojų vertinimą įvertinta nepalankiai ir atleista iš 
skyriaus vedėjos pareigų. Jai pasiūlyta dirbti  Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąja specialiste.

S.Mačytė - Šulskienė - buvusi 
policijos pareigūnė. Ji yra dirbusi 
Seimo narės Gretos Kildišienės 
padėjėja, tiesa, trumpai, nes ir 
G.Kildišienė trumpai buvo Seimo 
nare. Teisės, personalo ir civili-
nės metrikacijos skyriaus vedėja 
S.Mačytė - Šulskienė tapo rajoną 
valdant Kęstučiui Tubiui. S.Mačytė 
-Šulskienė ir jos artimieji buvo ak-
tyvūs K.Tubio visuomeninio komi-
teto rėmėjai. 

Per Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojų vertini-
mą vienintelė S.Mačytė-Šulskienė 
gavo įvertinimą ,,nepatenkinimai“, 
visi kiti darbuotojai įvertinti ,,gerai“ 

arba ,,abai gerai“.
Laikinasis Teisės, personalo ir 

civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjas nėra paskirtas. Kol kas 
šiam skyriui tiesiogiai vadovau-
ja Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė.  

Naujojo skyriaus vedėjo paieš-
kos gali būti problemiškos, nes 
paprastai kvalifikuoti teisininkai į 
valdininkų postus nesiveržia.

Šiuo metu nuolatinio vedėjo ne-
turi ir savivaldybės administracijos 
Statybos skyrius. Keli ankstesni 
bandymai rasti Statybos skyriaus 
vedėją buvo nesėkmingi. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sigita Mačytė-Šulskienė 
įvertinta ,,nepatenkinamai“ 
ir atleista iš Anykščių sa-
vivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedė-
jos pareigų.

Ir dar galima surengti 
pomidorų mūšį

Paulius MINDERIS, UAB 
,,Ekoinvestus“ vadovas, apie bū-
simus poilsio namus Anykščiuo-
se, Sportininkų gatvėje:

,,Planuojame organizuoti kulina-
rius savaitgalius, kviestis įvairius 
virtuvės virtuozus.“

Jei vikriai, gal ir gražu...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie į rajono tarybą išrink-
tus politikus, kurie gavę vadišką 
darbą atsisako mandatų: 

,,Nėra bjauriau stebėti, kai žmo-
gus siekia rinkėjų pasitikėjimo, o 
gavęs jį papusto padus.“

Bet kaklaraištis gali žmogų 
pakeisti...

Arvydas KRIKŠČIŪNAS, 
naujasis Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius, apie 
savo santykį su sportu: 

,,Visą gyvenimą esu sporte, nie-
kad su sportu nebuvau susipykęs.“

Ką Jūs sakot!? Rašymas 
apskritai nėra darbas!

Jonas DEVEIKIS, anykštėnas, 
portalo lrt.lt žurnalistas, apie 
savo profesiją:

,,Pagrindinis buvimo žurnalis-
tu trūkumas – tai tarsi turėti savo 
verslą. Profesionalus žurnalistas 
nedirba nuo 8 val. ryto iki 17 val. 
vakaro.“

Dalį tos pačios lyties asmenų 
šie ženklai atbaido...

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direktorius, 
apie šalia Lajų tako įrengtą Bu-
činių vietą: 

,,Yra daug tokių vietų pasaulyje. 
Nesame nei pirmi, nei vieninteliai, 
bet Lietuvoje tokio ženklo matyti 
neteko.“ 

Ypač santykiai pagerėja po 
eutanazijos...

Marija FERGIZIENĖ, anykš-
tėnė, apie eutanaziją: 

,,Uošvienės geriau sutartų su 
žentais.“ 

Kai paskelbs visą sąrašą, 
bus Alibaba ir keturiasdešimt 
plėšikų?

Saulius NEFAS, MRU profeso-
rius, apie Artūro Zuoko, Artūro 
Paulausko ir Remigijaus Žemai-
taičio politinės jėgos bendradar-
biavimą su buvusiu Anykščių ra-
jono meru Kęstučiu Tubiu: 

,,Nieko keista, kad ,,trys muš-
ketininkai“ surado ir savąjį 
,,d‘Artanjaną“.
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rievės

Kitą savaitę Lietuvai minint 
nepriklausomybės atkūrimo 30-
metį, Anykščiai rengia ,,tūsą“ 
po atviru dangumi. Valstybinių 
švenčių organizatoriai nuspren-
dė, kad šalia paminklo Laisvei 
susirinkusiems anykštėnams 
pakaks verksnoti ir pasiūlė su-
rengti visuotinę vakarienę, arba, 
liaudiškai kalbant, ,,baliuką“.

,,Balius“ nusimato rimtas 
- kaip jam pasiruošti, instruk-
cijas pateikė Anykščių rajono 
savivaldybė.

Robertas ALEKSIEjūNAS

,,Visi, norintys dalyvauti šioje 
vakarienėje, stalais, jų papuoši-
mu bei vaišėmis turi pasirūpinti 
patys“, - informavo Anykščių 
rajono savivaldybė.

Kaip ir buvo galima tikė-
tis, organizatorių pasiūlymas 
patiems į miesto centro aikštę 
atsigabenti stalus sukėlė tam 
tikrą visuomenės sumaištį, kuri 
labai tiksliai atsispindi portalo 
anyksta.lt komentaruose.

,,Tai gal ne visiems reikės 
stalus atsinešti, gal bus su 
kažkuo paderinti, kiek jų reikia, 
juk nebus gi vienas prie savo 
stalo, o be to, tai stalo prista-
tymas irgi kainuos, kai sam-
dysiu transportą jam atvežti ir 
parvežti, prašysiu kaimynų, kad 
padėtų nunešti iš penkto aukšto 
ir parnešti, tai gal geriau su 
kaimynais namie vakarienę 
organizuosim, arba aš kažko 
nesupratau perskaitęs infor-
maciją“, - svarstė ,,senjoru“ 
pasivadinęs komentatorius ( 
komentaro kalba netaisyta, red.
pastaba).

Mielieji, jei jau į Bendrystės 
ir Laisvės vakarienę sugebė-
site atsitempti savus stalus (o  

raginimas savo stalus atsivežti 
duotas ir seniūnijų gyvento-
jams), ruoškitės blogiausiam 
scenarijui. Ateityje savivaldybė 
gali pakviesti į kultūrinius ren-
ginius atsinešti savo kėdes, pro 
jūsų namus besidriekančio kelio 
duobes užsilopyti patiems... Tai 
neabjotinai padėtų taupyti ,,ne-
optimistinio“ 
Anykščių rajono 
biudžeto lėšas, 
skatintų gyven-
tojų bendrystę...

Nesugebėję 
Antano Bara-
nausko aikštėje 
pastatyti kelių 
stalų, organizatoriai nepagal-
vojo ir apie dar vieną dalyką 
- vaišes. Ar nebūtų užtekę pasi-
vaišinti kariškos košės ,,bliūde-
liu“ ir arbatos puodeliu?

Kaip žmonėms reiks jaustis, 
kai ant vieno stalo kvepės pra-
bangi lašiša, pūpsos brandintos 
jautienos antrekotai, o kažkas iš 
savo varganos pensijos galbūt 
sukrapštys paskutinius skatikus 
baltos mišrainės dubenėliui...

Beje, savivaldybė taip pat 
nurodė, kaip gyventojų į miesto 

centrą atsigabenti stalai turėtų 
būti papuošti.

,,Stalo puošybos akcentai: 
dangaus žydrumo atspalviai 
arba balta spalva“, - informavo 
savivaldybė.

Anykštėnai nerimauja, kad 
neįprastą vakarienę gali su-
griauti permainingas pavasario 

oras - kas ten žino, 
gal Kovo 11-ąją 
dangus maišysis su 
žeme?

Kur tokiu atveju 
Bendrystės ir 
Laisvės vakarienė 
galėtų persikelti, 
puikių patarimų 

davė portalo anyksta.lt skaity-
tojai.

 ,,Yra šalia biblioteka su 
maloniu direktorium. Blusų 
prekiautojus priima, priims ir 
vakarieniautojus, tik knygų ne-
nučiupinėkit su taukuotais pirš-
tais“, - perspėjo ,,Benamiu“ 
pasivadinęs komentatorius.

Surengti Bendrystės ir Lais-
vės vakarienę centrinėje miesto 
aikštėje idėja kilo Anykščių kul-
tūros centro Troškūnų skyriaus 
renginių organizatorei jolantai 

Pupkienei.
,,Bet kokia valstybės šventė 

turi būti žmogaus širdyje. Gal-
vojau apie šventę, į kurią būtų 
žmonės nesuvaryti, kad nebūtų 
galvojama apie tai, kad privalu 
ateiti ir kažką daryti. Bendrys-
tės ir Laisvės vakarienės idėja 
- vakarienė sau, kaimynui ir 
draugui“, - sakė j.Pupkienė.

Beje, vaišės po atviru dangu-
mi Anykščiuose  nėra jau tokia 
didelė naujovė. jau keletą metų 
per Anykščių miesto šventę 
miestelėnų bendrystės pusryčiai 
rengiami šalia rašytojo Antano 
Vienuolio-Žukausko paminklo. 
Turiu pastebėti, kad pagrin-
diniai pusryčiautojai ten visą 
laiką buvo tik valdininkai...

Parūpinti stalų savivaldybei 
Bendrystės ir Laisvės vakarie-
nei dar ne vėlu. Kiek kebliau 
būtų su kareiviška koše - koro-
naviruso išgąsdinti anykštėnai 
iš prekybos centrų lentynų 
iššlavė beveik visas kruopas.

Taip pat savivaldybei derėtų  
pasirūpinti ir dezinfekciniu 
rankų skysčiu...Koronaviruso 
grėsmių akivaizdoje bendrystė 
gali prie gero ir neprivesti.

„...Ar nebūtų už-
tekę pasivaišinti ka-
riškos košės ,,bliū-
deliu“ ir arbatos 
puodeliu..?“

Žurnalisto darbas neatsiejamas nuo 
atsakomybės prieš visuomenę

(Atkelta iš 1 psl.)

- Baigei bakalauro studijas 
Vilniaus Universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų 
institute, dabar studijuoji banki-
ninkystę ir finansus, tačiau dirbi 
žurnalistu naujienų portale lrt.
lt  Kaip tapai žurnalistu? Kodėl 
nesirinkai būtent šios profesijos 
studijų? 

- Niekada nesvajojau tapti žur-
nalistu. Nors prisimenu, kad dieną 
prieš pasirinkdamas, kur stosiu, 
kalbėjausi su savo kaimynu, kuris 
praeityje studijavo žurnalistiką. 
Pokalbio turinio neatsimenu, ta-
čiau gerai prisimenu, kad stojamie-
ji į žurnalistikos studijas jau buvo 
pasibaigę. Todėl apie šią galimybę 
nebesvarsčiau ir šokau į politikos 
mokslų traukinį. 

Dar studijuodamas politikos 
mokslus pastebėjau, kad su ekono-
mika susiję kursai man buvo daug 
įdomesni negu hermeneutika, so-
ciologija, politologija ar kitos soci-
alinių mokslų kryptys. Ėmiau šiek 
tiek labiau domėtis finansų rin-
komis, išvestinėmis finansų prie-

monėmis, fiskaline ir monetarine 
politika. Baigus studijas, atsirado 
galimybė padirbėti verslo žurna-
listu naujienų agentūroje BNS. 
Rašyti patiko, o rašyti apie ekono-
miką – dar įdomiau. Pabandžiau ir 
prilipo. Toliau atsirado galimybė 
prisijungti prie atgimstančio LRT.
lt portalo. Negalėjau praleisti to-
kios galimybės. 

Atsakydamas į klausimą - kodėl 
žurnalistika, sakyčiau - turbūt to-
dėl, kad būti labai geru ekonomistu 
nepajėgčiau. Tačiau suprasti eko-
nomiką ir užduoti tinkamus klau-
simus savo pašnekovui – galiu. Be 
to, ir pats darbo pobūdis žavi. Kie-
kvieną dieną tenka daug bendrauti, 
o man, kaip ekstravertui, to labai 
reikia. 

- Kokius matai žurnalistinio 
darbo privalumus ir trūkumus? 
Ar darbas valstybinėje įstaigoje 
nevaržo kūrybinės laisvės?

- Pagrindinis privalumas – gali-
mybė kiekvieną dieną bendrauti su 
žmonėmis, kurie yra protingesni 
už tave. Neįsivaizduoju, kokiomis 
gyvenimo aplinkybėmis būčiau as-

meniškai bendravęs su ministrais, 
Lietuvos ir užsienio verslininkais, 
valstybinių įmonių vadovais. Tai 
labai vertinu, o mano vienas iš 
mėgstamiausių žurnalistikos žanrų 
– interviu.

Kaip vieną iš privalumų galė-
čiau nurodyti ir galimybę nuolatos 
gilinti žinias ir tobulėti. Daugelyje 
iki tol buvusių darbų tekdavo iš-
mokti keletą funkcijų, o po to jas 
kartoji be didesnės improvizacijos. 
Nemačiau to prasmės, nes vienin-
telė darbo pridėtine vertė – atlygi-
nimas mėnesio gale į mano kišenę. 
Žurnalistikoje – informacijos rinki-
mas ir tobulėjimas, yra kasdieninė 
tavo darbo dalis. Taip pat labai ver-
tinu išliekamąją vertę. Rašydamas 
tekstus, tikiesi edukuoti skaitytoją, 
darydamas tyrimą – užkirsti kelią 
galimai korupcijai. Jei  matai dar-
bo prasmę, nėra geresnės už žurna-
listą profesijos. 

Pagrindinis buvimo žurnalis-
tu trūkumas – tai tarsi turėti savo 
verslą. Profesionalus žurnalistas 
nedirba nuo 8 val. ryto iki 17 val. 
vakaro. Turi juo būti kiekvieną 
akimirką, vertinti bet kokią patei-
kiamą informaciją kritiškai ir in-
formuoti visuomenę, jei matai tai 
esant reikalinga. Dėl to nukenčia 
asmeninis gyvenimas. 

Žurnalistui suteikiama didžiulė 
laisvė, tačiau kartu su ja – labai 
didelė atsakomybė. Padaryta klai-
da gali klaidinti visuomenę, o kar-
tu turėti reputacines arba teisines 
pasekmes. Todėl kiekvieną kartą, 
prieš spausdamas mygtuką „pu-
blikuoti“, supranti, kad ant savo 
pečių neši atsakomybę. Dažnai su 
ta atsakomybe tenka užmigti ir pa-
busti. 

Darbas nacionaliniam trans-
liuotojui turi tam tikrus stan-
dartus, kurių nėra komercinėse 
žiniasklaidos priemonėse. Tie 
standartai įpareigoja. Pavyzdžiui, 
reikia labai atsargiai rašyti apie 
privatų verslą, kad tai nepasiro-

dytų kaip reklama. 

- Šiais metais LRT apdovano-
jimuose „Auksinės bitės“ buvai 
išrinktas „metų projekto žmo-
gumi“ už publikacijas Baltijos 
kelio 30–mečio tema. Teko išeiti 
ir į eterį. Kokia tai buvo patirtis? 
Ar svarstytum galimybę klavi-
atūrą iškeisti į kalbėjimą prieš 
kameras?

- Labai didelių emocijų nebuvo. 
TV ekrane teko pasirodyti ir anks-
čiau (tiesa, ne kaip vedėjui), tad 
viskas pavyko pakankamai sklan-
džiai. Vienintelis dalykas, dėl kurio 
nerimavau – neužmiršti pašnekovų 
vardų ir klausimų jiems, nes miego 
kelionės metu labai trūko. 

Ar norėčiau rašymą pakeisti į 
kalbėjimą? Galbūt reikėtų sakyti 
ne apie pakeitimą, o papildymą. 
Manau, kad geras žurnalistas turi 
mokėti ne tik papasakoti istoriją 
naudodamasis klaviatūra, bet ir 
balsu – radijuje ar TV. Galimy-
bėms niekada nesakau ,,ne“.

- Kokie ir kodėl buvo tau įdo-
miausi ir labiausiai palikę įspūdį 
pašnekovai ir daugiausia įsigilin-
ti privertusios temos? 

- Vienas iš įdomiausių pokalbių 
per mano trumpą žurnalisto karje-
rą – interviu su nevienareikšmiškai 
vertinamu verslininku Gediminu 
Žiemeliu. Įsimintinas pokalbis 
buvo ir su oro linijų „Wizzair“ 
vadovu Jozsefu Varadžiu, elektro-
mobilių gamintojos „Tesla“ verslo 
plėtros vadovu Peteriu Bardenflet-
hasu–Hansenu, programėlės „Sha-
zam“ įkūrėju Dhiraju Mukherjee 
ar pasaulyje labiausiai nevykusio 
festivalio „Fyre“ prodiuseriu Andy 
Kingu. 

Daugiausia laiko pareikalavę 
tekstai – publikacija apie galimą 
„Sodros“ spragą, kada užsienyje 
dirbantys Lietuviai lieka nedrausti 
nei Lietuvoje, nei ES šalyje, kurio-
je jie dirba. Taip pat tyrimas apie 

Seimo narį, kuris bando Seime 
„pramušinėti“ sau palankų įstaty-
mą. 

- Dar mokykloje tavęs klausė-
si: buvai Jono Biliūno gimnazijos 
taryboje, Lietuvos mokinių par-
lamente – Utenos regiono pirmi-
ninkas. Kaip manai, ar žurnalis-
tui svarbu būti charizmatiškam, 
žmonių mylimam dėl to, kad į jo 
žodžius geriau įsiklausytų (ar - 
geriau - į jo tekstus įsiskaitytų) 
publika?

- Reikia ar nereikia būti chariz-
matiškam, priklauso nuo to, kokio 
pobūdžio žurnalisto darbą dirbi. 
Pavyzdžiui, dirbantiems televizijo-
je ar radijuje – charizma reikalinga. 
Žmonės tave mato akimis ir girdi 
ausimis. Kai rašai tekstus, žmonės 
dažnai nežino, kas yra jų autorius, 
kaip jis atrodo. Yra be galo daug 
profesionalių žurnalistų, kurių mes 
viešumoje nematome, bet jie rašo 
puikius tekstus. Tokie žurnalistai 
galbūt neturi išorinės charizmos, 
bet jos ir nereikia - charizmą jie 
turi mokėti sukurti spausdinamo 
teksto raidėmis. 

- Gyveni, mokaisi ir dirbi Vil-
niuje. O kokie tavo santykiai su 
gimtaisiais Anykščiais? Ar daž-
nai grįžti namo? Kaip jautiesi, 
rašydamas apie kraštiečius ar 
juos kalbindamas?

- Anykščiai niekur nedingo iš 
mano gyvenimo. Nors laiko mažai, 
stengiuosi 1–2 kartus per mėnesį 
sugrįžti į gimtinę. Nelaikau savęs 
vilniečiu, o paklaustas, iš kur aš, 
visada atsakau, kad iš Anykščių. 
Vertinu ramybę, kurią čia gaunu. 

Jei gerai prisimenu, apie Anykš-
čius nesu parašęs nė vieno teksto. 
Nebūtų etiška ir užsimoti rašyti, 
kadangi turiu čia daug pažįstamų. 
Miestas mažas ir visi tarsi suriš-
ti tuo  pačiu siūlu. Siekdamas iš-
vengti interesų konflikto, apie savo 
gimtinę nerašau.

Politikos mokslus baigęs anykštėnas Jonas Deveikis sako nieka-
da nesvajojęs tapti žurnalistu. 

justino STAcEVIčIAUS/LRT nuotr.
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Anykščiuose bus statomi poilsio namai

(Atkelta iš 1 psl.)

Užsiima nekilnojamojo turto 
nuoma

Valstybės žemės fondo skelbtą 
viešąjį aukcioną 0,1934 ha žemės 
sklypui Sportininkų gatvėje 2016 
metais laimėjo UAB ,,Ekoinves-
tus“, kuri užsiima nekilnojamojo 
turto nuoma.

Ši bendrovė yra registruota Vil-
niuje, Lukiškių gatvėje. Bendrovės 
vadovas yra Paulius Minderis. Jau 
16 metų gyvuojančioje įmonėje 
dirba tik vienas darbuotojas.

Pradinė metinė žemės sklypo 
kaina siekė 171,23 Eur. Aukcio-
no laimėtojui suteikta teisė žemės 
sklypą Sportininkų gatvėje nuo-
motis 80 metų laikotarpiui.

Lauks pinigingų maisto 
gurmanų

Naujai pastatytuose poilsio na-
muose Sportininkų gatvėje  numa-
toma įrengti poilsio kambarius su 
virtuvėlėmis, pirtį bei kulinarinės-
pažintinės  veiklos studiją. Ben-
dras suprojektuotų patalpų plotas 
– 355.29 kv. m. Pastato statybos 
projektą parengė UAB „313 archi-
tects“, projekto autorius – archi-
tektas Justinas Žalys. 

UAB ,,Ekoinvestus“ direktorius 
P.Minderis ,,Anykštai“ kol kas 
tiksliai negalėjo atsakyti, kiek lėšų 
bus investuota į naujai statomus 
poilsio namus.

,,Žinant dabartines kainas, koks 
pusė milijono eurų tikrai bus“, - 
sakė P.Minderis.

Pasiteiravus, į kokį klientą 
orientuosis naujai pastatyti poilsio 
namai, P.Minderis kalbėjo:  ,,Pla-
nuojame, kad paslaugų kaina bus 
didesnė nei vidutinė. Bandysime 
klientų pritraukti daugiau iš Vil-
niaus, nes patys esame vilniečiai. 
Planuojame organizuoti kulina-
rius savaitgalius, kviestis įvairius 
virtuvės virtuozus. Bandysime 
orientuotis į labiau pasiturintį kli-
entą.“

Investuotojui - griežti 
įpareigojimai

Nuomos sutartyje žemės skly-
pui  Sportininkų gatvėje Anykščių 
rajono taryba nustatė  papildomas 
sąlygas. Taip siekiama įpareigoti 
nuomininką per optimalų laiką ir 
sąnaudas sukurti rekreacijai skirtą 
infrastruktūrą, atitinkančią koky-
bės reikalavimus. Nuomininkas 
įpareigotas Sportininkų gatvėje 
pastatyti apgyvendinimo, maitini-
mo, pramogų objektą per ne ilges-
nį nei trijų metų laikotarpį, taip pat 
per pirmus ketverius valstybinės 
žemės nuomos sutarties metus su-
kurti ne mažiau nei keturias naujas 
darbo vietas ir jas išlaikyti likusį 
nuomos laikotarpį.

Susidūrė su kliūtimis

Pastatyti apgyvendinimo, maiti-

nimo ar pramogų objektą Sporti-
ninkų gatvėje UAB ,,Ekoinvestus“ 
per trejus metus nepavyko - per-
nai gruodį  bendrovės direktorius 
P.Minderis kreipėsi į Anykščių ra-
jono tarybą dėl valstybinės žemės 
nuomos sutarties sąlygų keitimo. 
Žemės nuomos sutarties įsiparei-
gojimų vykdymą paprašyta pratęs-
ti iki 2022 metų spalio 12 dienos.

 ,,Vykdant įpareigojimus UAB 
,,Ekoinvestus“ susidūrė su sutar-
tyje nenumatytomis kliūtimis: pas-
tato projektinės dokumentacijos 
rengimo ir derinimo metu buvo 
pastebėta, kad dalis esamo kelio, 
vedančio į sklypą Sportininkų g. 
21 Anykščių mieste, patenka į re-
kreacinio miško sklypo ribas, kurį 
patikėjimo teise valdo Valstybinių 
miškų urėdija, todėl negalima iš-
duoti statybą leidžiančio dokumen-
to neišsprendus patekimo į skly-
pą“, - kodėl nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai, Anykščių rajono 
tarybai nurodė UAB ,,Ekoinves-
tus“ direktorius P.Minderis.

Anykščių rajono savivaldybė 
kreipėsi į VĮ Valstybinių miškų 
urėdija ir Nacionalinę žemės tar-
nybą su prašymu išspręsti šį klau-
simą. Po ilgų teisinių ginčų tarp 
šių institucijų, Nacionalinė žemės 
tarnyba priėmė sprendimą siūlyti 
sandoriu nustatyti kelio servitutą 
(tarnaujantį daiktą) ir servitutą, 
suteikiantį teisę tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines, antžemines 
komunikacijas, (tarnaujantis daik-
tas) minėtame miško sklype. 

Pernai gruodį Anykščių rajono 
taryba informuota, kad  Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
Nacionalinei žemės tarnybai prie 
Žemės ūkio ministerijos Anykščių 
skyriui yra pateikusi dokumentus 
šio sandorio įteisinimui ir artimiau-
siu metu sutartis bus patvirtinta.  

Investuotojams siūlys dar 10 
žemės sklypų

UAB ,,Ekoinvestus“ - pirmasis 
investuotojas viename iš devynių 
2011 m. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos suformuotų 
žemės sklypų rekreacijai, prade-
dantis vystyti turizmo paslaugas ir 
didinantis Anykščių miesto rekrea-
cinį patrauklumą.

,,Detaliuoju planu 2011 metais  
buvo suplanuoti  11 žemės skly-
pų. Devyni žemės sklypai palei 
Šventosios upę, o du - prie Kali-
tos kalno. Jie visi nėra dideli, nes 

laisvos valstybinės žemės nėra 
labai daug“, - sakė  Anykščių ra-
jono savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė.

Pasak D.Gasiūnienės, šiuo metu 
juntamas susidomėjimas šiais skly-
pais.

,,Yra susidomėjimas. Girdime, 
kad klausinėjama. Todėl mums 
reikia pasipustyti padus ir dirbti“, 
- kalbėjo D.Gasiūnienė.

Likusieji rekreacijai skirti vals-
tybinės žemės sklypai patraukliose 
Anykščių miesto vietose taip pat 
domina ir vieną iš jų jau išsinuo-
mojusią UAB ,,Ekoinvestus“.

 ,,Yra minčių investuoti į kitus 
sklypus, tačiau pirmiausia pasi-
žiūrėsime, kaip klostysis su poil-
sio namais Sportininkų gatvėje“, 
- ,,Anykštai“ sakė P.Minderis.

Likusių 10-ies valstybinės že-
mės sklypų nuomos konkursus 
Anykščių rajono savivaldybė žada 
paeiliui skelbti jau netrukus. 

Susikrauti milijonai sukėlė 
įtarimų

Interneto paieškų portaluose su-
vedus UAB ,,Ekoinvestus“ direk-
toriaus P.Minderio pavardę, galima 
rasti nemažai straipsnių, kuriuose 
linksniuojama šio žmogaus pavar-
dė. Rašinių antraštės kalba pačios 
už save: ,,Aukso kasykla: buvusio 
aukšto valdininko susikrauti mili-
jonai išplaukė į Kiprą“,  ,,FNTT: 
dėl ,,Lietuvos elektrinės“ kreiptasi 
į užsienio teisėsaugą“.

,,Lietuvoje yra daug Minderių 
bet, taip, čia rašo apie mane. Tai 
tik straipsniai ir yra. Daugiau nie-
ko nebuvo“, - tikino P.Minderis.

Portalas 15 min. prieš ketverius 
metus rašė, kad Aplinkos minis-
tro pareigas ėjęs socialdemokratas 
Arūnas Kundrotas P.Minderiui pa-
tikėjo apyvartinių taršos leidimų 
(ATL) sistemos reikalus. Iš šios 
sistemos P.Minderis, pasak 15min., 
susikrovė milijonus. P. Minderis 
vadovavo ATL sistemą kuravusiam 
Lietuvos aplinkos apsaugos inves-
ticijų fondui. 

,,Vos palikęs fondo vadovo kėdę, 
P.Minderis persikėlė į verslą, kuris 
jam netruko sukrauti milijonus. Di-
dele dalimi – iš ATL prekybos, kurią 
P.Minderis pats stygavo, dirbdamas 
valstybės aparate. Tiesa, ATL su-
krauti milijonai Lietuvoje neliko – 
turtas išplaukė į Kipro struktūras“, 
- skelbė portalas 15 min.

Tarnybinės etikos ekspertas, bu-
vęs Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos sekretoriato vadovas 
Gediminas Sakalauskas 15min. 
teigė, jog taip P.Minderis galimai 
nusižengė įstatymui arba galėjo 
piktnaudžiauti.

Skelbiama, kad vien 2011 m. 
P.Minderio verslas gavo apie 3 
mln. litų pajamų, o grynasis pelnas 
siekė pusę milijono. 

Tais pačiais 2016 metais naujie-
nų agentūra BNS skelbė, kad Lietu-
vos teisėsauga tyrė iki energetikos 
sektoriaus pertvarkos veikusios 
bendrovės ,,Lietuvos elektrinė“ 
(prekybą apyvartiniais taršos lei-
dimais (ATL) 2009-2011 metais. 
Buvo  siekiama nustatyti, kodėl 
skirstant taršos leidimus 2008-
2012 metams buvo akivaizdžiai 
sumažintas ,,Lietuvos elektrinei“ 
suteiktų ATL skaičius, taip pat ko-
dėl įmonė prekybai ATL leidimais 
partneriais pasirinko ,,Gazprom 
Marketing & Trading“ ir ,,Ams-
terdam Capital Trading“. Tyrimo 
metu buvo vertinamas ir prie Lie-
tuvos aplinkos apsaugos investici-
jų fondo, kuris buvo atsakingas už 
ATL paskirstymą, įsteigto priežiū-
ros komiteto, kurio vienas iš narių 
buvo P.Minderis, vaidmuo. 

Tačiau, regis, dėl P.Minderio 
veiklos pradėti tyrimai ir jam 
mesti kaltinimai nepasitvirtino. 
„Anykšta“ internete nerado in-
formacijos, jog jam būtų pritai-
kytos kokios nors sankcijos arba 
skirtos baudos.

UAB ,,Ekoinvestus“ direktorius Paulius Minderis sakė, kad 
maždaug prieš dešimtmetį ėmė dažnai lankytis Anykščiuose, čia 
turi daug draugų. Mintis Anykščiuose plėtoti verslą jam kilo kal-
bantis su žmona.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė gyrė architektū-
rinius poilsio namų spren-
dinius bei pastebėjo, kad jie 
bus pastatyti vietoje, kurią 
galima pavadinti Anykščių 
,,perlu“.

Gripo epidemija stabdys koronavirusą
Anykščių rajone paskelbta gripo epidemija, bet renginių or-

ganizavimas praktiškai nebus ribojamas. 
Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ 

sakė, jog sergamumas gripu mūsų rajone yra toli nuo epide-
mijos ribos, tačiau epidemija paskelbta šalies mastu  ir rajono 
valdžiai nelieka nieko kita, kaip tik pritarti tam, kas paskelbta 
,,iš viršaus“.

Pasak rajono vicemero, gripo 
epidemijos paskelbimas yra ir 
prevencinė priemonė dėl plin-
tančio koronaviruso. ,,Kaip 
elgtis per gripo epidemiją, yra 
aiškiai reglamentuota, sudaryti 
aprašai. O visi nurodymai dėl 
koronavirusų yra labai aptakūs“, 
- ,,Anykštai“ dėstė D.Žiogelis. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM), dėl koronaviruso 

grėsmės nurodžiusi savivaldy-
bėms skelbti gripo epidemijas, 
sprendimą motyvavo ,,prevenci-
nių mechanizmų įjungimu“.

„Sprendimas paskelbti savi-
valdybėse gripo epidemiją įjun-
gia kai kuriuos prevencinius 
mechanizmus. Tai reiškia, kad 
galime lanksčiau teikti sveika-
tos priežiūros paslaugas, orga-
nizuoti sveikatos priežiūros ir 

ugdymo įstaigų darbą. Kalbant 
apie gyventojus – galioja tos 
pačios rekomendacijos, tai yra  
plauti rankas, vengti masinių 
susibūrimų, laikytis kosėjimo ir 
čiaudėjimo etiketo“, – naujienų 
agentūrai BNS sakė ministras A. 
Veryga.

Šalies savivaldybės nuolat 
gauna Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos bei Ekstremaliųjų si-
tuacijų operacijų centro nuro-
dymus, kokių imtis prevencinių 
priemonių siekiant suvaldyti ko-
ronaviruso plitimą. Pagal vieną 
naujausių pranešimų, savivaldy-
bėms rekomenduojama atšaukti 
visus Kovo 11-ajai skirtus bei 
kitus masinius renginius.  

Kaimyninio Molėtų rajono 

valdžia ketvirtadienį priėmė 
sprendimą atšaukti šventinius 
renginius, o anykštėnai tik švel-
niai juos apribojo - nutarta tik 
nedaryti renginių uždarose pa-
talpose, kuriuose potencialių da-
lyvių būtų per 100. Tačiau, pa-
sak D.Žiogelio, ir šis ribojimas 
galioja tik savivaldybės ir savi-
valdybės įstaigų renginiams, o, 
pavyzdžiui, Anykščių kultūros 
centrui niekas nedraudžia nuo-
moti salę komerciniam koncer-
tui ar spektakliui. 

D.Žiogelis dėstė, kad šalies 
institucijų raštai, kuriais pata-
riama, kaip kovoti su koronavi-
rusu, yra tik rekomendacinio po-
būdžio. ,,Dirbau per epidemijas 
Anykščių maisto ir veterinarijos 

tarnybos viršininku. Tada buvo 
viskas aišku, buvo nurodyta, 
kas draudžiama, kada draudimai 
atšaukiami. O dėl koronaviru-
so yra tik rekomendacijos“, - 
,,Anykštai“ sakė D.Žiogelis.  

Dėl koronaviruso Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius ketvirtadienį nebevyks į 
Seime turėjusią vykti konferen-
ciją - diskusiją ,,Demokratijos 
galimybės savivaldoje“, nes  
renginys atšauktas. 

Pasaulio anykštėnų bendrija 
jau atšaukė kovo 20-ąją numa-
tytą Pasaulio lietuvių sambūrį 
,,Lietuva, kuri sujungia“, turėju-
sį vykti Anykščių koplyčioje.

-ANYKŠTA
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Anykštėnai pasiruošę girdėti žodį 
„iš S raidės“

Anykščių kultūros centre buvo parodytas dokumentinis filmas 
„Žodis iš S raidės“ (režisierė Lisa Klein). Šis filmas – tai trečioji 
JAV ambasados Lietuvoje organizuojamos JAV kino diplomati-
jos programos „American Film Showcase“ dalis.

Prieš filmo peržiūrą su „Anykšta“ kalbėjosi Lietuvos psicholo-
gų sąjungos prezidentė Valija Šap bei JAV ambasados Lietuvoje 
kultūros atašė Meghan Luckett.

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė Valija Šap (kairėje) ir 
JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė Meghan Luckett sako, 
kad reikia vaduotis iš įsitikinimo, jog į psichologus kreipiasi tik 
silpni žmonės. 

Anykščiuose yra įdiegtas 
savižudybių prevencijos modelis

Paklausta, kaip JAV ambasada, 
organizavusi šio filmo peržiūrą, 
„rado“ kelią į Anykščius, kultūros 
atašė M. Luckett sakė: „Praėju-
siais metais mes turėjome progra-
mą „American Film Showcase“ ir 
vienas iš jos filmų buvo „Žodis iš 
S raidės“. Tai filmas apie savižu-
dybes ir savižudybių prevenciją. 
Paskutinės studijos iš JAV paro-
dė, kad JAV po truputį didėja sa-
vižudybių skaičius, deja, Lietuva 
šioje srityje pirmauja... Praėjusiais 
metais turėjome turą per septynis 
miestus, kuriuose rodėme šį fil-
mą  ir studentams, ir vyresniems 
žmonėms. Projektas buvo labai sė-
kmingas, žmonės ėmė klausinėti, 
ar ir kituose miestuose galima būtų 
jį pamatyti. Taigi, su mūsų partne-
rių „Arts Libera“ pagalba atvyko-
me į Anykščius“.

 Lietuvos psichologų sąjungos 
prezidentė V. Šap kalbėjo: „Prieš 
metus mane pakvietė JAV ambasa-
da kartu keliauti po Lietuvos savi-
valdybes su filmu „Žodis iš S rai-
dės“. Mes aptarėme, kur važiuoti, 
nes savivaldybių daug, galimybės 
ribotos. Nusprendėme, kad vyksi-
me į tas savivaldybes, kuriose jau 
atvirai kalbama apie savižudybių 
problemą, kuriose yra įdiegti arba 
diegiami reagavimo į savižudybių 
grėsmę modeliai, ir praėjusių metų 
vasario mėnesį mes apvažiavome 
keletą savivaldybių, o į Anykščius 
nespėjome atvykti. Labai džiau-
giuosi, kad šiais metais JAV amba-
sada tęsia keliones po savivaldybes 
su filmu „Žodis iš S raidės“.

Kodėl buvo pasirinkti Anykš-
čiai? Todėl, kad Lietuvos Rotary 
apygarda yra parengusi ir jau baigia 
įgyvendinti projektą „Savižudybių 
prevencijos modelis ir jo plėtra 
Lietuvos savivaldybėse“ ir 11- oje 

savivaldybių mes įgyvendinome 
veiklas, tarp jų ir Anykščių rajono 
savivaldybėje, kadangi Anykščių 
Rotary klubas prisidėjo, palaikė 
projektą. Anykščių savivaldybės 
vadovai pasirašė memorandumą, 
sutikimą, kad ši sistema būtų die-
giama Anykščių rajono savivaldy-
bėje. Taigi, mes čia dirbome apie 
pusantrų metų, yra apmokyta apie 
pusantro šimto specialistų, kaip at-
pažinti savižudybės grėsmę, kaip 
į ją reaguoti, yra parengta ir savi-
valdybės Tarybos sprendimu pa-
tvirtinta reagavimo į savižudybių 
grėsmę sistema Anykščių rajono 
savivaldybėje. Mes turėjome pra-
ėjusių metų pabaigoje supervizijas 
su specialistais ir aš labai džiau-
giuosi, kad specialistai labai pro-
fesionaliai yra pasirengę reaguoti 
į atvejus, kai yra ketinimas žudy-
tis, kai buvo mėginimas žudytis ar 
kaip teikti pagalbą nusižudžiusiųjų 
artimiesiems. Taigi, mes vykstame 
į tas savivaldybes, kurios jau yra 
pasirengusios šį filmą matyti ir pri-
imti“.

Savižudybė nėra silpno ar 
stipraus žmogaus poelgis 

Paklausta, ką reiškia jos išsa-
kyta frazė, kad Anykščiai jau yra 
pasirengę pamatyti tokį filmą, V. 
Šap sakė: „Po filmo paprastai kyla 
klausimų apie tai, ką daryti, kai aš 
savo artimoje aplinkoje, šeimoje, 
kaimynystėje susiduriu su žmo-
gumi, kuris kalba apie tai, kad jis 
pavargo gyventi, kad jis nebenori 
gyventi, kad nebemato prasmės, 
kad jaučiasi bejėgis pakeisti savo 
gyvenimą. Ir ką tada daryti, kaip 
reaguoti tam artimajam. Ir kitas 
žingsnis, kur tą žmogų nukreipti 
pagalbos. Taigi, mums yra labai 
svarbu, kad šiandien Anykščiuose 
veikia pagalbos sistema, kad yra 
aišku, kas gali pasikalbėti, kad spe-

cialistai turi žinių, kaip reaguoti į 
savižudybės grėsmę. Labai svarbūs 
pirmieji žingsniai, kaip teikti emo-
cinę paramą, todėl mes ir sakome, 
kad drąsiai galime kalbėti Anykš-
čiuose apie savižudybės problemas 
todėl, kad žmonės jau supranta, 
kas yra savižudybė, supranta, kad 
tai yra ne apie tai, ką daugelį metų 
mes kalbėjome, galvojome, kad 
nusižudyti yra arba silpno, arba sti-
praus, arba savanaudžio žmogaus 
poelgis. Atvirkščiai – dabar visi 
žino, kad tai yra apie kančią, apie 
žmogaus skausmą ir kad pagalbą 
gali suteikti kiekvienas“.

Lietuvos psichologų sąjun-
gos prezidentė V. Šap išvardijo 
Anykščiuose esančias įstaigas, 
kurioje galima gauti pagalbą tiek 
apie savižudybę galvojančiam, 
ją ketinančiam įvykdyti žmogui, 
tiek jo artimiesiems. „Jeigu tai 
yra švietimo sistemos bendruo-
menė – tai yra mokiniai, jų tėvai, 
tai jie gali kreiptis į mokyklose 
esančius specialistus arba į Švie-
timo pagalbos tarnybą, kurios 
specialistai yra apmokyti. Taip 
pat gali kreiptis į Psichikos svei-
katos centrą. Labai smagu, kad 
Anykščiuose, išskirtinai tarp kitų 
savivaldybių, mokymuose buvo 
labai daug medikų. Tai yra labai 
svarbu todėl, kad neretai tie žmo-
nės po mėginimo žudytis patenka 
į sveikatos priežiūros įstaigas, ir 
be galo svarbu, kad tą pirmąją 
emocinę paramą ir pagalbą gali 
gauti čia, vietoje. Džiaugiuosi, 
kad Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro bei Anykščių 
ligoninės medikų per mokymus 
buvo pilnos salės, įstaigų vado-
vai taip pat buvo kartu. Taip pat 
žinių turi ir socialiniai darbuo-
tojai, jie dirba su žmonėmis, su 
rajono gyventojais, jie geba atpa-
žinti, jie žino, kaip reaguoti ir per 
supervizijas girdėjome apie labai 
puikų sėkmės atvejį, istoriją apie 
tai, kaip feisbuke buvo atpažintas 
žmogus, kuris ruošėsi savižudy-
bei ir kaip socialinė darbuotoja, 
kuri gavo signalą, profesionaliai 
sureagavo ir žmogus buvo išgel-
bėtas. Šitokios istorijos įkvepia ir 
rodo, kad tikrai ta pagalba yra“, 
– kalbėjo V. Šap.

Kreiptis pagalbos normalu, 
vienam kentėti – ne 

Paklausta apie savižudybių 
statistiką Lietuvoje, V. Šap sakė: 
„Pastaruosius kelerius metus Lie-
tuvoje savižudybių skaičius, ten-
kantis 100 tūkst. gyventojų, mažė-
ja - mažėja nuosekliai. Mes ilgus 
metus dvigubai viršijome Europos 
vidurkį, tačiau kai mes artėjome 
prie Europos vidurkio, Europa pa-
bėgo nuo mūsų – tai reiškia, kad 
jeigu Lietuvoje buvo 30 atvejų 
100 tūkst. gyventojų, Europoje 
buvo 15. Tai dabar Europoje yra 
10, Lietuvoje - 24. Mažėjimas 
yra ir mes sakome, kad jis yra per 
mažas, per menkas, jis turėtų būti 
spartesnis ir šiuo metu Sveikatos 
apsaugos ministerijoje yra rengia-
mas priemonių planas, kaip dar 
aktyviau įgyvendinti tas idėjas, 
kurios yra kilusios ir iš praktikų, 
ir iš ekspertų. Aš manau, kad tas 
mažėjimas nesustos, ir labai tikiu, 
kad jis bus dar greitesnis“.

Suskaudus bet kurią fizinio 
kūno vietą, mes drąsiai kreipia-
mės į specialistus, aktyviai ieš-
kome pagalbos, gydomės. Tačiau 
rūpestis psichologine sveikata 
dar yra šiek tiek tabu. „Mažėja 
stigmų ir baimių – tai akivaizdu, 
tačiau jų dar yra. Todėl aš labai 
raginu savo kolegas psichologus 
išeiti iš kabinetų, eiti į žmones, į 
bendruomenes, į susitikimus, aiš-
kinti, kad mes esame lygiai tokie 
pat kaip jūs, kad nereikia psicho-
logų bijoti. Ir mes einame su tokiu 
šūkiu, kad kreiptis pagalbos yra 
normalu, o kentėti užsidarius vie-
nam yra nenormalu. Iki šiol buvo 
atvirkščiai – buvo galvojama, kad 
aš turiu pats viską ištverti, pats su-
sitvarkyti, o jeigu eisiu pas speci-
alistą, tai kaip ir nenormalu. Taigi, 
požiūris keičiasi ir mes tuo labai 
džiaugiamės“, – kalbėjo V. Šap.

Savižudžių „portretai“

Pasak pašnekovės, Lietuvoje 
daugelį metų savižudžio portretą 
buvo įprasta apibūdinti taip – tai 
asmuo, 44-55 metų vyras, dažniau 
gyvenantis kaimo vietovėje, daž-
niau neturintis darbo... „Tačiau 
mes matome kai kurių tendencijų, 
kad savivaldybėse, kuriose veikia 
reagavimo į savižudybės grėsmę 
modeliai, šis portretas keičia-
si. Tačiau aiškėja faktas, kad vis 
dėlto yra nemaža senyvo amžiaus 
žmonių savižudybių, ir mes gali-
me daryti prielaidą, bet tai yra tik 
prielaida, kad anksčiau tos savižu-
dybės buvo tiesiog paslėptos. Ne-
manome, jog dažniau žudosi  se-
nyvo amžiaus žmonės, bet iš tiesų 
aš šiuo metu baigiu su kolegomis 
iš Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto tyrimą: mes pasikal-
bėjome su 150 nusižudžiusiųjų 
artimaisiais ir mūsų tyrimo metu 
atsirado ne vienas, kuris skambino 
ir sakė, jog norėtų dalyvauti tyri-
me, nes jo artimasis nusižudė, bet 
jo mirties priežastis mirties liudiji-
me yra ne savižudybė. Taigi, savi-
žudžio paveikslas gali keistis, nes 
Europoje dažniau žudosi  senyvi 
žmonės, tačiau aš manau, kad net 
ir jaunimo pas mus yra per daug – 
per metus mes netenkame vienos 
klasės moksleivių“. 

Kita vertus, viešnia iš JAV 
ambasados pasidalijo šios šalies 
aktualijomis: „JAV savižudžių 
skaičius didėja. Tai priklauso nuo 
valstijos, bet savižudžis, panašiai 
kaip ir Lietuvoje, tai žmogus, gy-
venantis mažame miestelyje, kur 
mažiau galimybių, darbo, bet aš 
manau, kad vis dėlto savižudybę, 
kaip išeitį, labiau renkasi jauni 
žmonės – tai šioks toks skirtumas 
nuo Lietuvos. Psichinė sveikata 
vis dar yra iššūkis: apie tai nėra la-
bai daug kalbama, nėra labai daug 
pagalbos. JAV sveikatos apsauga 
yra labai brangi, o psichinės svei-
katos gydymas nėra dengiamas iš 
sveikatos draudimo lėšų - jeigu 
nori kreiptis į specialistą, turi mo-
kėti iš savo kišenės. Žmonės dar 
dažnai nemato prasmės kreiptis į 
psichikos sveikatos specialistus, 
ypač vyrai – jeigu tu eini pas psi-
chologą, esi silpnas, jeigu kalbi 
apie savo problemas - esi silpnas. 
Iš to kyla piktnaudžiavimas alko-
holiu, narkotikais“.

Pirmoji pagalba – išgirsti 
žmogų 

„Moksliniai tyrimai rodo, kad 
8 iš 10 žmonių, kurie galvoja apie 
savižudybę, labai aiškiai apie tai 
šneka. Pirmiausia, ką mes turėtume 
daryti, tai išgirsti, ką žmogus šne-
ka. Tik priėmę tai rimtai, mes ga-
lėsime padėti... Taip pat yra netie-
sioginiai ženklai – žmogus pradeda 
kalbėti apie gyvenimo beprasmy-
bę, jis sako, jog prastai miega, kad 
sutriko jo apetitas, kad yra prastos 
nuotaikos, kad jis jaučia beprasmy-
bę. Jis atitolsta nuo savo draugų, 
giminaičių, kolegų, dažniau būna 
vienas. Gali būti, jog pradeda rizi-
kingai elgtis – rizikingai vairuoti, 
vartoti daugiau alkoholio, žmogus 
tampa jautresnis, impulsyvesnis, 
neretai įsivelia į įvairius konflik-
tus, turi problemų su teisėsauga. 
Tačiau tiesioginis ir labai dažnas 
ženklas, kai žmogus aiškiai sako: 
„aš nebenoriu gyventi, aš nusižu-
dysiu“. Bet didžioji problema yra 
tai, kad iki šiol mūsų reakcija buvo 
labai neteisinga: „nekalbėk nesą-
monių, viskas bus gerai, susiimk, 
sustiprėk, tau nėra taip blogai – 
kitiems kur kas blogiau“. Vienas 
iš daugelio mitų, skelbiančių, kad 
jeigu žmogus garsiai pasako, kad 
jis ketina nusižudyti, tai tikrai to 
nepadarys. Paprastai savižudybė 
yra procesas, kuris gali trukti ir tris 
mėnesius, ir trisdešimt metų, nes 
atimti sau gyvybę yra labai sun-
ku“, – teigė psichologė V. Šap.

Svarbiausia – pagalbos tęsti-
numas 

„Kadangi JAV psichologų pa-
slaugos yra brangios, ten daugiau 
praktikuojamos savipagalbos gru-
pės. Lietuvoje ši niša labai neuž-
pildyta, mes raginame, kad Lie-
tuvoje kuo daugiau savipagalbos 
grupių galėtų burtis, kad žmonės 
galėtų gauti pagalbą. Mes supran-
tame, kad kuo daugiau pagalbos 
būdų pasiūlysime, tuo didesnė ti-
kimybė, kad žmogus atras tą, ku-
rio reikia. Psichologai yra gerai, 
kartais reikia gydytojo psichiatro, 
bet ir savipagalbos grupės yra la-
bai veiksminga pagalba. 

Savipagalbos grupės esmė ta, 
kad kiekvienas žmogus turi vi-
duje resursų, jis turi vidinių galių 
įveikti sunkumus. Tačiau kai jis 
ilgai kenčia, tie resursai yra tarsi 
užslopinami ir jam yra labai svar-
bu, kai jis būna su kitais žmonė-
mis, kurie turi analogiškų sunku-
mų, išgirsti juos, atrasti dalelę tos 
stiprybės. Būdamas savipagalbos 
grupėje, žmogus gali tuos resur-
sus iškelti į paviršių, prisiminti, 
kad juos turi, ir juos panaudoti, 
pradėti suvokti, kad ne kas kitas 
išspręs problemą, o tik jis pats“.

Psichologė V. Šap taip pat kal-
bėjo, kad savižudybių preven-
cijoje labai svarbu tęstinumas: 
„Ligoninė nuo savižudybės ne-
išgydo. Žmogus grįžta į tą pačią 
erdvę, jis sulaukia daugiau dė-
mesio, jo problemos tarsi tampa 
viešos, dar labiau išdidėja, todėl 
labai svarbu, kad grįžus atgal į 
įprastą gyvenimą būtų psicholo-
ginės pagalbos tęstinumas“.

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (kart.).
07:00 Šventadienio 
mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pa-
sakos .
10:00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Žemė. Mūsų pla-
netos prigimtis.
12:55. Didžioji Britanija 
iš paukščio skrydžio.
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detek-
tyvai. 
16:35 Pasaulio puodai. 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Pradėti gyveni-
mą iš naujo. N-7.
00:10 Vasara vasarį 
N-14. 

06:50 , ,Ponas Bynas” 
(k) . 
07:15 , ,Saugokis  meš -
k inų” .
07:45 , ,Ogis  i r  tarako -
nai ” .
08:05 , ,Žmogus-voras” .
08:35 , ,Tomo i r  Džer io 
pasakos” .
09:00 Sveikatos namai . 
N-7. 
09:55 , ,Ant  bangos“ . 
11:30 , ,E isas Ventura. 
Namin ių gyvūnėl ių  detek -
tyvas“  N-7. 
13:10 , ,Zatura.  Nuotyk ia i 
kosmose“ . 
15:15 , ,Tur i  mylėt i  šunis“ 
N-7. 
17:20 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
19:30 L ie tuvos balsas. 
22:50, ,  Iš t roškę gre ič io“ 
N14. 
01:20, ,  Paskut in is  samu -
ra jus“  N14. 

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 ,,Bakuganas. Kovos 
planeta“ N-7
07:30 ,,Aladinas“.
08:00 ,,I lgo plauko isto-
r i ja“.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 ,,Mulan“ N-7
13:45 ,,Druska brangesnė 
už auksą“.
15:35 ,,Nuleist periskopą!“ 

N-7
17:25 ,,Įrodytas nekaltu-
mas“ N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas. 
Orai.
19:30 ,,Dantukų fėja“ N-7
21:40 ,,Knygų klubas“ 
N-14
23:45 ,,Džoja“. N-7

06:30 Tarptaut inis gal iūnų 
turnyras (k). 
07:30 , ,Muchtaro sugrįž i-
mas“ (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos gal iūnų 
čempionato f inalas. 
10:00 , ,Varom!” N-7. 
10:30 , ,Jei  statytume 
šiandien”.
11:35 , ,Negyvenamose 
salose su Beru Gri lsu”.
12:45 , ,Pragaro viešbut is” 
N-7. 
13:45 , ,Vanity Fair. 
Vis iškai  s laptai”  N-7. 
14:45 , ,Muchtaro sugrįž i-
mas. “  N-7. 
15:45 , ,Nusikal t imų tyrė-
ja i ”  N-7. 
17:00 , ,Juventus“ - 
, ,Žalgir is“ . 
19:30,,  Aukštas blondinas 
juodu batu“ N-7. 
21:25 , ,Narkot ikų prekei-
viai”  N14. 
22:35 , ,Antr in inkas” N14. 
23:50 , ,Tamsos pakraš-
tys“ (k) N14. 

06:10 , ,Akloj i “ .
07:40 , ,Pasisvėrę i r  la i-
mingi“ .  (k) 

08:40 Daktaras Ozas. 
N-7. 
09:40 , ,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
11:00 Gordono Ramzio 
vir tuvės pamokos.
12:00 Anos Olson recep-
ta i .
12:30 , ,Džinas. 
Nepažintoj i  I ta l i ja“ .
13:00 Sveikinimai. 
15:45 , ,Širdele mano“ 
N-7. 
17:45 , ,Uždrausto miesto 
intr igos“ N-7. 
18:50 , ,Akloj i “ .
19:50 , ,Būrėja“.(k) 
21:00 SNOBO KINAS. 
, ,Mai lso kel ias“ N14. 
23:05 Brangi Eleonora  
N-7. 
00:55 , ,Didesni purslai“ 
(k)  N14. Fiennes.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Kauno „Hanza d ie -
nos 2019“ .  (kar t . ) .
06:50 Mano tėv iškė. 
(kar t . ) .
07:05 Mes nugalė jom. 
(kar t . ) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08:00 Kel ias. 
08:30.  Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
10:00 Atsp indž ia i .
10:30 L ie tuva mūsų lū -
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 L in i ja .  Spalva. 
Forma. 

12:30 Mokslo sr iuba. 
13:00 Br i l iant in is  teno -
ras. 
14:00 Šventadienio min -
tys . 
14:30 Euromaxx. 
15:00 St i l ius .
16:00 „Dainų daine lė 
2020“ . 
17:30 Veranda. .
17:55 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų mieste l ia i . 
19:45 Frenki  Dre ik  pa -
s laptys  N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i . 
21:00 Legendos. 
22:00 (NIKO) koncer tas 
„Kosmosas“ . 
23:15.  Miražas N-7. 
(kar t . ) .
01:05 Pradėt i  gyvenimą 
iš  naujo.  N-7.  (kar t . ) .

06:30 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“  (kar t . )  N-7
07:30 , ,Jukono vyra i “ 
(kar t . )  N-7
08:30 , ,S impsonai ” 
(kar t . )  N-7
09:00 , ,Gyvūnų mani ja“ .
09:30 , ,Vienam gale ka -
blys“ .
10:00 , ,Praei t ies žval -
gas“  N-7
10:30 Juoking iaus i 
Amer ikos namų vaizdel ia i 
N-7
11:00 , ,Prakeik t i  I I “  N-7
12:00 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“  N-7
13:00 , ,Vandenyno ka -
r ia i “  N-7
14:00 , , Iš l ik imas“  N-7

15:00 Ledo ke l ias N-7
16:00 , ,Jukono vyra i “  N-7
17:00 , ,Sandėl ių  kara i “ 
N-7
18:00 , ,Vienas“  N-7
19:00 Amer ikos ta lenta i . 
21:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
22:00 NBA Act ion 2020.
22:30 Los Andželo 
„Lakers”– Los Andželo 
„Cl ippers“ .

06 .59  P rog rama .
07 .00  „G lucha r i ovas “ . 
N -7 .
08 .00  Nau ja  d iena . 
08 .30  Ka imo  akademi ja . 
09 .00  La i kyk i t ės  t en  su 
And r i um i  Tap inu .  N -7 .
10 .00  Š iand ien  k imba . 
11 .00  Moks lo  r i tmu . 
11 .20  Mažos  Mūsų 
Pe rga lės . .
11 .30  K repš in io  pasau -
l y j e .
12 .00  „Grob i s “  .
14 .00  „Dva ro  rūma i ”  N -7
15 .00  La i kyk i t ės  t en . 
16 .00  Ž in ios .Ora i .
16 .30  „24 /7 “ .  Sava i t ės 
ak tua l i j ų  ana l i zė  i r  ko -
menta ra i .
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  „Vy rų  šešė l y j e “  .
19 .00  „Tu  es i  mano “ 
N -7 .
20 .00  Ž in ios .Ora i .
20 .30  Oponen ta i . 
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  „Tu  es i  mano “ 
N -7 .

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Naujasis popiežius 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).

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

10:00 ,,Rozenheimo polici-
ja“ N-7. 
11:00 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Turtuolė 
varguolė“N-7. 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės“ N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 ,,Pagirios Tailande“ 
N14. 
00:40 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:00 ,,Naujakuriai“ N-7
06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai”N-7
06:55 ,,Supermergaitės”.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“.N-7
07:55 ,,La Maistas”. (kart.)
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepa-
bėgsi“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių” N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7
18:30 TV3 žinios.Orai.

Sportas..
19:30 ,,Visi mes žmonės“.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas. Orai.
22:00 ,,Pro stiklą“ N-14
00:10 ,,Perėja“ N-14

06:55 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“ (k). 
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:50 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:50 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7.
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“. 
14:55 ,,Stoties policija“N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas“ N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“ N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“ 
21:00 ,,Tokarevas“ N14. 
22:55 ,,Aukštas blondinas 
juodu batu“ (k) N-7. 
00:45 ,,Narkotikų prekei-
viai“ (k) N14. 

06:35,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“. 
13:00 ,,Padūkėlių lenkty-

nės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:15 ,,Alisa Never“ N-7. 
15:30 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7.
18:45 ,,Paskolinta meilė“. 
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 Tikslas - vestuvės! 
N14. 
22:45 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:40 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 „Bolero – Extended“. 
(kart.).
07:05 Kultūros diena 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
08:40 Muzikinis intarpas 
(kart.).
08:50 Greiti ir smalsūs 
(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 Savaitė. (kart.).

14:00 A. Latėnas skaito 
Antano Strazdo eiles. 
14:15 „Dainų dainelė 
2020“. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:15 Smurfai.
16:40 Greiti ir smalsūs.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:20 Nenuspėjama 
Šiaurės Korėja. 
20:15 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Prieš audrą 1. N-14. 
23:30 Veranda. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ N-7
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7
09:00 Autopilotas. (kart.)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ . N-7
11:30  Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
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.Orai.

21:00 ,,Tobulos kopijos“ 
N-14
23:05 ,,Nusileidimas 2“ S
01:00 ,,Užkandinė ant ratų“ 
N-14 (kart.)

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas”. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas”.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 Lietuvos kriminalis 
žemėlapis. 
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
Informacinė publicistinė 
laida.
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos kriminalis 
žemėlapis. 



2020 m. kovo 7 d.

antradienis 2020 03 10

trečiadienis 2020 03 11

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 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo policija“ 
N-7. 

11:00 ,,Paveldėtoja 3“ (k). 
N-7.
11:50 ,,Monikai reikia meilės“ 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“. 
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai..
22:30 ,,Kapų plėšikė Lara 
Kroft“ N-7. 
00:50 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“  N-7
07:55 ,,Visi mes žmonės“ 
(kart.)
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios.Orai..
16:30 TV PagalbaN-7
18:30 TV3 žinios.Sportas. 
Orai.
19:30 Prieš srovę N-7
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.

22:00 ,,Drugelis“ N-14
00:45 ,,Makgaiveris“ N-14

06:55 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k). 
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:50 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
14:55 ,,Stoties policija“ N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas“ N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“ N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom“.
21:00 ,,Miesto teisingumas“ 
N14. 
23:00 ,,Tokarevas (k) N14. 
00:55 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:15 ,,Alisa Never“ N-7. 

15:30 ,,Kandisė Renuar“ 
(k) N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo“. 
N-14. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
01:05 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 „Čia kinas“. (kart.).
08:50 Greiti ir smalsūs 
(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. N-7. 
(kart.).
14:55 Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:15 Smurfai.
16:40 Greiti ir smalsūs.

17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:25 Kultūros savanoriai. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Aštuntfinalis. Panevėžio 
„Lietkabelis“– Saragosos 
„Casademont“. 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
21:30 Genijus. Einšteinas 
N-14. 
23:05 Stambiu planu. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“  
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ (kart.) N-7
09:00 ,,Praeities žvalgas“  
(kart.) N-7
09:30  Kulinarijos meistras
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 ,,Simpsonai“  (kart.) 
N-7
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“  
(kart.) N-7
14:30  Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“ N-7
17:30 ,,Filologyno berniu-
kai“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Svotai“ N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ . N-7
20:30  Žinios. Orai.
21:00 ,,Farai“ N-7

21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. ,,Valencia CF – 
,,Atalanta BC“.
23:55 ,,Gelbėtojai“ N-7
01:00 ,,24 valandos. 
Palikimas“ N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas” .
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Istori jos detektyvai. 
(kart.).
06:55 Daiktų istori jos. 
(kart.). 
07:50 Vakaras su Edita. 
08:45 Šventinis koncertas.
09:15 Gražiausios poetų 
dainos Kovo 11-ajai.
10:45 Mes nugalėjom. 
11:15 „Kovo 11-ajai – 30“. 
12:00 Tri jų Balt i jos vals-
tybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija. 
12:30 Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos 
kuopos ir Lietuvos, Esti jos 
ir Latvi jos karinių orkestrų 
iški lmingas paradas nuo 
Nepriklausomybės aikštės 
iki Katedros aikštės. 
12:40 Eitynės 
„Nepriklausomybės at-
kūrimo kelias“ Gedimino 
prospektu. 
13:00 Šv. Mišių t iesioginė 
transliaci ja iš Vilniaus 
arkikatedros.
14:45 Misi ja Sibiras’19. 
15:40 Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 
16:10 Vanago portretas. 
N-7.
17:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Elė ir Daktaras. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

20:58 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Mes nugalėjom. 
21:30 Švent inis koncer-
tas.
22:50 Spec. žvėrynas. 
00:25 Lietuva pr ieš 30 
metų i r  dabar.  (kart . ) .

06:20 , ,Ponas Bynas“ (k).
06:45 , ,Sujudimas džiun-
glėse“.
08:25 , ,Meškiukas 
Padingtonas“.
10:15 , ,Svečiai  palėpėje“.
12:00 , ,Paskut inis Oro 
valdovas. Ango legenda“ 
N-7. 
14:05 , ,Marl is i r  aš“ N-7. 
16:25 , ,Ponas i r  ponia 
gangster iai“  N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.
Orai .
19:30 Laisvei  -  30. 
22:30 , ,Sibiras“ N14. 
00:40 , ,Stal ino mirt is“ 
N14. 

06:05 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7
06:35 ,,Supermergaitės“.
07:05 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:35 ,,Sparkas. Kosminė 
istorija“ N-7
09:20 ,,Sparnai. Ugnies 
tramdytojai“ N-7 (kart.)
11:00 ,,Paryžiaus katedros 
kuprius“ N-7
12:50 ,,Aukštyn“.
14:40 ,,G būrys“ N-7
16:30 ,,Bibliotekininkas. 
Likimo ieties beieškant“  
N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.

Orai.
19:30 ,,Lietuvos garbė 
2020“.
22:00 ,,Bruklinas“ N-7
22:25 Vikinglotto. 
22:30 ,,Bruklinas“ N-7
00:15 ,,Perėja“ N-14

06:45 , ,Je i  s ta ty tume 
š iandien“  (k) .
08:50 , ,Kalnai .  Pasaul is 
v i rš  debesų“ .
12:10 , ,Put inas i r  maf i -
ja “ . 
13:20 , ,Nuostabie j i  lūze -
r ia i “  N-7. 
14:55 , ,Mažyl is “  N-7. 
16:50 , ,Kvai l ių  auksas“ 
N-7. 
19:10 Operac i ja  , ,Del ta 
farsas“  N-7. 
21:00 , ,Pagauk,  je i  ga l i “ 
N14. 
23:50 , ,Ty los kodeksas“ 
N14. 

06:35 , ,Tėvas Mot ie jus“ 
N-7. 
07:50 “Neklausk mei lės 
vardo“ . 
08:50 , ,Mei lės sparnai “ .
09:50 , ,Ak lo j i “ .
12:00 , ,Tik  tu  i r  aš“ .
13:00 , ,Padūkėl ių  lenk -
tynės“ .
13:30 , ,Ting in ių  mieste -
l i s “ .
13:55 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .
14:15 , ,A l isa Never“  N-7. 
15:30 , ,Kandisė Renuar“ 
(k)  N-7. 
16:40 , ,Būk su manim“ 

N-7.  2010 m. 
17:40 , ,Bal ta  -  mei lės 
spalva“  N-7. 
18:45 , ,Paskol in ta mei -
lė “ .
19:50 , ,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00, ,Kapi tonė Mar lo . “ 
N-14. 
23:05 , ,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:55 , ,Senojo Ti l to  pa -
s lapt is“ .

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Menora.  (kar t . ) .
06:30 Kr ikšč ion io žodis . 
(kar t . ) .
06:45 Pr is ikė l imo l iudyto -
ja i .  (kar t . ) .
07:00 Kul tūros sa -
vanor ia i .  Just inas 
Marc inkev ič ius.  (kar t . ) .
07:35 Eugeni jos 
Šimkūnai tės 100-mečiu i . 
Ž in iuonė. 
07:50 Rasos lašel ia i 
2019. 
09:50 Al fonsas 
Svar inskas. 
10:45 Uosis  iš 
Dievogalos. 
11:40 Žemai tė .  Trys 
Myl imos. 
13:45 L ie tuvos 
Respubl ikos Prez identa i . 
15:15 Koncer tas 
„Giedr ius sveč iuose pas 
Juozą“ . 
17:00 L i tuanie,  mano 
la isve.  N-7.
18:05 Mes nugalė jom. 
18:30 Emi l i ja  iš  La isvės 
a lė jos.  N-7.

20:30 Panorama. 
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Akto „Dėl  L ie tuvos 
nepr ik lausomos va ls ty -
bės ats tatymo“ pr iėmi -
mas.
21:45 Kapas 27/3. 
Vanago sugr įž imas. 
22:35 Mis i ja  S ib i ras ’19. 
(kar t . ) .
23:30 Proto dž iunglės. 
(kar t . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:15 Dabar  pasauly je . 

06:30 , ,CSI  kr iminal is ta i “  
(kar t . )  N-7
07:30 , ,Kobra 11“  (kar t . ) 
N-7
08:30 , ,Paskut in is  iš 
Magik ianų“   (kar t . )  N-7
09:00 , ,Vienam gale ka -
blys“   (kar t . )
09:30  Kul inar i jos meis -
t ras.
10:30 , ,S impsonai “  N-7
11:30  Amer ikos ta lenta i . 
(kar t . )
13:30 , ,Vedęs i r  tur i  va i -
kų“  (kar t . )  N-7
14:30  Telev i t r ina.
15:00 , ,Kobra 11“  N-7
16:00 , ,CSI  kr iminal is ta i “ 
N-7
17:00 , ,F i lo logyno ber -
niukai “  N-7
18:00 , ,Vedęs i r  tur i  va i -
kų“  N-7
19:00 , ,Svota i “  N-7
20:00 , ,Paskut in is  iš 
Magik ianų“   N-7
21:00 , ,Fara i “  N-7
21:45 UEFA čempio -
nų lygos rungtynės. 

, ,Par is  Saint -Germain“  – 
, ,Boruss ia Dor tmund“ .
23:55 , ,Gelbėto ja i “  N-7
01:00 , ,24 va landos. 
Pal ik imas“   N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja d iena. 
07.00 „Par t izanų ke l ia is” 
(1-6) . 
10.00 Skyrybos. 
11.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.
11.30 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
12.30 „Vaika i  iš  Amer ikos 
v iešbučio“ . 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
15.00 Laikyk i tės ten. 
16.00 Repor ter is . 
16.23 Spor tas.
16.30 L ie tuva t ies iog ia i . 
16.58 Ora i .
17.00 „Pi rmin inko d i -
plomat i ja .  Atkur tos ios 
L ie tuvos ke l ias“ .
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i .
18.30 Laikyk i tės ten. 
19.30 Del f i  dėmesio cen -
t re . 
20.00 Repor ter is . 
20.20 Spor tas.Ora i .
20.30 L ie tuva t ies iog ia i . 
21.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i .
23.00 „Vaika i  iš  Amer ikos 
v iešbučio“ . 
01.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.
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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 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas 
(Kommissar Rex). N-7. 
(kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo policija“ 
N-7. 

11:00 ,,Paveldėtoja 3“  (k). 
N-7..
11:50 ,,Monikai reikia meilės“ 
(k) N-7. 
12:20 ,,Būrėja“. 
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Užsienietis“ N-14..
00:40 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:55  Prieš srovę N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas. 
Orai.
19:22 “TV3 sportas”. 2020. 
1 s.
19:30 ,,Farai“ . N-7
20:30 ,,Prakeikti II“. N-7
21:00 ,,TV3 vakaro žinios.
Sportas. Orai.

22:00 ,,Organų vagys“ N-14
00:10 ,,Perėja“ N-14

06:35 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:30 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k). 
08:30 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:30 ,,Pėdsakas“ (k) (Sled). 
N-7. 
10:20 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:25 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:25 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:25 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“.
14:55 ,,Stoties policija“ N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas“ N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“ N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“ 
21:00 ,,Kaip žaibo trenksmas“ 
N14. 
23:20 ,,Pagauk, jei gali“ (k) 
N14. 
01:55 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“ 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“. 
12:00 ,,Tik tu ir aš“. 
13:00 ,,Padūkėlių lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:15 ,,Alisa Never“ N-7. 
15:30 ,,Kandisė Renuar“ (k) 

N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00,,Komisarė Nora Vais“. 
N-14..
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:50 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
06:45 A. Latėnas skaito 
Antano Strazdo eiles. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Proto džiunglės. 
(kart.).
08:50 Greiti ir smalsūs 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Kapas 27/3. Vanago 
sugrįžimas. (kart.).
14:55 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos. 

16:15 Smurfai.
16:40 Greiti ir smalsūs. 
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:20 Gandhis. Žmogus, 
tapęs simboliu.
20:15 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.
21:33 Elito kinas. Paskutinė 
Leanderio kelionė N-7. 
23:20 „Čia kinas“. (kart.).
23:45 A. Latėnas skaito 
Antano Strazdo eiles. 1988 
m. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“  
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“  (kart.) 
N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ (kart.) N-7
09:00  Gyvūnų manija .
09:30  Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30  Amerikos talentai. 
(kart.)
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“  
(kart.) N-7
14:30  Televitrina. 
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Filologyno berniu-
kai“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Svotai“ N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 

Magikianų“ . N-7
20:30  Žinios.Orai.
21:00 ,,Dievo šarvai“ N-14
22:50 ,,Gelbėtojai“ N-7
00:55 ,,24 valandos. 
Palikimas“ N-14

 
05.59 Programa.
06.00 „Pirmininko diploma-
tija. Atkurtosios Lietuvos 
kelias“.
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Oponentai. 
14.30 TV parduotuvė.
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas”.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Nepažintas meras. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas.Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Programišiai N-14.
01:00 Didis grožis N-14. 

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
06:35 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo policija“ 
N-7. 

11:00 ,,Paveldėtoja 3“ (k). 
N-7
11:50 ,,Monikai reikia meilės“ 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 ,,Nuostabioji moteris“ 
N-7. 
23:50 ,,Išnykimas“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“. 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:55 ,,Farai“  (kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ . 
N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00  TV3 žinios. Orai.
16:30  TV Pagalba N-7
17:55  Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios. Sportas. 
Orai.
19:30 ,,Žuviukas Nemo“ N-7
21:25 ,,Žmogus – skruzdė“ 
N-7
23:50 ,,Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas“ N-7

06:30 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:25 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k).
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:50 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
14:55 ,,Stoties policija“ N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas“ N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“ N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
19:30 ,,Amerikietiškos imty-
nės“ N-7. 
21:30 ,,Leidimas žudyti“  
N14. 
23:25 ,,Kaip žaibo trenks-
mas“ (k) N14. 
01:35 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“. 
12:00 ,,Tik tu ir aš“. 
13:00 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:15 ,,Alisa Never“ N-7. 
15:30 ,,Kandisė Renuar“(k) 
N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 

17:40 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“. 
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Fargo“ N14. 
23:30 ,,Paryžiaus paslaptys“ 
N14. 
01:15 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. 
(kart.).
08:50 Greiti ir smalsūs 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
(kart.).
13:05 Legendos. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7. 
(kart.).
14:45 Žiniuonė. (kart.).
14:55 Gandhis. Žmogus, 
tapęs simboliu (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos 
16:15 Smurfai.
16:40 Greiti ir smalsūs. 

17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:20 Napoleonas 
Kitkauskas. Kertiniai akme-
nys. 
20:15 Mano tėviškė. Sofija 
ir Marija Ivanauskaitės. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kabirijos naktys 
N-14.
23:20 Grupės „Skamp“ 20-
mečio koncertas.
01:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“  
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“  (kart.) N-7
09:00 , Statybų gidas. 
(kart.)
09:30  Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai. 
(kart.)
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“  
(kart.) N-7
14:30  Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Filologyno berniu-
kai“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Svotai“ N-7
21:00 Žinios. Sportas. Orai.
22:00 ,,Paskutinė tvirtovė“ 
. N-14

00:10 Eurolygos rungtynės. 
Barselonos ,,FC Barcelona“ 
– Kauno ,,Žalgiris“.

05.59 Programa.
06.00 Oponenta i . 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Gre i t i  p ie tūs. 
09.00 „Gluchar iovas“ 
N-7.
10.00 „Ragana“  N-7.
11.00 L ie tuvos kr iminal is 
žemėlapis . 
11.30 „Net ikėtas te is in -
gumas” . 
12.30 „Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja“  N-7.
13.30 Kaimo akademi ja . 
14.00 Mokslo r i tmu. 
14.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
14.30 TV parduotuvė.
15.00 „Ragana“  N-7.
16.00 Repor ter is . 
16.48 Spor tas.Ora i .
17.00 „Net ikėtas te is in -
gumas” . 
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i .
18.30 „Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja“  N-7.
19.30 Nauja d iena. 
20.00 Repor ter is . 
20.48 Spor tas.Ora i .
21.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.
21.30 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i .
23.00 Bušido r ingas. N-7.
23.30 Vantos lapas.  N-7.
00.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.



2020 m. kovo 7 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 03 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
07:00 Proto džiunglės. 
(kart . ) .
07:30 Hanibalo lobio me-
džioklė.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Afr ikos stebuklai . 
12:55 Portugal i jos lauki-
nės gamtos įdomybės.
13:50 Džesika Flečer N-7. 
15:28 Loter i ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Langas į  valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“ i r  „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Dainuok su manim. 
23:10 Vaikų daržel io pol i-
cininkas.
01:00 Programišiai  N-14. 
(kart . ) .

06:50 , ,Ponas Bynas“ 
(k) .
07:15 , ,Saugokis  meš -
k inų“ .
07:40 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .
08:00 , ,Žmogus-voras“ .
08:25 , ,Tomo i r  Džer io 

pasakos“ .
08:55 , ,Beprot iškos me -
lod i jos“ .
09:20 , ,Bro l ia i  meškina i . 
Į  pagalbą! “ 
11:15 , ,Ko nor i  merg ina“ 
N-7. 
13:25 , ,Pr incesė Enė“ .
15:45 , ,Šokis  h ip-hopo 
r i tmu“  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
19:30 , ,Vėžl iuka i  n in -
dzės“  N-7. 
21:45 , ,B jaur i  t iesa“  N14. 
23:40 , , In terv iu  su d ik ta -
tor iumi“  S. 

06:30 , , I lgo plauko istor i-
ja“   (kart . )
07:00 , ,Bakuganas. 
Kovos planeta“ N-7
07:30 , ,Aladinas“. 
08:00 , , lgo plauko isto-
r i ja“ .
08:30 , ,Vir tuvės istor i jos“.
09:00 , ,Gardu Gardu“.
10:00 , ,Tėvų daržel is“ .
10:30  Būk sveikas.
11:00  Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Mano pinigai .
12:00 , ,Sar i la.  Prarastoj i 
žemė“ N-7
13:40 , ,Terner is i r  Hučas“ 
N-7
15:40 , ,Havajai  5.0“.  N-7
16:45  Ekstrasensų mū-
šis.  N-7
18:30 TV3 žinios. 
Sportas. Orai .
19:25 Eurojackpot.

19:30 , ,Uošvių nepasi-
r inksi“ .  N-7
21:00 , ,Šventasis“.  N-14
23:00 , ,J i  – šnipė“ N-14
01:25 , ,Organų vagys“ 
N-14 (kart . )

06:30 , ,Pr ič iupom!“ (k). 
07:30 , ,Muchtaro sugrįž i-
mas“ N-7. 
08:30 “Pr ič iupom!“ (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 , ,Varom!“ N-7. 
10:30 , ,Jei  statytume 
šiandien“. 
11:35 , ,Negyvenamose 
salose su Beru Gri lsu“ 
N-7. 
12:45 , ,Pragaro viešbut is“ 
N-7. 
13:45 , ,Vanity Fair. 
Vis iškai  s laptai“  N-7. 
14:45 , ,Muchtaro sugrįž i-
mas“ N-7. 
15:45 , ,Nusikal t imų tyrė-
ja i “  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. , ,Sintek-
Dzūki ja“ -  , ,Rytas“. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai . 
22:10 , ,Kruvinas deiman-
tas“ N14. 
01:00 , ,Penktadienis,  13-
oj i “N14. 

06 :10  , ,Ak lo j i “  ( k ) .
07 :40  , ,Pas i svė rę  i r  l a i -
ming i “ .
08 :40  , ,Dak ta ras  Ozas “ 
N -7 . 
09 :40  , ,Tėvas  Mo t i e j us “ 

N -7 . 
11 :00  , ,Anos  O lson  re -
cep ta i “ . 
12 :00  , ,Dže imo  k las i k i -
n ia i  še imos  pa t i eka la i “ . 
13 :00  , ,Ak lo j i “ .  ( k ) . 
14 :45  Sve i ka tos  nama i 
( k ) .  N -7 . 
15 :45  , ,Š i rde le 
mano“N-7 . 
17 :45  , ,Užd raus to  m ies -
t o  i n t r i gos “  N -7 . 
18 :50  , ,Ak lo j i “ . 
19 :50  , ,Bū rė ja “  ( k ) . 
21 :00  , ,V ien i šas  v i l kas “ 
N14 . 
23 :10  , ,Ka l i f o rn i j os  sva -
j o s “  N -7 . 
01 :30  , ,Pa ryž iaus  pa -
s lap t ys “ .  N14 . 

 PLIUS
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im  ga ro ! 
( ka r t . ) .
07 :30  Auks in i s  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  La i k i nos ios  sos t i -
nės  fenomenas . 
09 :30  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os .
09 :50  Muz i k i n i s  i n ta r -
pas .
10 :00  „Č ia  k i nas “ . 
10 :30  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama . 
11 :00  V i l n i aus  a lbumas . 
11 :30  V i l n i aus  sąs iuv i -
n i s . 
12 :00  Tremb i ta . 
12 :30  Rusų  ga tvė . 
13 :00  ARTS21 . 
13 :30  Mūsų  gyvūna i . 
14 :00  „Du  ba l sa i  –  v i ena 

š i r d i s “ . 
16 :00  B randūs  poka l -
b ia i . 
16 :30  P ro to  dž iung lės . 
17 :00  K lausk i t e  dak ta ro .
18 :00  S tamb iu  p lanu . 
18 :55  Pasau l i o  t e i suo -
l i a i . 
19 :45  F renk i  D re i k  pa -
s lap t ys  N -7 . 
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  Lemt inga  dv i kova 
N-14 . 
22 :35  f  „M idsummer 
V i l n i us  2018 “ .
23 :25  E lė  i r  Dak ta ras . 
00 :15  Daba r  pasau l y j e . 

06 :30  , ,Sk i l us ios  kauko -
l ė s  i ššūk i s “ .  ( ka r t . )  N -7
07 :30   Jukono  vy ra i 
( ka r t . )  N -7
08 :30  , ,S impsona i “  
( ka r t . )  N -7
09 :00   V ienam ga le  ka -
b l ys .  ( ka r t . )
09 :30   S ta t ybų  g idas .
10 :00   Au top i l o tas . 
10 :30   L i e tuvos  mokyk lų 
ža idynės .
11 :00  , ,P rake i k t i  I I “  . 
N-7
12 :00  , ,Sk i l us ios  kauko -
l ė s  i ššūk i s “  N -7
13 :00  , ,Vandenyno  ka -
r i a i “  N -7
14 :00  , , I š l i k imas “ .  N -7
15 :00   Ledo  ke l i as .  N -7
16 :00   Jukono  vy ra i . 
N-7
17 :00   Sandė l i ų  ka ra i 
N-7
18 :00  , ,V ienas “  N -7

19 :00   Amer i kos  t a l en -
t a i .
21 :00  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
22 :00  , , I ksmena i . 
Žū tbū t i n i s  mūš i s “  N -7
00 :15  , ,Tobu los  kop i j os “ 
N -14  ( ka r t . )

06 .59  P rog rama .
07 .00  „B rang io j i ,  aš  pe r -
skamb ins iu ”  N -7 .
07 .20  Vy rų  šešė l y j e . 
07 .55  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
09 .00  Buš ido  r i ngas . 
N -7 .
09 .30  K repš in io  pasau -
l y j e .
10 .00  Van tos  l apas . 
N -7 .
10 .30  Nau ja  d iena . 
11 .00  Gyven imas . 
12 .00  „De tek t yvas 
L in l i s “  N -7 .
14 .00  „Dva ro  rūma i ” 
N -7 .
15 .00  La i kyk i t ės  t en . 
16 .00  Ž in ios .Ora i .
16 .30  Moks lo  r i tmu . 
16 .50  Mažos  Mūsų 
Pe rga lės . 
17 .00  Sky rybos . 
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  „Vy rų  šešė l y j e “ .
19 .00  „Tu  es i  mano “ 
N -7 .
20 .00  Ž in ios .Ora i .
20 .30  „G lucha r i ovas “ 
N -7 .
22 .30  Ž in ios .Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  „Tu  es i  mano “ 
N -7 .

redaktorei nežinantNNN
Rajono tarybos narys vaikų lopšelio 
- darželio veiklos ataskaitoje rado 
keiksmažodį

Anykščių vaikų lopšelio - dar-
želio ,,Žilvitis“ 2019 metų veiklos 
ataskaitoje skelbiama, kad ugdymo 
procese pedagogai naudojo netradi-
cinio ugdymo priemones. Viena iš 
jų - edukaciniai robotukai „Blee-
bot“.

Pristatant šią veiklos ataskaitą 
Anykščių rajono taryboje, ,,darbie-
tis“ Ričardas Sargūnas su šypsena 
veide kalbėjo apie vieną ataskaitos 
,,atradimą“.

,,Vaikų lopšelyje - darželyje 
naudojama labai moderni priemo-
nė - edukaciniai robotukai ,,Bitė“. 
Tačiau šios priemonės užrašymas 
angliškai daugiau primena keiks-
mažodį. Ar jūs teisingai užrašėte 

,,Bitė“ robotukas? Kodėl ten po 
raidės ,,B“ yra užrašyta raidė ,,L“? 
- domėjosi R.Sargūnas.

R.Sargūnas posėdyje demons-
travo ne be reikalo skelbiantis, kad 
moka angliškai.

,,Bitė angliškai yra ,,Bee“ (by, - 
red.pastaba)“, - kolegas ir ,,Žilvi-
čio“ direktorę Virginiją Padūmienę 
mokė Anykščių rajono tarybos na-
rys.

Direktorė teisinosi, kad ,,keiks-
mažodį“ greičiausiai ataskaitoje įra-
šė tekstą koreguojantis kompiuteris. 
Nors kas ten žino, galbūt čia buvo 
savotiškas eksperimentas, skirtas 
patikrinti, ar Anykščių rajono tary-
bos nariai skaito veiklos ataskaitas.
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pastabos paraštėse

juozas RATAUTAS

RENKAME POPULIARIAUSIUS MEDIKUS

„Suokiau, suokiau (...) bus 
kita valdžia, kitai suoksiu“, - taip 
pokalbį su meru apibūdino vienos 
įstaigos vadovas, šios originalios 
frazės buvo paviešintos teismo po-
sėdžio metu dėl galimų korupcinių 
buvusio rajono vadovo veikų. 

Suokiam mes valdžiai, mums 
valdžios žmonės suokia, suokiam 
vienas kitam - taip ir gyvename 
mistinėje tikrovėje, vienas kitą 
apgaudinėdami,  blogus spren-
dimus paslėpdami ar apvilkdami 
apgaulės rūbu. 

Ne taip seniai viena partija 
socialiniuose tinkluose pavieši-
no nuotrauką, kurioje bičiuliai 
sveikina savo kolegą jubiliejinio 
gimtadienio proga. Visi sustoję 
ratu, sveikinantysis rėžia kalbą, 
stalas nukrautas gėrybėmis... 
Gražu, įspūdinga, deja, ne viskas 
tikra. Vaizdas nuotraukoje neap-
rėpia pastalės. jokie jubiliejai 

neapsieina be šampano, be tostų, 
dažnai - be padurniavimų... 
Tačiau rinkėjai turi matyti tik 
gražią kompaniją, kostiumuotus 
ir besišypsančius politikus, kurie 
neva visa širdimi pasiruošę dirbti 
ir aukotis dėl rinkėjų. O gal yra 
žmonių, kuriems įdomu, kiek kas 
išgėrė ir ar patys parėjo namo...  
O gal rinkėjams įdomesnė tikroji, 
nepapudruota ir nepagrimuota 
politikos ir politikų pusė?

O vaizdas kitoje socialinių 
tinklų nuotraukoje nuostalgiš-
kai „kabina“ širdį, nors vėlgi 
atskleidžia iškreiptą realybę. jį 
vienas komentatorius pavadi-
no: „Kiek ponų, ir kokie jie visi 
gražūs“. Visi asmenys fotografi-
joje yra „pabuvę“, nešvieži, tarsi 
,,Humanos“ produktai, o geriau-
sioji jųjų valanda jau praeity. 
Romantiškais vaikystėje skaitytų 
romanų veikėjais pasivadinę, tri-
mis ar keturiais muškietininkais, 
vyrai bandys šturmuoti Seimą 
ir mūsų lengvai palenkiamus 
protus. Pudros ir storo grimo 
sluoksnio tikrai reikės, teks 
mobilizuoti „komiteto“ pajėgas, 
tačiau noras laimėti užgoš netgi 
koronaviruso grėsmę. Suoks, 
suoks ir suoks. Patirties „muš-
kietininkams“ pakaks - vienas 
žino, kaip reikia kalbėti telefonu, 
nelaidant juokelių, antras - kaip 
pakeisti partiją, kai ši duobėje, 
trečias, anksčiau nuteistas už 
gerus darbus, reikalui esant 
žino, kurioje pusėje Lenkija.  
Betgi Anykščiai gili provincija 
ir apmulkinti kaimiečius, kai 

liežuvis gerai pakabintas, yra  
juokų darbas. Taigi, kad neliktų  
paguoda tik maldoje ar skaitant 
rožinį, turim  mąstyti, domėtis ir 
vertinti. Sprendžiu ir aš dilemą, 
kas svarbiau Anykščiams - chi-
rurgas ar Seimo narys...

Nė viena šių nuotraukų neturi 
nei meninės vertės, nei tikslo 
objektyviai informuoti visuome-
nę - gal jų turinys labiau atitinka 
socialistinio realizmo principą: 
tiesa ta, kuri atitinka ideologiją.  
Socialiniame tinkle ,,Facebo-
ok“ meras retoriškai paklausė: 
nesuprantu, kas gali sieti Zuoką ir 
Paulauską, Paulauską ir Žemai-
taitį, Žemaitaitį su Zuoku? Visi iš 
skirtingų partijų su skirtingomis 
ideologijomis. Atsakyčiau labai 
paprastai - tikslas patekti į Seimą, 
o  kokie bus tolesni tikslai, galima 
tik spėlioti. Gal apsaugoti save 
nuo teisinio persekiojimo, gal at-
rodyti švariam ir nesusitepusiam, 
o gal, pasinaudojant mandatu, 
vystyti veiklą, nesuderinamą su 
statusu bei Valstybės interesais... 

Nematau kosminės problemos, 
kai rinkimams ar po rinkimų 
jungiasi partijos ar žmonės su 
skirtingomis ideologijomis -  dėl 
aukštesnių tikslų galima susitarti. 
Ne vieną tokį reiškinį matėme 
Seime, centrinėse žinybose, 
matėme ir rajono taryboje. Visgi 
būna kitaip! Kokio tikslo vedami 
ketvirta dalis mūsų išrinktųjų į 
rajono tarybą po mėnesio-kito 
pasitraukė iš jos? O kiek jų iki 
kadencijos pabaigos dar „lai-
mės“ konkursus į svarbias vietas 

savivaldybėje ar jos įmonėse 
- galima tik spėlioti. Tikrai ne 
dėl viešo intereso! Kodėl mūsų 
išrinktieji nesirinko, neieškojo 
pareigų, suderinamų su rajono 
tarybos nario pareigomis, o 
mandatą paliko dėl savo gerovės 
būtent tokiu būdu? Nėra bjauriau 
stebėti, kai žmogus siekia rinkėjų 
pasitikėjimo, o gavęs jį papusto 
padus. Tad nė kiek nestebina, 
kai Pajuodis už „teisingą“ balsą 
reikalavo pareigų, kad dar du 
tarybos nariai už palankumą me-
rui tuoj po praeitų rinkimų gavo 
pareigas savivaldybės įmonėse...  
O kaip gražiai jie suokė!

Pakomentuoti pravartu dar 
vieną socialinių tinklų nuotrauką. 
Girdisi sakant, jog anykštėnai ne-
pakantūs, pikti, nuolat kritikuoja 
savo valdžią. Ta proga ne pro šalį 
žvilgtelti, ar nesudaromos tam 
prielaidos, ar visuomenei ištrans-
liuojama pakankamai aiški ir 
išsami informacija ir ar aiškiai ir 
išsamiai komentuoja ją atsakingi 
pareigūnai. Antai vicemeras į FB 
įkėlė nuotrauką, kurioje pavaiz-
duotos vėjo jėgainės, o tekste 
pasidžiaugta, jog Anykščiams 
atsinaujinančios energetikos srity-
je skiriama septintoji vieta.Viena 
vertus, lyg ir geras pasiekimas, 
kai mąstai bent kiek globaliau, 
šalies mastu. Kita vertus, gerai 
prisimenam gyventojų protestus 
dėl plano statyti „vėjo malūnus“ 
po staškūniečių langais. Vienu 
atveju galima pasidžiaugti, jog 
esam švarios energetikos plėtros 
pirmūnai, kitu - piktinamės, jog 

nepaisoma gyventojų interesų. 
Tad konkrečios nuotraukos atveju 
būtų labai reikalingas platesnis 
rajono vadovų ar komunikacijos 
specialistų komentaras, tuomet 
liktų mažiau gandų ir panikos. 
Anykštėnams daug maloniau 
būtų matyti kylančią kreivę, 
rodančią gyvenimo lygį, nei 10 
balų, skirtų už namų renovavimą 
ar vėjo jėgainių skaičių. Savi-
valdybė, turėdama 3 patarėjus 
ir skyrių, kurio pavadinime yra 
žodis „komunikacija“, galėtų 
rengti  kassavaitines apžvalgas, 
kuriose atsispindėtų ne tik ren-
giniai, bet ir įvykių vertinimas, 
sprendimų priėmimo pagrindi-
mas bei vadovų komentarai ir 
įžvalgos. Tuomet būtų užbėgta už 
akių įvairioms interpretacijoms, 
spekuliacijoms ar spėliojimams. 
Smagu feisbuke paskaityti apie 
pražydusią gėlę botanikos sode, 
visgi daug naudingiau susipažinti 
su reiškinių, vykstančių rajone, 
ar priimamų sprendimų vertini-
mu.Bet, deja, informaciją apie  
procesus daugeliu atvejų anykš-
tėnai sužino iš žurnalistų pareng-
tų publikacijų. Mano galva, meras 
ar jo įgalioti asmenys savivaldy-
bėje turi nuolat transliuoti žinias 
ir vertinimus, kalbėti apie vizijas 
bei priimamų sprendimų poreikį 
gyventojams. Būdų ir įrankių yra 
pačių įvairiausių, ir nebūtinai 
kviečiant žmones į salę. Būtų 
solidu, informacija - iš pirmų lūpų 
ir mažiau piktų komentarų. O 
svarbiausia - daugiau pasitikėji-
mo ir... mažiau suokimo.

Dėkojame gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už atidų gydy-
mą, malonų bendravimą ir rūpestingumą.

Linkime Jums geros sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Už nuoširdų ir rūpestingą gydymą dėkojame gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI.

S. ir A. SEREIKIAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už švelnų žodį, malonų 
bendravimą. 

Sveikatos, kantrybės nelengvame Jūsų - medikų - darbe.

M. ŠEŠPLAUKYTĖ, Staškūniškis

Nuoširdi padėka Kavarsko ambulatorijos šeimos gydytojui 
Arūnui TARVYDUI ir slaugytojai Rimai BAGOČIŪNIENEI už 
rūpestingą gydymą, patarimus ir kitą pagalbą.

Sveikatos ir stiprybės Jums!

Marytė BALTAKIENĖ

Populiariausio mediko rinkimuose lyderės 
pozicijų neužleidžia Dalia Kazlauskienė

Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti medikai. „Anykštos“ redakcija kvie-
čia skaitytojus dalyvauti populiariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime ba-
landžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rin-
kimuose pirmauja 18 pacientų 
padėkų gavusi Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja D. Kaz-
lauskienė.

9 padėkas gavo gydytojas V. 
Macijauskas. Po 7 padėkas gavo 
gydytojos R. Juodiškienė ir N. 
Kišonaitė. 5 padėkos – gydytojai 
D. Iricijan. 4 padėkas gavo G. 
Šinkūnaitė. Po 3 padėkas gavo 
gydytojai A. Tarvydas ir R. Bu-
kelis. 2 padėkas gavo gydytojas 
R. Jurkėnas. Po 1 kartą padėkota 
gydytojoms V. Giriūnienei, Z. 
Neniškienei ir A. Morkūnienei.

6 padėkos - Anykščių ligoninės 
direktoriaus pavaduotojai medi-
cinai V. Pažėrienei. Po 1 padėką 
gavo Anykščių ligoninės gydyto-
jai: chirurgas G. Klimkevičius ir 
kardiologė L.Prabišienė. 1 kartą 
padėkota ir Anykščių psichikos 
sveikatos centro direktoriui A. 
Gustui.

13 padėkų sulaukė slaugy-
toja R. Pociūnienė. Po 7 pa-
dėkas gavo A. Bartulienė ir S. 
Strazdienė. Po 5 padėkas gavo 
K. Liutkienė ir L. Slapšienė. 4 
padėkos – R. Viršylienei ir R. 
Strazdienei.  Po 3 padėkas gavo 
slaugytojos R. Bagočiūnienė, R. 
Burneikienė ir J. Abraškevičie-
nė. 2 kartus padėkota slaugytojai 
A. Valaitienei. Po 1 padėką gavo 
R. Jankienė, L. Staniūnienė, V. 

Kvasauskienė, L. Kiaušienė ir 
B. Gaiževskienė.   

Padėti  populiariausiems 
medikams balsus rinkti gali-
te keliais būdais – „Anykštos“ 
laikraštyje spausdindami padė-
kas (1 padėkos kaina 10 eurų), 
rašydami laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino, bei 
balsuodami anyksta.lt. 75 proc. 
balsų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsavi-
mas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir 
laiškų jau laukiame. Padėkas ga-
lima užsakyti elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt arba redak-
cijoje (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ 
organizuoja kartu su Anykščių 
PSPC. Populiariausiems medi-
kams bus įteikti sertifikatai ir 
dovanos.

Rinkimų lyderiai - gydytojai Dalia Kazlauskienė ir Valdas 
Macijauskas.
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Knygų mugę prisimenant: 
didelis ir linksmas balaganas Raimondas GUOBIS

Nelabai gerai važiuoti į tokias muges kasmet - geriausia daryti nors kelerių metų pertrauką: tuomet 
dvasia būna ypač pakylėta, apima didis sielos alkis, o pažinimas būna šviesus ir netikėtas. 

Tačiau taip jau įvyko, kad, pernai apsilankęs, ir šiemet nukeliavau į didžiąją knygų mugę - „Tikrai 
gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“ - Litexpo  parodų rūmuose Vilniuje. 

Vieta susitikti

Taip jau atsitiko, kad mugėje lan-
kiausi penktadienį, kuris buvo pa-
vadintas Bičiulių diena, sutapusia 
ir su labai svarbia man asmeniškai 
švente – tarptautine Gido diena. 
Mugė buvo vieta, kur galėjai prie 
kiekvieno dalyvaujančio, kad  ir 
tik televizijoje matyto, prieiti, pa-
sisveikinti, net pasikalbėti su gero 
pažįstamo, bičiulio intonacija. Ir 
palikti tą garsenybę su klausimu, 
galvosūkiu – kas toks, kur mačiau. 
Pasisveikinti, net paspausti ranką 
profesoriui Vytautui Landsbergiui, 
linktelėti Martynui Katkui, pamo-
juoti, pasilabinti su Liudu Mažy-
liu, ko nors klustelėti tėvo Antano 
Saulaičio SJ ar  su Tiberiados broliu 
Pranciškumi šnektelėti apie jų mi-
siją Baltriškėse, prisiminti kelionę į 
Romą jubiliejiniais 2000 metais.

Gardino žavesys

Anykščių muziejaus išleistos 
rašytojo A. Žukausko – Vienuolio 
laiškų knygos „Per Tamstos laišką 
į mane padvelkė tikras pavasaris“ 
pristatymas, kaip ir Vaižganto šei-
myninės korespondencijos rinkinio 
„Iš širdies ir tikru reikalu“, buvo 
įvykęs iš vakaro, tačiau įdomių su-
sitikimų su autoriais būta ir minimą 
dieną.

Anykštėnės Jurgos Žąsinaitės ro-
mano „Memento Grodno“ aptarimo 
valandėlė nedidelėje salėje antraja-
me aukšte sutraukė gerą pusšimtį 
smalsuolių. Mįslingai šypsodamasi 
Jurga kalbėjo apie ją žavintį LDK 
miestą, tikriausią karalystės perlą 
– Gardiną. Apie jo didžią praeitį ir 
Antano Tyzenhauzo dvylikos metų 
laikotarpį, kuomet tas miestas ir 
apylinkės sparčiai europėjo. Juk 
įkūrė gal 40 įvairių įmonių, dvaro 
rūmuose populiariausius kūrinius 
griežė orkestras iš Italijos, vaidino 
trupė iš Prancūzijos. Tas miestas - 
kaip kaskart prirašomas ir vėl nu-
trinamas lapas, kurį taip egzotiškai 

vadino polimiestu, kuriame kažką 
nutrynus vis vien pasilieka istori-
niai rėžiai.

Giedrė ir Kaunas

„Kai Kaunas buvo Kaunas“ su-
rado savo skaitytoją - išleistas jau 
antrasis tiražas, o susidomėjimas 
vis neblėsta. 

Donatas Puslys kalbėjo apie 1938 
metų Kauną su knygos autore Gie-
dre Mileryte – Japartiene apie tai, 
kur nueiti pasėdėti, kur apsinakvoti, 
kur galima išgirsti sostinės paskalų. 

Įdomu, kad knygoje minimas ir, 
ko gero, geriausias to meto siuvė-
jas, frakus diplomatams siūdinęs 
svėdasiškis Antanas Rimša. Dar 
įdomiau, kad ši knyga buvo rašoma 
ir autorės sodyboje, netoli Virintos 
– Anykščių krašte. 

Anykštėnas generolas išleido 
knygą

Kariuomenės skyrelyje stovi-
niuoja anykštėnas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės vadas, generolas Jo-
nas Andriškevičius: nieko keista 
– ir jis parašęs knygą „Nuo krašto 
apsaugos mokyklos iki karo akade-
mijos“.

Generolas kilęs iš Debeikių. 
1993-1999 metais  jis vadovavo 
Lietuvos kariuomenei.

Čekuolis ir narkožmona

Algimantas Čekuolis, iš tiesų, 
jau nebejaunas. Tačiau narsiai sėdi 
krėsle, pasirašinėja, fotografuojasi, 
kalba televizijai. 

Knygą parašiusi ir šalia jos ma-
loniai šypsosi Laima Kybartienė. Ji 
apie savo teoriją, pamokymus, kaip 
gyvenime nenusiminti, vis ieškoti, 
surasti, smagiai ir prasmingai gy-
venti. 

Čia akį traukia ir tikras rašymo 
„fabrikas“ - Arvydas Anušauskas 
su savo knygomis

Pablo Eskobaro, Kolumbijos nar-

kotikų barono, žmona Viktorija Eu-
genija Henaro - guvi moteriškė. Net 
keista, kad žavimasi blogiukais - 
apie ją lietuvių žiniasklaida skelbia, 
kad ji besanti „bene laukiamiausia 
viešnia“, kad ji - renginio žvaigždė. 
Šalia jos ir labai dėmesio pagei-
daujanti „mafijozinių atsiminimų“ 
vertėja į lietuvių kalbą. Ištekėjo už 
to energingo žmogaus būdama 15 – 
os, tad šalia besukinėjančių, parašo 
prašančių jaunuolių vis klausinėjo, 
kiek vienam ar kitam metų. Buvo 
čia ir penkiolikmečių.

Išgarsintas Juozuko

Dar taip neseniai iš televizorių 
ekranų pradingęs Skirmantas Pa-
bedinskas - taip pat knygą parašęs 
autorius. Sakosi kūrinį parašęs kaip 
ir ne vienas: jis pasakojęs, o ilga-
metė kolegė žurnalistė Zita Paške-
vičienė užrašinėjusi – taip gimusi 
populiarumui pasmerkta knyga 
„Istorijos, kurių jums nepapasako-
jau“. Spaudos anonsuose šmėžavęs 
traktorininkas Juozukas, ko gero, 
buvo pats įdomiausias. Autoriui jis 
įsiminė - patiko, kad pričiuptas vai-
ruojantis išgėręs neišdavęs stiklelio 
draugų,vis kartojęs sparnuota tapu-
sią frazę -  „Su draugais gėriau... 
Nepažįstu tų draugų...“

Kultūrcentracija ir degustacija

Rajonų, regionų kultūrinių centrų 
salėje reklamuojasi daugybė Lietu-
vos kultūros centrų. Čia ir kaimy-
nai kupiškėnai, kauniečiai, dzūkai. 
Lazdijų kampelyje - improvizuotas 
bunkeris, jame sėdi partizano uni-
forma apsirengęs vyras ir „priimi-
nėja“ piliečius į partizanų būrį. Už-
rašo duomenis, prispaudžia eglutės 
simboliu paženklintą anspaudą. 
Galima nusifotografuoti su partiza-
niška kepure ir tikriausiu vokišku 
automatu, tiksliau - jo kopija, bei 
sulaukti kvietimo į Klaniškės mūšio 
paminėjimo šventę.

 O žengus į pritemdytą salę, tuoj 

„po dešinei“, – improvizuotas ba-
ras, kuriame buvusio „Anykščių 
vyno“ ir viso koncerno produkcijos 
degustacija - sultys, lengvi uogų, 
vaisų vynai, putokšliai kokteiliai, 
miksai, trauktinės, stiprioji „Starka“ 
bei „Samanės“ degtinė.

Sovietmečiu sukurta literatūra

Šia tema surengtame forume 
įdomiausiai kalbėjo Jūratė Sprin-
dytė, kuri pažymėjo, kad, ko gero, 
geriausias to meto rašytojas buvo 
Saulius Tomas Kondrotas. Jis su-
gebėjo egzistuoti kažkur aukščiau 
sistemos. Išskyrė nuostabų jo kūrinį 
„Apverstas namas“ ir aš prisimi-
niau, su kokiu mistiniu potyriu skai-
čiau „Ir apsiniauks žvelgiantys pro 
langą“. Ir kaip man nepatiko, kad, 
Lietuvai tapus nepriklausoma, šis 
kūrėjas išvyko gyventi į Vakarus. 
Pabuvęs Čekijoje, pakėlė sparnus į 
Ameriką. Netikėjo lietuvių galimy-
be sukurti demokratinę ir visavertę 
valstybę, tvirtindamas: „Būsim kaip 
kokia Rumunija su savo Čaušesku“. 
Ir, ko gero, jis buvo teisus. Neįma-
noma buvo pergalėti dvasinį vėžį 
pasėjusios sistemos, kuri vis kito-
kiomis formomis iki šiol graužia 
mūsų tautą ir valstybę.

Buvo čia dažnai minimas ir Bal-
tušis, jo „Sakmė apie Juzą“, kuri 
buvo išleista ir Prancūzijoje, tačiau 
šių laikų pasaulyje neberanda vietos 
dėl neįtikimos pabaigos – Juza iš iš-
mintingo vyro staiga tampa uoliu 
kolūkiečiu, darbo pirmūnu. 

Troškūnų klebono fenomenas

Didelė laimė – perku Troškūnų kle-
bono Antano Pauliuko dienoraščių III 
tomą. Nuostabiausia knyga - tiesiog 
tarpukario gyvenimo žinių sankaupa. 

Palyginus ją su šitaip graibstomais 
ir minimais Juozo Baltušio dienoraš-
čiais, šitų išėjo II tomas, tai kunigo 
knyga kelis kartus įdomesnė ir ver-
tingesnė. Tačiau ar kas nors apie ją 
kalba? Visur sukasi pinigai, intere-
sai, reklama, net ideologinė sklaida. 
Vienas gražiai, nostalgiškai rašo apie 
sovietmetį, kitas mielai aprašinėja žy-
dus ir šitie dalykai tempia autorius į 
abejotiną olimpą.

 Net pagalvoji - argi kun. Algirdo 
Toliato knygos yra geresnės negu 
Jozefo Racingerio? Neįtikėtina, kaip 
minios plūsta prie šito žmogaus kaip 
prie mesijo.

Tikri dalykai yra tylūs ir 
kuklūs

„Naujojo Židinio“ skyrelyje sėdi 
du jauni vyrukai, vienas išnaudo-
damas laiką rašo kompiuteriu, an-
trasis pakelia akis. 

O aš ganau sielą, žvelgdamas į 
žurnalų baltumas, pavartau Egidi-
jaus Railos knygą „Lietuvos Mesi-
jas: dr. Jonas Basanavičius“. Kodėl 
apie tą knygą jau niekas nekalba? 
Gal kalbėjo pernai. Kodėl niekur 
nepaminima, kad lygiai prieš šim-
tą metų Vilniuje savo svarbiausią 
kūrinį „Pragiedrulius“ baigė rašyti 
Juozas Tumas – Vaižgantas. Kaip 
niekas, beveik niekas, neatkreipia 
domės į Vaižganto minčių rinktinę 
anykštėniškame stende. 

Tačiau ne pačios svarbiausios 
tos mintys, kuomet jas atrinkinėjo 
atsitiktiniai žmonės, kuomet ne-
pakliuvo veik nė viena labai aštri, 
kritiška mintis. Juk Vaižgantas tė-
vynę apleidusius vadino pablūdė-
liais, be gailesčio pliekė lietuvius 
varginančius žydus bei maskolius, 
kėlė darbams vardan tėvynės tau-
tiečius. 

Viename mugės forume Ruba-
vičius apnuogino lietuvių tautos 
ir valstybės tragediją. Tikriausia 
trijų dešimtmečių laisvės katastro-
fa, kad per tą laiką Lietuva neteko 
beveik trečdalio, ko gero, savo gy-
vybingiausių piliečių. Juos įsiurbė 
Europa ir integracijos duobe atsi-
vėręs pasaulis.

Keliauk su Aidu

Prieina gyvai viskuo besidomin-
tis, visur suspėti besistengiantis 
knygų pardavėjas, knygynų savi-
ninkas Aidas Deveikis iš Anykščių. 
Jo manymu, šiemet žmonių gerokai 
mažiau nei pernai, kai ko jis pasige-
do, kai kas nustebino. Ypač sukrėtė 
diskusija apie Lietuvą, tris pasku-
tinius dešimtmečius, netektis ir 
laimėjimus. Labiausiai sukrečianti 
milijono žmonių netektis. Ko verti 
visi laimėjimai, pasiekimai, ekono-
mika, kultūra, jei nebėra žmonių, 
nebėra jauno kraujo...

Knygas perka nežinia kokias, ne-
žinia kodėl, trūksta sunkiai besiver-
čiantiems provincijos knygynams 
valdžios dėmesio, bent jau mini-
malaus palaikymo. Juk Anykščiai 
galėtų būti literatūros sotinė, knygų 
kurortas.

Iš Anykščių kilęs generolas Jonas Andriškevi-
čius taip pat parašė knygą „Nuo krašto apsau-
gos mokyklos iki karo akademijos“.

Ilgametis televizijos operatorius, žurnalistas 
Skirmantas Pabedinskas, kaip ir leidėjai, tikisi, 
kad jo knyga bus populiari.

Jurga Žąsinaitė pripažino atvėrusi tik menką Gardino istorijos 
lapelį. 

Autoriaus nuotr.
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Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už nuoširdų rūpinimąsi mūsų šeimos 
sveikata.

Birutė, Valentinas, Vaidas PAZNIOKAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Arūnui TARVYDUI 
ir slaugytojai Rimai BAGOČIŪNIENEI už nuoširdų dėmesį, 
be galo malonų bendravimą ir rūpestį.

KUZAIČIAI: Angėlė, Gitana, Vaidas

Už nuoširdų ir malonų bendravimą, gydymą, atitinkamus 
vaistus dėkoju šeimos gydytojui Arūnui TARVYDUI, slaugy-
tojai Rimai BAGOČIŪNIENEI.

Kantrybės, sveikatos Jums!

Gėnė LUKŠĖNIENĖ, Svirnai II

Svėdasų ambulatorijos šeimos gydytojai Aldonai 
MORKŪNIENEI dėkoju už atidų ir nuoširdų rūpinimą-
si žmogaus sveikata. Gydytojos pagalbininkėms Birutei 
GAIŽEVSKIENEI ir Laimai KIAUŠIENEI dėkoju už malonų 
bendravimą atliekant procedūras.

Kristina RIMKUVIENĖ iš Antupių kaimo

Noriu padėkoti šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI. Gydytojui dė-
koti už sugrąžintą sveikatą jau lyg ir įprasta, tačiau dėkoti už tai, kad 
tavimi rūpinasi dar nesusirgus - retenybė. Aš dėkoju, kad mūsų gydy-
tojas sutiktas nepraeina pro šalį nepasidomėjęs, kaip dabar jaučiamės, 
po seniai praėjusių bėdų. Turėdamas tikrai nemažą darbo krūvį, visa-
da sugeba priimti visus atėjusius į priėmimą, nereikia užsiregistruo-
ti prieš mėnesį. Duok Dieve, Jam pačiam sveikatos ir ačiū, kad mes tu-
rim tokį GYDYTOJĄ. 

Pagarbiai
Nijolė BARKAUSKIENĖ

Gerbiu visus Medikus, kurie ne tik veiksmais, bet nuošir-
dumu ir padrąsinamu žodžiu prikelia naujam gyvenimui. Tai 
mūsų šeimos gydytoja D. IRICIJAN ir seselė Kristinutė - tai 
širdies gėrio medikės. Išeidami padėkojame, bet tai tik maža 
dalelytė dėkingumo, kurio jos nusipelnė.

Telydi Jus sėkmė!

E. ir P. SLUČKAI

Malonu lankytis pas savo šeimos gydytoją Dianą IRICIJAN ir 
slaugytoją Kristiną LIUTKIENĘ, nes visada esame maloniai su-
tinkami ir atidžiai išklausomi apie esamą sveikatą ir savijautą po 
praėjusio vizito. Gauname ir papildomų patarimų net dėl menko 
sutrikimo. O abiejų medikių paprastumas mums imponuoja.

Dėkojame už nuoširdų gydymą ir rūpinimąsi. Ištvermės ir kan-
trybės Jums!

S. ir V. ŠAUČIŪNAI

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI 
ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už rūpestingą gydymą, 
dėmesį sergančiajam, nuoširdumą ir malonų aptarnavimą.

A. ir P. KARVELIAI

Dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI, slaugytojai Astai 
BARTULIENEI už rūpestingą gydymą.

Linkiu Jums nepavargti šiame sunkiame ir kilniame darbe.

Eugenija ŠIAUČIULIENĖ

Nuoširdžią padėką reiškiame Troškūnų ambulatorijos vyr. 
gydytojui Rimondui BUKELIUI už gerą ir nuoširdų gydymą, 
slaugytei Ritutei BURNEIKIENEI už malonų, nuoširdų aptar-
navimą. Daug Jums sveikatos!

G. BALČIŪNIENĖ, I. ir A. MURAŠKAI

Dėkoju gydytojui V. MACIJAUSKUI ir slaugytojai J. 
ABRAŠKEVIČIENEI už patarimus, supratingumą ir rūpestį.

Eglė DAUPARAITĖ

Dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI, slaugy-
tojai Astai BARTULIENEI už nuoširdumą, rūpestingą gydy-
mą, malonų bendravimą.

Linkime Jums geros sveikatos ir ištvermės sunkiame bei 
kilniame darbe.

Su pagarba
Z. ir V. EIDRIGEVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju gyd. kardiologei Loretai PRABIŠIENEI 
ir slaugytojai Vidai KVASAUSKIENEI už profesionalumą, 
nuoširdumą ir paprastumą.

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės ir ištvermės kilniame 
darbe.

D. POŠIŪNIENĖ

Dėkojame šeimos gydytojai Neringai KIŠONAITEI, slau-
gytojai Stasei STRAZDIENEI už nuoširdumą, gerą gydymą, 
malonų bendravimą.

ORLOVAI

Dėkojame gerb. gydytojai Neringai KIŠONAITEI, slaugy-
tojai Stasei STRAZDIENEI už nuoširdų ir malonų nuolatinį 
bendravimą ir rūpestingumą. Linkime Jums stiprybės, svei-
katos Jūsų darbe ir asmeniniame gyvenime.

A. ir D. POŠIŪNAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už dėme-
sį, rūpestį, gerą žodį ir nepriekaištingą gydymą. Ačiū Jums.

Antanas PESLIAKAS

šiupinys

Pareigos. Ažuožerių kaimo ben-
druomenės pirmininke išrinkta 
Anykščių rajono savivaldybės Švie-
timo skyriaus vyriausioji specialistė 
Nijolė Pranckevičienė.

Vagystė. Vasario 29 dieną,  apie 
9.00 val., pastebėta, jog Anykščių 
seniūnijoje  iš kieme stovinčios tech-
nikos pavogtas dyzelinis kuras Iš 
traktoriaus VOLVO BL71 pavogta 
110 litrų dyzelinio kuro. Taip pat iš 
šalimai stovėjusio DAF LF45 pa-
vogta 100 litrų dyzelinio kuro, o iš 
mini ekskavatoriaus DUSAN DX60 
pavogta 40 litrų dyzelinio kuro. Pa-
daryta žala 350 eurų. 

Koncertas. Penktadienį Anykš-
čiuose pirmą kartą koncertą surengė 
Lietuvos alternatyvios scenos pionie-
rius, roko grupės ,,Sportas“ dainų au-
torius, savo projekte ,,Studio Maruko“ 
synth-punk ir avangardinę muziką 
sujungęs Marijus Marukas Bernotas. 
Projekte ,,Studio Maruko“ atlikėjas 
pašiepia margą vestuvių muzikanto 
pasaulį. Koncertas kavinėje ,,Viola“ 
pritraukė kelias dešimtis klausytojų, 
kurie atlikėją palaikė šokdami ir kartu 
traukdami dainas. Sulaukęs didžiu-
lio palaikymo, M.Marukas Bernotas 
paskelbė, kad koncertą Anykščiuose 
surengs ir kitais metais.

Gaisras. Vasario 29 dieną Svėda-
sų seniūnijos Vikonių kaime, Tilto 
g., gyvenamajame name, dūmtrau-
kyje, užsidegė suodžiai.Ugniage-
siams gesinant įsiplieskusį gaisrą, 
teko išardyti dalį krosnies, dūmtrau-
kio apdailos.

Susisiekimas. Leliūnų kaimo 
bendruomenės prašymu Anykščių 
savivaldybė pasirūpino, kad į Leliū-
nus darbo dienomis  tris kartus per 
dieną užsuktų vietinio susisiekimo 
maršrutais važiuojantys autobusai. 
Autobusų sustojimo vieta šiame 
kaime yra įrengta šalia judraus ke-
lio Radiškis - Anykščiai - Rokiškis, 
žmonėms nepatogioje vietoje. Iki 
autobusų stotelės gyventojams tek-
davo pėsčiomis kulniuoti daugiau 
nei kilometrą. 

Mokymai. Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Utenos depar-
tamento Anykščių skyrius Anykščių 
rajono paukščių laikytojams orga-
nizavo mokymus „Paukščių gripas. 
Biosauga“.

Kinas. Kovo 6-12 dienomis Pane-
vėžyje, kino centre ,,Garsas“, vyks  
XVI-asis Tarptautinis filmų festivalis 
„Europos kinas ir dieną, ir naktį“. Su 
festivalio programa galima susipažin-
ti portale anyksta.lt .,,Anykšta“ yra 
šio festivalio informacinis partneris.

Žiniasklaida. Laikraštis “Respu-
blika” apie spaudos ateitį kalbėjosi 
su Lietuvos žurnalistų sąjungos pir-
mininku Dainiumi Radzevičiumi, 
Seimo nariu Povilu Urbšiu, “Anykš-
tos” vyriausiąja redaktore Gražina 
Šmigelskiene bei Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos pirmininku Jonu 
Rudzinsku. Svečius kalbino žurna-
listas Gediminas Jakavonis. Pokalbio 
tekstas “Ar gresia antrasis lietuviškos 
spaudos draudimas?” išspausdin-
tas vasario 29 dienos”Respublikos” 
priede “Su Žalgiriu - už Lietuvą” . 
“Manau, kad lietuviškos, taip pat re-
gioninės  žiniasklaidos sunaikinimas 
buvo tikslas. Jei yra keturi ar penki 
leidėjai, tai su jais susitarti yra kur 
kas lengviau, negu su 70 leidinių”, -  
apie valdžios santykį su žiniasklaida 
kalbėjo G.Šmigelskienė.
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MOZAIKA

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

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

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

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2020 m. kovo 12 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

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

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

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

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

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

Tel. (8-670) 72757.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Andrioniškio lentpjuvė perka ap-
valią medieną. Parduoda įvairią 
pjautą statybinę, džiovintą, obliuo-
tą medieną. Teikia medienos pjo-
vimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362, Mindaugo 
g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eili-
nis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. balan-
džio 09 d. Susirinkimo pradžia 10 val.  (registracijos pradžia 09:30 
val.).

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir 
veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės rinkinio 
tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno ( nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.

Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m.balandžio 03 d. Dalyvauti ir 
balsuoti susirinkime gali tie asmenys, kurie bus akcininkais 2020-04-
03 dienos pabaigoje.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, spren-
dimų projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių 
įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje 
nuo balandžio 03 d.

Nekilnojamasis turtas

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

Ž. ū. paskirties žemės skly-
pą 14,52 ha (tame plote 2 ha 
lapuočių miškas), Anykščių r., 
Juškonių k.

Tel.: (8-674) 19116, 
(8-676) 14815.

Anykščių r., Akmenos k. - 4,64 
ha žemės ūkio paskirties sklypą. 
Geras privažiavimas. Kaina 12 
420 Eur (derinama).

Tel. (8-606) 48868.

Sodybvietę su 15,26 ha ir nuosa-
vu ežeru Gečionių k. 
160 000 Eur.

Tel. (8-648) 57339.

Naujos statybos namą Kvarco g. 
Anykščiuose. Plotas 130,85 kv. m. 
Kaina 40 000 Eur. 

Tel. (8-645) 49772.

Mūrinį namą Mitošiūnuose prie 
pušyno. Kaina 12 000 Eur. 
Priklauso 13 a sklypas.

Tel. (8-647) 70183.

Šaltupio g., Anykščių mieste - 
mūrinį namą. Tinka komercinei 
veiklai. Kaina 69 000 Eur. 

Tel. (8-646) 18343.

192 kv. m. mūrinį namą 
Draugystės g. 41 000 Eur. 

Tel. (8-646) 18289.

Anykščiuose SB „Šventoji“ 
Ažuolų g. 5, Šeimininškėlių k. - 
6,5 arų sodą su vasariniu mūriniu 
nameliu. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-614) 60252.

Naują pirtį-sodybą su 32 a že-
mės ir tvenkiniu Storių k. 
Kaina 35 000 Eur. 

Tel. (8-646) 17850.

Kuras

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

parduoda Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

TOYOTA COROLLA 2005 m. 
Dyzelis, 2000 kub. cm, 85 kW, pil-
kos spalvos. Kaina 1600 Eur.

Tel. (8-676) 94708.

Kultivatorių 3 m su akėčiomis; 
kultivatorių 3,6 m su volais ir akė-
čiomis; traktorių T-40 AM 1983 m. 
Miežius kviečius (gali atvežti).

Tel. (8-686) 17201.

Paršą (200 kg).
Tel. (8-381) 4-96-74.

Dideles maistines bulves Secura, 
Agila (30 kg maišas 9 Eur), bulves 
sodinimui (maišas 8 Eur). Atveža. 
Jei reikia išrašo sąskaitas.

Tel. (8-681) 68975.

Žirnius "Respect" 200 Eur/t, avi-
žas 140 Eur/t, miežius 155 Eur/t, 
šieno ritinius 25 Eur/vnt. 

Tel. (8-618) 50787.

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

Tel. (8-618) 11991.

Penkių vagų kaupiką, vieno dis-
ko trąšų barstytuvą, grūdų sėja-
mąją (3 metrų), šieno rinktuvą.

Tel. (8-381) 4-96-74.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Mėšlą maišais. Atveža. 
Tel.: (8-684) 57406, 
(8-623) 86576.

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

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Londonas atėmė Mianmaro 
lyderei suteiktą garbės pilietės 
vardą

Londono Sičio taryba  ketvir-
tadienį atėmė iš Mianmaro civili-
nės lyderės Aung San Suu Kyi jai 
suteiktą garbės pilietės vardą dėl 

musulmonų rohinjų padėties jos 
šalyje. 

Istoriniam ir finansiniam Londo-
no centrui vadovaujantys renkami 
tarybos nariai nubalsavo, kad iš 
Aung San Suu Kyi būtų atimtas 
prieš trejus metus suteiktas garbės 
pilietės vardas. 

Garbingas vardas iš Aung San 
Suu Kyi atimtas po jos pasirodymo 
Tarptautiniame Teisingumo Teis-
me (TTT) Hagoje, kur ji asmeniš-
kai stojo ginti savo šalies kariškių 
nuo kaltinimų rohinijų žaginimu, 
masiniu žudymu ir deginimu.

„Precedento neturintis sprendi-
mas rodo, kad Sičio savivaldybė 
smerkia Mianmare vykdytus hu-
manitarinės (teisės) pažeidimus“, 
– sakė vardą skiriančio komiteto 
pirmininkas Davidas Woottonas.

„Argumentą atimti šį vardą labai 

sustiprino Aung San Suu Kyi arti-
mas bendradarbiavimas su Mian-
maro vyriausybe Hagos teisme ir 
jos atsakymo į (komiteto laiškus) 
nebuvimas“, – nurodė jis.

Nuo 1237 metų skiriamas garbės 
pilietės vardas Aung San Suu Kyi  
buvo suteiktas 2017 metų gegužę, 
įvertinant jos „taikią ilgametę kovą 
už demokratiją ir jos atkaklų atsi-
davimą kūrimui visuomenės, ku-
rioje žmonės galėtų gyventi taikiai, 
saugiai ir laisvi“.

Tuo metu ji buvo išvykusi į turą 

po Europos šalis ir  pati atvyko į 
garbės pilietės vardo suteikimo 
ceremoniją Londone, bet jau tada 
susidūrė su protestais dėl rohinjų 
likimo jos šalyje.

Londono garbės piliečio vardas 
taip pat buvo suteiktas Didžiosios 
Britanijos premjerui Winstonui 
Churchilliui, kovų su aparthei-
du lyderiui Nelsonui Mandelai ir 
mokslininkui Stephenui Hawkin-
gui. 

-BNS
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parduoda

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.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES! 
KOVO 11 d., trečiadienį, prekiausime 

jaunomis 4,5 - 5 mėn. rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis, baltomis (Lehornų 
veislės) dedeklėmis vištaitėmis, pašarais:

Svirnuose II – 8:00, Kavarske – 8:10, 
Janušavoje – 8:15, Dabužiuose – 8:30, 
Ažuožeriuose – 8:45, Anykščių turguje – 
9:00, Kuniškiuose - 9:15, Troškūnuose 
– 9:45, Surdegyje – 10:00, Viešintose 
– 10:25, Padvarninkuose – 10:35, 
Andrioniškyje – 10:45, Naujuosiuose 
Elmininkuose – 11:20, Čekonyse – 
11:35, Debeikiuose – 11:45, Rubikiuose 
– 12:00, Burbiškyje – 12:15, Mačionyse 
– 12:30, Skiemonyse – 12:45, Kurkliuose 
– 13:00, Staškūniškyje -13:15. 

Tel. (8-612) 17831, 
Vilkaviškio raj., Alvitas.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 8 d. (sekmadienį) prekiausime 

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

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

Traktorių T25A, kultivatorių, 
plūgelį, plūgą, malūną grū-
dams 7,5 kW, malkų skaldy-
klę (14 t), priekabą prie T25 
(savadarbė su dokumentais), 
traliuką 4 m ilgio, 2 m pločio, 
arklinę kasamąją prie trakto-
riaus, arklines rogeles ir ro-
ges sodybai papuošti. 

Tel. (8-616) 22864.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno kambario butą arba ben-
drabutį Anykščių mieste. 

Tel. (8-664) 09677.

Automobiliai

"Mitsubishi Carisma" 1,8 l GDI 
varikliu iki 600 Eur, gali būti su 
defektu. Ieško vikšrinio traktoriaus 
DT-75 vikšrų, pirštų ir kitų detalių. 
MTZ siaurus daržinius ratlankius.

Tel. (8-681) 68975.

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

Tel. (8-628) 07656.

Visus automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utilizaci-
jos pažymas, atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-648) 67177.

Įvairius automobilius, gali būti su 
defektais, pasiima. Sunaikinimo 
pažymėjimai. 

www.supirkimas.pro 
Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-609) 31414.

siūlo darbą

Kavinė Skiemonyse ieš-
ko patyrusios(-io) virėjos(jo). 
Reikalingas atsakingas, sąžinin-
gas, darbštus žmogus. Geros dar-
bo sąlygos, laiku mokamas atlygi-
nimas (į rankas 600 Eur).

Tel. (8-614) 56848.

Darbas namuose! Reikalingi dar-
buotojai vynuoginių sraigių, miško 
uogų, grybų ir obuolių supirkimui. 
Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

Darbas namuose. Reikalingi 
sraigių supirkėjai, rinkėjai. Apmoko 
dirbti, įformina. 

Tel.: (8-618) 25497, 
(8-613) 33744.

Reikalingas žmogus prižiūrėti 15 
karvių. Apgyvendina 3 kambarių 
bute.

Tel. (8-680) 70514.

Vairavimo mokyklai Anykščiuose 
reikalingas teorijos ir vairavimo 
instruktorius. Gali būti papildo-
mas darbas (t. y. antraeilės parei-
gos). Darbo užmokestis nuo 600 
iki 800 Eur. 

Tel. (8-698) 70127.

Gyvuliai

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

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

Kita

UAB TOLMANA juodojo metalo 
laužą. Pjausto, išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .
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oras
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mėnulis
Kovo 7- 8 d. - priešpilnis,
Kovo 9 d. - pilnatis.

Vydminas, Gaudvilė, Beata.

Felicita, Rimtautas, Galmantė, 
Tomas, Laima.

šiandien

kovo 8 d.

kovo 9 d.
Dominykas, Domas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė, Pranė

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) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

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

Mergina klausia vaikino:
– Kuo būsi Naujųjų metų vaka-

rėlyje?
Vaikinas atsako:
– Šreku.
Mergina vėl klausia:
– O kaukę jau turi?
Vaikinas:
– Kol kas ne… O tu kuo būsi?
Mergina:
– Gražuole!
Vaikinas:
– O kaukę jau turi?

***
Žentas po darbo atsisėdęs fotely-

je žiūri į televizorių. Čia kur buvus, 
kur nebuvus į kambarį įsiveržia 
uošvienė su šluota rankoje. Žentas:

- Mama, jūs tvarkysitės, ar kur 
nors skrisit?

***
Medžiotojas nušauna antį ir liepia 

savo šuniui atnešti. Šuo atsisako. 
Medžiotojas supykęs paima už pa-
karpos ir šveičia link anties. Truputį 
nuošaliau stovi ir kalbasi dvi karvės:

– Ė, matei, šuo nuskrido.
– Na, ir kas? – žiaumodama atsa-

ko kita.
– O tu sakei - žolė „neveža“.

***
Į daktarą kreipėsi blondinė, nu-

kritusi nuo laiptų. Sako:
– Lipau laiptais ir nukritau. Susi-

mušiau. Skauda.
– Imkite šio tepalo ir sutepkite 

vietas, kur kritote, – sako daktaras.
Praeina diena ir pas daktarą ateina 

visas būrys žmonių su sumušimais:
– Daktare, kažkokia kvaiša ištepė 

laiptus tepalu…

***
Muzikos mokytojas sako Petriu-

kui:
– Įspėju, jeigu neimsi elgtis, kaip 

pridera, pasakysiu tavo tėvams, kad 
turi gabumų muzikai.

***
Žmona porina vyrui:
- Vakar autobuse sutikau Praną, 

tai jis tokį juokingą anekdotą papa-
sakojo, kad aš vos... vos nuo lovos 
nenukritau!

Amiliutė apmąsto, kaip kovoti su koronavirusu
Išprotėję mūsų žiemos,
O nutirpusios rugienos
Žadina prisiminimą,
Kam kadais javus auginom. 
 
Kepėme ne vien raguolius -
Atmena ne tik senoliai.
Šimtą gramų padarai -
Ir sušyla viduriai.

Kraujas ima kunkuliuoti,
Kyla noras spaciruoti.
O judėjimas, kaip žinom,
Atsparumą pagamina.

Negriebė jokios koronos,
Gelbėjo nes samagonas. 
Aišku daros Amiliutei,
Kaip kitaip galėjo būti!

juk be feirių, be muilų,
Net be felčerių gerų
Šimtą metų traukė jonas,
Valė buvo jo ,,koronas“. 

Lig antrų gaidžių pralaukus
Iškedendavo jam plaukus -
Dezenfekcija šita 
Veikdavo kaip vakcina.

Ot, Veryga nesupranta,
Gelbėt kuo pasaulį verta!


