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Anykščių rajono savival-
dybės administracija paren-
gė  Anykščių kultūros centro 
2021 – 2023 metų optimiza-
vimo planą. Šiame plane be 
kita ko įvertintas ir didžiau-
sias leistinas pareigybių są-
rašas bei darbuotojų darbo 
krūviai. Anykščių rajono ta-
rybos sprendimu pareigybių 
sąrašas Anykščių kultūros 
centre sumažintas 7,5 parei-
gybėmis.

2015 metais Anykščių 
kultūros centre didžiausias 
leistinas pareigybių skaičius 
buvo 60,5  - dabar jų liko 53.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė prisipažino, kad įstaiga norėtų įdarbinti naują 
darbuotoją, tačiau neturi tam pinigų. 5 psl.

Komunalinio ūkio darbuotojai sukilo prieš 
direktorių

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

21 UAB Anykščių komunalinio ūkio darbuotojas surašė 
ilgą skundą, adresuotą Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorei Ligitai Kuliešaitei, kuriame daugybė 
kaltinimų įmonės direktoriui Kaziui Šapokai. Direktorius 
kaltinimas darbuotojų engimu, psichologiniu teroru, nera-
cionaliu įmonės lėšų naudojimu. 

Pabrėžiama, kad atlyginimai įmonės darbuotojams kilo 
nevienodai - nuo 3 iki 15 procentų, tačiau bendrovės vyriau-
siajai buhalterei Angelei Dovydėnienei alga pakelta apie 30 
procentų. Skundą pasirašė ir UAB Anykščių komunalinis 
ūkis dirbantis A.Dovydėnienės sūnus Marius Šinkūnas. 

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Ša-
poka teigia, kad darbuotojų 
skundas yra jų keršto akcija. 3 psl.

Negerovės visose 
komunalinio ūkio sferose

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis darbuotojų skunde tei-
giama, kad praktiškai visose 
įmonės veiklos sferose tvyro 

netvarka. Pateikiame ištraukas 
iš skundo: 

„Įmonėje pastoviai yra pa-
žeidinėjamos darbo saugos tai-
syklės. Darbuotojai, neturintys 
reikalingų leidimų, dirba su 
kranu, motopjūklais ir kita įran-

ga. Jeigu darbuotojas atsisako 
vykdyti, yra grasinama atleidi-
mu. Įmonėje yra dvi mašinos su 
kranais, o leidimą dirbti turi tik 
vienas darbuotojas. Su mašino-
mis - kranais kiekvieną dieną 
dirbama. Kyla klausimas, kaip 
vienas darbininkas dirba su 
dviem kranais vienu metu?“

„Dirbti su šiukšliaveže vai-
ruotojai yra verčiami net ir 
mašinai esant techniškai ne-
tvarkingai. Jeigu darbuotojas 
atsisako, yra grasinama susi-
dorojimu. Darbininkams nėra 
suteikiami specdrabužiai, kurie 
atitiktų darbo sąlygas esant šal-
čiui, sningant ar lyjant lietui“.

Pradėta 
nagrinėti 
kūdikio 
nužudymo 
byla

rievės
Gražina ŠMIGELSKIENĖ:
„...Žmogaus teisių aktyvis-

tė sureagavo akimirksniu - 
parašė, kad nuo noro tikėtis 
norminės kalbos ir prasideda 
cenzūra...“ 

Vedėjas. Nuo pirmadienio 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Teisės, persona-
lo ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėju pradės dirbti 26-
erių metų teisininkas Marijus 
Paužuolis. Jis laimėjo Anykščių 
savivaldybės administracijos 
skelbtą konkursą. Plačiau apie 
jį - antradienio „Anykštoje“.

Kūdikis. Anykščių rajono ta-
rybos nario, liberalo Mindaugo 
Sargūno šeimoje - džiugios aki-
mirkos.Trečiadienį anykštėnų 
išrinktasis socialiniuose tinkluo-
se paviešino žinią apie šeimos 
pagausėjimą. M.Sargūno žmona 
Justina pagimdė dukrą. Pora jai 
suteikė Radvilės vardą. 

Netektis. Šią savaitę mirė 
Anykščių rajono garbės am-
basadoriaus, rašytojo Valdo 
Papievio motina Stasė Papie-
vienė. Nuoširdžią užuojautą ra-
šytojui pareiškė Lietuvos rašy-
tojų sąjunga.V.Papievio motina 
buvo medikė.

Optimizmas. Šią vasarą 
Anykščiuose turėjęs vykti fes-
tivalis „Devilstone“ dėl koro-
naviruso pandemijos atšauktas, 
tačiau kito mūsų mieste vyks-
tančio festivalio „Purpurinis 
vakaras“ organizatoriai panašiu 
keliu eiti dar neskuba ir tikisi 
festivalį surengti rugpjūtį.

Maras.Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Utenos 
departamento Anykščių skyrius 
pranešė, kad  kad vasario 22 d. 
Nacionaliniame maisto ir vete-
rinarijos rizikos vertinimo insti-
tute nustatytas Afrikinis kiaulių 
maras 1 metų šernui, sumedžio-
tam vasario 15 d. Troškūnų se-
niūnijos Grumbinų miške.
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Mirtis.Vasario 25 dieną  
apie 13.00 val. Kavarsko se-

niūnijos Pumpučių kaimo 
name rastas moters (g. 1946 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti. 

Smurtas.Vasario 24 dieną 
apie 13.05 val. Svėdasuose 

vyras (g. 1988 m.) smurtavo 
moters (g. 1989 m.) atžvil-
giu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Uostas. JAV įmonė „Moffatt 
& Nichol“ parengs pietinės 
Klaipėdos uosto dalies plėtros 
alternatyvas. Uosto direkcija 
pasirašė 139,2 tūkst. eurų  ver-
tės trejų metų trukmės sutartį 
su konkursą laimėjusia JAV 
įmone. Pasak Klaipėdos uosto 
generalinio direktoriaus Algio 
Latako uostui trūksta teritorijų, 
todėl pietinės jo dalies išvys-
tymas didintų jo konkurencin-
gumą, pritrauktų investuotojų.
Ateityje bus formuojama apie 
70 ha ploto teritorija, o vienti-
sa krantinės linija turėtų siekti 
maždaug 1300 metrų. Nauja-
me uoste galėtų būti priimami 
iki 400 metrų ilgio ir 60 me-
trų pločio laivai su 15,5 metro 
grimzle. Numatyta, kad bus su-
formuoti pietiniai uosto vartai 
– jiems galėtų būti panaudotas 
uoste iškastas gruntas. Be to, 
čia galėtų atsirasti mažųjų ir 
pramoginių laivų prieplauka.

Kyšiai. Kyšį davusių gyven-
tojų mažėja, tačiau atsiranda 
daugiau manančių, kad kyšis 
padeda spręsti problemas, rodo 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) inicijuotas tyrimas „Lie-
tuvos korupcijos žemėlapis 
2020“. STT užsakymų įmonės 
„Vilmorus“ naujausios ap-
klausos duomenimis, per pas-
taruosius metus kyšį tvirtino 
davę 9 proc. respondentų, per 
penkerius metus – 23 procen-
tai. Pasak STT, šis rodiklis yra 
mažiausias nuo stebėsenos pra-
džios – 2005 metų.

Konkursas. Lietuvos radijas 
ir televizija (LRT) ieško, kas 
surengs naujos būstinės Vil-
niuje architektūros konkursą. 
Jo rengėjui ketinama sumokėti 
30 tūkst. eurų.  Naujas pasta-
tas galėtų būti keturių aukštų, 
30 tūkst. kv. metrų ploto, iš jų 
ketvirtadalį užimtų požeminė 
parkavimo aikštelė, likusi dalis 
– veiklos ir turinio kūrimo bei 
administracijos patalpos. Radi-
jo pastate galėtų įsikurti LRT 
muziejus.

Nafta. Etaloninių naftos rū-
šių kainos krenta, tačiau ke-
tvirtą mėnesį iš eilės baigia 
prieaugiu. Saudo Arabijos ir 
kitų OPEC+ šalių gavybos 
apribojimai sumažino naftos 
pasiūlą pasaulinėje rinkoje ir 
leido šiek tiek sumažinti su-
sikaupusias atsargas, o naftos 
paklausa atsigauna, pasaulio 
ekonomikai brendant iš krizės. 
„Sparčiai didėjant paklausai 
per ateinančius šešis mėnesius 
naftos kainos gali padidinti iki 
70–80 JAV dolerių už barelį“, 
– pažymėjo tyrimų bendrovės 
„IHS Markit“ viceprezidentas 
Singapūre Viktoras Shumas

-Bns

Pradėta nagrinėti kūdikio nužudymo byla
Vasario 23-iąją, antradienį, vyko pirmasis Panevėžio apy-

gardos teismo posėdis, kuriame nagrinėjama 21-erių metų 
anykštėnės byla. Moteris kaltinama savo kūdikio nužudymu. 

Priminsime, jog įvykis fik-
suotas praėjusių metų birže-
lio mėnesį. Greitosios pagal-
bos medikai ir policija į vieną 
Anykščių rajone esančią sodų 
bendriją buvo iškviesti Ben-
druoju pagalbos telefonu, kai 
paskambinęs jaunuolis pranešė, 

kad sodo namelyje įrengtoje 
lauko tipo išvietėje pastebėjo 
įmestą negyvą kūdikį.

Atskubėjusiems medikams 
iškart kilo įtarimų, kad name-
lyje rasta jauna mergina yra 
ką tik gimdžiusi. Ji dėl sveika-
tos sutrikimų išvežta į ligoni-

nę. Negyvas naujagimis buvo 
perduotas teismo medicinos 
ekspertams. Jie nustatė, kad iš-
nešiotas ir sveikas naujagimis 
mirė uždusęs dėl išorinės kliū-
ties orui įkvėpti.

Baudžiamasis kodeksas už 
nužudymą numato laisvės at-
ėmimo bausmę nuo 8 iki 20 
metų arba iki gyvos galvos.

Antradienio posėdis buvo 
uždaras. Teismas apklausė liu-

dininkus bei pačią teisiamąją. 
Moteris nėra areštuota. Ji teis-
me kaltinimus neigia.

Liudininkais į teismą kviesti 
kūdikį radę specialiųjų tarny-
bų darbuotojai bei Anykščių 
komunalinio ūkio darbuotojai. 
Pastarieji į sodų bendriją birže-
lio mėnesį buvo iškviesti tam, 
jog iš tualeto duobės išimtų kū-
dikio kūnelį.

-AnYkŠTA 

Rastas negyvas Utenos savivaldybės 
administracijos vadovas
Vasario 23-iąją, antradienį, negyvas rastas Utenos rajono 

savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis 
(g.1969 ).  Oficialiai pranešama, jog vyro kūnas rastas su 
smurto žymėmis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykštos“ šaltinių teigi-
mu, galimai durtinė žaizda yra 
rastojo žmogaus kūno kakle. 
A.Remeikis vasario 22-osios, 
pirmadienio, rytą išėjo pasi-
vaikščioti į parką. Jo kūnas ras-
tas pušynėlyje, netoli Kupiškio 
gatvės „Norfos“ parduotuvės. 
Po tą pušynėlį žmonės nevaikš-
čiojo, o su bateliais iš namų išė-
jęs žmogus lyg ir negalėjo turėti 
motyvų braidyti po pusnis.

Uteniškiai spėliojo, jog Ute-
nos savivaldybės administraci-
jos vadovas galėjo būti nužudy-

tas, tačiau vyraujančia pastarųjų 
dienų versija įvardijama  savi-
žudybė. 

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojas Vaidotas Žilys, 
ketvirtadienį „Anykštos“  pa-
klaustas, ar nepaaiškėjo naujų 
A.Remeikio mirties aplinky-
bių, sakė, jog, kol nėra eksper-
tų išvadų, negalima išskirti nė 
vienos versijos. „Kai yra ran-
damas negyvas asmuo, visuo-
met tiriamos keturios versijos: 
1.Mirė savo mirtimi, 2.Tapo nu-

sikaltimo auka, 3.Savižudybė, 
4.Nelaimingas atsitikimas. Teo-
riškai nė viena versija dar nėra 
atmesta“, - „Anykštai“ sakė 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojas.  

Utenos savivaldybės admi-
nistracijos vadovo paieškoms 
buvo pasitelkti savanoriai, ku-
rie drauge su policijos pareigū-
nais tikrino apylinkes. Paieškos 
pradėtos nuo tos vietos, kur 
A.Remeikis tradiciškai išeida-
vo pasivaikščioti. Utenos meras 
Alvydas Katinas BNS sakė, kad 
A. Remeikis dėl sveikatos pro-
blemų pastarąsias savaites turė-
jo nedarbingumą, šią savaitę jis 
ketino važiuoti gydytis į Vilnių.

Utenos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
Audriaus Remeikio kūnas 
rastas netoli tos vietos, kur 
jis tradiciškai eidavo pasi-
vaikščioti.

Baigiami skiepyti vyriausieji anykštėnai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

ateinančią savaitę tikimasi nuo Covid-19 pradėti skiepyti 
75-80 metų grupei priklausančius anykštėnus. tiesa, tokios 
garantijos dar nėra, nes, pasak anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros Centro direktorės sonatos steniulienės, kiek 
ateinančią savaitę mūsų rajonui Bus skirta vakCinų, paaiškės 
tik pirmadienį.

Šią savaitę Anykščiai gavo 
beveik 600 vakcinų - dalis jų 
panaudota antrajam prioriteti-
nių grupių skiepijimui, pirmąjį 
kartą baigiami skiepyti 80-ies 
metų ir vyresni anykštėnai. 

Direktorė prašo „Anykštos“ 
skaitytojų informacija apie 
skiepus pasidalyti su senyvais 
anykštėnais - galbūt dar liko 80 
metų ir vyresnių žmonių, kurie 

nežino, jog jiems suteikta teisė 
skiepytis.

Informaciją apie skiepus 
anykštėnams suteiks ir seniū-
nijų darbuotojai, ir šeimos 
gydytojai, ir Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
darbuotojai. 

Kitą savaitę Anykščių poli-
klinikoje bus paruoštos speci-
aliosios patalpos skiepijimui. 

Anksčiau kalbėta, kad skiepiji-
mo centras bus įkurtas J.Biliūno 
gimnazijoje, tačiau galų gale 
apsispręsta skiepijimui skirti 
sveikatos priežiūros įstaigos 
patalpas.

S. Steniulienė „Anykštai“ 
sakė, jog gyventojams nesiū-
loma pasirinkti vakcinos - atsi-
sakantys konkrečios vakcinos 
paprasčiausiai netenka vietos 
prioritetiniame sąraše ir vėl sto-
ja į eilės galą laukti konkretaus 
gamintojo vakcinos.   

Penktadienį, vasario 26-ąją, 
Anykščių rajone nustatytas vie-
nas naujas Covid-19 atvejis.

Rajone Covid-19 sirgo 49 
žmonės.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė vylėsi, 
jog ateinančią savaitę nuo 
Covid-19 bus pradėti skiepyti 
75-80 m. amžiaus grupei pri-
klausantys anykštėnai.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai, 

Tel. (8-381) 5-94-58, el. paštu reklama@anyksta.lt.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius,
tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai, kaip vanduo upėje 
skubėjo metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą, pastatė 
ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais 
padovanojo gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, įrašė į 
širdį daug šviesių prisiminimų.
Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir
linkime daug gražių akimirkų kasdienybėje, tegul metų 
bėgimas, palietęs smilkinius, niekada nepakeičia akių 
ir širdies šilumos. Lai rankos greit nepavargsta, 
o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.

80 - ojo jubiliejaus proga 
Rimantą Jutkienę sveikina
    Vilnoniai ir Marcinauskai

Komunalinio ūkio darbuotojai 
sukilo prieš direktorių

(Atkelta iš 1 psl.)

„Laidojimo namuose ir tur-
guje darbuotojos dirba be lais-
vadienių. Lauko valytojoms 
per pastaruosius metus prižiū-
rimi plotai padidėjo, o valytojų 
skaičius sumažėjo. Keičiantis 
valytojų skaičiui ir plotams, 
atlyginimai liko nepakitę. 2019 
metais buvo pirkta šiukšlia-
vežė vežti atliekas iš pusiau 
požeminių konteinerių, tačiau 
ji neatlieka savo funkcijų. Ma-
šina nėra pritaikyta išpilti pa-
statomiems 1,1  kub.m. kon-
teineriams. Darbui, kurį galima 
atlikti su viena mašina, dabar 
reikalingos dvi.“

/.../
„Didžiausią pasipiktinimą 

darbuotojų tarpe sukėlė neto-
lygus atlyginimų kėlimas nuo 
2021m. sausio 1 d.. Manome, 
kad atlyginimai yra keliami ne-
silaikant įstatymų. Kai 2020 m. 
kilo minimalusis atlyginimas, 
mūsų įmonėje jis nekilo, nes 
įmonė dirbo nuostolingai. Šiais 
metais pakilus minimaliajam 
užmokesčiui, atlyginimai mūsų 
įmonėje kilo nevienodai - nuo 
3 iki 15 procentų. Vyriausio-
sios buhalterės atlyginimas kilo 
daugiausiai iš visų, tai sudaro 
panašiai apie 30 procentų at-
lyginimo. Manome, kad tai yra 
neteisėta, nes įmonės finansinė 
padėtis nėra gera. Tokie spren-
dimai kelia įtampą ir kiršina 
žmones.“ 

/.../
„Susidariusi situacija darbuo-

tojams kelia stresą. Darbuoto-
jai skundžiasi, kad dėl įtampos 
priversti gerti raminamuosius. 
Keletas darbuotojų, neatlaikę 
psichologinio spaudimo, išėjo 
savo noru.“    

Kazys Šapoka: „Šmeižtas!“
 
UAB Anykščių komuna-

linis ūkis direktorius Kazys 
Šapoka, „Anykštai“ komen-
tuodamas skundo turinį, sakė, 
jog jam darbuotojų metami 

kaltinimai yra laužti iš piršto. 
Pasak K.Šapokos, dalies dar-
buotojų nepasitenkinimas kilo 
jau prieš metus, kai jis nurodė 
į įmonės transportą įmontuoti 
kuro liniuotes ir sekimo sis-
temas. Direktorius dėstė, kad 
per 2020-uosius, palyginti su 
2019-aisiais, kurui išleista 22 
tūkst. eurų mažiau. Todėl di-
rektorius daro prielaidą, kad 
kuras iš įmonės buvo vagiamas 
dideliais kiekiais, o vagysčių 
užkardymas sukėlė dalies dar-
buotojų nepasitenkinimą. Pasak 
K.Šapokos, paskutinis lašas, 
kuris išprovokavo inicijuoti pa-
rašų rinkimą, buvo dviejų dar-
buotojų, minėto darbininku dir-
bančio M.Šinkūno bei iš darbo 
jau atleisto Komunalinio ūkio 
padalinio vadovo Eugenijaus 
Šiaučiūno pričiupimas pavogus 
medieną. „Privačiame miške, 
Anykščių seniūnijos Vajėšių 
kaime, ant kelio buvo nugriuvęs 
medis. Išsiunčiau M.Šinkūną ir 
E.Šiaučiūną nupjauti to medžio. 
Vakare man paskambino miško 
savininkas ir ėmė šaukti, kad 
mano žmonės pavogė jo medį. 
Išsiaiškinome, kad jie du kar-
tus įmonės transportu važiavo 
išsivežti medienos“, - pasakojo 
K.Šapoka.

Anykščių komunalinio ūkio 
direktorius kalbėjo, kad ga-
vęs tokią informaciją jis pa-
sikvietė abu minėtus darbuo-
tojus ir pareikalavo parašyti 
pasiaiškinimus, ir M.Šinkūnui, 
ir E.Šiaučiūnui K.Šapoka sakė 
skyręs drausmines nuobaudas. 
„M.Šinkūnas parašė pareiškimą 
išeiti iš darbo, o E.Šiaučiūnas 
nėjo į darbą ir buvo atleis-
tas už pravaikštas“, - aiškino 
K.Šapoka. 

Pasak direktoriaus, vėliau jo 
darbuotojai nulėkė pas miško 
savininką, jam sumokėjo, ir 
žmogus pareiškė, kad pretenzi-
jų nebeturi, o M.Šinkūnas atsiė-
mė pareiškimą.  K.Šapokos įsi-
tikinimu, būtent E.Šiaučiūnas, 
supykęs ant direktoriaus, ir 
suorganizavo parašų prieš jį 

rinkimą.
Neigdamas žinias apie neva 

įmonės neūkišką valdymą, 
K.Šapoka sakė, jog 2019-uo-
sius UAB Anykščių komuna-
linis ūkis baigė nuostolingai, o 
2020-aisiais turėjo pastebimą 
pelną. K.Šapoka į UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis vadovo 
postą grįžo 2019-ųjų pabaigo-
je.

Du kartus atleistas iš 
darbo...

E.Šiaučiūnas „Anykštai“  
sakė, kad jį iš darbo K.Šapoka 
atleido ... du kartus. „Vasario 5 
dieną buvau atleistas „už pada-
rytą materialinę žalą įmonei“, o 
po kelių dienų buvau atleistas 
dar kartą - jau už pravaikštas“, 
- „Anykštai“ sakė buvęs UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
darbuotojas. 

Jis aiškino, kad po to, kai 
buvo atleistas iš darbo, jis į dar-
bą, aišku, ir nėjo, o informaciją 
apie pirmojo įsakymo anuliavi-
mą Komunalinio ūkio vadovai 
jam atsiuntė privačiu elektroni-
niu paštu, kurį jis retai tikrina, 
todėl to įsakymo nematė. „Aš 
tos medienos neėmiau. Pirmą 
dieną įsidėjome keturias kala-
des, kad mašina nebuksuotų.

(Nukelta į14 psl.)

 Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė komunali-
ninkų skundą persiuntė vals-
tybinei darbo inspekcijai.

Kaip sureaga-
vote į žinią, kad 
šiemet antrus 
metus iš eilės 
neįvyks festivalis 
„Devilstone“?

Kęstutis SYPALIS:

- Gaila ir kaip kultūrinio reiš-
kinio, ir kaip geros galimybės 
mūsų smulkiajam verslui užsi-
dirbti.

Romaldas GIŽINSKAS:

- Nors mano amžius... Ta-
čiau į šį festivalį žiūriu teigia-
mai. Pirmiausia kaip truputėlį 
suprantantis. Čia gimsta roko 
naujoji industrija. Puiki rekla-
ma Anykščiams. O nepatenkin-
tųjų šiuo festivaliu buvo ir bus.

Jolanta PUPKIENĖ:

- Sureagavau neigiamai todėl, 
kad manau, jog šis festivalis tei-
kia teigiamą reikšmę Anykščių 
kraštui žinomumo, reklamos ir 
tarptautinės kultūrinės sklaidos 
atžvilgiu. Festivalis yra netra-
dicinis savo forma ir turiniu. 
Kultūroje visada vertinu išskir-
tinumą, netradiciškumą ir ino-
vatyvumą.

Justas JOKUBAUSKAS:

- O kaip čia reaguosi? Palauk-
sim, pasveiksim, „patusinsim“!

Geram šokėjui ir sniegas 
nėra kliūtis!

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė, apie kultūrinę veiklą 
miesteliuose: 

„Nebūtinai mes turime prisi-
rišti prie pastato, patalpų. Gali 
būti veiksmas ir lauke, moky-
kloje ir galų gale yra bažny-
čia.“

Ir aštuonias mažai kas 
dirba

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie 
darbą 1,5 etato:

 „Joks žmogus 12 valandų 
darbe nedirba.“

Gerai, kad ne prie parduo-
tuvės užbuksavo...

Eugenijus ŠIAUČIŪNAS, 
buvęs UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis darbuotojas, nei-
gė vagystę:

 „Aš tos medienos neėmiau. 
Pirmą dieną įsidėjome keturias 
kalades, kad mašina nebuksuo-
tų.“

Dažniausiai ir greičio viršy-
tojus tik policija baudžia

Valdas PALIONIS, Anykš-
čių rajono policijos komisa-
riato Reagavimo skyriaus 
viršininkas, apie rūkymą 
draudžiamose vietose: 

„Viešoje vietoje, kur drau-
džiama rūkyti, praktiškai ne-
kyla kažkokių asmeniškumų, 
asmuo įspėjamas ar nubaudžia-
mas tik tais atvejais, jei pamato 
policijos pareigūnai.“ 

Pavyzdžiui - kopūstų troš-
kinimas daugiabutyje...

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas, apie rūkymo bal-
konuose draudimą: 

„Manau, gyvenime yra rim-
tesnių problemų nei rūkymas 
daugiabučio balkone.“ 

Tie kurmiai dresuoti. Čia 
provokacija. 

Alfrydas SAVICKAS, 
anykštėnas, apie Kalitos kal-
no slidinėjimo trasos bilietų 
branginimą bei pasiruošimą 
slidinėjimo sezonui: 

„Absurdas, nesąmonė. Ne-
norėjo dirbti, nepasiruošė iš 
anksto. Net kurmiarausiai neiš-
lyginti.“ 
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Vertino ir demografinę 
situaciją

Kaip rašoma Anykščių rajono 
tarybai pateiktame sprendimo 
projekte, Anykščių kultūros cen-
tro optimizavimo planas pareng-
tas „įvertinus šalies ir rajono 
kultūros paslaugų prieinamumo 
tendencijas bei demografinę si-
tuaciją, turimą infrastruktūrą, įs-
taigos žmogiškuosius išteklius, 
darbuotojų darbo krūvius bei 
jų veiklų apimtis”. Pareigybių 
skaičių įstaigoje pasiūlyta ma-
žinti, „kadangi dalis pareigybių 
atlaisvintos darbuotojų iniciaty-
va nutraukus darbo sutartis, o 
kai kurios pareigybės sujungtos, 
atliekant darbo funkcijų greti-
nimą ir padidinant pastoviosios 
darbo užmokesčio dalies koefi-
cientą”.

Pertvarką bandoma daryti
„neskausmingai”

Vasarį vykusiame Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
už Anykščių kultūros centro 

pareigybių sąrašo mažinimą 
anykštėnų išrinktieji pasisakė 
beveik vienbalsiai. Vieninteliam 
Anykščių rajono tarybos nariui 
Kęstučiui Tubiui kilo klausimas, 
kiek dėl to iš Anykščių kultūros 
centro bus atleista darbuotojų.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius sakė, kad „realiai 
atleidimų beveik, atrodo, nebus.

„Kaip ir beveik”, ką tai reiš-
kia?“, - mero klausė K.Tubis.

Meras sakė taip kalbantis  dėl 
to, nes „nepasitiki savo atminti-
mi.”

„Mes konstruojame tą kultū-
ros įstaigų pertvarką, bandome 
planuoti, kad nebūtų  sukurta 
bedarbių armija. Žmonės  yra 
išleidžiami į pensiją ir į jų vie-
tą nepriimamas kitas žmogus. 
Bandome švelniai, neskaus-
mingai tai daryti”, - aiškino 
S.Obelevičius.

Norėtų, kad veikla 
atsipirktų

Po Anykščių rajono tarybos 
posėdžio „Anykšta” apie Anykš-
čių kultūros centro optimizaciją 
kalbėjosi su direktore Dijana 

Petrokaite.
„Čia jau ne vieneri metai buvo 

apie tai  kalba. Visoj Lietuvoj 
vyksta kultūros įstaigų optimi-
zavimas - vienur daugiau, ki-
tur mažiau. Aišku, kad žmonių 
skaičius kaimuose mažėja, pas-
tatai dėvisi, o lėšų jiems tvarkyti 
neturime. Turi tie visi dalykai 
atsipirkti. Praėjusiais metais  
buvo iš savivaldybės gautas raš-
tas, kad reikia peržiūrėti visas 
veiklas, pastatus, esančius rajo-
ne. Taip gimė toks  trijų metų 
optimizavimo planas”, - sakė 
D.Petrokaitė.

Debeikiuose kultūros namų 
nebeliko

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė pasakojo 
apie pokyčius, kurie palietė tris 
kaimo skyrius – Ažuožerių, De-
beikių ir Vaitkūnų.

„ Debeikių skyriui priklausiu-
sio pastato atsisakėme. Darbuo-
tojų Debeikiuose jau nėra, ten 
buvo valytoja ir padalinio vado-
vas, jie iš darbo savo noru išėjo, 
etatai laisvi buvo jau pernai  ru-
denį. Šitie etatai panaikinti. Šalia 

Debeikių  yra Leliūnų skyrius, 
kurio darbuotojos jau turi įdirbį, 
pasižymi profesionalumu, tad  
jos apsiėmė, sutiko kartu vyk-
dyti veiklą ir Debeikiuose. Joms 
padidinti darbo krūviai ir pakelti 
atlyginimų koeficientai”, - pasa-
kojo D.Petrokaitė.

Pasiteiravus, kur Debeikiuose 
kultūros centras vykdo veiklas, 
jei atsisakė miestelyje turėtų 
patalpų, Anykščių kultūros cen-
tro direktorė D.Petrokaitė sakė: 
„Nebūtinai mes turime prisirišti 
prie pastato, patalpų. Gali būti 
veiksmas ir lauke, mokykloje ir 
galų gale yra bažnyčia. Ne visos 
seniūnijos savo centruose turi 
bažnyčias.”

Priminsime, kad Anykščių 
rajono taryba 2019 metų rudenį  
informuota, kad Debeikių kul-
tūros namuose yra susidėvėjusi 
stogo danga, vandentiekio ir šil-
dymo sistemos, langai ir durys 
nesandarūs, salėje išpuvusios 
grindys, todėl jie Anykščių kul-
tūros centrui nebereikalingi.

Vaitkūnuose pastatas 
nebegali vadintis 
kultūros įstaiga

Pasak D.Petrokaitės, apie 
Vaitkūnų skyriaus laukiančius 
pokyčius taip pat kalbėta jau 
daug metų.

„Ten pastatas yra avarinės 
būklės ir jis nebegali būti eks-
ploatuojamas. Jis negali būti 
vadinamas kultūros įstaiga. 
Vaitkūnuose dirba Aldona Bag-
donienė, jos krūvis - pusė etato. 
Prieš keletą metų buvo kalbėta, 
kad bus sutvarkytas Kunigiškių 
muziejus ir  kultūros darbuotoja 
ten darbuosis. Bet kokiu atve-
ju, jų pagrindiniai renginiai yra 
Vaižgantinės ir „Deimančiukai“. 
A.Bagdonienė ir Vytautas Bag-
donas yra viena komanda, jie 
išnaudoja ir muziejaus, ir moky-
klos teritorijas, su bendruomene 
labai bendrauja. Kol kas nebus 
naikinamas tas pusė etato, jis 
bus priskirtas prie  Svėdasų sky-
riaus”, - sakė ji.

Beje, Vaitkūnų skyriaus pasta-
tas dar neuždarytas.

„Bet jis turės būti uždarytas, 
nes jis kelia saugumui grėsmę”, 
- perspėjo Anykščių kultūros 
centro direktorė.

(Atkelta iš 1 psl.)

rievės

Gražina ŠMiGelskienĖ

kunigas Algirdas Toliatas 
savo feisbuko puslapyje ištry-
nęs komentaro dalį, kviečiančią 
pasirašyti Stambulo konvenci-
ją, turbūt pasijuto peržengęs 
raudoną liniją. Tai  parodė , 
kad atėjo laikas atverti Overto-
no langą.   

kas tas Overtono langas? 
Prieš keletą metų žuvęs jAV 
sociologas Džozefas Overtonas 
aprašė metodą, kaip nepopu-
liarias, doroviškai nepriim-
tinas idėjas galima paversti 
skatintinomis, remiamomis ir 
įtvirtinamomis įstatymu. Šia 
technologija mielai naudojasi 
politikai ir propagandistai. O 
jei neparanku – vadina juodo-
siomis technologijomis. 

naudojant Overtono lan-
go principą galima pakeisti 
požiūrį ne tik į baisųjį lietuvos 
priešą Filipą kirkorovą, bet 
ir priimtinu dalyku paversti, 
pavyzdžiui,…kad ir kraujo-
maišą. Žinoma, kad incestas 
skatina ne tik apsigimimus, bet 
stiprina ir prigimtines žmogaus 

savybes. Todėl tikėtina, kad iš 
mokančių piešti brolio ir sesers 
santuokos gali gimti naujasis 
Leonardas. 

iš pradžių reikia panaikinti 
tokios temos svartymo tabu. 
Pirmasis Overtono langas 
- ,,nuo neįmanomo iki radi-
kalaus“: apie incestą prade-
da diskutuoti mokslininkai. 
neutraliai ir nešališkai. juk 
pažinimui mokslo tikslais tabu 
neegzistuoja. neįmanoma tema 
po viešų mokslinių diskusijų ir 
konferencijų išlieka radikali, 
tačiau patraukia visuomenės 
dėmesį kaip dalykas, apie kurį 
diskutuoti padorioje draugijoje 
nėra nepadoru. Antrasis langas 
- ,,nuo radikalaus iki priimti-
no“. Į areną išleidžiami buliai, 
kurie erzina visuomenę savo 
radikalia pozicija ir tuomet 
kaip kompromisas suformuoja-
mas nuosaikiųjų arba ,,sveiko 
proto“ skluoksnis. Incestas - 
vis dar dorovinis tabu, tačiau 
jo pavadinimas pakeičiamas 
eufemizmu – sakykim, ,,meile 
tarp giminaičių“. O tai jau  
nesukelia atmetimo reakcijos 
ir net skatina užuojautą - argi 
jie kalti, kad myli?  Trečiasis 
langas - ,,nuo priimtino iki pro-
tingo“. Pateikiami moksliniai 
įrodymai. Štai egipto faraonai 
į žmonas ėmė savo dukteris - o  
buvo sukurta neprilygstama 
civilizacija: piramides be 
kranų pastatė! Paradigma vis 
labiau keičiasi – kraujomaiša 
buvo nuo seno! ir ką? Žemė 
sugriuvo? langas prasiveria. 
Įsitvirtina norma - ,, nuo pro-

tingo iki populiaraus“. Tuomet 
įsijungia autoritetai. kokie nors 
influenceriai, kurie sako, kad 
tai kaip tik yra labai „cool“. 
ne tik monarchai yra artimi 
giminės, bet ir kiškė gyvena su 
tikru pusbroliu Kiškiu. Laaaa-
bai laimingi. Bruzdantys užtyla. 
kas nori lįsti po  autoritetų 
volu?! O tada jau švenčiama 
pergalė. langas atsiverai iki 
galo. Įgyvendinamas princi-
pas - ,,nuo populiaraus prie 
politinio“. Reiškinys tampa po-
litiškai svarbus. nepritarimas 
jau vertinamas kaip žmogaus 
teisių pažeidimas. Abejojantys 
smerkiami, kalbantys užtildomi, 
protestuojantys žeminami ir 
baudžiami. kodeksu ar kokia 
konvencija. Viskas daroma dėl 
bendro gėrio. siekiant pozity-
vių tikslų. Žinoma, geriesiems 
žmoneliams tylint.

Šiukštu, netapatinkite pavyz-
džio apie incestą su bandymais 
įteisinti vienalyčių asmenų san-
tuokas ar socialines lytis. Tai 
tik pavyzdys. Overtono principu 
remiantis, galima įrodyti bet ką. 
net ir nevertų gyventi žudymo 
naudą.

Po to, kai populiarus, 
iškalbus, išvaizdus, motociklu 
lakstantis ir ant žurnalų viršelių  
vis atsiduriantis kunigas per 
naktį virto baisuokliu ho-
mofobu ,,Toletu” ir jį  viešai 
pasmerkė dvasiniai autoritetai 
-  humoristas, dainininkė bei 
madų žinovė, valdančioji dau-
guma jau gali imtis paskutinio 
Overtono lango -  įstatymu 
įtvirtins cenzūrą ir bausmes už 

neapykantos kalbos vartojimą, 
kai realiai tik diskutuotuojama, 
kuo skiriasi šeima nuo vieno 
namų ūkio. su tuo ir sveikinu 
lietuvos populiaciją (naujas 
valdančiosios daugumos termi-
nas). netrukus galėsime legaliai 
ir nebaudžiamai šniaukšti ne 
tik narkotikus, bet ir sveikinti 
pažangias šeimas, kuriose augs 
naujas, patriarchalinių papročių 
nestigmuotas homo sapiens. Iš 
kur homo atsiras, jei vienalyčiai 
negali palikti genetinių klo-
nų? Gali būti, kad iš tamsių ir 
atsilikusių vatnikų bei kaimiečių 
šeimų, kurie dar ims ir žabine 
išreiks savo paaugliui požiūrį į 
sijoną. Homofobiškai.

neabejoju, kad jau netrukus 
ligonių kasos finansuos ir  
lyčių keitimo operacijas. Dieve 
duok, kad tai juos padarytų 
mažiau įnirtusius.

Tai ne mano homofobiška 
fantazija, bet netolima ateitis. 
kaip žinia, visos naujos mados 
– kaip ir viešas tyčiojimasis iš 
kitaip manančių - toji ,,atšau-
kimo“ arba ,,cancel kultūra”, 
kuri šiomis dienomis taikyta 
tiek  700 kultūrininkų rašto 
susilaukusiam Seimo nariui 
Petrui Gražuliui, tiek 365 tūks-
tančiais parašų paniekintam 
seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkui Jonui Vytautui 
Raskevičiui, tiek kunigui A. 
Toliatui, į lietuvą ateina iš jAV.

Todėl mūsų suvokimo laukia 
ir daugiau Overtono langų  – 
jAV kongreso Žemuosiuose 
rūmuose demokratai užregis-
travo pataisą,  kurioje, siekiant 

,,išreikšti pagarbą visoms 
socialinės lyties tapatybėms”, 
siūloma įtvirtinti  neutralią ly-
ties atžvilgiu kalbą ir keisti šei-
minius santykius nusakančius 
terminus - ,,brolis”, ,,sesuo”, 
,,motina”, ,,sūnus” - į lyties 
atžvilgiu neutralius žodžius. 
Užjaučiu Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos „tijūnus“:  
teks jiems gerokai pasukti gal-
vas, kaip neužgaunat 72 lyčių 
perkurti  dainelę - ,,sėk, sesute, 
žalią rūtą,/ kad lietuva laisva 
būtų,/ sėk, sesute, ir gvazdiką,/ 
kad nebūtų bolševikų”, kad 
nesugadintų rimo.

O kalbant rimtai, žinomas 
lietuvos kunigas  nepasakė 
nieko nauja. jis paprasčiau-
siai pritarė savo dvasinės 
vyresnybės  lietuvos Vyskupų 
konferencijoje 2018  metais  
priimtam kreipimuisi nepritarti 
stambulo konvencijai. Būtų 
keista, jeigu bažnyčios tarnas 
kalbėtų kitaip. 

Beje, kai dėl  žeminančios 
kunigą pravardės („pisTole-
tas“)retransliavimo papriekaiš-
tavau fb draugei menininkei 
Vilmai Fioklai kiurei, kad taip 
ji skatina patyčias, žinoma 
Žmogaus teisių aktyvistė su-
reagavo akimirksniu - parašė, 
kad nuo noro tikėtis norminės 
kalbos ir prasideda cenzūra. 
ir tolerantiškai išmetė mane iš 
draugų. ,,Manęs nemokė slėpti 
pykčio”, - taip apie save vasarą 
ji kalbėjo ,,Delfiui”. kaip 
gaila. O mane mokė. Tiesa, ne 
visuomet tai pavyksta. Bet nors 
stengiuosi.

(Nukelta į 5 psl.)
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Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
Anykščių kultūros centro op-
timizacija „konstruojama” 
taip, kad rajone neišaugtų 
bedarbių skaičius.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad savivaldybės vado-
vams kilo įtarimų dėl Anykš-
čių kultūros centro darbuo-
tojų darbo krūvio.

Ažuožerių gyventojai į 
kultūros centrą gali atvykti
patys

Pasak D.Petrokaitės, su Kul-
tūros, turizmo ir komunikaci- (Nukelta į 9 psl.)
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Anykščių rajono savival-
dybėje įvyko rajono ekstre-
maliųjų situacijų komisijos 
posėdis, kurio pagrindinis 
klausimas buvo pasirengi-
mas galimam Šventosios 
upės potvyniui Anykščių 
rajone.

 Specialiosios tarnybos 
informavo apie pasirengi-
mą dirbti potvynio terito-
rijoje, aptartas gyventojų 
perspėjimas apie galimą 
pavojų, įvardyta rajono 
teritorija, kurioje potvy-
nio rizika yra realiausia – 
Elmos sodų bendrija.

Anot Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnybos, pa-
gal orų prognozes sniego 
tirpimas jau yra prasidė-
jęs visoje Lietuvoje, tad ti-
kėtina, kad vanduo pradės 
kilti pirmąją kovo savaitę, 
o piką pasieks apie kovo 
vidurį.

PRIEŠ PRASIDEDANT 
POTVYNIUI

Geriausia žmonių apsaugos 
priemonė – jų evakavimas 
iš pavojingos vietovės. Pa-
tariame nėščioms moterims, 
ligoniams, senyvo amžiaus 
žmonėms, vaikams iš potvy-
nio zonos išvykti į saugesnes 
vietas.

 Jeigu nusprendėte likti 

potvynio zonoje, pradėkite 
rengtis galimam potvyniui:

• Įsigykite patikimą plau-
kiojimo priemonę (plaustą, 
valtį).

• Apsirūpinkite reikia-
ma neperšlampama apranga 
(žvejų batais, gumine avalyne 
ir kt.).

• Parūpinkite ne mažiau  
kaip 10 -čiai parų:

- Ilgai negendančių maisto 
produktų;

- Medikamentų;
- Geriamojo vandens;
- Degtukų, žvakių, žibali-

nių lempų, žibalo, žibintų, 
malkų;

- Mobiliojo ryšio telefoną 
ir atsarginius maitinimo ele-
mentus.

• Paruoškite gyvuliams, 
baldams paaukštinimus.

• Gerai izoliuokite visus 
elektros laidus, kad neįvyktų 
trumpasis jungimas.

• Iš rūsių išneškite daržo-
ves, maisto atsargas, vertin-
gus daiktus.

• Lengvesnius daiktus, ku-
riuos gali sugadinti vanduo, 
nuneškite į viršutinius aukš-
tus, pastoges.

• Užsandarinkite šulinius, 
kad į juos nepatektų užterštas 
paviršinis vanduo. Viršutinį 
šulinio rentinį patartina api-
plūkti moliu, o aplink šulinį 
suformuoti nuolydį, kurį rei-
kėtų išgrįsti akmenimis arba 
išbetonuoti.

• Apsaugokite sodybą nuo 
ledo lyčių, įkalkite apsaugi-

nius stulpus.
• Pažymėkite vėliavėlėmis 

ar kitais ženklais, kaip priva-
žiuoti nuo pagrindinio kelio 
iki sodybos.

• Išvežkite iš užliejamų vie-
tų  trąšų ir pesticidų atsargas.

• Patikrinkite, kad garažuo-
se, ūkiniuose pastatuose, san-
dėliukuose neliktų atvirų ter-
šalų (chemikalų, tepalų ir kt.), 
kurie gali užteršti aplinką.

• Užsandarinkite naftos 
produktų saugyklas.

• Patepkite storu tepalo 
sluoksniu paliekamų įrengi-
nių (mechanizmų) metalines 
detales, sutvirtinkite atskiras 
konstrukcijas.

• Apdrauskite savo ir  šei-
mos narių gyvybę bei turtą.

• Jei nutarėte išvykti į sau-
gesnę vietovę,  prieš palikda-
mi namus užsukite vandens, 
dujų sklendes,  išjunkite  
elektrą, pasiimkite dokumen-
tus, vertybes, būtiniausius 
daiktus, maisto atsargų, me-
dikamentų, užrakinkite duris, 
uždarykite (užkalkite) langus. 
Kad būtų žinoma, kiek žmo-
nių liko užtvindytoje teritori-
joje, užsiregistruokite seniū-
nijoje.

KILUS POTVYNIUI

Rekomenduojame evakuo-
tis iš potvynio zonos.

Gyventojams, kurie nu-
sprendė nesikelti iš savo gy-
venamosios vietos, pataria-
me:

• Palaikykite ryšį su kaimy-
nais ir būkite pasiruošę vieni 
kitiems padėti.

• Jei apie namus jau kyla 
vanduo, lipkite į viršutinius 
aukštus, jeigu namas vie-
naukštis – įsitaisykite pasto-
gėje esančiose patalpose.

• Mokėkite pagalbos  žen-
klus:

- Iškeltas audeklo gabalas 
(naktį – žibinto šviesa)  – rei-
kalinga pagalba;

- Mosavimas audeklo gaba-
lu (naktį – mirksinti žibinto 
šviesa) - reikalinga skubi pa-
galba.

• Brisdami užlietomis vie-
tovėmis, kad neįsmuktumėte į 
vandens išplautą  duobę, kelią 
tikrinkite  kartimi.

• Jei tektų eiti keliese per 
užtvindytą vietovę, patartina 
susirišti virve.

• Jei įkristumėte į vande-
nį, nusimeskite sunkius dra-
bužius ir apavą, bandykite 
įsikibti į  netoliese plaukio-
jančius ar virš vandens ky-
šančius daiktus, kuo tvirčiau 
laikykitės ir laukite pagalbos.

• Padėkite laukiniams žvė-
reliams (stirnoms, lapėms, 
kiškiams), patekusiems per 
potvynį į bėdą. Iš pavienių 
sausumos salelių perkelkite 
juos  į laukus.

PASIBAIGUS 
POTVYNIUI

• Griežtai draudžiama liesti 
nutrūkusius laidus, patiems 

atlikti elektros tinklų ir elek-
tros įrenginių remonto dar-
bus, įjungti agregatus, stakles 
ir kitus įrengimus.

PATARIAME

 • Praneškite atitinkamoms 
tarnyboms apie gedimus elek-
tros tinkluose, vandentiekio 
ir dujų sistemose ir laukite jų 
pagalbos.

• Nevalgykite vandenyje 
mirkusių maisto produktų.

• Kad išvengtumėte per 
vandenį plintančių infekcinių 
ligų (dizenterijos, choleros, 
vidurių šiltinės, poliomielito 
ir kt.):

- išvalykite šulinius: iš-
traukite šiukšles, pagalius, 
išsemkite nešvarų vandenį ir 
išdezinfekuokite šulinį chlor-
kalkių tirpalu (1 m3  vandens 
–  400–600 g chlorkalkių 
miltelių). Po paros atsiradusį 
vandenį išsemkite;

- dėl geriamojo vandens 
kokybės kreipkitės į Visuo-
menės sveikatos centrą arba į 
apskrities valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos labo-
ratoriją.

• Praneškite seniūnijai  apie 
potvynio metu patirtus nuos-
tolius.

Daugiau patarimų kaip pa-
siruošti potvyniui ir kitoms 
ekstremalioms situacijoms 
galima rasti internetiniame 
puslapyje https://www.lt72.lt/.

Užsak. nr. 144

Rekomendacijos iškilus potvynio pavojui

(Atkelta iš 4 psl.) jos skyriaus vedėja Audrone 
Pajarskiene ir kultūros įstaigų 
vadovais vyko ne vienas pasita-
rimas, kuriuose kalbėta apie ša-
lies mastu vykdomas apklausas, 
tyrimus, apie tai, per kiek laiko 
turi būti  pasiekiamos žmonėms 
kultūros paslaugos laiko atžvil-

giu, kokiu atstumu tie objektai 
privalo būti išdėstyti, 

„Ažuožerių skyrius nuo Anykš-
čių miesto nutolęs  5 kilometrus. 
Mes suprantame, kad žmogus, 
norintis aplankyti didesnį, profe-
sionalų renginį, puikiausiai gali 
atvykti iki Anykščių.Tuo labiau, 
kad pastatas Ažuožeriuose  šau-
kiasi pagalbos, salę būtinai reikia 
tvarkyti, šildymo nėra.Ten atlik-
ti kapitalinius remontus  tikrai 
neapsimoka. Kavarske iš darbo 
išėjo ilgametė darbuotoja, tai yra 
sutarta, kad dabartinė Ažuože-
rių darbuotoja, ji yra specialistė, 
važinės į Kavarską, ji pasilieka 
„Romantikos“ kolektyvą. Ji dirbs 
ir Ažuožeriuose. Ten yra moterų 
klubo patalpos, bendruomenės 
namai. Ten jie labai gražiai dirba 
ir bendradarbiauja”, - apie Ažuo-
žerių skyriaus perspektyvas dės-
tė D.Petrokaitė.

Nebeliks sandėlininko, 
valytojų…

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė taip pat 
vardijo ir kitas dėl optimizacijos 
naikinamas pareigybes.

„Darbininko etatą naikinam, 
naikinam rinkodaros specialisto 
pusę etato, naikinam dailininko 
pusę etato, chormeisterio, pas-
tatų priežiūros specialisto pusę 
etato, sandėlininko 0,25 etato. 
Raguvėlėje pusę etato naikinam.
Viešintose jau buvo panaikinta 
valytojos pusė etato, Skiemo-
nyse buvo valytojos panaikinta 
0,25 etato, panaikintas  ir Troš-
kūnų valytojos etatas”, - sakė ji.

Centras – ne ofisas…

Portale anyksta.lt pasirodžius 
pranešimui apie Anykščių kul-
tūros centro optimizaciją, buvo 
komentarų, siūlančių įstaigai 
naudotis valymo paslaugas tei-
kiančių bendrovių paslaugomis. 
Esą tai būtų gal net pigiau.

„Valytojų kultūros centre ne-

galime atsisakyti. Turime ke-
turias moteris, kurios ir valo, ir 
yra rūbininkės. Būna, kad vyksta 
vienu metu renginiai dviejose 
salėse. Žinant, kokios kultūros 
centro patalpos, atsisakyti va-
lytojų nėra net kalbų.Valymo 
paslaugų įmonė nebūtų pigiau. 
Vyksta repeticijos, jos ne vieną 
kartą valo patalpas. Iš ryto išva-
lo, po repeticijų. Kaip pavyzdys,  
„Pakeleivingų“ festivalio metu 
per savaitę vidutiniškai  paro-
doma 8 - 10 spektaklių. Aktoriai  
repetuoja iš vakaro atvažiavę. Po 
repeticijų reikia išvalyt, per per-
tauką reikia išvalyti sceną. Čia 
ne  ofisas, kurį firma  išvalė ir iš-
važiavo”, - dėstė D.Petrokaitė.

Ne tik saugo, bet ir 
mikrofonus nešioja

Komentatoriai iškėlė mintį, 
kad šiais laikais sargus galėtų 
pakeisti saugos firma.
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Kunigiškių pradžios mokyklos mokiniai vyksta į ekskursiją.

Yra tokia mokykla... Vytautas BAGDOnAs

Kunigiškių kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mo-
kykla. Veltui ieškotume mokyklos tokiu pavadinimu Lietuvos 

mokyklų sąrašuose, žinynuose. Nepavyktų jos surasti ir tarp Anykščių krašto mokymo įstaigų. 
Bet tokia mokykla yra. Ir toks pavadinimas ant pastato lauko sienos iškabintas. 

Tiesa, norėdami aplankyti lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juo-
zo Tumo-Vaižganto vardu pavadintą Kunigiškių pradžios mokyklą, turėtume ieškoti Svėdasų 
krašto muziejaus, veikiančio Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime. 

Šis muziejus jau trisdešimt ketvirtus metus veikia istoriniame buvusios pradžios mokyklos 
pastate. Nuo pat pamatų restauravus senutėlį medinį pastatą ir 1987 metais kuriant muziejų, 
pasistengta atkurti ir buvusios  mokyklos vaizdą...

Per metų tėkmę išlikusi...

Spėjama, kad mokyklai skir-
tas pastatas Kunigiškiuose 
buvo pastatytas XIX amžiaus 
antroje pusėje, maždaug po 
1863 metų sukilimo. Carinės 
Rusijos valdymo laikais Ku-
nigiškių kaimas buvo Alotų 
(Aluotų) valsčiaus centras. Čia  
veikė ne tiktai mokykla, bet 
stovėjo ir valsčiaus adminis-
tracijos pastatas, kiti gyventojų 
bei tuometinės valdžios porei-
kiams reikalingi statiniai. Bet 
iki šių dienų didžiuliame, net 
kilometrą į tolį besidriekiančia-
me sodžiuje išliko tiktai vienin-
telis buvusios mokyklos pasta-
tas. O archyvuose apie carizmo 
laikais mokyklos steigimą Ku-
nigiškiuose duomenų sunkokai 
galima surasti. 

Dar nežinia kaip galėjo su-
siklostyti buvusios mokyklos 
pastato likimas, jeigu ne di-
džiulis kraštiečių parodytas 
dėmesys ir jų nerimo kupini 
rašiniai respublikinėje spaudo-
je, jei ne tuometinės rajono bei 
kolūkio valdžios pastangos pri-
kelti apleistą, gamtos darganų 
ir piktavalių žmonių niokojamą 
mokyklos „medinuką“  naujam 
gyvenimui. 

1949-aisiais metais, įsteigus 
kolūkį, mokykla iš Kunigiškių 
iškeliama į Vaižganto gimtuo-
sius Malaišius ir įkurdinama 
ištremtų į Sibirą ūkininkų An-

tanėlių troboje. (Vėliau kolūkis 
Kunigiškiuose pastatė didžiulę 
mūrinę dviejų aukštų moky-
klą).

Tuščiame buvusios senosios 
mokyklos pastate įrengiamas 
klubas, pradeda veikti skaity-
kla, organizuojami jaunimo pa-
silinksminimai, vyksta savivei-
klos kolektyvų repeticijos. 

Vaitkūnuose pastačius kul-
tūros namus, mokykloje apgy-
vendinamos kolūkiečių šeimos. 
Apie 20 metų buvusioje moky-
kloje gyveno žmonės specialiai 
jiems įrengtuose butuose. Vė-
liau pastatas dar ne vienerius 
metus stovėjo tuščias, apleistas, 
neremontuojamas, tiesiog pa-
smerktas pavirsti griuvėsiais. 
Tačiau įvairiose šalies vietose 
gyvenę buvę kunigiškiečiai, rū-
pindamiesi savosios mokyklos 
likimu, rašė straipsnius lai-
kraščių ir žurnalų redakcijoms, 
varstė atitinkamų institucijų du-
ris, visokio rango valdininkams 
primindami, kad būtina istorinį 
mokyklos pastatą restauruoti, 
išsaugoti ateities kartoms. 

Taip Anykščių rajono vykdo-
mojo komiteto Kultūros sky-
riaus ir „Lenino keliu“ kolūkio 
lėšomis 1978 metais Paminklų 
konservavimo institutas atliko 
šio vietinės reikšmės istorinio 
paminklo istorinius tyrimus, o 
1980 metais parengė pastato 
restauravimo projektą (archi-
tektė Živilė Mačionienė). O po 

šešerių metų Ukmergės staty-
bos valdybos Anykščių aikšte-
lės kolektyvas Kunigiškiuose 
pradėjo senosios mokyklos 
griovimo - atstatymo darbus. 
Kadangi tiktai nedidelė dalis 
pastato sienojų buvo pakenčia-
mos būklės, namą teko beveik 
visiškai nugriauti ir  atstatyti 
nuo pat pamatų. Kai pastatas 
atgimė, jame pradėtas kurdinti 
muziejus. 

Įrengiant muziejuje senovinę 
klasę organizatoriams nuošir-
džiai padėjo buvusi Kunigiškių 
pradžios mokyklos auklėtinė, 
Ukmergėje mokytojavusi ku-
nigiškietė Danutė Šilinienė 
(1933-2010). Ieškodama senų 
mokyklinių suolų, lentos ir kitų 
baldų ji kone pusę Lietuvos mo-
kyklų apskambino telefonu, vis 
išgirsdama neigiamą atsakymą: 
„Neturime, nesaugome senienų, 
nurašėme, sunaikinome...“ Tik-
tai Ukmergės rajono Žemaitkie-
mio pagrindinės mokyklos san-
dėlyje tebebuvo išlikę suolai, 
lenta, spinta, kuriuos mokyklos 
direktorius Stasys Misiūnas ko-
legės Danutės rūpesčiu Kuni-
giškių muziejui ir padovanojo. 
(Kaip paaiškėjo po daugelio 
metų, tuomet už tai, kad nura-
šyto mokyklinio inventoriaus 
nesunaikino ir dargi padovano-
jo  kitame rajone steigiamam 
muziejui, mokyklos direktoriui 
teko gauti gerokai pylos iš ra-
jono vadovų...). Pedagogė, vi-

suomenininkė, kraštotyrininkė, 
literatė, laisvės gynėja, patriotė 
Danutė Šilinienė iki pat išėjimo 
Anapilin ir atgulimo amžinojo 
poilsio Svėdasų kapinėse, rūpi-
nosi muziejumi, nuolat dovano-
davo įvairių sendaikčių, knygų, 
mokymo priemonių, nuotraukų, 
istorinių dokumentų. Dovanojo 
ir tris savo prisiminimų knygas, 
kuriose daug vietos skiriama ir 
Kunigiškių kaimo praeičiai, ir 
mokyklos istorijai : „Prisimini-
muose gyvena žmonės“ (1986), 
„Gimtieji Kunigiškiai“ (2002), 
„Testamentas ukmergiškiams“ 
(2003). Sukaupti gausias mu-
ziejines ekspozicijas padėjo 
vietiniai ir aplinkinių vietovių 
gyventojai, kraštiečiai, buvę 
Kunigiškių pradžios mokyklos 
auklėtiniai, Vaižganto giminai-
čiai, šio žymaus klasiko kūry-

bos gerbėjai, kiti šalies muzie-
jai, archyvai.

Kunigiškietė Birutė Kovienė, 
pokario metais dirbusi moky-
klos pastate įkurdintoje bibli-
otekoje, išsaugojo mokyklinį 
varpelį ir medinę „mūką“, kuri 
„smetoniniais“ laikais puošė 
klasę. Šios relikvijos buvo  per-
duotos muziejui. O duris lan-
kytojams muziejus atvėrė 1987 
metų rugpjūčio 29 dieną. Ir nuo 
to laiko tapo tikru traukos cen-
tru... 

Su Vaižganto vardu

Muziejuje atkurtoje klasėje 
ir keliuose kambariuose vei-
kiančios ekspozicijos, paro-
dos, skirtos bene garsiausiam 
mokiniui - lietuvių literatūros 

Svėdasų krašto muziejus įsteigtas restauravus buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastatą.

(Nukelta į 7 psl.)

Kunigiškių pradžios mokyklos vedėjas Juozas Jokšas su žmona 
Malvina ir dukrele Nijole.
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Yra tokia mokykla...
Tumui tedavė ir mažai jį teišla-
vino. Rusų pradžios mokyklos 
buvo svetimos lietuvių kaimie-
čio vaikui. Viskas ten vaikui 
buvo nesuprantama ir mažai 
kas jo širdelę galėjo prie savęs 
palenkti. Programa buvo nesu-
derinta su vaiko brendimo am-
žium, ir J. Tumas tik todėl ge-
rai mokėsi, kad buvo pastabus 
ir turėjo tik labai gerą atmintį. 
Jis atmintinai galėjęs per vieną 
valandą išmokti bet kurią Kry-
lovo pasakėčią, nesuprasdamas 
jos prasmės. Gera atmintis jam 
daug padėjo ir gimnazijoje...“

Savosios mokyklos Juozas 
Tumas-Vaižgantas nepamiršo, 
nors gyvenimo keliai jį nuves-
davo toli nuo gimtųjų vietų, o 
darbai ir rūpesčiai lengvai galė-
jo užgožti vaikystės prisimini-
mus. Vaižgantas šelpė vargin-
giau gyvenančius moksleivius, 
dovanodavo mokyklai knygų.
Ypač dalykiški ryšiai užsimez-
gė tarp Vaižganto ir Kunigiš-
kių pradžios mokyklos vedėjo 
Juozo Jokšo (1903-1977). Ku-
nigiškiuose nuo 1929 -ųjų iki 
1940-ųjų mokytojavęs J. Jok-
šas susirašinėjo su Juozu Tu-
mu-Vaižgantu, rašytojo paska-
tintas, pradėjo rinkti mokyklos 
istoriją, užrašinėjo senų žmonių 
atsiminimus. Vilniaus univer-
siteto Mokslinės bibliotekos 
Rankraščių skyriuje saugomas 
pluoštelis kunigiškiečio moky-
tojo Vaižgantui rašytų laiškų. 
Antai 1930 m. rugsėjo 3 dieną 
rašytame laiške yra tokios eilu-
tės: „... Į kvietimą rinkti moky-
klos istorijos  medžiagą mielai 
sutinku ir tuoj imsiuosi darbo. 
Mokykloje iš rusų laikų jokios 
knygelės nei raštelio nėra likę, 
kaip sako gyventojai, visa žuvo 
karo audrose. Jau pirmiau šiuo 
reikalu teiravausi pas seniausius 
Kunigiškių gyventojus, tai jie šį 
tą atsimena iš mokyklos praei-
ties. Jų atsiminimus imsiuosi 
tuoj užrašinėti...“ 1930 m. spa-
lio 5 d. J. Jokšas vėl rašo Vaiž-
gantui: „...Prasti pas mane rei-
kalai su mokyklos istorija. Pas 
kelis asmenis teiravausi tuo rei-
kalu, bet maža ką išgirdau. Tuo 

tarpu turiu surinkęs kiek žinių 
apie mokytojus ( iš J. Meponies 
ir K.Baunio), štai jie iš eilės 
kiek pamena: 1.Sakalauskas, 
2.Kudriavcovas, 3.Balmonovas, 
4. Vasilionok, 5. Kolyško, 6. 
Minicki, 7. Harlompovič, 8. 
Arsenjev. 9. Astopkovič, 10. 
Žeikas, 11.?, 12. Kačenauskas.  
Prie šio mokytojo pasodinta 
vaisinių ir paprastų medžių.  
13. Kuzmickis, 14. Greimas ir 
Butkus. Jie buvo karo pradžio-
je. Tuomet mokykla buvo dvie-
jų komplektų. 15. Mickevičius. 
16. Banys. 17. Pliupelis ir 18. 
J. Jokšas. Seniau rusų laikais 
mokyklą lankė vaikai iš viso 
tų laikų valsčiaus. Būdavo  nuo 
50 iki 100 mokinių. Mokydavo 
rusų k., aritmetikos, dailyraščio, 
kiek rusų istorijos, geografijos 
ir dainavimo. Dabar mokyklą 
vaikai lanko iš Kunigiškių, Gy-
kių, Malaišių, Gudonių, keli iš 
Jodonių, Vaitkūnų ir kt. Moko-
mės gimtosios kalbos, tikybos, 
skaičiavimo, krašto mokslo, 
istorijos, geografijos, gamtos, 
piešimo, dailyraščio, rankų dar-
bų, mankštybos ir dainavimo. 
Jau keturi metai prie mokyklos 
vakarais veikia žemės ūkio 
klasė. Čia baigę pradžios mo-
kyklą mokiniai mokosi žemės 
ūkio mokslų: žemdirbystės, 
gyvulininkystės, daržininkystės,   
sodininkystės, bitininkystės, 
kooperacijos, sąskaitybos, kitų 
ūkininkams žinotinų dalykų...“  
Toliau rašoma, kad 1930 m. 
spalio 1 d. mokykloje mokėsi 
15 berniukų ir 15 mergaičių, 
lapkričio 3 d. atėjo daugiau ir 
gudresnių mokinių.

1930 metų gegužės 22 d. 
Švietimo ministerijos sprendi-
mu Kunigiškių mokykla ofici-
aliai pavadinama Kunigiškių 
kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
pradžios mokykla. Toks gar-
bingas vardas suteiktas pačiam 
Vaižgantui sutikus, nes tuo rei-
kalu į jį kreipėsi Juozo Jokšo 
vadovaujami mokiniai, mokinių 
tėvai, tam pritarė ir valsčiaus 
taryba. Juozas Tumas-Vaiž-
gantas, atsidėkodamas už tokią 
pagarbą, Kunigiškių mokyklai 
padovanojo knygų bei moky-
klinių reikmenų už 800 litų. 

Kai vyko mokyklos pastato 
remontas, palėpėje statybinin-
kai surado vienintelę knygą  iš 
tos gausios Vaižganto dovanotų 
knygų bibliotekos – apiplyšusį  
prancūzų kalbos vadovėlį, ku-
rio titulinį lapą puošia spaudas 
su kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto pradžios mokyklos 
pavadinimu. Toji nedidelio for-
mato knygelė taipogi virto uni-
kaliu muziejaus eksponatu.

Šaulys, fotografas

Kai 1933 metų balandžio 
pabaigoje  Kunigiškius pasie-

(Atkelta iš 6 psl.)

Muziejuje įrengta senovinė klasė, kurioje lankytojams organi-
zuojamos edukacinės programos, supažindinama, kaip vaikai 
mokydavosi seniau.

svėdasų krašto muziejaus fondų nuotr.

kė liūdna žinia apie Vaižganto 
mirtį, mokytojas Juozas Jok-
šas kartu su mokiniais rašyto-
jo gimtajame Malaišių kaime 
Tumų sodybos vietą apsodino 
liepaitėmis, klevukais, uosiu-
kais, centre pasodino ąžuoliuką. 
Mokytojas su vietiniais žmonė-
mis pasirūpino, kad  vėliau čia 
atsirastų skulptoriaus Bernardo 
Bučo sukurtas Vaižganto akme-
ninis biustas.

Mokytojas Juozas Jokšas va-
dovavo Kunigiškiuose veiku-
siai Šaulių organizacijai, kuriai 
priklausė ir jo žmona Malvina, 
rengusi vietinėms moterims ku-
linarijos, kepimo, siuvimo kur-
sus. Pedagogas turėjo didelį au-
toritetą. Laisvalaikiu kviesdavo  
mokinius ir kaimo jaunimą į 
repeticijas, statė vaidinimus,  
organizuodavo ekskursijas, 
paskaitas, svarbiausių tautinių 
švenčių minėjimus. Labai mėgo 
fotografuoti, yra įamžinęs nuo-
traukose daugybę Kunigiškių ir 
kitų kaimų gyventojų, sodžiaus 
švenčių, liaudies tradicijų. 

Muziejus aukštino... kovinę 
ir darbo šlovę

Ant muziejaus pastato fasa-
do esanti iškaba su kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto moky-
klos pavadinimu  atsirado tiktai 
Atgimimo laikais. Tuomet, or-
ganizavus visuotinę apklausą, 
buvo atsisakyta „Lenino keliu“ 
kolūkio pavadinimo ir nuspręs-
ta pavadinti ūkį Vaižganto gim-
tojo kaimo vardu - Malaišiais. 
Nuo pat įkūrimo dienos kele-

tą metų Kunigiškių muziejus 
vadinosi kolūkio „Kovinės ir 
darbo šlovės muziejumi.“ Be 
abejo, dabar toks pavadinimas 
daugeliui sukeltų juoką, kai 
kas net nepatikėtų, kad taip 
galėjo būti. Kai kurie veikėjai, 
sužinoję, kad ketinama įrengti 
ekspoziciją J. Tumui - Vaižgan-
tui, tiesiog skeryčiojosi ir purtė 
galvas: „ Juk jis kunigas. Ilgas-
kverniams ne vieta tarybiniame 
muziejuje“. 

Beveik tuo pat metu Lietuvos 
ateizmo muziejus, pritariant ir 
visokeriopai remiant  rajono 
valdžiai,  Troškūnų krašte steigė 
kunigystę metusiam, rašytoju ir 
aktyviu ateistu tapusiam Jonui 
Ragauskui skirtą muziejų. Tie-
sa, valstybės pastangomis ir rū-
pesčiu įkurtas, su didele pom-
pastika atidarytas J. Ragausko 
muziejus veikė neilgai: papūtus 
laisvės ir nepriklausomybės vė-
jams, jis užvėrė duris ir buvo 
panaikintas. 

Nebuvo pamiršti ir kiti gar-
sūs svėdasiškiai: tapytojas 
Kajetonas Sklėrius, išeivijos 
rašytojas Stepas Zobarskas, 
poetė ir dramaturgė  Bronė 
Buivydaitė. Keliuose muzie-
jaus kambariuose nuotraukos, 
knygos, dokumentai pasako-
jo apie kolūkinį gyvenimą, 
ūkio gamybinius pasiekimus, 
ordinais ir medaliais apdo-
vanotus pirmūnus. Net patys 
priekabiausi vadai ir vadukai 
nebereiškė jokių pretenzijų, 
kad muziejuje prisimenamas 
Vaižgantas, nes pakako čia ir 
„raudonos spalvos”.

Lietuvių literatūros klasikas, 
tautos švietėjas ir blaivin-
tojas, kanauninkas Juozas 
Tumas-Vaižgantas - bene 
pats svarbiausias ir garbin-
giausias Kunigiškių pradžios 
mokyklos auklėtinis.

klasikui, publicistui, literatūros 
mokslininkui, tautos švietėjui 
ir blaivintojui, „deimančiukų“ 
ieškotojui kanauninkui Juo-
zui Tumui-Vaižgantui (1869-
1933). 

Kunigiškių mokyklą jis pra-
dėjo lankyti 1879-aisiais, ei-
damas dešimtus metus. Kaip 
monografijoje „Juozas Tumas-
Vaižgantas“ pasakoja litera-
tūros mokslininkas, politikas, 
Vaižganto įvairiapusiškos vei-
klos tyrinėtojas Aleksandras 
Merkelis, „Kunigiškių pradžios 
mokyklą Tumų Juozukas išėjo 
per dvi žiemas. Taigi, palyginti 
labai greit: to nebuvo pavykę 
padaryti nė vienam to krašto 
vaikui. Todėl mokytojas senti-
kis Vosylionok, didžiai nuste-
bęs tokiu gabiu berniuku, sky-
rė jam entuziastingą pagyrimo 
lapą, kuris daug nusvėrė stojant  
į Dinabarko realinę mokyklą. 
Nors Anykščiuose buvo išlai-
kęs pradžios mokyklos baigimo 
egzaminus ir gavęs pažymėji-
mą, trumpinantį kareiviavimo 
prievolę, tačiau laisvai rusiškai 
kalbėti beveik nemokėjo, o ari-
tmetikos uždavinius spręsdavo 
mechaniškai. Pradžios mo-
kykla nedaug mokslo žinių J. 

Kunigiškių muziejuje senosios klasės ekspoziciją padėję įrengti 
ir gausybę eksponatų dovanoję pedagogai iš Ukmergės - Danutė 
Šilinienė ir Stasys Misiūnas - dalyvauja Svėdasų krašto muzie-
jaus 20-mečio minėjime 2007 m. vasarą.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina kovo mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 6,18 ct/kWh

 juridiniams asmenims – 6,86 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2020 m. kovo mėn.ma-
žesnė 1 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,90 eur/m3

 juridiniams asmenims – 8,77 eur/m3
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Tautodailininkas savo įkurtą muziejų 
svarsto iškelti į kleboniją Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijos Meldučių kaime gyvenantis 88-erių tautodailininkas, kraštotyrinin-
kas ir fotografas Bronius Tvarkūnas, net ir sulaukęs garbaus amžiaus, nesiliauja stebinti 
savo užmojais ir kūriniais. 

Jo iniciatyva Debeikiuose atidarytas muziejus, o medinės Anykščių krašto bažnyčios vir-
to įstabaus grožio maketais.

„Krutu dar, krutu, televizorių 
dabar žiūriu", - vieną popietę 
paskambinęs B.Tvarkūnui, iš-
girdau jo vis dar energingą bal-
są kitame laido gale.

Tautodailininkas prisipažino, 
kad šiuo metu šiek tiek „čėdo-
si", nes turi problemų dėl šir-
dies, todėl jo dirbtuvės, kuriose 
gimė daugybė išskirtinių meno 
kūrinių, uždarytos.

Paskutiniai B.Tvarkūno  kū-
riniai nustebino ir visko ma-
čiusius - jis savo rankomis 
sukonstravo šešių Anykščių 
rajone stovinčių medinių baž-
nyčių maketus.

„Rajone yra šešios medinės 
bažnyčios - Skiemonių, Burbiš-

kio, Debeikių,Kurklių, Užunvė-
žio ir Raguvėlės. Nusprendžiau 
padaryti jų visų maketus“, - pa-
sakojo buvęs tremtinys.

Visas šešias bažnyčias 
B.Tvarkūnas sumeistravo per pu-
santrų metų. Jų 60x70 cm dydžio 
maketai pagaminti iš faneros.

„Važiavau tų bažnyčių foto-
grafuoti. Kiekvieną bažnyčią 
stengiausi nufotografuoti ma-
žiausiai 16 kartų. Stengiausi, 
kad bažnyčių maketai praktiš-
kai nesiskirtų nuo originalių 
šventovių. Tik langų apdaila 
kiek nepavyko, nes tai smulkios 
detalės“, - pasakojo jis.

Meistras sakė, kad jo sukurtų 
bažnyčių paroda pernai buvo 

surengta Anykščiuose, Gatvės 
galerijoje. Už šiuos kūrinius jis 
net gavęs Padėkos raštą.

„Pamatė buvęs Debeikių ku-
nigas Vydas Juškėnas, įvertino. 
Debeikių bažnyčioje dirbu zakris-
tijonu, giedu chore", - tęsė jis.

Beje, tautodailininkas pa-
sakojo, kad Sibire gyvena jo 
brolis Povilas. Jis ten pasistatė 
dviejų aukštų namą ir atsiuntė 
jam nuotraukų  parodyti, kaip 
atrodo jo namai. Ir ką gi - ne-
ilgai trukus B.Tvarkūnas paga-
mino ir brolio namų maketą...

B.Tvarkūno kūrinius galima 
pamatyti tik jį aplankius. „At-
važiuok, pamatysi, kas čia da-
ros“, - net ir per karantiną sve-
tingumu spinduliuoja jis.

Debeikių miestelyje esančia-
me administraciniame pastate, 
kuriame anksčiau veikė kultūros 
namai, biblioteka, paštas, minė-
tų įstaigų jau nebeliko, tačiau 
pastatas nėra visiškai tuščias. 
Trečiajame jo aukšte veikia 
B.Tvarkūno prieš keletą metų 
įkurtas sendaikčių muziejus.

„Reiks išsikelti iš ten, tik ne-
žinau, kur reiks dėtis. Debei-
kių klebonijos pastatas tuščias 
stovi, reiks kalbinti kunigą, gal 
duos pinigų. Susiremontuočiau 
patalpas ir muziejų persikel-
čiau“, - svarstė B.Tvarkūnas, 
juokaudamas, kad jis dabar 
bent kiek tą ištuštėjusį pastatą 
prižiūrintis.

Beje, B.Tvarkūno muziejus 
išties įdomus. Jame galima ras-
ti ir labai netikėtų eksponatų. 
Tarp sendaikčių galima išvys-
ti Seimo nario Sergejaus Jo-
vaišos, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus ar nuša-
lintojo Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio portretus, kurie 
įmontuoti senųjų televizorių 
„Šilelis“ ekranuose...

Pasiteiravus, ar tautodai-
lininkas neplanuoja iš me-
džio išdrožti...koronaviruso,  
B.Tvarkūnas juokėsi:„Kaip čia 
jis turėtų atrodyti? Gal kaip 
koks ubagas?“.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius sakė, 

Tautodailininkas Bronius Tvarkūnas juokauja, kad dabar prižiūri Debeikiuose ištuštėjusį adminis-
tracinį pastatą, nes jame veikia jo muziejus. Bažnyčių maketai eksponuojami nuosavoje klėtelėje.

kad B.Tvarkūnas yra aktyvus 
seniūnijos ir bendruomenės pa-
galbininkas.

„Jis visų galų meistras ir 
visų pagalbininkas. Jei kažką 
remontuojam, kokį kryžių ar 
virstančią tvorą, B.Tvarkūnas 
visada pagelbėja ir patarimais, 
ir ne tik patarimais“, - sakė se-
niūnas.

A.Simonavičius pabrėžė, kad 
net ir sulaukęs garbaus amžiaus 
B.Tvarkūnas yra „ypatingai 
energingas ir sumanus“.

„Metraštį rašo, nuotraukas 
kaupia, kiekvieną renginį fo-
tografuoja, nuotraukas deda į 

(Nukelta į 9 psl.)

Už Debeikių bažnyčios maketą Bronius Tvarkūnas gavo klebo-
no Vydo Juškėno padėką.

Kuomet lankėmės Debeikių seniūnijos Meldučių kaime, kur gy-
vena Bronius Tvarkūnas, sniego dar netrūko...

Broniaus Tvarkūno sūnėno namo prie Novosibirsko maketas. 
Maketą debeikietis sukūrė pagal nuotraukas.
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Įtarimų sukėlė 12 valandų trukmės darbo diena

„Turime 4 sargus, kas ke-
tvirtą parą budi. Mūsų įstai-
ga turi specifiškumo, kadangi 
vykstantys  renginiai dažnai 
pasibaigia vėlai. Vyrai dirba ne 
tik budėtojų darbą. Scenos sta-
tymas, aparatūros gabenimas. 
Jie dirba kitus ūkinius darbus, 
kur reikia -  paremontuoja. Mi-
krofonus į sceną nešioja. Nėra  
taip, kad atėjo ir atsėdėjo, čia 
kitoks darbas, reikia viską da-
ryti bendrom jėgom”, - aiškino 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė.

Svajoja apie naują 
darbuotoją

Nors pareigybių skaičius 
Anykščių kultūros centre su-
mažintas iki 53, D.Petrokaitė 
sakė, kad įstaigai reikia naujų 
darbuotojų.

 „Ieškome, bet kadangi ne-
turime pinigų, negalime dabar 
ieškoti vadybininko. Einame į 
virtualiąją erdvę, gyvenimas 

rodo, kad turime daug daryti 
veiklų ir renginių virtualiai, 
tai čia jau reikia pastiprinimo. 
Darbo skaitmenizavimas -  čia 
turi būti pasiruošimas, tai turi 
būti atliekama profesionaliai. 
Mums labai reikėtų tokio žmo-
gaus, bet toks biudžetas, kad 
turime pasitaupyti”, - sakė ji.

Daugiau „ susimažinti” 
nebenorėtų

Kokie pokyčiai laukia per 
artimiausius dvejus metus, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė progno-
zuoti nesiryžo.

„Šitie metai tokie kaip ir 
aiškūs todėl, kad yra aišku su 
pastatais, darbuotojais. O dėl 
kitų metų  turėtų būti priimti 
steigėjo sprendimai, čia jau ne 
mano valioje. Mūsų nėra tiek 
daug, kad kasmet galėtume už-
darinėti ir mažinti. Matysime 
metų eigoje”, - kalbėjo ji.

Direktorė tikino, kad opti-
mizacija jai nebuvo netikėta:  

„Spaudimo  iš savivaldybės 
uždaryti kaimų skyrius tikrai 
nėra. Apie tuos pastatus jau 
buvo seniai kalbėta, tai neiš-
dygo nei  prieš pusę metų, nei 
dabar. Apie kitus pastatus ti-
krai neina kalba, bet jei rajono 
biudžetas bus ribotas, jei bus 
kažkokie reikalavimai, tai lie-
čia visas kultūros įstaigas, ne 
tik kultūros centrą.”

„Joks žmogus 12 valandų
 nedirba”

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai” dėstė, kodėl imtasi 
Anykščių kultūros centro opti-
mizacijos.

„Čia įvyko nebeesančių 
žmonių, pareigybių, kurios ir 
taip buvo neužimtos, optimi-
zacija. Arba kai kurie darbuo-
tojai  kažkaip mistiškai per 
kelias vietas susikrovė labai 
daug etatų. Įtarėm, kad fiziškai 
žmonės tiek nedirba. Buvo po 
pusantros pareigybės.Tos pa-

reigybės buvo istoriškai jung-
tos, jungtos kaip ir dirbti už 
du”, - kalbėjo jis.

D.Žiogelis pastebėjo, kad 
optimizacija parodė, kiek yra 
realiai dirbančių žmonių kul-
tūros centre.

 „Mūsų jau prieš metus buvo 
pasakyta mokykloms, darže-
liams, kultūros centrui, biblio-
tekai, kad geriau verta žmogui, 
padarančiam darbą, mokėti 
didesnį atlyginimą, negu vai-
dinti, kad jis dirba pusantros 
pareigybės. Joks žmogus 12 
valandų darbe nedirba”, - sakė 
jis.

Mero pavaduotojas D. Žioge-
lis tikino, kad dėl optimizacijos 
niekas nenukentės: „Nenorime 
pokyčių „gyvų žmonių sąskai-
ta, niekas jų neskriaudžia.”

Kaimų kultūros kokybė
prasta

Vicemeras D.Žiogelis dėstė, 
kad kultūra Anykščių rajono 
kaimuose turėtų būti kitokio 

lygio nei yra šiandien.
„Einama link to, yra toks 

noras, kad kultūra būtų profe-
sionalesnė. Didžiojoje dalyje 
kaimų kultūros kokybės nėra. 
Geriau į tuos centrus atvežti 
geresnį ansamblį, programą 
nei bandyti kažką išspausti iš 
vietos. Nebėra iš ko išspausti. 
Nebėra dalyvaujančių žmonių, 
nebėra ansamblių, vienas kitas 
dar kažką veikia, ir viskas”, - 
sakė D.Žiogelis.

Ateities vizijos

D.Žiogelis taip pat atskleidė 
vizijas, kaip Anykščių kultūros 
įstaigos galėtų atrodyti ateityje.

„ Būtų galima įkurti kiekvie-
noje seniūnijoje po kultūrinį 
centrą, kuris sujungtų bibliote-
ką, muziejų ir kultūros centrą, ir 
tai būtų kultūros židinys. Dabar 
visi veikia atskirai. Mūsų toks 
noras, bet to neleidžia Kultūros 
ministerija, vienas kitam prieš-
taraujantys įstatymai”, - kalbė-
jo vicemeras..

(Atkelta iš 5 psl.)

Tautodailininkas savo įkurtą muziejų 
svarsto iškelti į kleboniją

(Atkelta iš 8 psl.)
albumus, kurie eksponuojami 
bibliotekoje“, - vardijo jis.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
A.Simonavičius sakė, kad ir se-
niūnijai galvos skausmas, kur 
įkurdinti B.Tvarkūno Debei-
kiuose įkurtą muziejų.

„Kiek žinau, su parapija jis 
kažką sutaręs. Kol pastatas, 
kuriame veikia muziejus, ne-

privatizuojamas – viskas ge-
rai, bet jei atsirastų pirkėjas, 
reikėtų persikelti“, - kalbėjo 
A.Simonavičius.

B. Tvarkūnas yra kryžių meis-
tras, sukūręs  keliolika monu-
mentalių kryžių, dešimtis kry-
želių ir bareljefų. Jis taip pat yra 
aistringas fotografas, sukaupęs 
daugybę archyvinių kadrų apie 
Anykščių kraštą. Buvęs trem-

tinys yra išleidęs bent  keletą 
knygų, kuriose dalijasi savo iš-
gyvenimais.

B.Tvarkūnas  buvo  apdova-
notas Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos medaliu 
„Už nuopelnus Lietuvai“, Lie-
tuvos Respublikos 100-mečio 
proga jis apdovanotas Anykščių 
rajono savivaldybės „Šimtmečio 
anykštėno“ atminimo ženklu.

Net ir sulaukęs garbaus amžiaus, Bronius Tvarkūnas aplinkinius stebina savo energija.

Šiuo metu medinių bažnyčių maketus galima pamatyti tik Bro-
niaus Tvarkūno namuose.          Vidmanto ŠMiGelskO nuotr.

Debeikiuose įkurtame muziejuje vietos atsirado ir Anykščių ra-
jono politikams.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Nacional inė ekspe-
dici ja (kart.) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi  kaime gera.
08:30 Ryto sukt inis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brol ių Grimų pasa-
kos.Raudonkepuraitė.
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Ką veikt i?! 
12:00 Metų laikai 
Japoni joje. 
12:50 Užburiant i 
Austral i ja.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istor i jos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščioj imai. 
17:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Perplaukus Atlantą 
N-7. 
22:00 Moters kvapas 
N-14.
00:35 Generolas N-14. 
(kart.) .

06:30 Saugokis meškinų.
07:15 Berniukas 
Blogiukas.

07:40 Ogis ir  tarakonai.
08:00 Vasaros stovyklos 
sala.
08:30 Tomo ir  Džerio nuo-
tykiai .
09:00 Beprot iškos melo-
di jos.
09:30 Neramūs ir  tr iukš-
mingi.
09:55 Pel iukas Stiuartas 
Lit l is 2.
11:25 Laikrodžių stabdy-
tojai .
13:15 Beveik mirt ina  N-7. 
15:10 Gražuolė ir  pabaisa   
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Mirt ies lenktynės 
N14. 
00:15 Kartą Meksikoje 
N14. 
02:10 Smokingas (k) N-7. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.)  N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata. l t .
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaul is pagal mo-
ter is.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Aladinas  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Aladinas  N-7.
13:50 Merl inas  N-7.
15:40 Seni vi lkai  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Seni vi lkai  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Piktadarės istor i ja 
2  N-7.
21:55 Olimpo apgult is  
N-14.
22:15 Jėga ir  Kenoloto.
22:18 Olimpo apgult is  
N-14.
00:15 Galakt ikos sergėto-
ja i   N-7 (kart.) .
02:35 Ankstyvas paleidi-
mas  N-14.

07:00 Kvai l iai  šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvi ja. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Balt i jos komandinis 
gal iūnų čempionatas. 
10:05 Geriausi šuns drau-
gai.
10:35 Brazi l i ja – gamtos 
istor i ja. 
11:45 Lemtinga diena.
12:45 Gordonas Ramzis. 
Iki  pragaro ir  atgal.
13:45 Pragaro vir tuvė  
N-7. 
14:45 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vi l jamu Šatneriu  
N-7. 
15:45 Nepamirštamas 
tyr imas  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. 
19:30 Mirt inas ginklas  
N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:45 Gyvi numirėl iai  
N14. 
23:55 Išvadavimas (k) 

N14. 
02:00 Pabėgimas iš Los 
Andželo (k) N14. 

07:15 Akloj i   (k).
08:45 Daktaras Ozas  
N-7.  
09:40 Tėvas Motiejus  
N-7.  
11:00 Džeimio ir  Džimio 
kul inarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Širdele mano  N-7. 
16:45 Keršto gėlės.
18:45 Akloj i   (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Didžioj i  skola   
N14. 
23:40 Raudonojo spal io 
medžioklė N-7. 
02:15 Nusikalt imo vieta – 
Kyl is  (k) N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.) .
07:30 Dizaino dokumen-
t ika. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje l ietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Tauragės Švč. Trejybės 
bažnyčios. 

13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:10 Ateivis N-7. (kart.) .
16:00 XV vaikų ir  jaunimo 
muzikos fest ival is „Mes – 
Pasaul is“. 
17:15 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas vienam. 
21:55 Fortepi jono marato-
nas Beethovenui. 
22:30 Aušros pažadas  
(kart.) .
00:20 Moters kvapas 
N-14. (kart.) .

06:00 Kalnų vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Pavoj ingiausi 
Indi jos kel iai   N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies žvalgas  
N-7.
10:30 Liūtė – karal ienė  
(kart.)  N-7.
11:30 Naujakuriai   N-7.
13:00 Pelkių l iūtai   N-7.
14:00 Išl ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su El len  N-7.
20:00 Antinų dinast i ja  
N-7.

21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Los Andželo 
Cl ippers – Milvokio 
Bucks.
01:00 Lūšnynų mil i jonie-
r ius  N-7 (kart.) .

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Lietuvos gelmių 
istor i jos.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Skonio reikalas.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu.  
10.30 Greit is.  
11.00 Lietuvos sienų ap-
sauga. Pasienio apsauga 
13 - 15 amžiuje.
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Gyvenimas.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (  
kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas?    
16:40 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00   Užkluptas N-14.  
23:50 Alpių detektyvai N-7.
(kart.).
00:35 Išpažinimai  (kart.).
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 

14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Taikos kaina N14. 
00:20 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14. 
01:30 Kartą Meksikoje (k) 
N14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.

20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Žala  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žala N-14.
00:15 Skubi pagalba N-14.
01:15 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Tiltas  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
20:30 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:00 International N14. 
23:20 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
00:20 Legendų biuras (k) 
N14. 
01:30 Gyvi numirėliai (k) 
N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 

Niujorke  N-7.  
12:30 Širdžių daktaras  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7.  
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Pirmyn, broli Munai 
N14.  
00:00 Paskolinta meilė.
01:00 Našlaitės  N-7.

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Legendos  (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (  kart.).
12:40 Krikščionio žodis ( 
kart.).
12:55 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:00 Ką veikti?!  
14:30 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).

15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.  
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės. 
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba 
(kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Dešimtasis dešim-
tmetis.
20:20 Dizaino dokumen-
tika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Antanas Škėma. 
Balta drobulė. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Dainuok su manim 
(kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:00 Einšteinas  N-7.
00:00 Siaubas baubas 3  S.

01:50 Skubi pagalba N-7. 

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Skonio reikalas.  
07.30 Vyrų šešėly-
je. ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ. 
08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu 
N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 

12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  .
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Diktatorius N14. 
00:10 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14. 
01:30 Taikos kaina (k) N14.  

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nesuvestos sąskaitos  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesuvestos sąskaitos  
N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7..
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Tiltas  N-7.  
16:00 Paskutinis faras N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7.  
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7.  
21:00 Kruvinas sąrašas 
N14. 
22:50 International (k) N14. 
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
01:30 CSI. Majamis (k) 
N-7.

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.

11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Širdžių daktaras  
N-7.  
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  
N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7.  
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Kasandra. Prieš sro-
vę N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Kurak“ (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:45 Kelias (kart.).
13:10 Legendos (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Dešimtasis dešimtme-
tis (kart.).
15:40 Dizaino dokumentika. 

15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:35 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Vilerbano „ASVEL“. 
22:00 KLIPVID 2020. 
Muzikinių vaizdo klipų apdo-
vanojimai.  
23:00 Istorijos detektyvai.  
23:45 Klausimėlis.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Džiazo muzikos va-
karas.  

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
22:00 Juodosios raganos 
metai  N-14.

23:50 Gelbėtojai  N-7.
01:40 Skubi pagalba  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.Orai.
18.28 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Belgravija N-14. 
23:50 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:30 Langas į valdžią 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 

10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
l ikimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20. N-7.
21:00 Rimti reikalai 3  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Buvusioj i  N14. 
00:35 Narkotikų prekei-
viai. Meksika  N14. 
01:50 Diktatorius (k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.

17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 I.T. Neribota prieiga 
N-14.
22:25 Vikinglotto”. 2021. 
9 s.
22:30 I.T. Neribota prieiga  
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 I.T. Neribota prieiga  
N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:05 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7.  
11:35 Atsarginis preziden-
tas  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Tiltas  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  
N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas.  
21:00 Netikėta sėkmė  N14. 
22:50 Kruvinas sąrašas (k) 
N14.  
00:40 Didžiojo sprogimo 

teorija  N-7. 
01:05 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas 
N-7.  
21:00 Kasandra. Juodasis 
valetas N14.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras  (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Į sveikatą (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:45 Proto džiunglės (kart.).

13:10 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 KLIPVID 2020 (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 LMŽ. 
17:10 Dvynukės. 
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:30 Mikrobiota. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. .
21:33 Ronnie Scotto džiazo 
klubas N-7.
23:15 Veranda (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos va-
karas. 
01:40 Gražiausios poetų 
dainos (kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.

17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Gatvės šokiai 2 N-7.
22:50 Gelbėtojai N-7.
00:50 Skubi pagalba N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita  
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva..
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14.  
24:00 Alpių detektyvai N-7.   
(kart.).
00:45 Dizaino dokumentika. 
Industrinis dizainas.  
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 

12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Po saulėlydžio N-7. 
00:25 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14. 
01:30 Buvusioji (k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kikboksininkas. 
Atpildas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kikboksininkas. 
Atpildas  N-14.
00:20 Skubi pagalba  N-14.
01:20 Einšteinas  N-7.

06:25 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal  (k).
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7.  
11:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal  (k).
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Tiltas  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Metro užgrobimas 123 
N14. 
23:10 Netikėta sėkmė (k) 
N14. 
01:00 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
01:25 CSI. Majamis (k) N-7.

07:25 Daktaras Ozas N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  

10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  
N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Komisarė Nora Vais  
N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:45 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Mikrobiota (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 

į pagalbą. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Klasikinės muzikos 
istoriniai centrai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. .
21:33Asmeninė pirkėja   
N-14.  
23:15 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pra-
manas?    
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Džiazo muzikos va-
karas.  
01:30 Dizaino dokumentika.  

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas  
(kart.) N-7
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.

21:00 Ore  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Skubi pagalba  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.
18.24 Orai.
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vartotojų kontrolė.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ 
– Milano „AX Armani 
Exchange“. 
22:05 Auksinis protas.  
23:30 Raganos medžioklė 
N-14.
01:05 Gyvenimas aukšty-
bėse N-14.

06:20 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21:00 Oušeno 8 N-7. 
23:15 Ekstremalus greitis 
N14. 
01:00 Po saulėlydžio (k) 
N-7. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Bulius Ferdinandas  
N-7.
21:40 Galaktikos sergėto-
jai. 2 dalis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Galaktikos sergėto-
jai. 2 dalis  N-14.
00:30 Pasiruoškite smūgiui  
N-14.

02:10 Olimpo apgultis N-14 
(kart.).

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7.
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Tiltas  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  
N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7.  
21:30 Ypatinga užduotis 
N14. 
23:25 Metro užgrobimas 
123 (k) N14. 
01:30 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
01:55 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Širdžių daktaras  
N-7.  
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  

14:30 Rozenheimo policija 
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7.  
16:45 Mano vienintelė  
N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Privatus detektyvas 
Dengleris  N14. 
22:55 Vienišas vilkas  N14.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Procesai. Juoko kul-
tūra (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:55 R. Kmitos knygos 
„Remyga“ pristatymas 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba 
(kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Europos lengvosios 
atletikos uždarų patalpų 
čempionatas.
22:45 Beržynas N-14.
00:20 Eduardo Balsio dai-
nų koncertas „Aš – senas 
jūrininkas“.
01:20 DW naujienos rusų 
kalba.
01:40 Ronnie Scotto džia-
zo klubas N-7. (kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00 Pragaro vaikis  N-14.
00:25 Juodosios raganos 
metai  N-14 (kart.).
02:00 Einšteinas  N-7 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
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šeštadienis 2021 03 06

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 kovo 31 d.)

Kryžiažodis „Beržas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@

anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių par-
duotuvėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vie-
nas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Sausio 30-ąją „Anykštoje“ išspausdinto kryžiažodžio „Ritmas“ teisingas atsakymas 
- VARDAS ŽINOMAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 59 skaitytojai. Tai anykštėnai 
J.Mieželienė, R.Šulnienė, B.Augulienė, A.Kavolienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
A.R.Vilimas, D.Varnienė, E.Tamulėnienė, R.Kavoliūnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, 
A.Skaržauskienė, A.Lunevičius, D.Patumsienė, A.Patumsis, B.Augulienė, R.Šulnienė, 
J.Mieželienė, V.Stasiūnienė, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, V.Juciuvienė, Z.Vanagienė, 
S.Krisiūnienė ir O.Arienė; S.Žibutienė. G.Radzevičienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; 
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; R.Puolis ir E.Kiškienė 
iš Kavarsko; D.Matulienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; 
K.Rimkuvienė iš Antupių; S.Juodelienė iš Naujųjų Elmininkų; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; 
O.Petronienė iš Smėlynės; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; V.Urbutienė iš Naujikų; B.Žiogelienė 
iš Antrųjų Kurklių; B.Raščiuvienė iš Surdegio; Algis Grebnickas iš Niūronių; I.Guobienė 
iš Svėdasų; A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus; T.Patumsienė iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš 
Utenos; M.Risakovienė iš Debeikių; R.O.Deveikeinė iš Mažionių; R.Vaiginytė iš Aknys-
tų; A.Lisauskienė iš Mickūnų; A.Kuolienė iš Kunigiškių; A.Ramanauskienė iš Dauginčių ir 
J.Dubrienė iš Meldiškių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Ritmas“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks B.Žiogelienei iš Antrųjų Kur-
klių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Daiktų is tor i jos 
(kar t . ) .
07:00 Išpažin imai .  
07:30 Dizaino dokumen -
t ika.  
07:40 Sunkus vaikas N-7.
09:00 Labas rytas, 
L ietuva.
11:00 Beatos v i r tuvė.  
12:00 Pasaul io dokumen -
t ika.Kin i ja .  
12:50 Pasaul io dokumen -
t ika.  Žvi lgsnis iš  paukš -
čio skrydžio.
13:45 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
15:30 Žin ios.  Orai .
15:45 Sveik in imų kon -
certas.  
17:30 Žin ios.  Sportas. 
Orai .
18:00 Langas į  va ldž ią.  
18:30 Vakaras su Edi ta.  
19:30 St i l ius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.  Orai .
21:00 Dainuok su manim.  
22:40 Išs iskyr imas  N-14.  
00:30 Raganos medžioklė 
N-14.  (kar t . ) .
02:00 Beržynas N-14. 
(kar t . ) .

06:35 Saugokis meškinų.
07:20 Berniukas 
Blogiukas.
07:45 Ogis i r  tarakonai .
08:05 Vasaros stovyklos 
sala.
08:35 Tomo i r  Džer io 
nuotyk ia i .

09:05 Beprot iškos melo -
di jos.
09:30 Mes pačios.  
10:00 Tint ino nuotyk ia i . 
12:10 Kaip valgyt i  keptus 
s l iekus.
13:55 Zatura. 
16:00 Iš t ik imoj i  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Žin ios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Didžiapėdžio vai -
kis.
21:20 Mušeikų šeimynėlė 
N14. 
23:35 Interv iu su d iktato -
r iumi S. 
01:50 Oušeno 8 (k)  N-7.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakeln is (kar t . )  N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų v iešbut is .
08:00 Kempiniukas 
Plačiakeln is (kar t . )  N-7.
08:30 Vir tuvės is tor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is .
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradar ia i .  
12:00 Nuostabūs metų 
la ikai .
12:20 Kenoloto.
12:22 Nuostabūs metų 
la ikai .
13:05 Sar i la .  Prarasto j i 
žemė  N-7.
14:45 Parduotuvių mania -
kės išpažint is  N-7.
16:45 Ekstrasensai  N-7.
17:20 Kenoloto” .  2020. 
334 s.

17:22 Ekstrasensai  N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot .
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai . 
Pr incai   N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Gaujų karai . 
Pr incai   N-14.
22:40 Pirmoj i  eskadr i lė  
N-7.
01:30 Galakt ikos ser -
gėtoja i .  2 dal is   N-14 
(kar t . ) .

07:00 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
te lev i t r ina.
10:05 Ger iausi  šuns 
draugai .
10:35 Brazi l i ja  – gamtos 
is tor i ja . 
11:45 Lemt inga diena.
12:45 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro i r  atgal . 
13:45 Pragaro v i r tuvė  
N-7. 
14:45 Nepaaišk inami įvy -
kia i  su Vi l jamu Šatner iu  
N-7. 
15:45 Nusikal t imų tyrė ja i  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem -
pionatas.  
19:30 Muzik inė kaukė.    
22:05 I ta l iškas apip lėš i -
mas  N-7.  
00:20 Angelų medžioklė   

N14.  
02:05 Ypat inga užduot is 
(k)  N14.  

07:20 Aklo j i  (k) .
08:50 Daktaras Ozas  
N-7.  
09:45 Tėvas Mot ie jus  
N-7. 
11:00 Gaminame namie 
su Reičele Alen.
12:00 Popul iar iausi  už -
kandžia i .
13:00 Aklo j i  (k) .
14:45 Klasik in ia i  kepin ia i . 
15:45 Moter is   N-7. 
17:40 Keršto gėlės.
19:20 Aklo j i  (k) .
19:50 Būrėja (k) .
21:00 Kapi tonė Mar lo 
N14. 
23:05 Pol ic i jos te lefonas 
110  N14. 
01:00 Vienišas v i lkas (k) 
N14.

 PLIUS . 
06:00 L ietuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Auksin is  protas. 
07:15 Klausimėl is  (kar t . ) .
07:30 Laik inosios sost i -
nės fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Susipažink su 
mano pasaul iu.
09:00 Į  sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip gal i -
ma švar iau.  
10:00 Čia – k inas (kar t . ) .
10:30 Pasivaikščio j imai .  
11:00 Kas geresnio,  kai -
myne?  
11:30 Vi ln iaus sąsiuvin is .  

12:00 Trembi ta.  
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai .  
13:30 Proto džiunglės.  
14:00 Euromaxx.  
14:30 Gražiausios poetų 
dainos.  
16:05 Klasik inės muzikos 
is tor in ia i  centra i .  
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Procesai . 
Užmaršt ies a ikštė.  
19:00 Is tor i jos per ime -
t ra i .  
20:00 Europos lengvo -
sios at let ikos uždarų pa -
ta lpų čempionatas.  
22:05 Paskut in is  pasiva -
žinėj imas N-14.  
23:30 LRT OPUS ORE. 
Golden Parazyth. 
00:30 Dabar pasauly je. 
00:55 Gyvenimas aukšty -
bėse N-14.  (kar t . ) .

06:00 Kalnų vyrai   (kar t . ) 
N-7.
07:00 Pavoj ingiausi 
Indi jos kel ia i  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Pelk ių l iū ta i   (kar t . ) 
N-7.
11:30 Naujakur ia i   N-7.
12:55 Vi lkų kalnai   N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Kalnų vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaid imų žaid imas 

su El len  N-7.
20:00 Ant inų d inast i ja  
N-7.
21:00 Žin ios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Įn i rš is   N-14.
00:45 Pragaro vaik is  
N-14 (kar t . ) .
02:45 Ore  N-14 (kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Ki toks pokalb is su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido r ingas  N-7.
09.30 Krepšin io pasauly -
je  su V.Mačiu l iu .  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iauto jo d ieno -
rašt is . 
11.00 Švarūs miesta i . 
11.30 Skonio re ikalas. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja  N-7.
16.00 Žin ios.
16.28 Orai .
16.30 L ietuvos miesta i .  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žin ios.
18.28 Orai .
18.30 L ietuvos gelmių 
is tor i jos.
19.00 Ki toks pokalb is su 
Edvardu Žičkumi.  .
20.00 Žin ios.
20.28 Orai .
20.30 #NeSpaudai . 
21.30 Oponentai . 
22.30 Žin ios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja  N-7.
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įvairūs

(Atkelta iš 8 psl.)

Informuojame žemės sklypo (kad.Nr.3457/0001:0151) esančio Anykščių raj., Skiemonių sen., Sarickų k. savininkės 
artimuosius J.P. ir sklypo (kad.Nr.3457/0001:0315) esančio Anykščių raj., Skiemonių sen., Sarickų k. savininko A.M. 
paveldėtojus, kad UAB “Narma” matininkas Kęstutis Stumbrys (kval.paž.Nr.2M-M-731) 2021-03-9 (J.P.) 14.00-14.30 
val. ir (A.M.) 15.00-15.30 val. vykdys žemės sklypų (310-2 ir 310-3), esančių Anykščių raj., Skiemonių sen., Sarickų 
k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB “Narma” adresu Ūkininkų g.10a, 
Marijampolėje, el.paštu: narma1983@yahoo.com arba telefonu (8-657) 54720.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Lietuvos medžiotojų sąjun-
ga organizuoja Panevėžyje: 
š. m. kovo mėn. medžiotojų 
kursus, saugumo technikos 
egzaminą. Registracija ir in-
formacija tel. (8-686) 83121.

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

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.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

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

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

IŠKalaMe raIdes.
lIejaMe PaMatus. 

GaMInaMe PaMInKlus. 
tel. (8-648) 81663.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu 
(negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės pa-
tikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto ir Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančio šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise val-
domo trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 3 aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Auk-
ciono pradžia – 2021 m. kovo 23 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. kovo 29 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2021 m. kovo 18, 19 ir 22 d., darbo valandomis, susitarus dėl tin-

kamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės parda-

vimo kainos.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pa-
vedimu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas 
pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) 
valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, el. p. audrone.savickiene@
anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.

Tas kalades išmetėme Ko-
munalinio ūkio kieme. Mane 
atleido, „prikabinę“ vagystę, 
kurios nebuvo. Komunalinia-
me  ūkyje viskas vyksta kaip 
Šiaurės Korėjoje, valdžia, 
ką nori, tą daro“, - kalbėjo 
E.Šiaučiūnas.

Jis sakė, kad galimai dėl ne-
teisėto atleidimo iš darbo krei-
pėsi į Valstybinę darbo ginčų 
komisiją ir dabar laukia šios 
institucijos sprendimo.

Marius Šinkūnas: „trūko 
kantrybė“

M.Šinkūnas „Anykštai“ sakė, 
jog ir jam trūko kantrybė. Pasak 
vyro, jo mama A.Dovydėnienė, 
sužinojusi, kad po skundu yra ir 
jo parašas, sūnų apšaukė. „Pa-
sirašiau, nes trūko kantrybė. 
Jie su darbuotojais elgiasi kaip 
su šunimis. Ir ne tik K.Šapoka, 
bet ir mano motina. Kas sura-
šyta skunde, viskas yra teisybė 
žodis žodin. /.../Tos valytojos 
vargšės... Visas kolektyvas yra 
išvargęs. Ir mano motina čia 
yra nagus prikišusi“, - kalbėjo 
M.Šinkūnas.

Kalbėdamas apie medienos 
vagystės istoriją, M.Šinkūnas 
sakė, kad pirmu važiavimu jie 
kartu su R.Šiaučiūnu įsimetė 
jau šio asmens minėtas keturias 
kalades ir jas paskui numetė Ko-
munalinio ūkio kieme. „Paskui 
pagalvojau, kad vis tiek medie-
na supus, nuvažiavau dar kartą, 
įsimečiau gal dešimt kaladžių ir 
parsivežiau namo“, - pasakojo 
M.Šinkūnas. Jis tvirtino, kad 

K.Šapoka, jo pavaduotojas Val-
demaras Navickas ir bendrovės 
teisininkas Arenijus Baltru-
šaitis gal „20 minučių spaudė, 
kad pakeisčiau parodymus, jog 
rašyčiau, kad medieną vežėmės 
kartu su R.Šiaučiūnu“.

M.Šinkūnas, kilus skandalui, 
susirado miško savininką, ku-
ris, kaip paaiškėjo, esąs geras 
Mariaus pažįstamas. Miško sa-
vininkui M.Šinkūnas sumokėjo 
100 eurų, o šis paskambinęs 
K.Šapokai pranešė, kad preten-
zijų nebeturi.

Įžvelgia sąmokslo teoriją

 Medžio savininkas Antanas 
Vingelis „Anykštai“ patvirtino, 
kad viskas taip ir buvo, kaip 
sakė M.Šinkūnas. „Atsiskaitė 
už medį, sumokėjo, ir viskas. 
Aš direktoriui sakiau - būkit 
geras, neišmeskit jo iš darbo. 
Manęs dar paklausė, kodėl aš 
atsisakau pretenzijų. Atsakiau, 
kad man sumokėjo 100 eurų. 
Tada K.Šapoka išjungė telefo-
ną“, - „Anykštai“ kalbėjo Vajė-
šių kaimo gyventojas.

Komunalinio ūkio darbuo-
tojai „Anykštai“ pranešė, jog 
kai tik A.Vingelis atsisakė savo 
pretenzijų komunalininkams 
dėl medžio vagystės, iškart 
neteko darbo ŽŪB „Elma“. Ši 
bendrovė yra Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos pirmi-
ninko Ramūno Karbauskio val-
domos „Agrokoncerno“ grupės 
dalis, o K.Šapoka į savivaldos 
rinkimus ėjo su „valstiečiais“. 
Įžvelgta sąmokslo teorija, jog 
A.Vingelis iš darbo atleistas dėl 
pretenzijos atsiėmimo.

Komunalinio ūkio darbuotojai sukilo prieš direktorių
„Dirbau pagal „žalią kortą“ 

fermoje. Atėjo mano direkto-
rius, sako - tu mums nebereika-
lingas. Ir viskas. Nežinau, kodėl 
mane atleido, gal tai tik sutapi-
mas, bet visaip pagalvoju“, - 
„Anykštai“ sakė A.Vingelis.

 Skundą nukreipia pagal
kompetencijas    

Anykščių rajono savivaldy-

bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė „Anykštai“ sakė, 
jog UAB Anykščių komuna-
linis ūkis darbuotojų skundas 
persiųstas Valstybinei darbo 
inspekcijai, nes daugelis skun-
de įvardytų problemų yra susi-
jusios su darbo santykiais. 

Savivaldybė savo ruožtu pa-
reikalavo, jog K.Šapoka pasi-
aiškintų dėl skunde išdėstytų 
faktų apie atliekų surinkimą. 

Komunalinio ūkio direkto-
riui K.Šapokai skundo kopija 
nėra įteikta. L.Kuliešaitė teigė, 
jog kol kas tai ir nebus pada-
ryta. 

„Reikia išsiaiškinti, ar tie 
duomenys, kurie išdėstyti raš-
te, yra pagrįsti. Negaliu vertinti 
pateiktos informacijos, neturė-
dama įrodymų“, - „Anykštai“ 
kalbėjo savivaldybės adminis-
tracijos vadovė.
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Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;

Buldozerininkas;
Traktorininkas.
Tel.: (8-686) 23411,

 (8-698) 46745.

Pasvalio rajono 
ŽŪB „Vaškai“ 

SIŪLO NUOLATINĮ DARBą 
gyvulių varovams, melžėjams 
(-oms), fermos vedėjui (-ai). 
Atlyginimas sutartinis, indivi-

dualus, 700–1000 Eur į rankas. 
Galimas apgyvendinimas.

Tel. (8-639) 28274.

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Bendradarbiaujame su darbo 
užimtumo tarnyba, pasirašydami 
trišales sutartis, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,
       (8-698) 46745.

nauja
Sodo - ūkio PRekių 

PaRduotuvė

Sėklos ir substratai
trąšos, pašarai

Mus rasite:
 Gegužės g. 16, 

anykščiai

Dirbame nuo kovo 1d.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠelIus nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIs

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

2 kambarių butą Kavarske 
arba 1 kambario butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-663) 02611.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KarVes, 
BuliuS iR telyčiaS 

„KreKenaVOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIOGIaI PerKa 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

lietuviai perka namus, 
sodybas, sodus ir butus. 
Jei pats parduodi - pasiūlyk 

savo, o jei kaimynas - pasiūlyk 
jo. Jei nupirksim - atsilyginsim. 

tel. (8-671) 99251.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
tel. (8-698) 05251.

nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

15 ha sklypą su namo pama-
tais, ūkio pastatais ir privačiu 
ežeru. Kaina 47 000 Eur.

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą prie 
Svedasų su tvenkiniu ir 60 arų 
žemės sklypu. Kaina: 9 000 
Eur. 

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą Užupyje, 
Gedimino g. Nuostabi panora-
ma, yra nauja pirtis. 

Tel. (8-677) 13564.

6 arų sodo sklypą tinkantį tik 
sodininkystei ar žemdirbystei. 

Tel. (8-609) 69487.

Kuras

Malkas kaladėmis. Atveža.
Tel. (8-608) 51317.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646. 

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

Tel. (8-684) 81890.

Įvairių rūšių malkas 3 m rąs-
teliais. Veža 15–30 kub. m. 

Tel. (8-687) 33067.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą.  Pristato, išrašo sąs-
kaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Medų
Tel. (8-615) 97688.

Reikalinga šeima be žalin-
gų įpročių prižūrėti sodybą 
Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

įvairūs
Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai, tel. (8-381) 59458, 
el paštu reklama@anyksta.lt.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
vasario 27 d. - kovo 1 d. - 
pilnatis.

Osvaldas, Romanas, Romas, 
Vilgardas, Žygimantė.

Gabrielius, Ginvilas,
Skirmantė, Fortunatas, 
Livija, Mandravas, Mandravė.

šiandien

vasario 28 d.

vardadieniai

oras

-2

+4

kovo 1 d.
Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
Antanina, Antanė.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“

 redakciją - (8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
10 mėn.

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

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

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

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

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė rengiasi į kirpyklą Garbanas rudas šuluoja,
Och, kasa net maskatuoja!
norfiniai dažai – jėga,
kitaip būtų pabaiga. 
 
nesikirpus, nedažyta
Filingas nepadarytas…
Vaizdas tarsi iš kokių
Šimto metų skaitinių. 

Antakių siūlė kreivoka
Ko jau ko – bet piešt nemoka.
ir nagai be manikiūro
jau atrodo kaip Artūro…

Pažiūrėjus iš arčiau
Marcė rodosi jauniau. 
,,inga? Ryt? kada? septintą?
nieko.Viskas man patinka“...

sušnopuoja Amiliutė
Argi šitaip gali būti?
Tik penkiolika minučių 
leista jai būt prie žirklučių.

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Pokalbis pas psichologą:
- Alkoholį vartojate?
- Ne.
- Rūkote?
- Ne.
- Kortom lošiat?
- Ne.
- Kaip su svetimom mote-

rim?
- Vengiu.
- Jei neturite jokių ydų, ko gi 

jūs atėjote?
- Na, yra vienas toks trūku-

mėlis...
- Koks gi?
- Meluoju daug.

***
- Kai numirsiu, palaidokit 

mane kartu su mano draugais...
- O kam?
- Nebuvo dar tokios duobės, 

iš kurios mes neišsikapstėm.

***
Ateina Jėzus į barą ir sako:
- Gal galėtumėte rezervuoti 

stalą su maistu vakarui?
- Gerai, kokio dydžio stalo 

reikės?
- 26 žmonėms
- Oho, tiek žmonių bus?
- Ne, būsime 13. Vienoje sta-

lo pusėje sėdėsime.

***
Grįžta studentė namo vasaros 

atostogų ir sako mamai:
- Mama! Aš jau turiu berniu-

ką!
- Saulele, o kur jis mokosi?
- Mama, jam tik 2 mėnesiai.

***
Mergina turguje perka papū-

giuką, pasisodina jį ant peties:
- Na, kvailiuk, įdomu, ar 

moki kalbėt?
- Kalbėti tai aš moku. O tu, 

kvailute, skraidyti moki?


