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Paroda. Visą sausio mėnesį 
Koplyčioje – Pasaulio anykštė-
nų kūrybos centre (Vilniaus g. 
36, Anykščiai)veikia fotome-
ninko Algimanto Žižiūno par-
oda „…neišėjusiems sugrįžti“ 
iš neišsenkančio ciklo „Veidai 
ir mintys“. 

Koronavirusas. Anykščių ra-
jono savivaldybė pradėjo skelb-
ti informaciją apie susirgimus 
COVID-19 pagal seniūnijas. 
Sausio 7 – 13 dienomis rajo-
ne užfiksuotas 101 susirgimas: 
Anykščių mieste – 58, Anykš-
čių seniūnijoje – 23, Andrioniš-
kio seniūnijoje  – 1, Kavarsko 
seniūnijoje – 3, Kurklių seniū-
nijoje – 4, Skiemonių seniūni-
joje – 2, Svėdasų seniūnijoje 
– 5, Traupio seniūnijoje – 2, 
Troškūnų seniūnijoje – 2, Vie-
šintų seniūnijoje – 1. Per minė-
tą laikotarpį 3 asmenys mirė: 2 
asmenys mirė nuo COVID-19 
ligos, priklausę 70–75 m. ir 80–
85 m. amžiaus grupei, 1 asmuo, 
sirgęs COVID-19, priklausęs 
80–85 m. amžiaus grupei, mirė 
nuo kitų ligų.

Atmintis. Nė vienas iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų šį ketvirtadienį neda-
lyvaus Anykščiuose ar rajone 
rengiamuose Laisvės gynėjų 
dienai skirtuose renginiuose.Tai 
atspindėjo  savivaldybės tinkla-
pyje skelbiamos šios savaitės 
savivaldybės vadovų darbo

Įspūdžiai. Laisvės gynėjų 
dieną Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius minėjo Vil-
niuje, šalia Seimo. „Jausmas, 
kai, minint didvyrių atminimą ar 
kalbant Laisvės premijos laure-
atei, susirinkusi minia šeimistų 
švilpia ir baubia, labai priminė 
tuometinius jedinstvininkus“, - 
įspūdžiais pasidalijo meras. 

Rajono demografiniai pokyčiai gera nežada
Anykščių rajono savival-

dybėje pernai užregistruoti 
145 gimę kūdikiai, mirė 594 
gyventojai. 

2021 metais, netekus be-
veik 600 žmonių, Anykščių 
rajone šių metų sausio 1 die-
ną savo gyvenamąją vietą 
buvo deklaravę 24 tūkst.440 
gyventojų.

Pernai 177 (2020 m. – 121) 
Anykščių rajono gyventojų 
išvyko gyventi ir dirbti į už-
sienį. 

Prieš metus Anykščių rajone gyveno 25 tūkst. 34 gyventojai, šių metų pradžioje – 24 tūkst.440.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Gražina ŠmiGelskienė

„...ir neužmirštuolės prie 
to paties, ,,prie ko’’ ir krok-
sai.“

UAB “Bajorų žuvis“ 
firminė parduotuvė 

ATSIDARO 
SAUSIO 17 D. 

J. Biliūno g. 38, Anykščiai. laukiame Jūsų.

Vėjas vartė 
medžius, 
nutraukė 
elektros laidus

2021-ieji 
„Anykštos“ 
žmonių akimis

Teisiamas kęstutis Tubis: 
„Aš su banditais taip nesielgiau“

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo molėtų rūmai vakar, sausio 14-ąją, baigė nagrinėti buvusio 
Anykščių rajono mero kęstučio Tubio baudžiamąją bylą. Posėdyje replikos teise pasinau-
dojo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras mantas Jurkėnas bei k.Tubio advo-
katai Giedrius Danėlius ir Arūnas Petrauskas. 

O „vyšnia ant torto“ buvo baigiamoji paties kaltinamojo k.Tubio kalba.

Vardijo savo nuopelnus 
Lietuvai

Kaltinamojo baigiamoji kal-
ba vadinama „paskutiniuoju 
žodžiu“. K.Tubis kalbą pradė-
jo šios sąvokos analizavimu.  
„Kaip mano draugas kunigas 
(omenyje turėtas Troškūnų pa-
rapijos klebonas Saulius Filipa-
vičius), kuris buvo išteisintas, 
sako, duok Dieve, kad žodis 
nebūtų paskutinis nė vienam 
proceso dalyviui“, -  kalbos 
įžangoje sakė K.Tubis. 

Po to jis  pateikė savo ir savo 
šeimos istoriją. „Esu kaltina-
mas trijų nusikalstamų veikų 
- prekyba poveikiu padarymu. 
Sausio 13-ąją dieną buvo mini-
ma Laisvės gynėjų diena. 

Buvę bendražygiai Kęstutis Tubis ir Lukas Pakeltis, atrodo, yra tapę mirtinais priešais.



  
KONKREČIAI 2022 m. sausio 15 d.

spektras

temidės svarstyklės

Viešintose ir Traupyje mokyklas numatyta uždaryti šį rudenį
Anykščių rajono savivaldybė dėl mažėjančio mokinių 

skaičiaus keičia pernai rudenį patvirtintą mokyklų tinklo 
pertvarkos planą.

Šiame plane, kurį dar turės 
patvirtinti Anykščių rajono tary-
ba, numatyta, kad nuo ateinan-
čių mokslo metų bus uždaromi 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos Viešintų daugiafunkcio 
centro bei Kavarsko pagrindinės 
mokyklos-daugiafunkcio cen-
troTraupio skyriai.

Nuo rugsėjo 1 dienos taip pat 
pertvarkomas Svėdasų Juozo 
Tumo Vaižganto gimnazijos De-
beikių skyrius - jame nebeliks  
5–8 klasių.

Minėtos pertvarkos moky-
klose anksčiau buvo numatytos 
2023 metais. Šios korekcijos į 
planą įtrauktos dėl to, kad pa-

gal Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos nustatytas taisykles 
nuo 2022 metų rugsėjo 1 dienos  
bendrojo ugdymo mokyklose 
negali būti jungtinių 5–8 klasių, 
o 1–4 klasės gali būti sujungtos 
ne daugiau kaip dvi. Mažiausias 
galimas mokinių skaičius 1-10 
klasėse – 8.

Pagal patvirtintą mokyklų 
pertvarkos planą 2021-2025 me-
tams, nuo 2023 metų Kurkliuo-
se neliks pradinės mokyklos, 

Svėdasuose liks dešimtmetė 
pagrindinė mokykla, Kavarske 
nebeliks vidurinio ugdymo sky-
riaus. Bus likviduotas Raguvėlės 
ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Visas tris Anykščių miesto 
mokyklas 2023-aisiais ketinama 
išlaikyti tokias, kokios jos yra da-
bar, – liks grynoji J. Biliūno gim-
nazija, dešimtmetė A. Baranausko 
pagrindinė mokykla bei aštuon-
metė A. Vienuolio progimnazija.

-ANYkŠTA

Vicemeras ėmėsi iniciatyvos pirkti 
savivaldybės reklamą radijuje

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija atliko informa-
cijos transliacijų per „nykščių“ radiją viešąjį pirkimą. Bendra 
sutarties vertė -10 tūkst. eurų. metams numatyta informacijai 
per „nykščių“ radiją išleisti 5 tūkst. eurų, sutartyje yra punk-
tas, kad ji gali būti pratęsta dar vieneriems metams. 

Sutartis dar nėra pasirašyta, 
o ją savo parašu tvirtinsianti 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė pirmadienį, sausio 
10-ąją,  sutarties dar net nebuvo 
mačiusi. 

Iniciatyvos pirkti radijo trans-
liacijų paslaugas ėmėsi Anykščių 
rajono vicemeras socialdemo-
kratas Dainius Žiogelis. Idėjos su 
administracijos vadovėmis vice-
meras neaptarė. 

„Sprendimas buvo priimtas 
pavasarį, kai „korona“ spau-
dė. Buvusi Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 

taip „gerai kabutėse“ dirbo, kad 
pirko pirko ir nenupirko. O da-
bartinis pirkimas įvyko to nuro-
dymo pasekmėje“, - trečiadienį, 
sausio 12-ą, „Anykštai“ dėstė 
D.Žiogelis. 

Vicemeras aiškino, kad, kai jis 
davė nurodymą pirkti informa-
cijos transliavimo per radiją pa-
slaugą, buvo paskelbtas karanti-
nas, todėl ieškojo visų įmanomų 
kanalų gyventojams informuoti. 
„Tada reikėjo skubiai informuoti 
gyventojus. Dabar nežinome, gal 
situacija kartosis, ir vėl reiks sku-
biai kreiptis į žmones“, - tikino 
vicemeras. 

„Nykščiai“ dažnai kritikuoja  
savivaldybės priimamus sprendi-
mus, tačiau D.Žiogelis nemano, 
kad dažna kritika gali turėti įta-
kos sutarčių sudarymui.  Social-
demokratas vertina žiniasklaidos 
teisę ir laisvę nevaržomai dėstyti 
savo poziciją.  

Informacija apie „Nykščių“ 
radijo eterio laiko pirkimą vie-
šojoje erdvėje nebuvo skelbta. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vedėja Vilma 
Vilkickaitė „Anykštai“ sakė, jog 
pirkimų konkursai, kurių vertė iki 
10 tūkst. eurų, gali būti atliekami 
neskelbiamos apklausos būdu.  

Praėjusių metų vasarą Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracija sudarė informacijos 
viešinimo sutartį ir su portalu 
„Nykščiai“.  Solidūs UAB „Atvi-

rai“ reklamos užsakovai yra ir 
Anykščių rajono kultūros centras 
bei UAB„Anykščių šiluma“.   

Rekvizitai.lt skelbia, kad 2020 
metais UAB „Atvirai“ turėjo 
54 tūkst.547 eurus pajamų. Iki 
praėjusių metų pabaigos UAB 
„Atvirai“ valdė dvejus „Nykš-
čius“ (portalą ir radijo stotį) bei 
laikraštį „Šilelis“. Šiais metais 
laikraštis nebeleidžiamas. UAB 
„Atvirai“ valdo UAB „Anšilas“ 
(kurios savininku per kitas įmo-
nes yra Valdas Trinkūnas) bei 
fizinis asmuo, rusiško kapitalo 
įmonės UAB „Sodrugestvo Bal-
tija“ vadovas Darius Čypas. Pas-
tarojo brolis Andrius Čypas yra 
vėjo elektrinių parko projekto 
šalia Staškūniškio vienas iš vys-
tytojų. Kurklių seniūnijoje, kur 
dygsta elektrinės, beje, gyvena ir 
D.Žiogelis.

Šildymas. Šį šildymo sezoną 
Lietuvoje itin pabrangus cen-
tralizuotai šilumos energijai, 
premjerė Ingrida Šimonytė kar-
toja, kad kompensavimo tvar-
kos keisti neketinama. Kylant 
energijos kainoms, Lenkija nuo 
vasario šešiems mėnesiams at-
šaukė pridėtinės vertės mokestį 
(PVM) maisto produktams, taip 
pat trąšoms, o PVM tarifas de-
galams mažinamas nuo 23 proc. 
iki 8 proc.I. Šimonytė sako sun-
kiai įsivaizduojanti, kad Lenki-
jos valdžia po pusmečio grąžins 
PVM į buvusį lygį.

Pajėgos. Lietuvoje stiprinami 
NATO kariniai pajėgumai – į 
šalį bus atsiųsti keturi papildo-
mai naikintuvai, karinė fregata. 
Anot Krašto apsaugos ministe-
rijos, šią savaitę Danijos parla-
mentas priėmė sprendimą į Lie-
tuvą atsiųsti keturis papildomus 
F-16 naikintuvus ir Baltijos 
jūroje dislokuoti karinę frega-
tą „HDMS Peter Willemoe“ su 
160 karių įgula. Danijos Kara-
liškųjų oro pajėgų naikintuvai 
nuo sausio pabaigos sustiprins 
iš Šiaulių vykdomą NATO Bal-
tijos oro policijos misiją. Fre-
gata budės NATO laivų jungi-
nio sudėtyje.

Trumpėja. Nuo pirmadienio 
trimis dienomis trumpinama 
besimptome COVID-19 liga 
sergančių žmonių izoliacija. 
Besimptome ligos forma su-
sirgusiems žmonėms izoliacija 
galės būti nutraukta ne po 10, 
kaip yra šiuo metu, o po septy-
nių dienų nuo mėginio paėmi-
mo dienos. 

mokestis. Finansų ministrei 
Gintarė Skaistė siūlant nuo 
kitų metų įvesti visuotinį nekil-
nojamojo turto (NT) mokestį, 
premjerė Ingrida Šimonytė tam 
pritaria ir sako, kad Lietuvoje 
turėtų galioti  europietiškas NT 
mokestis, o dėl jo taikymo galė-
tų spręsti vietos valdžia. Pasak 
I. Šimonytės, „Kiek norėtų to 
mokesčio tarifo taikyti ir kokiai 
daliai, kam lengvatas, spręstų 
vietos valdžia. Manau, tai yra 
teisingas požiūris, nes vietos 
valdžioje atsirastų daugiau vie-
tos politikai“, – sakė ji. Pats 
mokestis būtų labiau simbolinis 
ir siektų 10–12 eurų per metus. 
Siūlymą Seimui planuojama 
teikti pavasario sesijoje. Dabar 
nekilnojamojo turto mokestį 
moka tik gyventojai, kurių tu-
rimo nekilnojamojo turto vertė 
viršija 150 tūkstančių eurų.

Tarša. Seimas atmetė įstaty-
mą, kuriuo siūloma atsisakyti 
automobilių registracijos mo-
kesčio ir palikti tik kasmet mo-
kamą taršos mokestį. 

-BNS

Gaisras. Sausio 11 dieną  
gaisras kilo Debeikių seniūni-
jos Ramuldavos kaime. Atvira 
liepsna degė medinis gyvena-
masis namas. Pranešama, kad 
dėl siauro kelio ugniagesiai  
negalėjo privažiuoti prie degan-
čio namo. Grandininiu pjūklu 

nupjauti 5-6 medžiai, kad būtų 
galima privažiuoti. Gaisro metu 
nudegė namo stogas, išdegė 
vidus, sudegė namų apyvokos 
daiktai. Išgelbėta medinė klė-
tis, stovinti 11 m nuo degusio 
namo.

Kaminas. Sausio 10 dieną 
Anykščiuose, J. Basanavičiaus 
g., gyvenamojo namo kami-

ne užsidegė suodžiai. Atvykus 
ugniagesiams, kamine degė 
suodžiai, kuriuos apgesino pa-
tys šeimininkai milteliniu ge-
sintuvu. Pabudėta, kol suodžiai 
išdegė.

Pagalba. Sausio 10 dieną  Ka-
varsko seniūnijos Zaviesiškio 
kaime, Tujų g., ugniagesiai pa-
dėjo policijos pareigūnams pa-

tekti į namus. Panaudojus lauž-
tuvą ir kirvį, atidarytas langas, į 
vidų įleisti policijos pareigūnai, 
tačiau viduje nieko nerasta.

Mirtis. Sausio 13 dieną  apie 
10.40 val. Debeikių seniūnijos 
Puodžių kaime rastas vyro (g. 
1965 m.) kūnas. Pradedamas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vėjas vartė medžius, nutraukė elektros laidus
sausio 14 dieną, penktadienį, lietuvoje siaučiantis sti-

prus vėjas neaplenkė ir Anykščių rajono. Audringas vėjas 
vartė medžius, nutraukė elektros laidus, didelė dalis rajono 
gyventojų buvo likę be elektros energijos.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas  penktadienio popietę 
„Anykštai“ sakė, kad ugniagesiai 
sulaukė keleto iškvietimų paša-
linti nuvirtusių medžių: „Daž-
niausiai medžiai virto ant va-
žiuojamosios kelio dalies, buvo 
atvejis, kai virstantis medis nu-
traukė elektros laidus.“ Anykš-
čiuose, J.Biliūno gatvėje, ties 
26-uoju namu, vėjas nuvertė 
beržą. Medis užvirto ant namo 
stogo, apgadino neseniai reno-
vuoto namo apdailą.

S.Slavinskas sakė, kad ugnia-
gesiai šalinti vėjo išverstų me-

džių taip pat vyko į Anykščių 
seniūnijos Margių, Keblonių, 
Navynos, Debeikių seniūnijos 
Čekonių, Kavarsko seniūnijos 
Sudeikių kaimus.

Dėl smarkaus, iki 27 m/s siau-
čiančio vėjo, elektros energija 
buvo sutrikusi beveik visose 
Anykščių seniūnijose. Elektros 
tiekimą sutrikdė medžius ver-
tęs itin stiprus, gūsingas vėjas, 
buvo pažeistos skirstomojo tin-
klo elektros oro linijos. Daugu-
ma atsijungimų fiksuota penk-
tadienį tarp 8 ir 9.30 val. ryto. 

Meteo.lt pranešė, kad Lietu-
voje fiksuotas katastrofinio sti-

prumo vėjas. „9:24 val. Lietuvos 
laiku Ventės automatinėje me-
teorologijos stotyje (Šilutės r.) 
užfiksuotas vėjo greitis pasiekė 
katastrofinio vėjo greičio krite-
rijų – išmatuota 35,5 m/s (~128 

km/h). Toks vėjo greitis atitiktų 
1-os kategorijos uraganą, tačiau 
šiuo atveju tai yra ne uraganas, o 
tiesiog stiprus vėjo gūsis.” 

Vėjas smarkiai apgadino ir 
Vilniaus Arkitaedros stogą.

Sinoptikai praneša, kad savaitgalį audringas vėjas šiek tiek rims, 
bet išliks gūsingas, siekiantis iki 20 m/s.   linos DAPkIENĖS nuotr.
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???

(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

kas turėtų būti 
pavaizduota ant 
Anykštėno 
kortelės?

Vilma lisAUskAiTė:

- Anykščių vaizdas su užrašu: 
„Keliam nykščius už Anykš-
čius“ arba „Visada gera čia gy-
venti ar sugrįžti“. 

Justas JOkUBAUskAs:

- Kaip vaizduojami pinigai, 
išmesti balon?

Aurika TReŠČenkO – 
BlAUZDienė:

- Tik ne Lajų takas...

edita PeČiUlienė:

-Velnias, nešantis akmenį.

(Atkelta iš 1 psl.)

Už laisvę kovojo mano sene-
liai, tėvai ir aš“, - baigiamojoje 
kalboje sakė buvęs Anykščių 
rajono meras. „Niekada ne-
pagalvojau, kad valstybė, dėl 
kurios tiek daug aukojomės ir 
paaukojome, praradome ne vie-
ną šeimos narį (14 metų tėvai 
kentė badą, žeminimus ir Sibi-
ro šaltį), kaltins mane nebūtais 
dalykais. Valstybei ir žmonėms 
sąžiningai tarnavau kelias de-
šimtis metų, su kolegomis iš-
gelbėjome ne vieno piliečio 
sveikatą, aukojomės dėl valsty-
bės, netausojome nei  laiko, nei 
jėgų. Buvo realūs grasinimai 
susidoroti - ir nusikaltėlių, ir 
kitos valstybės pareigūnų.  Ne 
kartą teko imtis priemonių savo 
ir savo šeimos saugumui užti-
krinti.  Buvo kėsintasi į mano 
šeimos turtą“, -  priminęs  savo 
ilgametį darbą policijoje, teis-
me kalbėjo K.Tubis. 

skundžiasi, kad teisėsauga 
traiško jo ir šeimos likimą

Baigiamojoje kalboje K.Tubis 
daugiausia dėmesio skyrė Rim-
vydo Kugio epizodui ir beveik 
be užuolankų aiškino, kad visas 
jo persekiojimo procesas sure-
žisuotas (ir net finansuotas) jo 
politinio oponento, verslininko 
ir politiko Luko Pakelčio.  

„2018 metų rugpjūčio 6 die-
ną STT mano politinių oponen-
tų galimai išgalvotais motyvais 
pradėjo mane sekti. Buvau įta-
riamas piktnaudžiavimu tarny-
ba itin stambiu mastu./.../ Pra-
ėjo jau trys su puse metų, kai 
valstybės represinis aparatas, 
prisidengdamas kova su ko-
rupcija, traiško mano ir mano 
šeimos likimus. Išstudijavęs 
baudžiamojoje byloje sukaup-
tus duomenis, teismui pateikiau 
dešimtis pavyzdžių, kaip ten-
dencingai buvo renkami įrody-
mai, kurpiama byla. Kratos na-
muose buvo daromos net ir pas 
tuos asmenis, su kuriais gyve-
nime buvau bendravęs tik vieną 
kartą. Po to jie buvo kvočiami 
ir verčiami duoti prieš mane 
parodymus“, - teisme kalbėjo 
kaltinamasis.

Buvęs Anykščių rajono meras 
K. Tubis teisme tikino, kad nei iš 
R.Kugio, nei iš kokio kito žmo-
gaus niekad gyvenime nėra rei-
kalavęs pinigų. Net iš skolininkų 
jis sakė pinigų neprašąs: „Yra 
žmonių, kurie man skolingi, aš 
neinu iš jų prašyti skolos. Tiek 
nesižeminu.“

Jis aiškino, kad R.Kugys, 
teisme nurodęs, kad jo telefoną 
gavo iš savo tėvų, sakė netiesą, 
nes K.Tubis su R.Kugiu  ben-
dravo ir iki STT  tyrimo pra-
džios. Pasak K.Tubio, R.Kugys 

bendravo ir su jo sūnumi.  

Priskaičiuoja 25-28 tūkst.
eurų l. Pakelčio lėšų
R. Kugiui

„Teisme R.Kugys parodė, 
kad 2018 metų gruodžio 18 
dieną iš Luko Pakelčio gavo 15 
tūkst. eurų paskolą. Paklaustas, 
ar apie tai sakė žmonai, jis atsa-
kė, jog nesakė. Nes tai neesmi-
nis dalykas. Per tą patį posėdį 
apklausta Karolė Kugienė, pa-
klausta, kiek vyras gavo pinigų 
gruodžio mėnesį iš L.Pakelčio, 
atsakė, kad vyras gavo 10-13 
tūkst. eurų, kad jų nereikės grą-
žinti. Galimai gruodžio mėnesį 
R.Kugys iš L.Pakelčio gavo 25-
28 tūkst. eurų  Ir tai paaiškina jo 
elgesį visų įvykių eigos metu“, 
- Kugių ir L.Pakelčio pinigus 
skaičiavo K.Tubis.

Baigiamojoje kalboje jis aiš-
kino, kad R.Kugys savo veiks-
mus derino su L.Pakelčiu, o 
L.Pakelčio surasti aukotojai 
skubėjo pervesti paramą komi-
tetui iki tos datos, kada kandi-
datai į merus ir rajono tarybą 
įgaus teisinę neliečiamybę.  
„Sutarta buvo sulaikyti mane 
prieš neliečiamybės atsiradi-
mą“, - tikino K.Tubis.   

Aiškina, kad l. Pakeltis 
žinojo apie sTT veiksmus

Jis aiškino, jog viename iš  STT 
įrašytų  telefoninių pokalbių  tarp 
R.Kugio ir K.Tubio „net 4 kartus 
girdisi L.Pakelčio balsas, kartais 
jis replikuoja, kartais  pataria, ką 
sakyti, kaip elgtis.“ 

K.Tubis teisme paleido per-
klausyti vieną iš R.Kugio ir 
L.Pakelčio pokalbių fragmen-
tą, kuriame jie kalbasi apie 
R.Kugio tėvo sveikatą, juokau-
ja apie paramą  K.Tubio komi-
tetui.

„Čia jie kalbasi sausio 23 
dieną, matosi, kad jie žino apie 
priemones, kurios bus organi-
zuotos STT, ir juokiasi iš ma-
nęs, žinodami, kas bus toliau. 
Po valandos R.Kugys man 
skambina ir prašo padėti dėl jo 
tėvo sveikatos. Aš atsiliepiau į 
jo prašymą, pakviečiau ligoni-
nės direktorių, sakiau, kad tvar-
kytų situaciją. Po to jis bėga į 
susitikimą kitą dieną  su mani-
mi, kai nebuvo jokio reikalin-
gumo“, - sakė kaltinamasis.

kaltina įrašų klastojimu

K.Tubis apžvelgė, jo įsitiki-
nimu, byloje esančius neatitiki-
mus, aiškino, jog teisme buvo 
pakeistas vieno įrašo diskas. 

„Iškarpant pokalbį apkaltinti 
žmogų yra lengva. Aš trisde-
šimt metų dirbau kriminalinėje 
žvalgyboje. Mane mokė seni 

pareigūnai - pagrindinė užduo-
tis neklastoti įrodymų. Tada  nu-
sikaltėliai neturi teisės keršyti. 
Jie turi savo nerašytą kodeksą. 
Gadino mano turtą, bet manęs 
nenužudė, nors daug pasodinau 
iki gyvos galvos nusikaltėlių.  
Bet kas darosi dabar, man gėda.  
Absoliuti dauguma įrašų, pa-
teiktų byloje, yra skirtingos tru-
kmės ir apimties.  Neabejotina, 
kad įrašai yra specialiai atrinkti, 
kad susidarytų nusikalstamos 
veiklos įspūdis“, - emocingai 
kalbėjo K.Tubis. 

eiliniai žmonės palūžta

Pasak K.Tubio, dalies liudi-
ninkų parodymai buvo išgauti, 
jiems pritaikius spaudimą. 

„Buvau sulaikytas sausio 28 
dieną, nuo 6 valandos. Neturė-
jau teisės pavalgyti iki 29 die-
nos 8 valandos. Man nedavė. 
Gert leido, valgyti ne. Eilinis 
žmogus tokiomis sąlygomis 
pasirašo bet kokius parody-
mus.  Pavyzdžiui, liudytojas 
Darius Lackus teisme parodė, 
kad, pareigūnams pagrasinus  
išvesti su antrankiais, surašė 
pareiškimą, nors žinojo, kad 
nei jis, nei aš jokio nusikaltimo 
nepadarėme. Asmuo, rengęs 
prokurorui baigiamąją kalbą, 
galbūt visai nėra susipažinęs su 
tikslia bylos medžiaga. Galimai 
tas asmuo, kuriam iš teismo sa-
lės ir pertraukų metu skambino  
prokurorė, derindama su juo vi-
sus veiksmus ir klausdama, ką 
daryti“, - baigiamojoje kalboje 
sakė K.Tubis. 

Šioje vietoje jis atkreipė dė-
mesį į posėdžio sekretorę, jai 
sakydamas:  „protokoluokit, 
matau - neprotokoluojat.“ Bylą 
nagrinėjanti teisėja Monika Be-
netė K.Tubį patikino, kad visa 
jo kalba yra protokoluojama. 

Tikina, kad prokurorė 
veiksmus derina su sTT

„Prokurorė skambino STT 
pareigūnui neišjungusi zoom-o,  
ir visa tai matėme teisme, salė-
je, o pateikė versiją, kad jai rei-
kia 15 minučių pertraukos tam, 
kad susipažintų su byla./.../ 
baigiamąją kalbą rašė asmuo, 
kuris specialiai klaidina teismą 
ir siekia mane bet kokia kaina 
patraukti baudžiamojon atsako-
mybėn“, - aiškino K.Tubis.   

Tėvas atsiprašė

„Prokuroras baigiamojoje 
kalboje aiškina D.Lackui sa-
kydamas, kad galima aukoti iki 
10 proc. savo pajamų, aš jį pro-
vokuoju. Nors aš sakau tai, kas 
įstatyme parašyta. 

(Nukelta į 4 psl.)

Teisiamas kęstutis Tubis: 
„Aš su banditais taip nesielgiau“ Praktiškiau ant stogo so-

dinti pomidorus

kęstutis inDRiŪnAs, 
dizaineris, apie buvusios 
Anykščių bibliotekos pastato 
projektą: 

„Jūs investuosite į samanas, 
kurios neduoda jokio efekto. Aš 
net nesuprantu sprendimo, kam 
apsamanoti tokį namą.“

Reikėjo atsistoti visu ūgiu!

kęstutis TUBis, buvęs 
Anykščių rajono meras, teis-
me kalbėjo apie santykius su 
politiniu bendražygiu Arvidu 
Pajuodžiu:

 „Nuo 2016 metų A.Pajuodis 
prašė darbo. Man susidarė įspū-
dis, kad A.Pajuodis mane gąs-
dina.“

naudinga informacija ieš-
kantiems paskolų.

kęstutis TUBis, buvęs ra-
jono meras, teisme apie san-
tykius su pinigais: 

„Yra žmonių, kurie man sko-
lingi, aš neinu iš jų prašyti sko-
los. Tiek nesižeminu.“

Būtų mažiau pinigų, būtų 
takas be turėklų...

kęstutis ŠeRePkA, Anykš-
čių regioninio parko direkto-
rius, apie „kūrybiškai“ vei-
kiantį lajų tako keltuvą: 

„Kiek davė pinigų, už tiek 
keltuvą ir padarėme. Duos dau-
giau pinigų - įrengsime geresnį 
keltuvą.“

Ypač prasminga parką 
keikti išėjus į parką

Dainius ŽiOGelis, Anykš-
čių rajono vicemeras apie 
lajų tako keltuvą: 

„Nežinojau, kad jis nevei-
kia.  Blogai. Galiu į šuns die-
nas Anykščių regioninį parką 
iškeikti, bet ar nuo to bus ge-
riau?“

Apie kavarską sužinos ir 
Traupis, ir Dabužiai, ir Janu-
šava!

Šarūnė kAliBATAiTė, 
kavarsko seniūnė, apie tai, 
kokios naudos turės kavars-
kas, tapęs mažąja lietuvos 
kultūros sostine:

 „Apie Kavarską plačiau iš-
girs ir atvykstantieji. Žmonės 
sustos, nes mes juk pravažiuo-
jamas miestelis.“ 
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rievės

Gražina ŠMIGElSkIENĖ

Prisipažįstu, esu jau 
sugadintas išteklius. Esu 
įsitikinusi, kad veikia prie-
žasties – pasekmės dėsnis, 
bet pripažįstu ir kvantinės 
fizikos atradimą, kad objek-
tyvus rezultatas priklauso 
nuo stebėtojo. O tai reiškia, 
kad atliekant bandymus jau 
įrodyta, jog mikrodalelės  
gali judėti ir kaip banga, ir 
kaip dalelė.

Tarsi tą pačią lietuvą ste-
bėtum pro landsbergistų ir 
maršistų langus ir matytum 
skirtingą vaizdą. Vieniems 
prie Seimo šventą Sausio 13 
–ąją susirinkusi minia yra 
įtartina, prisodrinta anti-
valstybinių destruktyvių ele-
mentų, kuriuos, pasivedus iki 
,,voronoko“, būtina patikrin-
ti ir iškratyti, o kitiems - tai 
drąsiausi, už laisvę besiau-
kojantys didvyriai, pasiruošę 
kančioms ir patyčioms dėl 
ateities. Ir abu matymai yra 
teisingi.

Pirmą kartą po tragiškųjų 
1991- ųjų įvykių Vilniuje 
Seimas Sausio 13 – ąją vėl 
gynėsi. Tik šį kartą ne nuo 
okupantų kariuomenės, o 
nuo savo tautos jis apjuos-
tas apsauginėmis tvoromis. 
Įvažiavimai į sostinę, kaip 
ir prieš 31- erius metus, vėl 

buvo kontroliuojami, žmonės 
prašomi parodyti asmens 
dokumentus.

1991-ųjų  sausio 13 – 
osios naktį aš autobusu, 
drauge su mažas pajamas 
turinčiais ,,vatnikais“, - 
daugiausia „Anykščių vyno“ 
darbininkais ir kitais neįta-
kingais žmoneliais - išvažia-
vau kūnu užstoti Seimo. 

Ar tuomet man buvo ne-
baisu? Žinoma, baisu. Nuo 
to laiko instinktyviai vengiu 
mitingų – ląstelių atmintis 
ilga, tačiau Sausio 13 - osios 
patirtimi sausakimšoje mi-
nioje didžiuojuosi ir džiau-
giuosi, kad esu išgyvenusi 
bendrumo ir vientisumo su 
tauta jausmą. 

Būčiau puolusi kumščiais 
tą, kuris būtų išdrįsęs pra-
našauti, kad, praėjus trims 
dešimtmečiams, mūsų Sei-
mas ginsis ne nuo okupantų, 
ne nuo omono, o nuo savo 
žmonių – kaimynų, brolių, 
net vaikų, nes mes visi per tą 
laiką jau būsime tapę mirti-
nais priešais. Išskirti požiū-
rių į galimybių pasus, abėcė-
lę,  lyčių keitimą, narkotikus 
nepereinamų tarpeklių. Ir 
nebus tarp mūsų dvasinių ly-
derių, kurie pajėgtų nutiesti 
per tuos tarpeklius tiltų, nes 
besisavinantieji valstybės 
kūrimo nuopelnus jau bus 
užpjudę visus, turinčius bent 
kruopelytę kritinio mąstymo, 
ir pasistengę sunaikinti dar 
embrioninėje politiko užgi-
mimo stadijoje. 

Stovės prie atsitvėrusio 
barikadom Seimo tauta tarsi 
didelis, senas, audrų išlau-
žytas miškas be jokios aukš-
tesnės viršūnės, be jokio jau-
nuolyno, o sugrįžusi namo 
klausysis pamokslų, kada ir 

kaip reikia gerbti, kada tinka 
prisiminti ir  kalbėti.

 O pamokslų potekstė 
bus viena: jūs - fašistai 
ir jedinstveninkai, jums 
neduota galia suprasti, kas 
yra taktas ir manieros, jūs 
neturite jausmų, todėl jums 
ir negaila per Sausio įvykius 
žuvusių. Jūs -  kaip ir ne 
visai žmonės, todėl tylėkit ir 
darykit, kaip aiškina valdžia, 
ir, gink Dieve, nerodykit 
savo nuoskaudų.

Žmonės bus barami taip, 
tarsi būtų dalyvavę ne po-
litikų renginyje prie Seimo, 
o nutraukę savo riksmais 
žuvusiųjų atminimo Mišių 
šventumą kur nors kapinėse 
ar per laidotuves. 

 Rėkiantys ir nirštantys 
dažnai atrodo ne visai kaip 
žmonės. Tas tiesa. Tačiau, 
kažkodėl neatsimenu, kad 
kada viešai būtų auklėtos 
megztosios beretės, daužu-
sios reto korektiškumo ir 
pakantumo žmogaus Česlovo 
Juršėno akinius, Arvydo 
Juozaičio puldinėtojai, 
Justino Marcinkevičiaus 
žemintojai. O  megztosios 
beretės buvo vienintelio lie-
tuvos Profesoriaus ešalonai. 
Gal Profesoriaus žodynui 
ir kariaunai galioja kitos 
taisyklės ir kita moralė?

Todėl 1991- ųjų sausį prie 
Seimo buvo gal net lengviau. 
Žmonės žinojo, kas yra prie-
šas ir kodėl reikia aukotis.

O su kuo mes kariaujame 
šiandien? Ar tikrai mūsų 
priešo skiriamasis ženklas 
yra kroksai? O kas, jei tas 
ženklas yra neužmirštuolė? 
Juk simboliai savo medžia-
gine prasme nebūtinai yra 
taurūs ir gražūs – pirmie-
siems krikščionims simbolis 

buvo žuvis, o masonams - 
mūrininko įrankiai.

Apmąstymai mane grąži-
na prie minties, kad katilas 
gal ir buvo užkurtas nekaltu 
neužmirštuolės žiedu, kuris 
nežinia kodėl vieną dieną  
pakeitė Gedimino stulpus, 
Vytį, Trispalvę. Senuosius 
lietuvos simbolius, kuriuos 
kiekvienas, laisvės siekęs, 
turėjo su savim Atgimimo 
metais 

Vyresnieji puikiai pamena 
trispalvėmis siūlų kaselėmis 
apraišiotus lagaminus pir-
mosiose kelionėse į užsienį 
griuvus Berlyno sienai, apy-
rankes, kaklaraiščius, ša-
likus, ženkliukus, kurių galė-
jai įsigyti net mažiausiame 
miestelyje. Bobutės jautė 
pareigą nusimegzti nors 
kojines su trispalviu rie-
šu  - taip  didžiavomės, kad 
lietuviais esame mes gimę. 
Juk kalbame seniausia indo-
europiečių kalba, ilgiausiai 
Europo-
je išsau-
gojome 
senąjį 
tikė-
jimą, 
mūsų 
valstybė kadaise buvo 
nuo jūros iki jūros, o Vytis 
šuoliuoja net ant Drezdeno 
sienų. laikai pasikeitė ir 
prieš kelerius metus norė-
dama nuvežti lauktuvių į 
Gruziją suvenyrų su tautine 
simbolika, tokių gavau tik 
Vilniuje.

Mūsų vaikai šiandien 
jau nemato jokio žavesio, 
sklindančio iš lietuvybės.
Jie čilina ir čiatina, skrolina 
ir postina ilgiau nestodami 
prie nieko, kas reikalauja 
susikaupimo, nesigilindami 

į dalykus, kurie išeina už 
,,šiandien”ribų. Dvidešim-
tmečiai nustemba išgirdę, 
kad niekas nesegėjo neuž-
mirštuolės 1991 metais. 

Sakote pasaulis tampa 
globalus?! Ir prie ko čia 
neužmirštuolės... 

Turinčiam dideles pajamas 
pasaulis globalus – rudens 
atostogoms Madeira, žiemos 
- Tailandas. Turintiems 
mažas pajamas pasaulis 
globalus taip pat – nori peši 
vištas Anglijoje, nori - skro-
di silkes Norgėje. 

Ir neužmirštuolės prie to 
paties, ,,prie ko’’ ir kroksai. 

Iš neužmirštuolių atlape ar 
ant feisbuko rėmelio atpa-
žinsi arba sistemai lojalų as-
menį, arba prisitaikėlį. Apie 
tuos, kurie dėvi kroksus, 
išsamiai išaiškinta lietuvos 
televizijos.

Simboliai nėra nekalti 
ženklai. Jais koduojamos 
idėjos ir vaizdiniai, norai ir 

linkėjimai, juose 
jungiasi emocio-
nalumas ir raci-
onalumas. Dėl to 
jie ir veikia tarsi 
katalizatoriai: jie 
traukia bendra-

minčius, iš jų atpažįstame 
svetimus. Taip yra nuo 
Antikos laikų.

Tas, kas sugalvojo mus 
vienijusius simbolius pa-
keisti neužmirštuole, buvo 
labai suktas žmogus. Juk  
nešioji Vytį, žinai, kas buvo 
lDk. Bet tapatybės globa-
liame pasaulyje nemodernu. 
kita vertus, praradę tapaty-
bę žmonės tampa minia. 

O argi ne apie viena 
kalba kalbantį, nesaistantį 
savęs su jokia tauta žmogų 
svajojo didysis leninas?

„...Ir neužmirštuolės 
prie to paties, ,,prie ko’’ ir 
kroksai.“

(Atkelta iš 3 psl.)

Reiškia, mūsų įstatymai yra 
provokaciniai.  Nesuprantu, ko-
kia logika gali naudotis žmogus 
šitaip šnekėdamas. Jeigu išaiš-
kini įstatymo normas, esi jau 
blogas. Prokuroro nuomone, 
dalyvavimas politikoje yra nu-
sikalstamas. Nusikalstamas bet 
kuris skambutis, jeigu pokal-
biai liečia rinkimus“, - stebėjosi 
buvęs Anykščių rajono meras. 

Jis tikino, kad liudininko 
D.Lackaus tėvas Rimantas 
Lackus jo atsiprašė dėl sūnaus 
parodymų.

„Pernai vasarą Anykščiuose 
atsitiktinai sutikau D.Lackaus 
tėvą Rimantą Lackų. Jis manęs 
atsiprašė labai nuoširdžiai. Pa-

sakė, kad Darius kitaip pasielg-
ti negalėjo. Nes jį, sakė, išveš 
su antrankiais, o jis jau buvo 
suplanavęs kelionę į Kiniją 
verslo reikalais. Jei Darius būtų 
neparašęs pareiškimo, jo visi 
planai būtų žlugę. Jis planavo į 
įmonę investuoti 2,5 mln. eurų, 
pareigūnams užteko pasaky-
ti, kad visi tavo planai žlugs, 
ir jis pasirašė“, - pokalbio su 
R.Lackumi detales teismui at-
skleidė K.Tubis. 

Įžvelgia ir socdemų 
provokaciją 

K.Tubis nežinia kodėl teismui 
nurodė, kad jo rinkiminis sąra-
šas buvo „vardinis“, t.y. Kęs-
tučio Tubio sąrašas, nes LSDP 

į savo kandidatų sąrašą įsirašė 
sutuoktinius Tubius. „Siekiant 
sumaišyti rinkėjų galvas, jie 
įrašė žmogų tokia pat pavarde,  
kad rinkėjai nesumaišytų, mano 
vardu sąrašą pavadinome“, - 
sakė K.Tubis.   

Analizuodamas A.Pajuodžio 
epizodą, K.Tubis tikino, kad jis 
nesiruošė įdarbinti šio asmens. 
„Nuo 2016 metų Pajuodis pra-
šė darbo. Man susidarė įspūdis, 
kad A.Pajuodis mane gąsdina. 
Kelia savo vertę. Neprašiau jo 
pasilikti valdančioje koalicijoje 
ir nieko jam nežadėjau, jokių 
pareigų jam nesiūliau ir su juo 
nesitariau“, - kalbėjo kaltina-
masis. 

Įvertino aukštą 

„Anykštos“ darbo kokybę 

Pasak K.Tubio, buvusiam jo rin-
kimų komiteto vadovui bei buvu-
siam UAB„Anykščių vandenys“ 
(šioje įmonėje ketino įsidarbinti 
A.Pajuodis) Alvydui Gervinskui 
buvo taikomas didžiulis psicho-
loginis spaudimas, jo namuose ir 
darbe pareigūnai per dvi dienas, 
prieš pat UAB„Anykščių vande-
nys“ direktoriaus konkursą atliko 
tris kratas.

„A.Gervinskas siūlė įdarbinti 
Pajuodį vietoje Rudoko, bet aš 
kategoriškai neleidau.  Bet kai 
žmogus įkyriai lenda su savo 
prašymais ir reikalavimais, jį 
reikia nuleisti, tai aš jį ir nu-
leidau. Mane sekė totaliai, bet 
mano jokių veiksmų nebuvo“, - 

Teisiamas kęstutis Tubis: 
„Aš su banditais taip nesielgiau“

kalbėjo kaltinamasis. Jis nurodė, 
kad, jeigu ne žiniasklaida, kuri 
labai tiksliai aprašė, kas vyksta 
Molėtų rūmuose, A.Gervinskas 
teisme būtų galbūt atviriau 
paliudijęs. Pasak K.Tubio, 
A.Gervinskas bijojo, kad da-
bartinė rajono valdžia jį atleis iš 
darbo, todėl liudijo atsargiai, bet 
vis tiek darbo neteko.   

  
neigia choronologinę seką

K.Tubis skaitė praėjusiame 
teismo posėdyje pasakytos pro-
kuroro M.Jurkėno baigiamosios 
kalbos ištrauką:  „Akivaizdi 
aplinkybė, kad meras K.Tubis 
buvo  ligoninės vadovo politi-
nis oponentas, jie abu pretenda-
vo į mero postą. Jų tarpusavio 
santykiai buvo įtempti. Buvo 
labai aiškūs prieštaravimai ir 
K.Tubis inicijavo neeilinį au-
ditą ligoninėje, būdamas suin-
teresuotas, kad Dalis Vaiginas 
būtų atleistas iš pareigų.“
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pastabos paraštėse kultūra: būtinybė ir pareiga

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

kultūra - labai slidus, 
sunkus, bet būtinas dalykas ir 
reiškinys, visuomenės dvasinė 
būsena. Slidus tai reikalas, 

ypač masiniuose renginiuose, 
mitinguose, protesto rengi-
niuose. Šios dienos įvykiai 
Vilniuje parodė mūsų atviras 
ir vis dar kraujuojančias 
kultūros žaizdas. Ar sugebame 
bendrauti, būdami skirtingi, 
stovintys skirtingose barikadų 
pusėse? Ar mokame kultūrin-
gai argumentuoti, bendrau-
dami su oponentais? Žinoma, 
kai kam lengviau išsikeikti, 
paniekinti kitą - nepatinkan-
tį, nekenčiamą. Bet tai nėra 
kultūra. Tai nėra ir problemų 
sprendimo būdas. Tai yra tik, 
atleiskite, mėšlas, kurį ban-
doma uždrėbti kitiems. O kai 
mėšlas yra drebiamas kitiems, 

to mėšlo vis tiek nemažai lieka 
ir šalia, tačiau darosi dar 
labiau  nešvaru, dvoku, nes 
ir pats susitepi, ir kitą apder-
gi Argi tai gali atnešti gerų 
rezultatų?

kultūra yra visuomenės 
imunitetas, apsaugantis nuo 
demoniškų dvasinio išsigimi-
mo apraiškų. lietuvos liaudis 
gal todėl ir jaučiasi nelaimin-
ga, nes niekaip negali suvokti, 
kad atliekų sąvartynas nieka-
dos nebus panašus į botanikos 
sodą.

Mane šiandien sukrėtė ne 
vien matyti ir girdėti vaizdai 
prie Seimo ir nacionalinės 
bibliotekos. Sukrėtė ir ži-

nė vienos knygos. Namai be 
knygų man yra tolygūs nakvy-
nės namams. Nors, tikriausiai, 
tokiuose namuose ir rastum 
kokią vieną ar kitą benamio 
skaitomą knygą. Juk kartais ir 
benamis yra šviesesnės vidinės 
kultūros už kokį nors susireikš-
minusį milijonierių, gyvenantį 
besieliame būste. 

Taigi, dar kartą sakau, kad 
kultūra - tai būtinybė ir parei-
ga. Jos neturint ir nejaučiant 
jos poreikio, toliau dominuos 
chamų pasaulis ir panieka 
kitaip manantiems. O juk visi 
norime gyventi šviesiau ir 
bandome vengti tamsos. Tad 
neleiskime užgesti ir taip jau 
vos rusenančiai visuomenės 
kultūros ugnies liepsnelei. Be 
jos tikrai bus tamsu.

Po 14 metų emigracijoje gydytojas grįžo dirbti į Panevėžį: 
paaiškino, kas lėmė tokį sprendimą  Gabrielė GRINkAITĖ

Apie medikus, emigravusius iš lietuvos dėl geresnių darbo 
sąlygų ir didesnio užmokesčio, viešojoje erdvėje galima išgirsti 
itin dažnai. Visgi lietuvoje yra ir kiek kitokių pavyzdžių. 

Gydytojas akušeris ginekologas Darius Jaseliūnas emigraci-
joje praleido 14 metų. Visus šiuos metus pagal specialybę jis 
dirbo Danijoje. Tačiau prieš keletą mėnesių su visa šeima nu-
sprendė grįžti į lietuvą. 

Ir grįžo dirbti ne į sostinę. 
Šiuo metu gydytojas dirba 
Respublikinėje Panevėžio li-
goninėje ir vadovauja visam 
Akušerijos ir ginekologijos 
skyriui. Šiame skyriuje ir susi-
tikome, o gydytojas papasako-
jo apie savo darbo patirtį Dani-
joje bei Lietuvoje, taip pat apie 
pacientus ir medicinos sistemų 
skirtumus. 

– kaip sugalvojote pasirinkti 
ginekologijos sritį? Atrodo, kad 
čia daugiau moterų nei vyrų. 

– Sakyčiau, kad tai buvo gana 
netikėta daug kam. Kai jau rei-
kėjo pasakyti savo pasirinkimą, 
kažkaip pagalvojau, kad man 
tiktų šis darbas. Tai buvo neti-
kėta, specialiai tam nesiruošiau, 
buvo spontaniškas pasirinkimas. 
Dėl kurio nesigailiu. 

– Baigęs studijas dirbote 
Vilniuje, po to Danijoje ir da-
bar Panevėžyje, taip?

– Ne, dirbau Žemaitijoje – 
Kretingoje, Klaipėdoje, Tel-
šiuose. Telšiuose 6 metus bu-
vau Akušerijos – ginekologijos 
skyriaus vedėjas, iš ten išvažia-
vau į Daniją. Ten prabuvau 14 
metų. Bet man atrodo, kad lai-
kas prabėgo tikrai labai greitai. 

– kokia yra Danijos medi-
cina? Ar ten medicina nemo-
kama, ar daugiau mokamų 
paslaugų? 

– Danijos medicina yra gerai 
organizuota, gerai aprūpinta. 
Medicinos personalas turi ge-
ras socialines garantijas. Yra 
viešosios įstaigos ir privačios 
klinikos. Tačiau jos sudaro la-
bai nedidelę dalį, didžioji dalis 
pacientų gydomi valstybinėse 

– Bet ir Danijoje yra specialis-
tų trūkumo problema? lietuvo-
je ji irgi opi, ypač regionuose.

 – Taip, kažkada buvo pada-
rytos reformos atsižvelgiant į 
geografinį išsidėstymą, gydymas 
tapo labiau centralizuotas. Yra 
daug didelių miestų neturinčių 
ligoninių, bet pacientai yra veža-
mi ar važiuoja patys į ligonines 
už 30, 40 ar daugiau kilometrų. 
Kai kurios ligoninės funkcionuo-
ja kaip filialai. Specialistų trūksta 
ne tik periferijoje, bet ir arčiau 
didžiųjų miestų esančiose ligoni-
nėse. Gydytojai dažnai migruoja, 
ieško naujų galimybių.

– ir pasiteisino tokios refor-
mos? 

– Iš pacientų pusės, kiekvienas 
turbūt norėtų turėti ligoninę ki-
toje gatvėje, ar bent jau savame 
mieste, kad būtų galima greitai 
gauti kvalifikuotą pagalbą esant 
reikalui. Bet iš valstybės pusės, 
manau, tai pasiteisino. Valstybė 
taupo, skaičiuoja, strateguoja ir 
galvoja, kas būtų geriau – ar iš-
laikyti daug mažų ligoninių, ar 
turėti mažiau ligoninių, bet gerų, 
teikiančių kokybiškas paslaugas. 

– lietuvių pacientai, kaip pa-
sakoja gydytojai, labai mėgsta 
užsiimti savigyda, nemėgsta che-
minių vaistų, mieliau renkasi ho-
meopatiją ar žolinius preparatus. 
O kokie yra danai kaip pacientai? 

Ar jie klauso gydytojų, pasitiki?
 – Danijos pacientai yra kaip 

ir visa jų visuomenė – pasitiki 
autoritetais, valstybe, valdžia, 
gydytojais. Pasitiki ligoninėmis, 
kurios yra šalia ar kurios priklau-
so pagal jų gyvenamą vietą. Nie-
kas per daug nereiškia savo ne-
pasitenkinimo, jei reikia važiuoti 
į ligoninę už 20–40 km, nekelia 
reikalavimų, kad nori būtinai 
gydytis tik dideliuose centruose. 
Tiesiog pasitiki sveikatos apsau-
ga, kokia ji yra. Nors, žinoma, 
kartais pasitaiko išimčių.

– Atrodo, kad iš lietuvos me-
dikai kaip tik emigruoja, ieško 
geresnio gyvenimo skandinavi-
joje, o jūs iš ten grįžote į mažą 
miestą. kaip taip nutiko, ar 
buvo kažkoks lūžio taškas?

– Vaikai auga, dukra jau turėjo 
pradėti eiti į pirmą klasę. Norėjo-
me, kad vaikai augtų savo šaly-
je, taisyklingai kalbėtų ir rašytų 
lietuviškai, suprastų savo tautinį 
identitetą. Tai mus ir sugrąžino. 
Išvažiavau iš čia norėdamas pa-
matyti pasaulį, išmokti kažko nau-
jo, gauti naujų įspūdžių. Manau, 
kad išvažiavimas pasiteisino „su 
kaupu“. Retkarčiais galbūt reikia 
nebijoti pakeisti aplinką kardina-
liai, naujos teigiamos patirtys yra 
tikrai didelė vertybė.

– O jūsų negąsdina, kad grį-
žote į tokį mažą miestą?

– Panevėžys nėra mažas 
miestas, kol nuvažiuoju į „Ba-
biloną“, stebiuosi, kiek visko 
daug čia yra (juokiasi). Įverti-
nęs logistiką, ligoninės galimy-
bes bei būsimo darbo pobūdį, 
darbo pasiūlymas Panevėžyje 
man pasirodė patraukliausias.

– kaip manote, ar lietuvai 
įmanoma susigrąžinti emigra-
vusius medikus? Ar išvis įma-
noma sustabdyti tokį procesą?

– Manau, kad jei pakiltų ben-
dras pragyvenimo lygis, būtų 
sutvarkyti mokesčiai, atlikta 
sveikatos apsaugos reforma ir 
pakiltų atlyginimai, tai ir būtų 
paskata grįžti. Kai gauni gerą at-
lyginimą už mėgstamą darbą ir 
turi geras socialines garantijas, 
kai dirbi griežtai normuotomis 
valandomis ir kai viršvalandžiai 
yra apmokami, kai nereikia dirb-
ti keliuose darbuose, tai turbūt ir 
yra subalansuota gerovė. Žino-
ma, viskas priklauso nuo šalies, 
kurioje gydytojai dirba. Galiu 
kalbėti tik apie Daniją. 

– kalbant apie akušerijos 
ir ginekologijos kliniką Pane-
vėžyje, kaip suprantu, turite 
nemažai specialistų? Daž-
nai girdžiu, jog moterys nori 
gimdyti didesnėse klinikose 
Vilniuje ar kaune, nes ten 
daugiau gerų specialistų.

– Jei gyvenate Panevėžio aps-
krityje, tikrai važiuokite gimdy-
ti į Panevėžį. Turime viską, ko 
reikia, klinikoje dirba apie 18 
gydytojų. Dedame visas pa-
stangas ir savo darbą atliekame 
gerai. Pacienčių pasitikėjimas 
skatina mus tobulėti.

– iš lietuvos išvažiavote 
prieš 14 metų, ar per tą laiką 
dabar matote kokius nors po-
kyčius gydymo įstaigose?

– Matau didelius pokyčius. Gy-
dymo standartai, metodikos, apa-
ratūra yra panašios kaip Danijoje. 
Tai tikrai teigiami pokyčiai. 

– Ačiū už pokalbį.
Užsak. Nr.51

Gydytojas akušeris ginekologas Darius Jaseliūnas.

įstaigose. Labai retai pacientas 
moka pats. Gydantis privačiai 
dažnai moka draudiminiai fon-
dai. Nustatytas toks modelis, 
jog jei žmogus negali gauti tam 
tikro gydymo, kurio jam reikia, 
per valstybės numatytą laiką, jis 
gali kreiptis į privačias klinikas 
ir valstybė sumokės už jo tyri-
mus ar operaciją. Pats irgi esu 
pasinaudojęs šia galimybe. Toks 
modelis tikrai veikia. Tačiau taip 
pat, kaip ir Lietuvoje, yra eilės, 
trūksta specialistų, žmonės, no-
rėdami patekti pas specialistus 
laukia mėnesius. Bet pacientai 
yra kitokie, jie kantresni, sutinka 
laukti. Be to, šeimos gydytojai 
yra labai stipri grandis Jie atlie-
ka pirminį paciento ištyrimą ir 
gydymą. Šeimos gydytojas yra 
truputį ir terapeutas, ir chirurgas, 
ir ginekologas bei vaikų gydyto-
jas ar net psichiatras. Šeimos gy-
dytojas nustato pirminę diagno-
zę, jei kažkas neaišku ar reikia 
specializuoto gydymo, siunčia 
toliau. Danijoje žmonės nebi-
jo keisti darbo vietos, ypač, jei 
nori išmokti kažko naujo, mato 
patrauklias galimybes tobulėti. 
Sudaromos sąlygos dirbti kituose 
miestuose, yra daug gydytojų gy-
venančių sostinėje Kopenhagoje, 
bet kasdien važiuojančių dirbti į 
kitus miestus už 100 ar daugiau 
kilometrų. Valstybė kompen-
suoja dalį kelionės išlaidų per 
mokesčių sistemą. Regioninės li-
goninės darbuotojams netgi orga-
nizuoja transportą lengvatinėmis 
sąlygomis. Pavyzdžiui, du kartus 
per dieną važiuoja autobusas, rei-
kia sumokėti simbolinį mokestį, 
bet tave nuveža ir parveža. 

nia bei matytos nuotraukos, 
vaizduojančios, kaip, uždarius 
Pavilnio biblioteką, į atliekų 
konteinerius buvo sumesta 
krūvos knygų. knygos vertę 
žinantys žmonės gelbėjo iš-
mestas knygas ir nešėsi namo. 
Jei valstybėje yra uždaromos 
mokyklos, bibliotekos, baž-
nyčios, tai tokia valstybė yra 
pasmerkta mirti. Argi tokio 
pavojaus nėra lietuvai? Dar 
ir kaip yra!..

Šiandieninis lietuvis, ypač 
labiau prakutęs, moka pasi-
didžiuoti savo prabangiais 
namais ir jų interjeru. kartais 
internetiniuose portaluose 
galima pamatyti tokių namų 
vidaus nuotraukas. Sutinku: 
gražūs namai, dideli, bet...dva-
siškai ubagiški, nes nesimato 
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2021-ieji „Anykštos“ žmonių akimis

Gražina ŠmiGelskienė, 
UAB ,,Anykštos redakcija“ di-
rektorė - vyriausioji redaktorė:

1. metų straipsnis?
Skaitau ,,Anykštoje” viską, 

išskyrus ,,Sprintą”. Už gera 
giriu, už prasta baru. Metų 
straipsnio nominaciją skiriu 
,,Anykštos” bendraautoriui ku-
nigui, vienuoliui Ričardui Ba-
niui už ... daugelį straipsnių. O 
ypač už posakį ,,atpigo tik po-
litinės pasakos”. Lenkiuosi jam 
ne tik už drąsią  mintį, aštrias 
įžvalgas, bet pirmiausia už so-
drią, vaizdingą kalbą. Ištraukas 
iš kunigo straipsnių redakcijoje 
kartais skaitau net garsiai. Pati-
krinta priemonė pakelti kolek-
tyvo dvasią ir nuotaiką. Beje, 
Ričardas kilęs iš Juozo Tumo 
- Vaižganto krašto. O Dausuvų 
krašto grožis ypatingas, nes ir 
kitą ,,Anykštos” bendrautorių 
Raimondą Guobį ypač vertinu 
dėl kalbos.  

 
2. metų absurdas?
Šviestuvai Anykščių Tilto 

gatvėje. Tilto gatvės komplek-
sas po visokių daug kainavu-
sių idėjų konkursų ir daugelį 
metų trukusių statybų dar net 
veikti nepradėjo, o dalis bai-
siųjų stulpų jau užgesinti. Ma-
tyt, susiprotėta, kad šviestuvai 
akina vairuotojus ir agresyviai 
ardo ramų, pastelišką Anykščių 
miesto kraštovaizdį.

3. metų intriga?
Seimo narys Tomas Tomili-

nas dėl homofobiško Ramūno 
Karbauskio požiūrio į vienaly-
tes santuokas pradėjęs ,,valstie-
čių” partijos ardimą ir perbėgęs 
pas Saulių Skvernelį. Tačiau 
S. Skvernelis pareiškė, kad jo 
,,demokratų” partijoje balsuo-
jant šiuo klausimu laisvės taip 
pat  nebus. Kur trauksis T. To-
milinas? 

4. metų džiaugsmas? 
Kaip ir kiekvienam tikram 

lietuviui, tai priešo kapas. Ne-
slėpsiu, labai apsidžiaugiau už-
silenkus ,,Šileliui”.

5. metų netektis?
Pranykusi žmonių vienybė, 

ramybė dėl rytojaus ir asmens 
laisvės bei vertybių mutacijos.

Rytis kUlBOkAs, 
UAB „Anykštos redakcija” 
direktorės ir vyriausiosios re-
daktorės pavaduotojas:

1. metų straipsnis?
Vidmanto Šmigelsko straips-

nių iš eksmero Kęstučio Tubio 
teismo ciklas. Neeilinė situaci-
ja. Merus, juo labiau buvusius 
policijos generalinių komisarų 
pavaduotojus, teisia nedažnai.

2. metų absurdas?
Tai Vyriausybės vykdoma 

politika. Taip pat ir tryliktojo 
Seimo, pradėjusio darbą penkta-
dienį, tryliktą dieną (koks suta-
pimas!). Būtent terminu „absur-
das“, t.y. tai, kas neturi prasmės, 
kas yra nesąmonė, galima apibū-
dinti jų veiklą. Negaliu įvardyti 
nė vieno gero darbo, kurį padarė 
ši valdžia. Negalėčiau rasti tri-
jų skirtumų elgesio esmėje nuo 
mūsų Rytų kaimynų.

O tai, kas visiškai nesuvokia-
ma ir nepasiduoda jokiai anali-
zei, – kaip ši valdžia sugeba taip 
sugadinti viską, ko imasi? Nieko 
nedarydamas geresnį rezultatą 
turėsi. Kartais net atrodo, kad 
tai jau ne kompetencijų, nesu-
vokimo, kuo gyvena žmonės, ne 
nemokšiškumo, bet sąmoningo 
kenkimo valstybei klausimas, 
bandymas paruošti dirvą kažko-
kiems sukrečiantiems įvykiams, 
visuomenę privarant iki radika-
lizmo. Ši valdžia ne sprendžia 
problemas, o jas kuria ir po to 
žiūri, kaip nuo jų išsisukti.

3. metų intriga?
Jei vertinčiau kaip žiūrovas 

– spektaklis „mes atsistatydin-
sim“ ir jo „laiminga“ pabaiga. 
Deja, bet ten nebuvo net ma-
žiausios intrigos, tik vaidyba. 
Tačiau tikroji intriga iš to vis 
dėlto užgimė – kaip ši Vyriau-
sybė kapanosis iš jų pačių su-
keltos krizės su Kinija ir kiek 
mums tai kainuos? 

4. metų džiaugsmas?
Džiaugsmas, kad galėjau suži-

noti, ką reiškė Atgimimo mitingų 
dvasia. Ačiū Didžiajam šeimos 
gynimo maršui už tą išgyvenimą. 

kviečiame paskaityti tradicinę ,,Anykštos” žurnalistų praėjusių metų įvykių apžvalgą. Šį kartą savo įžvalgomis apie  
2021- uosius pasidalijo „Anykštos“ redakcijos nuolatiniai bendradarbiai. 

Pateikiame pirmąją atsakymų į klausimus dalį.

Nors nedalyvavau, bet tiesiogi-
nių transliacijų metu pajutau, kas 
yra tautos galia, ką reiškia pozi-
tyvo kūrimas taikiu pasipriešini-
mu veiksmams, kuriuos dar prieš 
porą metų būtų vertinę kaip ne-
suderinamus nei su pilietinėmis, 
nei su žmogaus teisėmis. 

Maršas nebuvo susirinkimas, 
kuriame kalbėjo tik apie šeimą. 
Reikia būti kvailam, kad to ne-
suprastum. Tai yra piliečių teisių 
manifestacija, savo teisių gyni-
mas, kuris, kuriantis naujai san-
tvarkai, vyksta visame Vakarų 
pasaulyje. Gimsta naujos paradi-
gmos, kuriose teisių turėsime tik 
tiek, kiek pavyks jų išsikovoti. 

5. metų netektis?
Žmogaus teisės. Stovime prie 

kažkokios naujos politinės – so-
cialinės formuotės slenksčio, bet, 
akivaizdu, ji nieko gero nežada. 
Galima nubraukti visas teises, 
kurios buvo laikomos funda-
mentaliomis, kurių gynimo pre-
tekstu didžiosios demokratijos 
mušdavo autoritarus ir tironus. 
Prigimtinių teisių nebėra. Yra 
tik tai, ką duoda. O turėti teises 
ne iš prigimties, bet tas, kurias 
duoda valdžia, – totalitarizmo 
bruožas (kažin ar vis dabar per 
istorijos pamokas šį skirtumą 
akcentuoja – kažkodėl abejoju). 
Jų vietoje  pasiūlyti surogatai, 
dažniausiai su nuliu idealo ir 
šimtu procentų jusliškumo.

Manau, kad žmogaus teises 
atėmęs pasaulis virs  kažko-
kiu skaitmeniniu feodaliz-
mu, postkapitalizmu, savyje 
sumaišančiu fašizmo (kurio 
neišvengiamas bruožas buvo 
korporacijų reikšmės iškėli-
mas ir net suabsoliutinimas – 
tai ir vėl turime šiandieninia-
me pasaulyje), peraugančio į 
neokapitalizmą, ekologizmo 
ir savotiško aparteido mišinį. 
Nebekyla klausimas, ar taip 
bus, kyla tik klausimas, kada 
galutinai bus iki to prieita? 
Judama žingsnelis po žings-
nelio, bet nesustojant. Tai, kas 
prieš porą metų atrodė kaip 
sąmokslo teorijos, fantastinių 
filmų scenarijai, virto realybe. 
Ir tai dar ne riba.  

Deja, bet įvykių tėkmė yra 
logiška, o kad kažkokios neeili-
nės permainos turės būti, buvo 
aišku dar iki atsiradus virusui. 
Tiesiog toks pasaulis, koks 
buvo, neturėjo perspektyvos ir 
seniai buvo atsidūręs akliga-
tvyje, vis tolyn stumdamas, bet 
nespręsdamas per didelės po-
puliacijos planetoje sukeliamų 
problemų. Su biologija ir fizika 
nepakovosi - ir viena, ir kita 
veda į visišką išnykimą.

5. metų netektis?
Metų pradžioje į amžinybę 

iškeliavusi daugybės kultūrinių 
projektų organizatorė ir koordi-
natorė, buvusi Pasaulio anykštė-
nų Anykščių bendrijos pirminin-
kė, nuostabus ir šiltas žmogus 
- Bronė Lukaitienė. Mano nuo-
mone, jos gyvenimas ir veikla 
verti įprasminimo Anykščių 
krašto kultūros istorijoje. 

Robertas AleksieJŪnAs, 
portalo anyksta.lt redaktorius:

1. metų straipsnis?
Šį kartą „Metų straipsnio“ 

tąsa tokia gan įdomiai susi-
klosčiusi per dviejų metų san-
dūrą.2020 metų pabaigoje por-
tale nyksciai.lt pasirodė žinutė 
„Ir Robertas Aleksiejūnas nori 
prenumeruoti laikraštį „Šile-
lis“. Po metų anyksta.lt pasi-
rodė pranešimas „Stabdoma 
laikraščio „Šilelis“ leidyba“. 
Leisiu sau pajuokauti – su tuo 
laikraščiu buvo jau taip blogai, 
kad nebeišgelbėjo „piaras“ net 
su Aleksiejūno pavarde.... 

2. metų absurdas?
Anykščių rajono savivaldy-

bės projektas, kuriuo siekiama 
išsaugoti Anykščiuose, Sodų 
gatvėje, gyvenančią varlę. Sa-
vivaldybė su latviais „užsuko“ 
tarptautinį projektą, kurio vertė 
– beveik 126 tūkst. Eur. Didžio-
ji dalis europinio projekto lėšų 
skirta tvenkinio, kuriame gy-
vena mažoji kūdrinė varlė, su-
tvarkymui. Varlė jau turi savo 
prabangųjį SPA. Ar dar kažkam 
kyla abjejonių dėl gyvenimo 
kurortiniame mieste privalu-
mų? Nesijaudinkite, kažkada 
ateis ir Jūsų eilė.

3. metų intriga? 
Nuo pat vaikystės visi esame 

girdėję, koks geras yra Kalė-
dų senelis, kuris geriems vai-
kams per Kalėdas atneša daug 
džiaugsmo ir dovanų. Tačiau 
viename šių metų Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje visuome-
ninio rinkimų komiteto „Kęs-
tučio Tubio sąrašas „Anykščių 
krašto labui“ narė Dangira Ne-
fienė, visiems vaikučiams ste-
bint posėdžio tiesioginę trans-
liaciją per „Youtube“, rėžė, kad 
Kalėdų rezidencijos senelis 
Anykščiuose yra blogas.

Po tokio pareiškimo pats su 
nerimu laukiau to vakaro, kai 
šeimoje tarpusavyje dalysimės 
kalėdinėmis dovanomis...O 
kaip jaustis vaikams?

Jonas JUneViČiUs, 
fotomeninkas, buvęs „Anykš-
tos” vyriausiosios redaktorės 
pavaduotojas:

1. metų straipsnis? 
Įsimintinų, laikraščio žurnalis-

tų profesionaliai paruoštų publi-
kacijų „Anykštoje“ bei jos inter-
neto portale buvo išties daug, tad 
išskirti vieną  man būtų sudėtin-
ga. Man džiugu, kad  „Anykšta“ 
pasižymi nuomonių įvairove. Su 
malonumu skaitau svėdasiškio, 
Panevėžio rajono Vadoklių pa-
rapijos klebono Ričardo Banio 
„pastabas paraštėse“. Tai pats ti-
kriausias „Anykštos“ redakcijos 
atradimas. 

2. metų absurdas? 
Konservatorių vyriausybės 

žaidimai dėl „Belaruskalij“. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
sankcijų „Lietuvos geležinke-
liams“ lyg ir neskelbė, o iš vy-
riausybės veiksmų man aišku, 
kad  iki šiol  niekas neaišku. 
Dviejų ministrų atsistatydinimo 
istorija - čia lyg pasišaudymas 
tuščiais šoviniais sau į kojas. 

 
3. metų intriga? 
Šiaip jau Anykščiuose gyve-

nimas srovena lėta tėkme, tad ir 
kažkokių intrigų neįžvelgiu, arba 
aš jų nežinau. O buvusios Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjos Audronės Pa-
jarskienės konfliktą su Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cija pavadinčiau tik intrigėle.

4. metų džiaugsmas? 
Iki gyvo kaulo įgriso Covid – 

19 pandemija, pernai pavogusi 
Kalėdas, Naujuosius, keliones 
bei susitikimus su pačiais arti-
miausiais žmonėmis, sėjusi ir, 
deja, tebesėjanti nerimą. Juolab 
kad šį užkratą teko pažinti iš 
arti, tad Lietuvą pasiekę skie-
pai nuo „Covid – 19“ ir buvo 
didžiausias džiaugsmas man ir 
mano artimiausiems. Pirmojo 
skiepo laukiau kaip kažkokio 
išganymo ir negalėjau atsi-
stebėti žmonių baimėmis dėl 
skiepų ir pernelyg demokratiš-
kais valdžios veiksmais dėl jų. 
Deja, dabar ir trimis skiepais 
pasiskiepijęs nesijaučiu saugus 
ir ramus.
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2021-ieji „Anykštos“ žmonių akimis
4. metų džiaugsmas? 
Mokėkime džiaugtis mažais 

dalykais. Metų džiaugsmas – 
mediniai gultai ant pėsčiųjų 
tilto Anykščiuose, pastatyti lap-
kričio pabaigoje. Kadangi Til-
to, Muziejaus ir Gegužės gatvių 
komplekse įrengtos „lazdos“ tik 
šviečia, bet nešildo, belieka virš 
Anykščių pakabinti dirbtinę 
saulę, ir kurortiniais malonu-
mais smagiai išsitiesę galėsime 
džiaugtis ištisus metus.

5. metų netektis?
Neribotam laikui sustabdytas 

senosios Anykščių bibliotekos 
pastato atgaivinimas. Jo vietoje 
turėjo iškilti modernus daugia-
butis, kurio sienos turėjo būti 
apželdintos samanomis.

Teisūs buvo tie, kurie sakė, 
kad senosios bibliotekos pas-
tato sienos natūraliai samanom 
apaugs savaime...

Vidmantas ŠmiGelskAs, 
žurnalistas:

1. .metų straipsnis? 
“Iš žmogaus Minedo neišim-

si”... Anykščių viešojoje erdvėje 
praėjusį pavasarį pasirodė žur-
nalistu prisistatantis Mindaugas 
Jonušas, dar žinomas ir kaip dai-
nininkas Minedas. Nekalta žinu-
tė portale anyksta.lt apie tai, kad 
M.Jonušas tapo UAB„Atvirai“ 
komandos nariu, išsirutuliojo 
beveik iki kriminalo, dėl šios 
istorijos atsirado bene keturi 
skundai skirtingoms žurnalistų 
etiką prižiūrinčioms instituci-
joms. Žodžiu, iš žmogaus Mine-
do neišimsi! Faktas! 

2. metų absurdas? 
SPA Vilnius Anykščiai dar-

buotojų skiepai nuo Covid-19. 
SPA buvo prilyginta gydymo 
įstaigoms ir jos darbuotojai 
paskiepyti prioritetine tvarka. 
Prilyginimas buvo keistas, 
kilo skandalas. Apskritai šių 
metų pradžioje prioritetinė 
skiepų eilė buvo kvestionuo-
jama, sąrašas kėlė abejonių ir 
pykčio. Tačiau vos per kelis 
mėnesius lazda apsisuko kitu 
galu -  vakcinų turime dau-
giau nei reikia, antivakseriai 
pyksta, jog yra diskriminuoja-
mi, o besiskiepijantiems pen-
sininkams oficialiai mokami 
kyšiai.

3. metų intriga?  
Eis Dalis Vaiginas ar neis į 

Anykščių rajono ligoninės di-
rektoriaus konkursą? Ėjo. 

Atleis Audronę Pajarskienę 
ar neatleis iš Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus ve-
dėjos pareigų? Atleido. 

Šiais metais neturėjau vilties, 
kad baigsis buvusio Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio 
bylos nagrinėjimas. Čia 2022-
ųjų intriga.

4. metų džiaugsmas? 
Eglutę Anykščiuose uždegė. 

Nors ne. Anykščiuose įžiebė. 
Tik Kaune uždegė... 

Pagaliau sužymėjome Lietu-
vos sieną su Baltarusija. Ma-
nau, jog ne tik aš, bet ir 99,9 
proc. Lietuvos piliečių galvojo, 
kad mes turime valstybines sie-
nas. Na, gal ne tokias kaip Kinų 
siena ar Manerheimo linija, 
bet kažkokias aiškias, apčiuo-
piamas, saugomas ribas. Bet 
paaiškėjo, kad nieko panašaus. 
Kai prasidėjo pabėgėlių vaikš-
čiojimas per sieną, man kilo 
klausimas - o tai kaip mes iki 
tol gyvenome? Rimšės gyven-
tojai turbūt žinojo ne vieną sau-
gų kelią iki artimiausios Vidžių 
parduotuvės.   

Dieve, kaip gerai, kad Vy-
riausybė išliko stabili. Man, tie-
są sakant, neatrodo, jog Lietuvą 
ištiktų apokalipsė, jeigu susisie-
kimo ministru būtų ne Marius 
Skuodis, o, pavyzdžiui, vienas 
iš trijų Masiulių. Na gerai, ge-
rai. Vieną iš jų atmetam. Tikė-
tina, kad išgyventume, net jei 
pasikeistų Vyriausybės vadovai 
ar skiltų Seimo dauguma. Bet 
ne dėl savęs džiaugiuos. Dėl 
konservatorių, liberalų, „lais-
vūnų“... Angažuotųjų džiaugs-
mas, nepasikeitus Vyriausybei, 
man buvo koktus, nes ar liks 
Gabrielius Landsbergis minis-
tru, ar neliks, sprendimą priėmė 
jis pats ir jo aplinka. Ši valdžia, 
matyt, tuo ir išskirtinė, kad 
pati sukelia problemas, pati jas 
sprendžia (arba ne), pati tuo pa-
sidžiaugia...

5. metų netektis?
Anykščių rajono laikraščio 

„Šilelis“ leidybos sustabdy-
mas. Nemeluosiu, abejojau, 
kur „Šilelį“ įrašyti - prie 4, ar 
prie 5 punkto. Viešas ašarų lie-
jimas, kad laikraštis „Anykšta“ 
nebeturės konkurento, vargu 
ar bus įtikinamas, bet nuspren-
džiau surizikuoti. Viso būrio 
žiniasklaidos priemonių buvi-
mas Anykščių rinkoje sufor-
mavo anykštėnų įprotį domėtis 
tuo, kas vyksta rajone, ieškoti 
vietinių žinių. Sakykim, ant 
„Anykštos“ supykęs asmuo 
išdidžiai nebeskaito mūsų lai-

kraščio, nededa į jį reklamos. 
Iš pykčio jis renkasi „Šilelį“. 
Bet, žiūrėk, po kurio laiko jis 
grįžta pas mus. O būtų iš karto 
migravęs į „New York Times“ 
ir vargu ar besugrįžtų. Lietuvo-
je aibė pavyzdžių, kur rajonai 
„išsivadavo“ iš vietinių žinias-
klaidos priemonių, nors senieji 
laikraščiai ten konkurentų ir ne-
turėjo. Kažkaip buvo sugebėta 
atpratinti žmones nuo vietinių 
naujienų vartojimo.

Ona JAkimAViČienė, 
kalbos redaktorė:

1.metų straipsnis? 
Praėjusieji metai pažėrė ne-

maža įvykių: švenčių,sukakčių, 
netekčių bei atradimų, skandalų 
ir kuriozų, dramų, komedijų ir 
farsų. Taigi, motinos spaudos 
vaikai, broliai ir sesės tikrai 
turėjo ne vieną progą pasi-
smailinti plunksnas ir pakeden-
ti rajono aktualijų scenas bei 
jų užkulisius. Straipsnių būta 
daug ir įdomių, bet, mano gal-
va, pirmosios vietos nusipelno 
Gražinos Šmigelskienės ir Jono 
Junevičiaus straipsnis „ „Di-
džiajame šeimos gynimo mar-
še“ - kaip „Baltijos kelyje“ “, 
publikuotas „Anykštoje“ 2021 
metų gegužės 18 dieną. Pagar-
ba žurnalistams už profesiona-
lumą, objektyvumą, atskleistą 
įvairiapusį požiūrį į renginį ir 
jame dalyvavusius žmones. Iš 
šio straipsnio, kaip reikia nu-
šviesti aktualius įvykius, galėjo 
pasimokyti LRT laidos „Riau-
šių anatomija“ rengėjai, deja, 
bet jiems pritrūko profesiona-
laus žurnalistinio nešališkumo, 
todėl didžiausi sveikinimai 
Gražinai ir Jonui.

2.metų absurdas? 
Nors į šią nominaciją pre-

tendentų nemaža, bet, mano 
požiūriu, be jokios konkuren-
cijos laurai atitenka tualetui, iš-
radingai viela pritvirtintam prie 
pušelės visai šalia automobilių 
stovėjimo aikštelės ir centrinio 
tako, vedančio „Laimės žibu-
rio“ link. Gal taip norėta sukurti 
19 a. pabaigos atmosferą, o gal 
akcentuoti kultūros ir vartojimo 
atliekų tarpusavio ryšį?.. 

3.metų intriga? 
Anykščiuose, Sodų gatvės 

tvenkinyje, gyvenančios varlės 
likimas – kažin kaip jai, na-

bagei, sekasi, ar vis dar gyva, 
sveika, ar nepasiligojo, ar už-
teks tarpvalstybinio projekto 
lėšų (125 tūkst.812 eurų) jos 
gerovei ir ateičiai užtikrinti? 
Kažkaip vis apima nerimas dėl 
tos varlės, o varlės, kaip žinia, 
keliauninkės, žiūrėk, dar suma-
nys kur iškeliauti – liksim visiš-
kai beviltiškai apleisti...

4.metų džiaugsmas. 
Pagaliau  sulaukėme Kultūros 

tarybos sprendimo išslaptinti 
didžiausios paslapties gaubia-
mus šios tarybos sprendimus, 
pagaliau mums, mielieji anykš-
tėnai, bus leidžiama sužinoti, 
kas kandidatuos gauti T. Mi-
keliūnaitės premiją – pačią pa-
slaptingiausią iš visų pasaulyje 
egzistuojančių premijų. Valio, 
valio ir dar kartą valio!!!

5.metų netektis? 
Vienareikšmiškai – Tomo To-

milino, paties principingiausio, 
sąžiningiausio, padoriausio, 
tolerantiškiausio ir empatiš-
kiausio Seimo nario, anykštė-
nų išrinkto į Seimą, panorusio 
dirbti „Vardan Lietuvos“ ir iš 
anykštėnų atėmusio viltį, jog 
garbusis seimūnas pagaliau 
apsigyvens Anykščiuose –  pa-
žadą davė kaip „valstietis“, va-
dinasi, kaip naujos frakcijos „ 
Vardan tos“  narys nebeturi jo 
tesėti – dabar  juk ne Anykščiai 
vertybė, o ta  kita, kuriai Tomas 
ruošiasi aukotis. Ech, ko tik ne-
padarysi vardan tos...  

Sigita PiVORienė, 
žurnalistė: 

1.metų straipsnis?
Vidmanto Šmigelsko daugy-

bė straipsnių vis ta pačia tema 
– buvusio rajono mero Kęstu-
čio Tubio, išvesto STT pareigū-
nų, teismų proceso maratonas. 
Pagarba kolegai už kantrybę ir 
atsidavimą!

2. metų absurdas?
Metų absurdu pavadinčiau ko-

legos Roberto Aleksiejūno gvil-
dentą privačios „Šventosios upės 
mokyklos“ Anykščiuose temą. 

Idėja atidaryti privačią moky-
klą, mano nuomone, yra puiki. 
Tačiau jos veikimo aplinkybės 
išties keistos: kolegai nepavyko 
sužinoti, nei kur mokykla yra, 
nei kas jos steigėjai. Tokią mo-
kyklą pavadinčiau ne privačia, 

o slapta. Tuomet kyla klausi-
mas, kam mokymo įstaiga yra 
skirta, jei apie tokią žino tik pa-
vieniai tėveliai? 

Negana to, pasirodo, privačios 
iniciatyvos negali kontroliuoti, 
tikrinti rajono Švietimo skyrius, 
tai – Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos „problema“. Todėl 
netrukus Nacionalinis sveikatos 
centras nustatė, kad slaptoji mo-
kykla darbą pradėjo ir be priva-
lomo Higienos paso…

Bet kokiu atveju ateinančiais 
mokslo metais šiai mokyklai 
linkiu visokeriopos sėkmės bei 
atsiverti visuomenei – tikiu, 
kad rajone mokytis privačiai 
nori ne penki ir ne penkiolika 
mokinukų.

3.metų intriga?
Tilto gatvės komplekso įvei-

klinimas. Iki šiol taip ir neaišku, 
kas iš tiesų vyks atnaujintose 
erdvėse. Anykščių rajono savi-
valdybė teigia, kad Tilto gatvės 
kompleksas „sudarys galimy-
bes vystyti socialinio, bendruo-
meninio verslo bei paslaugų 
klasterį, pritraukti privačias ini-
ciatyvas ir pagerinti investicijų 
pritraukimą“, o V. Šmigelskas, 
dalyvavęs projekto pristatyme, 
rašė, kad „dalyje komplekso 
patalpų įsikurs Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centras, Anykščių miesto ir ra-
jono Vietos veiklos grupės. Yra 
numatytos patalpos, kurios bus 
išnuomotos kavinei, o dide-
lė dalis komplekso patalpų po 
konkursų be nuomos mokesčio 
bus skirta anykštėnams“. Todėl 
be galo įdomu sulaukti projek-
to, kainavusio apie 2,5 mln. 
eurų, galutinio rezultato.

4. metų džiaugsmas?
Privati klinika „Medicinos 

namai“. Tokios įstaigos Anykš-
čiuose reikėjo jau seniai, kadangi 
iki šiol mieste privačiai buvo ga-
lima rinktis tik odontologų pas-
laugas. Manau, kad tai – didelis 
patogumas gyventojams, ypač 
šiuo pandemijos metu, kuomet 
į polikliniką patekti yra žymiai 
sudėtingiau nei anksčiau.

5. metų netektis?
Anykščių Garbės pilietės, 

Teresės Mikeliūnaitės premijos 
laureatės, rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių viešosios bibliotekos Sakra-
linio meno centro projekto va-
dovės, kultūros organizatorės 
Bronės Lukaitienės netektis. 
Manau, ši netektis Anykščiams 
išties didelė. B. Lukaitienė su-
būrė Pasaulio anykštėnų ben-
driją, šios moters idėjų ir kul-
tūrinės veiklos dėka miestas 
tapo kur kas gyvesnis, o Angelų 
muziejus, kurį ji įkūrė – vienas 
pagrindinių lankytojų traukos 
objektų. Manau, tokių asme-
nybių yra vienetai ir jų netektis 
visuomet palieka tuštumą.



2022 m. sausio 15 d.SITUACIJA

Buvusiai bibliotekai iškilo grėsmė 
apželti natūraliomis samanomis

Žlunga ambicingas Anykščių rajono savivaldybės planas buvusiame bibliotekos pastate 
įrengti modernų  daugiabutį. nors Anykščių rajone sodybą turintis verslininkas buvo ketinęs 
investuoti į šį apleistą pastatą, tačiau tolesnių planų greičiausiai atsisakė dėl to, kad būsimo 
daugiabučio projektiniai pasiūlymai  buvo daug kartų taisomi ir kritikuojami.

Aukcione už  134 tūkst. eur nupirktas buvęs  Anykščių bibliotekos pastatas pirkėjams 
dabar siūlomas už dvigubai didesnę kainą.

Buvusį Anykščių bibliotekos pastatą kitą mėne-
sį bus bandoma parduoti aukcione.

Planuoto daugiabučio projektiniai pasiūlymai 
susilaukė nemažai architektų kritikos.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Viena nekilnojamo turto par-
davimo įmonė bibliotekos pas-
tatą siūlo aukcione pirkti už 270 
tūkst. Eur: „Vystymo galimybė 
Anykščių miesto centre: par-
duodamas bibliotekos pastatas 
su pagalbiniais pastatais, ku-
riems yra patvirtinti projektiniai 
pasiūlymai 18 butų daugiabučio 
namo projekto plėtrai“, - rašoma 
skelbime.

Bibliotekos pastato pardavimo 
aukcioną numatyta rengti va-
sario 3 dieną. Nekantriausiems 
pirkėjams pastatą siūloma pirkti 
nelaukiant aukciono pradžios už 
297 tūkst. Eur.

Priminsime, kad buvusį bi-
bliotekos pastatą Anykščiuose, 
J.Biliūno gatvėje, įsigijo UAB 
„Selija“, kurios vadovas yra 
Aris Azguridis. Jis kartu sžmo-
na Goda valdo UAB „Sveiki 
produktai“, Anykščių rajone yra 
nusipirkę sodybą.

Į buvusį bibliotekos pastatą 
pernai žadėjęs investuoti ma-

žiausiai 1,5 mln. Eur, versli-
ninkas A.Azguridis galiausiai 
planų apleistą pastatą paversti 
moderniu daugiabučiu su natū-
raliai samanoimis apželdintomis 
sienomis atsisakė. „Anykštai“ 
atsiųstame laiške verslininkas 
aiškino, kad dėl koronaviru-
so pandemijos jis savo planus 
Anykščiuose stabdo neribotam 
laikui.

Buvusios bibliotekos vietoje 
buvo planuojama įrengti   gyve-
namąsias erdves su kūrybinėmis 
dirbtuvėmis, šalia pastato pla-
nuotos poilsio zonos, automobi-
lių stovėjimo aikštelė.

Projektinius pasiūlymus dėl 
bibliotekos pastato transforma-
vimo į daugiabutį namą  paren-
gė HOUSE OF MOSS – Blue 
Ant Holdings UAB architektė 
Salvinija Bentkė. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė, kalbėdama su „Anykšta“, 

tiksliai negalėjo prisiminti, kiek 
laiko truko projektinių pasiūly-
mų  derinimas, tačiau minėjo, 
kad projektuotojams buvo išsa-
kytos pretenzijos tiek iš Anykš-
čių rajono savivaldybės, tiek ir 
iš visuomenės pusės.

 Pasiteiravus, ar daug kartų 
taisomi ir kritikuojami būsimo 
daugiabučio projektiniai pasiū-
lymai netapo priežastimi versli-
ninkui A.Azguridžiui atsisakyti 
verslo planų Anykščiuose, Ar-
chitektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja D.Gasiūnienė sakė, 
kad taip nemananti.

„Aš nežinau, kas ten per kom-
panija, bet architektūrinė dalis 
buvo tragiška. Niekas taip ne-
daro. Nė vienas architektas taip 
niekada nedarytų, nes per daug 
myli savo kraštą. Po pastabų, 
visuomenės nuomonės išsa-
kymo aš tiems projektiniams 
pasiūlymams vis tiek pritariau, 
bet niekas negali žinoti, ar vien 
tik dėl architektūrinės dalies 

Verslininkas Aris Azguri-
dis savo grandiozinių planų 
Anykščiuose atsisakė ir biblio-
tekos pastatą parduoda.

Vladimiro IVANOVO nuotr., vz.lt

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
mano, kad buvusios bibliote-
kos pastatą sunku parduoti 
dėl planinių sprendinių.

jiems nepasisekė“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
taip pat sakė, kad buvusį bibli-
otekos pastatą verslininkai auk-
cionuose bando pardavinėti jau 
nebe pirmą kartą, tačiau nesė-
kmingai.

„Jei manęs kas nors paklaustų, 
kodėl nepavyksta parduoti, visų 
pirma atsakyčiau – dėl planinių 
sprendinių“, - pastebėjo ji.

Priminsime, kad  projektinių 
pasiūlymų pristatyme dėl bu-
vusios bibliotekos pastato re-
konstrukcijos į daugiabutį namą  
architektė S.Bentkė kalbėjo, kad 
būsimo daugiabučio namo sie-
nos bus dekoruojamos samano-
mis.Tokių pavyzdžių, anot jos, 
Lietuvoje dar nėra.

Tuomet  architektė sulaukė ne-
mažos Anykščių rajono tarybos 
nario liberalo, architekto dizaine-
rio Kęstučio Indriūno kritikos.

„Jūs investuosite į samanas, ku-
rios neduoda jokio efekto. Aš net 
nesuprantu sprendimo, kam apsa-
manoti tokį namą“, – dėstė jis.

laimė loterijoje nusišypsojo pirmą kartą
Pagrindinio „Anykštos“ prenumeratos prizo - benzopjū-

klo  „Husqvarna 120“ markt ii - laimėtojas anykštėnas 
Algirdas kuodis atsimena, kad „Anykštos“ pirmtaką „ko-
lektyvinį darbą“ skaitė dar vaikystėje, kai rajoninį laikraštį 
prenumeravo jo tėvai.

O nuo 1977-ųjų, kai įsidar-
bino Anykščių „Susivieniji-
me“, rajono laikraštį jis skaito  
be pertraukos. Tiesa, kuriam 
laikui anykštėnas buvo atsi-
sakęs popierinės „Anykštos“, 
bet prenumeravo elektroni-
nę laikraščio versiją. Buvęs 
„Anykštos“ žurnalistas, am-
žiną atilsį Danielius Binkys - 
tolimas A.Kuodžio giminaitis. 
Anykštėnas kalbėjo, kad ir gi-
minystė su D.Binkiu skatino 
domėtis, ką rašo „Anykšta“.

„Laikraštį pasiėmęs iš pašto 
dėžutės, pirmiausia jį perver-
čiu, o paskui jau sėdu rimtes-

niam skaitymui“, - kalbėjo 
ilgametis „Anykštos“ prenu-
meratorius. Jis dėstė laikraštį 
skaitąs nuosekliai, nuo pra-
džios iki galo, mėgstamiau-
siu savo autoriumi A.Kuodis 
vadina su mūsų laikraščiu 
bendradarbiaujantį Panevėžio 
rajono Vadoklių parapijos kle-
boną Ričardą Banį. 

Priminime, jog tai, kam 
atiteks prenumeratos prizai, 
buvo išrinkta burtais. „Niekad 
nieko loterijose nesu laimėjęs. 
Bet didelė sėkmė mane aplan-
kė jau antrą kartą gyvenime“, 
-  dėstė A.Kuodis. Paskui pa-

aiškino, kad su didžiąja savo 
sėkme jis jau 44-erius metus 
gyvena kartu...

Nuo 1977-ųjų iki pernai 
metų A.Kuodis išdirbo vie-
nintelėje savo darbovietėje. 
Tiesa, bėgant metams, keitė-
si įmonės pavadinimai ir sta-
tusas. Prieš trisdešimt metų 
„Susivienijimo“ bazėje buvo 
įkurta UAB„Anykščių šilu-
ma“ ir darbinę veiklą  anykš-
tėnas baigė būdamas šios įmo-
nės darbuotoju. 

Pagrindinį „Anykštos“ pre-
numeratos prizą – benzopjūklą 
- įsteigė Gintauto Gotovskio 
firma (Šaltupio g. 19, Anykš-
čiai). Prenumeratos loterijoje 
galėjo dalyvauti visi asme-
nys, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam 
nei pusės metų laikotarpiui.  

-ANYkŠTA
Anykštėnas Algirdas Kuodis „Anykštą“ ir jos pirmtaką „Kolek-
tyvinį darbą“ be pertraukos prenumeruoja nuo 1977-ųjų.

K.Indriūnas ragino senosios 
bibliotekos rekonstruotojus 
Anykščiuose pastatyti tokį pas-
tatą, į kurį važiuotų žmonės pa-
sižiūrėti.

„Padarykite taip, kad žmonės 
važiuotų žiūrėti ne Lajų tako, 
bet važiuotų žiūrėti daugiabu-
čio. Jūs tuomet laimėsite visa-
pusiškai “, – linkėjo architektas 
dizaineris.

„Man rūpi ne tik tai, kad pas-
tatas būtų gražus ir organiškai 
įsilietų į miesto erdvę, bet kad 
jis būtų kokybiškas ir, svarbiau-
sia, tinkamas ten gyvensian-
tiems žmonėms. Šiame etape 
nerimą kelia tai, kad projektas 
nepaskęstų begalinėse biurokra-
tinėse procedūrose ir galėtume 
kuo greičiau pradėti statybos 
darbus“, - prieš metus kalbėjo 
verslininkas A.Azguridis.

Po projektinių pasiūlymų pri-
statymo internetinėje erdvėje 
žmonės juokavo, kad buvusio 
bibliotekos pastato sienos sama-
nomis natūraliai apžels greičiau 
nei šioje vietoje išdygs naujas 
daugiabutis.
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Kurklių seniūno Algimanto 
Jurkaus nuomone, rajono 
ateityje laukia tragiška situ-
acija.

Viešintų seniūnas Ramūnas 
Blazarėnas mano, kad mies-
telio ateitis miglota nes už-
daroma ir mokykla.

„svajonė – kad kanklės skambėtų…“
Prieš 110 metų sausio 11 d. gimė Juozas lašas. Anksti likęs 

našlaičiu, išmokęs staliaus amato, susidomėjo kanklių gamyba 
ir 1934 m. pagamino pirmąjį instrumentą. Greitai šių kanklių 
paplitimas regione sudarė XX a. pradžios kultūros lietuvoje 
fenomeną, pasireiškiantį senųjų lietuviško kankliavimo tradi-
cijų susiliejimu su tuo laikotarpiu paplitusiomis naujovėmis.

Neatsiejamas jo veikloje buvo 
žymus Svėdasų bažnyčios var-
gonininkas Petras Vinkšnelis. Jo 
iniciatyva 1935 m. prie bažnyčios 
suburiamas 12 mergaičių „Pa-
vasarininkų“ kanklių orkestrėlis. 
1936 m. meistras jau buvo pa-
gaminęs instrumentų pirmajam 
kolektyvui, grojusiam išskirti-
nai jo kanklėmis. Dviejų žmonių 
prasmingo bendravimo dėka paga-
mintos kanklės suskambo naujai ir 
pakeitė kanklių  šiame Aukštaitijos 
regione raidos istoriją -  atsirado an-
samblinio kankliavimo tradicija. 

Tarpukario nepriklausomoje 

Lietuvoje vyko tautinis pakilimas, 
aktualios tapo tautiškumo idėjos 
ir veiklos. Kanklės tapo tautišku-
mo simboliu – kankliuoji, vadina-
si, myli savo Tėvynę. Meistro ir 
vargonininko dėka išpopuliarėjęs 
tradicinis lietuviškas instrumentas 
tapo vienu iš tautiškumo simbolių. 
Jį pamėgo jaunalietuvių, pavasari-
ninkų organizacijos, inteligentija. J. 
Lašas buvo vienas iš keleto kanklių 
meistrų, kurie Lietuvos kanklininkų 
draugijos užsakymu gamino šiuos 
muzikos instrumentus Kaune vei-
kusiems Kanklių ir skudučių mu-
zikos kursams. Iš savo dirbtuvių 
Svėdasų krašte į muzikos pasaulį 

išleido apie 900 instrumentų. Šio 
kanklių meistro darbų, papuoštų 
originaliais lietuviškais ornamen-
tais, yra JAV, Australijoje, Angli-
joje, Kanadoje bei kitose šalyse. 
Prezidentas Valdas Adamkus yra 
apdovanojęs J. Lašą Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino ordi-
no i laipsnio medaliu.

Penkių paminėjimų - koncertų 
ciklas skirtas pagerbti Aukštaitijos 
krašto kanklių meistrą Juozą Lašą, 
jo indėlį į tautinę kultūrą ir tau-
tos tradicijas, perduotas ne vienai 
žmonių kartai. Renginiai, kuriuose 
atliekama muzika primins beveik 
šimtmetį trunkantį ansamblinį kan-
kliavimo stilių, kas mėnesį vyks 
vietovėse, susijusiose su meistro ir 
vargonininko gyvenimo ar veiklos 
vietomis: Svėdasų bažnyčioje, prie 
kurios buvo suburtas pirmasis Lie-
tuvoje J. Lašo kanklių orkestrėlis, 
vadovaujamas P. Vinkšnelio. Ute-

noje, kur Našlaičių namams 
buvo pagaminęs kanklių, o 
bibliotekininkas H. Raštikis 
Šaulių namuose buvo su-
būręs garsų kanklių ansam-
blį, kankliuojantį ir meistro 
kanklėmis. Rokiškio dvare, 
ten būsimas vargonininkas 
mokėsi R. Lymano vargo-
nininkų ir giedojimo moky-
kloje, o meistras pagamino 
kanklių Rokiškio gimna-
zijai. Salų miestelyje, kur 
meistras lankė pradžios mo-
kyklą. Kaune, kur, J. Stri-
maičio, prašymu meistras 
gamino kankles Kanklių ir 
skudučių kursams.

Didžiausia meistro svajo-
nė – kad kanklės skambėtų, 
o ne kabotų ant sienos. Liaudies 
instrumentų ansamblis „UT“ ir 
vadovė, kanklininkė Loreta Liau-
gaudė, tęsia tarpukario ansamblinio 
kankliavimo Utenoje bei Lietuvo-
je tradicijas ir meistro Juozo Lašo 
pagamintų kanklių gyvavimą - an-

samblyje kankliuojama jo kanklė-
mis, kurioms per 30 metų. 

kviečiame į pirmąjį pami-
nėjimą - koncertą svėdasų Šv. 
arkangelo mykolo bažnyčioje 
sausio 16 dieną 11 valandą.

(Atkelta iš 1 psl.)

Jauniausiems tėvams – 
16 ir 19 metų

Savivaldybės Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
duomenimis,  pernai registruoti 
145 gimę kūdikiai - 76 berniukai ir 
69 mergaitės. Nors gimusių kūdi-
kių skaičius yra kuklus, jis dides-
nis nei 2020 metais ( tuomet gimė 
123 kūdikiai). 117 vaikų, kurie yra 
registruoti mūsų rajone, pernai 
gimė Lietuvoje,  28 (2020 m. – 24) 
– užsienio valstybėse.

Iš rajone registruotų Lietu-
voje gimusių kūdikių 79 gimė 
susituokusiems tėvams, 34 pri-
pažinta tėvystė ir 4 kūdikius 
įregistravo vienišos motinos. 
Jauniausiai mamai buvo 16, o 
jauniausiam tėvui – 19 metų.

Populiarėja seni vardai

2021 metais kūdikiams daž-
niausiai buvo suteikiami nesi-
kartojantys vardai, tačiau buvo ir 
po keletą kartų pasikartojančių:  

Tuokėsi ir įžymybės

2021 metais Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriuje įre-
gistruoti 135 (2020 m. – 145) san-
tuokos sudarymo įrašai. 86 (2020 
m. – 85) poros tuokėsi skyriuje, 46 
(2020 m. – 55) – bažnyčiose ir 3 
(2020 m. – 5) – užsienio valstybė-
se. Sudarytos 4 santuokos  su už-
sienio valstybės piliečiais. 

Šešiolika (2020 m. – 9) san-
tuokos sudarymo registravimo 
ceremonijų buvo organizuota ne 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje, o norinčiųjų su-
situokti asmenų pasirinktose vieto-
se. Poros tuokėsi sodybose ,,Bitės 
vila“, ,,Barono vila“, ,,Pušų takas“, 
„Anykščių juosta“, ,,Burbiškio 
dvaras“, ,,Kankorėžis“, ,,Karališ-
kis“, ,,Aroma“ ir kitose privačiose 
sodybose.

 Po santuokos sudarymo mo-
terys dažniausiai rinkosi su-
tuoktinio pavardę su moteriška 
pavardės forma – 84, sutuoktinio 
pavardę, nenurodančią šeiminės 
padėties, pasirinko 31 moteris, 
dvigubą pavardę, kai prie savo 
pavardės prijungiama sutuokti-
nio pavardė su moteriška pavar-
dės forma – 9, prie savo pavardės 
prijungiama sutuoktinio pavardė, 
nenurodanti šeiminės padėties – 
8, iki santuokos turėtą savo pa-
vardę pasiliko 3 moterys.

Praėjusiais metais Anykščių ra-
jone tuokėsi ir keletas įžymybių. 
Rajone žiedus sumainė atlikėjai Je-
ronimas Milius ir Karina Krysko, 
taip pat lengvaatletė, TV ir radijo 
laidų vedėja Vlada Musvydaitė.

Trumpiausia santuoka - 
13 mėnesių 

2021 metais įregistruoti 68 
(2020 m. – 63) santuokos nu-
traukimo įrašai. Santuokoje 
trumpiausiai gyventa 13 mėne-

Nr. Grupė Vyrų Mo-
terų

iš 
viso

1. iki 7 metų 548 518 1066
2. 7 metų - 

16 metų
821 716 1537

3. 16 metų - 
18 metų

229 225 454

4. 18 metų - 
25 metų

843 872 1715

5. 25 metų - 
45 metų

3196 2421 5617

6. 45 metų - 
65 metų

4092 3991 8083

7. 65 metų - 
85 metų

1952 3214 5166

8. nuo 85 
metų

249 731 980

9. Iš viso 11930 12688 24618

sių, o ilgiausiai – 46 metus.  Po 
santuokos nutraukimo  14 mote-
rų pasirinko iki santuokos suda-
rymo turėtą savo pavardę, o 54 
– pasiliko santuokos sudarymo 
metu pasirinktą pavardę.

Populiariausios kryptys –  
norvegija ir Anglija

Pernai 177 (2020 m. – 121) 
Anykščių rajono gyventojų iš-
vyko gyventi ir dirbti į užsienį. 
Daugiausia žmonių išvyko į 
Norvegiją – 48, Jungtinę Kara-
lystę – 44, Vokietiją – 17, Airiją 
– 16, Daniją – 13 ir Nyderlan-
dus – 12. Tarp išvykusiųjų -  79 
moterys ir 98 vyrai.   

Gyventojų skaičius Anykščių 
rajone pagal amžių ir lytis

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus duomeni-
mis, 2022 metų sausio 1 dieną 
Anykščių rajone savo gyve-
namąją vietą buvo deklaravę 
11930 vyrų ir 12688 moterų.

Po 15 – 20 metų laukia 
tragiška situacija

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus „Anykštai“  
sakė, kad pernai seniūnijoje 
mirė 38 gyventojai, o gimė vos 
5 kūdikiai.

„Jeigu tokia statistika išliks 
ir toliau, tai žinote... Tragiška 
situacija po 15 – 20 metų bus“, - 
prognozavo seniūnas.

A.Jurkus pastebėjo, kad per-
nai dažnais atvejais gyventojus 
ištikdavo staigios mirtys. Tai jis 
siejo su koronaviruso pandemi-
ja, dėl jos išaugusia psichologi-
ne įtampa, pasikeitusiu žmonių 
gyvenimo būdu.

Tiesa, seniūnas įžvelgė ir tei-
giamų tendencijų – Kurkliai po 

truputį atsigauna: „Pastebiu, kad 
miestelyje jau yra vienas kitas 
nupirktas iki tol tuščias stovė-
jęs namelis. Atsiranda gyvybės, 
pastatai nepalikti likimo valiai, 
tvarkosi žmonės. Bet nuolat čia 
žmonės negyvena – atvyksta, 
pasitvarko, o ilgiau apsistoja tik 
vasaromis.“ - kalbėjo A.Jurkus.

Viešintų perspektyva miglota

Viešintų seniūnijos seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas „Anykštai“ 
sakė, kad jam statistiniai demogra-
finės Anykščių rajono situacijos 
duomenys kelia liūdesį: „Pernai 
išdavėme 38 leidimus laidoti, o 
gimė seniūnijoje tik 3 kūdikiai. 
Seniūnijoje gyvena jau mažiau nei 
700 gyventojų“, - skaičiavo jis.

R.Blazarėnas pastebėjo, kad 
Viešintų seniūnijoje žmonės do-
misi parduodamu nekilnojamuo-
ju turtu, atsikelia gyventi viena 
kita jauna šeima. 

„Viešintos nėra labai patrau-
kli vieta, nes tiek Kupiškis, tiek 
Anykščiai nuo miestelio yra nu-
tolę kiek daugiau nei 20 kilome-
trų. Miestelio perspektyva sudė-
tinga ir labai miglota. Mokykla 
praktiškai jau uždaryta, likęs tik 
priešmokyklinis ir pradinis ug-
dymas“,- kalbėjo seniūnas.

Anykščių rajono gyventojai 
pagal amžių ir lytis.

Amelija, Kamilė, Vakarė, Lėja, 
Luknė, Patricija, Herkus, Lukas, 
Dominykas, Benas, Motiejus, 
Jonas, Jokūbas, Kajus. Retesni 
vaikų vardai - Amėja, Aleina, 
Anabelė, Aneta, Danilė, Leila, 
Ignija, Kesmina, Aris, Diegas, 
Daigaras, Hardas, Evanas, Rai-
lis. Taip pat tėvai savo kūdikius 
pavadino Onutės, Elenos, Ani-
ceto, Henriko, Barboros, Vin-
cento bei Leono vardais. Kaip 
pastebėjo Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
specialistai, pastarieji vardai  
buvo populiarūs dar tarp mūsų 
tėvų ir senelių.

Daugėjo mirčių nuo COViD-19

Pernai Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriuje 
įregistruoti 594 (2020 m. – 543) 
mirties įrašai. 4 Anykščių rajono 
gyventojai mirė užsienyje. 

Dažniausia mirties priežas-
tis – širdies ir kraujagyslių ligos, 
antroje vietoje – vidaus organų 
vėžys. 51 (2020 m. – 12) rajono 
gyventojas mirė nuo COVID-19.

Rajono demografiniai pokyčiai gera nežada
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Minčiukų palėpė. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Serengetis.
12:55 Pietų Ispanija iš paukščio 
skrydžio.
13:55 Puaro  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagaminta Italijoje  N-14.  
22:00 Mažoji Maskva  N-14.
24:00 Tūkstantis Anos dienų  
N-14. (kart.).
02:25 Astrid Lindgren jaunystė  
N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.

09:00 Ponas Magu.
09:10 Didžioji skruzdėlyčių 
karalystė 2 .
11:00 Laikrodžių stabdytojai.
12:55 Žalioji širšė   N-7.  
15:15 Miesto medžiotojas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Kartos.  
21:30 2 ginklai   N14.  
23:40 Koletė   N14.  
01:50 Šnipas, kuris mane išdū-
rė (k) N14.  

06:00 Elena iš Avaloro (kart.).
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Besikeičianti planeta.
12:40 Kenoloto.
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10 Robinzonas Kruzas  N-7.
15:25 Karaliaus Saliamono 
kasyklos.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Veidrodėli, veidrodėli  
N-7.
21:45 Šaltas kraujas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Šaltas kraujas  N-14.
00:05 Deadpool   N-14 (kart.).

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę (k).  
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptautinis galiūnų tur-
nyras „Pasaulio taurė 2021“. 
10:00 Nilas. Didingoji upė.
12:10 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
13:05 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7.  
14:05 Pragaro viešbutis  N-7. 
15:00 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Seni bambekliai 2   N-7.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  .
22:30 Kondoras  N-7.  
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
00:35 Ieškomiausias žmogus 
(k) N14.  

06:30 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 100 metų propagandos.  
07:30 Akloji  (k).
09:00 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
11:00 Danė Lovinski  N-7.  
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Choro paslaptys  N14.  
23:00 Gyvenimas nuostabus   
N14.  
01:05 Vera. Liudininkas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. 
Kryžiaus Atradimo bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Stebuklingas Engel 
laikrodis.
15:45 Kelionių atvirukai.
16:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Utenos „Uniclub Casino-
Juventus“ – „Šiauliai-7bet“. 
18:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Kauno „Žalgiris“ – Jonavos 
„CBet“. 
20:00 Žiemojimas su opera. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Alban Berg. Vocekas.
22:45 Maurice Duruflé. 
Requiem (kart.).
23:50 Panorama (kart.).
00:12 Sportas. Orai (kart.).
00:20 Mažoji Maskva (kart.).
02:15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
„Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika“. (kart.). 

06:20 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:10 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
08:05 Vienas (kart.) N-7.

09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:30 Mirtinos salos.
12:40 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 10,5 balo  N-7.
23:45 Universalus karys. 
Regeneracija  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Vyrų šešėlyje.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas   N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  

19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Radikalus smalsumas.
17:30 Automobilis už 0 eurų.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Kasdienybės herojai.  
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu..
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
04:30 Kasdienybės herojai.  
05:15 Kasdienybės herojai.  

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
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 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“ N-14.
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Greičiau, aukščiau, 
stipriau.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.

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 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kultūristai  N14.  
01:05 Snaiperis  N-7.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Svajonių sodai (kart.).
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kartą ir visiems laikams   
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių   
N-7.
15:00 Simpsonai   N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt   N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs.
21:00 Medikai paramedikai   
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Laukinė  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Laukinė  N-14.
01:00 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:55 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Nilas. Didingoji upė (k.).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:35 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas   N-7.  
23:45 Juodasis sąrašas (k) N-7.  
00:45 Kondoras (k) N-7. 
01:45 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Komisaras Diupenas. 
Bretanės auksas  N14.  

22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė..
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
08:15 Kūrybingumo mokykla.  
08:25 Dizainas (kart.).
08:55 Indivizijos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Čia mano sodas (kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas
16:15 Džiunglių knyga
16:40 Minčiukų palėpė. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Kultūros diena (kart.).
19:30 Johnas Cage. Kelionės 
po garsų pasaulį.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. Lietuva – 
Norvegija.  
23:00 Indivizijos.  
23:30 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Pabandom iš naujo! (kart.).

06:05 Gelbėtojai (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Už priešo linijos  N-14.
23:10 Derlinga žemė . S.
01:00 Skorpionas  N-7.

05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
 16:30 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 Kaip pas žmones.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga..
12:00 Jūs rimtai? 
12:30 Radikalus smalsumas.
13:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte
18:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
18:30 Jos vardas mama.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:00 Delfi diena.
00:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:00 Iš esmės su G. Klimkaite. 

pirmadienis 2022 01 17

sekmadienis 2022 01 16 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“ 
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:30 Greičiau, aukščiau, sti-
priau.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7.  
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:05 “Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
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 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Skundikas  N14.  
00:45 Snaiperis  N-7. 
01:40 Gaudynės Šanchajuje (k) 
N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Mylėti yra madinga  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Vestuvių metai   N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Vestuvių metai  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Vestuvių metai  N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Alytaus 
„Dzūkija“.  
21:00 Karo menas. Atpildas  
N14.  
22:50 Kaulų kolekcininkas (k) 
N-7.  
01:10 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Pamokos baig-
tos  N14.  
23:05 Legendų biuras  N14. 
00:10 Svajoklė.
02:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas. 
14:15 Veranda. 
14:45 Pietų Ispanija iš paukščio 
skrydžio (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:40 Mano geriausias drau-
gas. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija.
20:20 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino imperija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos 
75-mečio koncertas „Alumni 
Grandi“.  .
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Pagrobti vaikai  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  

19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Paprasti rinkimai.
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Krepšinio zona.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Verslo požiūris.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą. 
14:00 Sveikatos receptas.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
23:00 Delfi diena.
01:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pabandom iš naujo! 
(kart.).
13:30 7 Kauno dienos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“  N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:30 Greičiau, aukščiau, 
stipriau.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7.  
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Gaudynės Šanchajuje  
N14. 
00:25 Snaiperis  N-7.  
01:20 Kultūristai (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Aš visada tave mylėjau  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai..
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Fenikso skrydis  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.

22:48 Fenikso skrydis  N-7.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:50 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kaulų kolekcininkas  N-7. 
23:20 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas (k) N-7.
02:00 Lemtingi skambučiai  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7. 
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Angelo šuolis   

N14. 
22:50 Legendų biuras  N14.  
00:00 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Į sveikatą! (kart.).
13:20 Kultūros diena (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Johnas Cage. Kelionės 
po garsų pasaulį (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Vroclavo „Slask“.  
21:00 Euromaxx (kart.).
21:30 Maža išpažintis  N-7.  
22:50 Vytautas Mačernis. 
Kelionės.  
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. 

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Išbadėjusių žaidynės  
N-14.
22:45 Gelbėtojai  N-7.
23:35 Naktinė pamaina  N-14.
00:30 Skorpionas  N-7.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys. 
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 

18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas
10:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Receptų receptai.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Krepšinio zona.
18:30 Šaro Barsa.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Radikalus smalsumas.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Iš esmės su A. Peredniu
23:00 Delfi diena.
01:00 Iš esmės su A. Peredniu.
02:00 Delfi diena.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 01 18

trečiadienis 2022 01 19



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. sausio 15 d.

ketvirtadienis 2022 01 20

penktadienis 2022 01 21

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Stambulo „Fenerbachce“ 
– Kauno „Žalgiris“.  
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“ 
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Greičiau, aukščiau, sti-
priau.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7.  
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
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 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Amerikietis žudikas  N14. 
00:45 Snaiperis  N-7.  
01:40 Skundikas (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Karališkos širdys  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių   
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kietas riešutėlis. Kerštas 
su kaupu  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kietas riešutėlis. Kerštas 
su kaupu  N-14.
01:05 Bulis  N-14.
02:05 Gerasis daktaras   N-14.
03:05 “Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai” (13) 
(k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Nilas. Didingoji upė (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Šuo   N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Trintukas N-7.  
23:15 Karo menas. Atpildas (k) 
N14.  
01:05 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė   N14.  
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:15 Svajoklė. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Kultūringai su Nomeda. 
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
2 (kart.).
14:45 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija (kart.).
15:35 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino imperija 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Tadas Kosciuška. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Neišskiriami  N-14.  
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:35 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.  

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas  N-14.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.

18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas .
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
12:00 Lietuviškos atostogos.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene..
18:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Į pasaulio kraštą.  
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:00 Delfi diena.
01:00 Iš esmės su D. Žeimyte.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Čia mano sodas (kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Prancūziška siuita   
N-14.  
00:40 Virėjas, vagis, jo žmona 
ir jos meilužis  S.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Klaidingi įrodymai  N14. 
23:05 Nakties įkaitas 
(Collateral). N14.  
01:30 Kitos 48 valandos  N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Vyro šešėlyje  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ponas Kūdikis  N-7.
21:20 Deadpool 2   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Deadpool 2   N-14.
23:50 Tamsos baikeris  N-14.
01:45 Fenikso skrydis  N-7 
(kart.).

06:05 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 

10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės.
21:30 Artimi priešai   N14.  
23:15 Trintukas (k) N-7. 
01:30 Didžiojo sprogimo teo-
rija  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Šeimyninės melodra-
mos (k).
08:20 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7. 
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Stažuotoja  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės. Ruoškis mirti  N-7. 
23:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  N14.  
01:10 Rokas Skjavonė (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Stambiu planu. 
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius. 
14:45 Tadas Kosciuška 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tuščia karūna. 
Henrikas IV.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Neišskiriami   N-14. (. 
kart.).

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.

11:20 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos   
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Romo dienoraštis  
N-14.
00:20 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas  N-14 
(kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.  
07.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Į pasaulio kraštą. 
10:30 Gyvenimas inkile.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Lietuviškos atostogos.
12:30 Alfas vienas namuose
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
20:00 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
23:00 Delfi diena.
01:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.
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šeštadienis 2022 01 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti 
,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - va-
dyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją 

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

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Minčiukų palėpė (kart.).
07:30 Fosų šeimos nuotykiai.
08:45 Kelionių atvirukai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje gam-
toje.
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Kaunas – Europos kul-
tūros sostinė 2022. Atidarymo 
ceremonija. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Kartą Niujorke  N-14.
00:35 Prancūziška siuita  N-14. 
(kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Sveikas!  
09:00 Sėkmė tavo rankose.  
09:30 Stebuklų namai.
11:10 Zatura. Nuotykiai kos-
mose.
13:15 Ponas Bynas   N-7.  
13:45 Akistata su laukine gamta. 
Kelionė su drambliu.
15:40 Po vienu stogu  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Didžiapėdžio vaikis.
21:20 Už borto  N14.  
23:35 Blogas senelis  S. 
01:25 Klaidingi įrodymai (k) 
N14..

06:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos..
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:30 Legendinis kovotojas  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Legendinis kovotojas  N-7.
14:55 Karštos galvos! 2  N-7.
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai..
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Drugelis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Drugelis  N-14.
00:10 Diatlovo perėja: dingusi 
ekspedicija  S.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).

07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Varom! N-7. 
10:30 Kova už būvį.
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:35 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7. 
13:45 Pragaro viešbutis  N-7. 
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Prienų 
„Labas Gas“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Kartuvės   N14. 
00:05 Operacija „Overlord“   
N14.  
02:05 Artimi priešai (k) N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 100 metų propagandos.  
07:20 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7.  
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Naujas gyvenimas  
N14. 
23:00 Priešnuodis gyvenimui  
S. 
01:55 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:05 Euromaxx (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Mano geriausias draugas 
(kart.).
14:30 Fosų šeimos nuotykiai 
(kart.).
15:45 Kelionių atvirukai.
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Žmogiškas mastelis.  
19:30 Vizionieriai. 
19:35 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kino žvaigždžių alėja  
N-14.
22:35 LRT OPUS ore. Grupė 
„Candee Train“. 
23:40 Pasivaikščiojimai (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Panorama (kart.).

06:15 Jukono auksas (kart.) N-7.
07:00 Pragaro kelias (kart.) N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 

(kart.) N-7.
09:30 Statybų gidas..
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 100% Dakaro  N-7.
11:30 Skraidantys nasrai  N-7.
12:35 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su Ellen  
N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Robinas Hudas  N-14.
00:10 Pagrobti vaikai  N-14 
(kart.).
01:55 Už priešo linijos N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Elza - žval-
gybininkė Marcelė Kubiliūtė.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas.  
11.00 Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. 
11.30 Grįžtantys. 
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Gyvenimo linija  N-7.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Gyvenimas inkile.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Jūs rimtai?
19:00 Ateities karta.
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 Egzotiniai keliai.
00:30 Egzotiniai keliai.
01:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
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Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 40 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

įvairūs
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3428/0002:206 savininkę O.B., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.21 11:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1111-6 esančio Piktagalio k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.       
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3428/0002:5 savininkę N.J.D., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.21 12:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1111-1 esančio Pienionių k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.      
 Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3428/0002:144 savininkę P.S., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.21 12:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1111-3 esančio Pienionių k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.      
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3428/0001:437 savininkę V.B., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.24 11:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1111-5 esančio Kavarsko vs., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3428/0001:179 savininkę N.M., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.24 11:40 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1112-4 esančio Kavarsko vs., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3474/0004:135 savininkę Z.M., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.24 13:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 54-A esančio Šerių k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3474/0004:131 savininką K.K., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.24 13:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 54-A esančio Šerių k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3474/0003:416 savininką G.B., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. 2M-M-1617) 2022.02.26 10:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 851 esančio Knitiškių k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.
Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3474/0003:75 savininką G.P., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

2M-M-1617) 2022.02.26 12:30 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 850-4 esančio Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAminTOJŲ kAinOmis

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GAlimYBė PiRkTi 
iŠsimOkėTinAi!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3475/0001:448), esančio Tvenkinio g. 
25, Kavarsko vs., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., savininkus, kad IĮ „Matavimų TRasa“ 
matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2022-01-26 
12.00 val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 3475/0001:591), esančio Tvenkinio g. 
23, Kavarsko vs., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ „Matavimų TRasa“ adre-
su Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu: tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 
(8-655) 94414.

siūlo darbą

UAB „Skado medis" 
Rokiškyje ieško statybos 
projektų vadovo asistento. 
Reikalavimai: statybinis 
išsilavinimas, anglų kal-
bos žinios raštu ir žodžiu. 
Atlyginimas nuo 900-1200 Eur. 
Tel. (8-687) 22602. CV siųsti: 
info@skadomedis.lt

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Teirautis tel. (8- 612) 69292.

Ieškomi virėjai Aknystų k., 
Debeikių sen., Anykščių r. Darbo 
pobūdis - maisto gamyba soc. 
globos namų virtuvėje. Darbo 
užmokestis nuo 850 Eur.

Tel. (8-665) 97476.

Minkštų baldų 
remontas

Tel. (8-682) 13728.

Jeigu asmeniname skelbime tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai, 
šeštadienio – 6 eurai.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

(Atkelta iš 7 psl.)

2021-ieji „Anykštos“ žmonių akimis

monika  leOnAViČienė,  
projektų vadovė

1. metų straipsnis?
Straipsnių būta daug ir įvairių. 

Temų taip pat plėtota visokių. 
Tačiau, žinoma, geriausiai ir pla-
čiausiai „Anykštos“ puslapiuose  
aprašytos eksmero Kęstučio Tu-
bio teisminės aktualijos.

2. metų absurdas?
Covid-19 skiepai - didžiau-

sias metų absurdas. Praėjusį 
pavasarį sulaukus palaimingų 
žinių, jog sukrti skiepai, galin-

tys apsaugoti nuo COVID’o, 
ir kokios „muštynės“ kilo tarp 
norėjusių juos gauti kuo grei-
čiau. Deja, visas šitas širšalas 
greit išblėso, skiepų privežė į 
valias, privežė tiek, kad beveik 
pusę jų teko išpilti. Besiskiepi-
jančių skaičius menko, noras 
išblėso... Sakysit, Covido  pan-
demija buvo suvaldyta? Deja, 
pasiskiepiję, ar ne, vis tiek ser-
ga... Žmonės ir toliau skiepi-
jami naujomis dozėmis, o Co-
vidas kaip mutavo ir plėtojosi, 
taip ir toliau sau  gyvena... 

3. metų intriga?
Labiausiai intriguoja šiemet 

pasirodysianti „Anykštėno kor-
telė“. Ką gero pasiūlys, kokios 
įmonės įsitrauks į nuolaidų sis-
temą. Ar tikrai verta laukti ir ar 
anykštėnai pajus naudą? Kaip 
sakoma - pagyvensim, pama-
tysim. :) 

4. metų džiaugsmas?
Kada geriausia džiaugtis, 

jei ne šventiniu laikotarpiu. 
Didžiausią džiaugsmą sukėlė 
atidarytas „Kalėdų troškimų 
miestas“ bei Siauruko marš-
rutas į Troškūnus. Smagu 
džiaugtis kūrybingų žmonių 
iniciatyvomis, kurios garsina  
ir stebina mūsų rajono bei kitų 
Lietuvos miestų gyventojus.

5. metų netektis?
Siekiant  kurortinio mies-

to statuso ir kuriant įvairias 
instaliacijas, metų netektimi 
laikyčiau buvusio bibliotekos 
pastato - būsimo daugiabučio 
projektą. Būtume vieninteliai, 
turintys tokį pastatą specialiai 
samanomis apaugintomis sie-
nomis, traukiantį akį ir kvie-
čiantį būti arčiau gamtos... 

Tačiau biurokratijos, staty-
binių medžiagų augimo pa-
sekmė - projektas sustabdy-
tas neribotam laikui... Reikia 
tik tikėtis, kad, kol situacija 
normalizuosis, pastatas nebus 
apaugęs nei pelėsiais, nei ker-
pėmis...

kristina kiRTiklienė, 
buhalterė - reklamos sky-
riaus vedėja:

1.metų straipsnis?
„ESSPO“ pinigų kelionė.
Pirmąsyk per 20 darbo metų 

pasijutau laiminga, kad re-
dakcija sąskaitoje tokių sumų 
neturi:) Sukčių darbas - taip 
viską pateikti, kad nekiltų net 
menkiausios abejonės. Džiau-
giuosi, kad pavyko pinigus 
susigrąžinti. Ir tie keli (na, gal 
ir daugiau...) žili plaukai savi-
ninkams ir buhalterei tebūna 
tik paskata bendrauti gyvai!

2. metų absurdas?
Prasidėjo 2020 metais rinki-

mų rezultatais ir panašu, kad 
tęsis ateinančius trejus metus.
Per vienerius vadovavimo me-
tus ši kompanija užsuko tiek 
„reikalų“, kad ir fantastinių 
filmų kūrėjai per tokį trumpą 
laiką tiek nesutalpintų...

3. metų intriga?
Mažo kiekio narkotinių me-

džiagų legalizavimas (dekri-
minalizavimas). Gal reikėjo 
Seimo nariams prieš balsavi-
mą po suktinę ar „šniūrą“ su-
organizuot, kad lengviau būtų 
apsispręst?

4. metų džiaugsmas?
Vasarą atsilaisvinęs judė-

jimas, žmonėse atsiradęs su-
vokimas – reikia gyventi jau 
dabar (ne kažkada) ir noras 
bendrauti ne telekomunikacijų 
priemonėmis, bet skiriant savo 
laiką gyvam bendravimui.

5. metų netektis?
Man netektis asocijuojasi 

tik su gyvybės pabaiga. Visa 
kita - tik materialaus pasaulio 
judėjimas.

Teisiamas kęstutis Tubis: 
„Aš su banditais taip nesielgiau“

(Atkelta iš 4 psl.)

K.Tubis nurodė, kad 
D.Vaiginas iš ligoninės direk-
toriaus pareigų buvo atleistas 
anksčiau nei priimtas sprendi-
mas dėl audito ligoninėje, o po-
litinės kovos dar nebuvo.

„D.Vaiginas nebuvo mano 
politinis konkurentas. Spalio 
23 dieną, kai vyko pokalbis, 

mano kabinete nebuvo nė vieno 
kandidato į merus“, - aiškino 
K.Tubis. 

Priminsime, kad pagal šį 
epizodą K.Tubis kaltinamas 
susitaręs su A.Pajuodžiu dėl 
nematerialaus kyšio - darbas 
valdiškoje įstaigoje mainais už  
balsavimą dėl audito ligoninėje 
atlikimo.   

sklypas išnuomotas 
R. Kugiui

Praėjusiame teismo posėdyje 
buvęs Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka 
nurodė,  kad Šaltupio 6A skly-
pas, kuris tapo K.Tubio bylos 
epicentru, išnuomotas tam pa-
čiam R.Kugiui. Šiame posėdyje 

K.Tubis aiškino, kaip vyko skly-
po nuomos konkursas. „Viena 
įmonė gavo išskirtines sąlygas 
išsinuomoti šį sklypą, aukcionas 
vyko tik tris ar keturias valan-
das, dalyvavo tik vienas asmuo, 
kuris žinojo apie šitą aukcioną. 
Mes taip nedarydavome. Dėl 
Šaltupio 6A sklypo nei taryboje, 
nei administracijoje nebuvo nė 
kalbos, 65 eurai už sklypą mies-

to centre metams. Be jokių įsi-
pareigojimų“, - nurodė K.Tubis. 

Teismo K.Tubis prašė jį ištei-
sinti pagal visus tris jam inkri-
minuojamus epizodus.

Teismas sprendimą paskelbs  
vasario 28 dieną. 

Priminsime, jog valstybės 
kaltinimą palaikantis Pane-
vėžio apygardos prokuroras 
M.Jurkėnas teismą prašo pripa-
žinti K.Tubį kaltu pagal visus 
tris epizodus ir skirti 59 tūkst. 
900 eurų  baudą, konfiskuoti 
1000 eurų bei atimti K.Tubiui 
teisę dirbti valstybės tarnyboje 
7-eriems metams.  



  
SKELBIMAI 2022 m. sausio 15 d.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4061

Vyr. redaktorė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

perka

įvairūs

parduoda

Parduoda maistinio ir sėklinio 
dydžio BULVES („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkysi. 

Tel. (8-608) 33078.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel. (8-676) 60588.

Automobiliai

Brangiai - visų markių au-
tomobilius ir kitas transporto 
priemones. Gali būti su defek-
tais. Atsiskaito iš karto. 

www.webuycars.lt 
Tel. (8-603) 96660.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

Ieškau sodybos ar sklypo 
ant ežero kranto arba miške. 
Labai svarbu kad būtų gali-
ma statyti arba remontuoti. 
Kaimynams už suteiktą in-

formaciją atsilyginsiu. 
Tel.(8-605) 68539.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą su nuosavu ežeru 
Gečionių k. Reikia kapitalinio 
remonto. 49 000 Eur. 

Tel. (8-679) 57028.

Sodybą ant Šventosios upės 
kranto, Žaliosios k. Prie pat 
pušynas, priklauso pakrantė. 
Asfaltuotas privažiavimas.

Tel. (8-648) 23721.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
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.

Medžio pjuvenų briketus. 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Valo kaminus bei krosnis. 
Taip pat atlieka vidaus ap-
dailos darbus.

Tel. (8-610) 08039.

Nebrangus ir kokybiškas 
tvenkinių kasimas, valymas, 
gilinimas. 

Tel. (8-646) 19349. 

Automobiliams virina slenks-
čius, dugnus, ruošia dažymui. 
Remontuoja ir paruošia techni-
nei apžiūrai.

Tel. (8-699) 65148.

Pjauna pavojingai augan-
čius medžius, geni, smulkina 
šakas, valome pakrantes. 

Tel. (8-644) 41260.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12mėn. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-612) 26974.

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

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

Kita

Šiaudus ritiniais, 100 vnt. 
Tel. (8-600) 11708.

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, priekabas gero-
mis kainomis. 

Tel. (8-682) 11626.

Kita

Pigiai naudotas dailylentes. 
Tel. (8-699) 26532.

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviska, svilinta, kaina 
2,80 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Medų kibiriukais ar pjaustytą 
gabalais. Bičių duonelę.

Tel. (8-615) 97688.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai.
Tel. 5-94-58, (8-686) 33036.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FElJETONAS 

anekdotas

mėnulis
sausio 15-16 d.d. - priešpilnis
sausio 17 d. - pilnatis.

marcelis, norgailas, norgailė.

Paulius, skirgaila, snieguolė, 
meda, Povilas.

šiandien

sausio 16 d.

vardadieniai

oras

-2

+2

sausio 17 d.
Antanas, Dovainis, Vilda, 
leonilė.

Anno

Domini 

mmXXii

Piešė  Albinas GVOZDAS

kas skanaus? 

Amiliutė svarsto, kodėl nepriklausomo audito išvados 
dėl tubingo trasos nepasieks prokurorų

kaip žinia - kaltų nėra, 
kai viena valdžioj spalva. 
Nusileidus nuo kalitos,
Baigės tuščiomis auditas.

Šeši tūkstančiai euriukų -
Pamokėlė tik berniukams.
Nesvarbu, kad jau pražilę
Ir finansuose patyrę. 

Niekas nebaudžia savų -
Pamenam dar nuo carų.
Tų, kur komplimentus sako
Arba nevengia otkato. 

kai infliacija tokia,
Vartos neramiai dūšia.
Be zopasų pastalinių
Nestorėja piniginės.

Amiliutė nekvaila -
Išneša tiek jos galva. 
Atsisėdus ant kaldros,
Nuo kalitos ji važiuos.

Geram didkepsniui paruošti tereikia 
brandintos jautienos

Anykštėnas verslininkas, rajono Tarybos narys Vygan-
tas Šližys jau daug metų augina mėsinius galvijus. Todėl su 
skaitytojais sutiko pasidalyti mėgstamiausiu jautienos re-
ceptu bei atskleidė, nuo ko priklauso mėsos skonis bei kokių 
pikantiškų jautienos dalių pageidauja šios mėsos mėgėjai.

„Ne paslaptis, kad iš jautie-
nos geriausiai visi moka kepti 
didkepsnius. Tam nereikia jo-
kių ypatingų sugebėjimų, tik 
brandintos kokybiškos jautie-
nos. Pusantros minutės vieną 
šoną apkepam, maždaug mi-
nutę – kitą. Baigdami kepti pa-
barstome druskos pagal skonį, 
o pipiriukų galima ir iš karto 
pabarstyti. Tuomet 10 minučių 
mėsą reikia suvynioti į foliją ir 
palaikyti, kad ji pabręstų, toly-
giai pasiskirstytų šiluma, ir did-
kepsnis paruoštas. 

Geriausia mėsą ruošti ant gro-
telių, bet galima ir gerai įkaitin-
toje keptuvėje su vos truputėliu 
aliejaus. Keptuvė turi būti stipriai 
įkaitinta, kad ant mėsos užsidėtų 
plutelė ir sultys liktų viduje. 

Brandintą mėsą geriausia įsi-

gyti iš anksto – namuose jos 
susibrandinti greičiausiai nepa-
vyks, nes yra specialios bran-
dinimo kameros, kuriose mėsa 
yra laikoma apie mėnesį, būna, 
kad net apie pusę metų. Koky-
biška mėsinių galvijų mėsa par-
duodama praktiškai tik brandin-
ta – jei ji nėra brandinta, į tokią 
mėsą žiūriu skeptiškai.

Nepasakysiu, kurios galvijų 
dalies mėsa yra pati geriausia – 
viskas priklauso nuo šeiminin-
kės. Dabar yra labai populiarūs 
žandai, nors dar prieš 2-3 metus 
apie šios dalies mėsą niekas ne-
žinojo, nevertino, tad jos įsigyti 
praktiškai niekur neįmanoma. 
Čia jau atskira specifika – žan-
dus reikia virti labai ilgai žemo-
je temperatūroje. Jie labai ska-
nūs. Taip pat skanios įvairios 

kumpių dalys, papilvės, mentės, 
kurios labai tinka plovams. Bet 
geriausiai visi žino didkepsnių 
mėsą – jautienos nugarinę. Ją 
lengviausia ir paruošti.

Yra ir kitų specifinių jautie-
nos dalių, kurių kai kurie var-
totojai pageidauja – tai ir jaučio 
sėklidės, kurios yra labai didelis 
delikatesas, bet jų reikia ieškoti 

specializuotose krautuvėlėse, ir 
kulninė, uodeginė. Man pačiam 
labai patinka kulninė, liežuvis.

Mėsos skonis tikrai priklauso 
nuo to, ką gyvuliai ėda, o jos 
minkštumas – ir nuo to, kaip 
gyvulys yra skerdžiamas. Jei 
gyvulys labai stresuoja  ir  to 
streso metu jis specialiu aparatu  
nušaunamas, mėsa būna kieta“. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Verslininkas Vygantas Šližys atskleidė, kad kai kurie vartotojai 
pageidauja ir itin pikantiškų jautienos dalių – vienas delikatesų 
yra jaučio sėklidės. Deja, šią jautienos dalį Lietuvos prekybos 
centruose vargu ar rasite.

Vaikinas pamatė merginos 
nuotrauką ir sako:

- Oho! Tu atrodai tokia tobu-
la: tavo kūnas neįtikėtinas, o 
oda - kaip gėlė. Ką tu naudoji?

Mergina:
- Adobe Photoshop CS5.

***
Važiuoja išgėręs klebonas ir ge-

rokai viršija leistiną greitį. Sustab-
do jį kelių policininkas ir klausia:

- Tai ką, klebonėli, į pragarą 
skubi?

Klebonas:
- Ne, vaikeli, nebėra pragaro. 

Visą smalą ant kelių supylė, o 
velnius pakelėse sustatė.

***
Sala vandenyne. Turistas klau-

sia vietinio gyventojo:
- Kaip jūs renkate kokosus?
- Vėjas nuplėšia juos nuo pal-

mes, o mes paimame, - sako šis.
- O jei nėra vėjo? - vėl klausia 

smalsus turistas.
- Tuomet sakome, kad neužde-

rėjo.
***
Gydytojo psichiatro kabine-

te:
- Na, kaip, ar padėjo jums 

nauji vaistai nuo užmaršumo?
- Žinoma, padėjo! O kas jūs 

toks, kad klausiat?

***
Važiuoja tėtis ir sūnus auto-

busu. Sūnus laipioja ant sėdy-
nės. Tėvas neapsikentęs garsiai 
bara:

- Baik laipioti ant sėdynių. 
Taip negalima.

Rėkdamas per visą autobusą 
vaikas jam atsako:

- O kiek tau kartų mama sakė 
nesysioti į kriauklę, o tu vis tiek 
sysioji!


