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pastabos paraštėse

Anykščių gydymo įstaigų laukia 
uždaromų mokyklų likimas
Ministrų kabinetas sausio 19 dieną nusprendė teikti Seimui gydymo įstaigų tinklo reformą. Ši pertvarka turėtų paliesti visas 

60 savivaldybių, trukti penkerius metus.
„Pagrindinis reformos principas yra sveikatos priežiūros paslaugas teikti žymiai didesnėmis ambulatorinės ir žymiai ma-

žesnėmis stacionarinės pagalbos apimtimis“, – teigia projektus parengusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Atsirastų ir 
naujos įstaigos – sveikatos centrai, kuriuose būtų jungiamos pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos paslaugos. 
Seimui pritarus, pertvarką užbaigti planuojama iki 2027-ųjų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius mano, kad gydymo 
įstaigų reforma mažai skirsis nuo mokyklų reformos – dalį jų 
tiesiog teks uždaryti.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad gydymo 
įstaigų reformos tikslas – „nesirgti, nenumirti ir kuo ilgiau ne 
šiaip apskritai gyventi, bet gyventi sveikai.“

Anykštėnai prisimena Bronelę Lukaitienę 

Sausio 26 dieną suėjo metai nuo Anykščių rajono garbės 
pilietės, Pasaulio anykštėnų bendrijos veikėjos, pirmųjų 
Anykščių miesto švenčių organizatorės, kultūros klausi-
mais patarinėjusios keliems skirtingų politinių pažiūrų 
Anykščių rajono savivaldybės merams Bronės Lukaitienės 
mirties (1937-2021).

Ta proga Pasaulio anykštėnų bendrijos nariai, su B. Lu-
kaitiene dirbę žmonės rinkosi pasimelsti už jos vėlę Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčioje, o po Mišių - Anykščių menų cen-
tre, kurio iniciatorė taip pat buvo B. Lukaitienė, dalijosi 
prisiminimais apie šią nepaprastos šviesos ir išprusimo bei 
aukštos vidinės kultūros asmenybę, palikusią ryškų ženklą 
rajono kultūrinio gyvenimo panoramoje. 

Prieš metus sausio 26 dieną nustojo plakti vieno ryškiausių 
Anykščių kultūros žmogaus - Bronės Lukaitienės - širdis.

Bus bandoma 
pritraukti naujų 
mokytojų

Anykščių rajono 
tarybos 
posėdžiuose 
daugėja 
kalbėtojų

Nežadink 
miegančios 
stoties

Juozas Ratautas: 
Komunikuoti su 
žmonėmis yra 
valdžios pareiga

Pinigai. Anykščių rajono ta-
ryba patvirtino Anykščių rajo-
no ugniagesių tarnybos 2021 
metų veiklos ataskaitą. Tarny-
bos viršininkas Valdas Tereške-
vičius pasiskundė, kad tarnybai 
trūksta apie 70 tūkst. Eur atly-
ginimams ir kurui bei kitoms 
reikmėms. Meras Sigutis Obe-
levičius dėl to pažadėjo kreiptis 
į Vidaus reikalų ministeriją.

Pareigos. Į Aukštaitijos regi-
oninę etninės kultūros globos 
tarybą deleguotas A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus Etni-
nės kultūros skyriaus vedėjas 
Mindaugas Karčemarskas. 

Eksponatas. Traupio Šv. 
Onos bažnyčios vertingiausią 
ir garsiausią paveikslą „Gidels-
kio Šv. Panelės stebuklingojo 
atvaizdo istorija“ pasiskolino 
Bažnytinio paveldo muziejus, 
kuriame šis paveikslas ekspo-
nuojamas parodoje „Šv. Domi-
nykas ir Šv. Hiacintas Lietuvoje: 
aštuoni atminties šimtmečiai“.

Pažinimas. Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinėje mo-
kykloje surengtos arabų kultū-
ros dienos. 

Pagalba. Sausio 21 dieną, 
greitosios pagalbos automo-
biliui, vykstančiam pagal iš-
kvietimą į Anykščių seniūnijos 
Vikonių kaimą, užpustytą kelią 
pramynė ugniagesių ekipažas.
Ligonis įkeltas į greitosios me-
dicinos pagalbos automobilį, o 
automobilis palydėtas 700 m 
iki pagrindinio kelio.

Kavarskas. Šiemet tapęs Lie-
tuvos mažąja kultūros sostine, 
paviešino logotipą. Jame - gai-
dys ir Kavarsko herbas.
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spektras

temidės svarstyklės

Už neišvalytus dūmtraukius gresia baudos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vi-

daus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbia, 
kad pernai Anykščių rajone įvyko 19 gaisrų dūmtraukiuose.

Šios tarnybos inspektorius 
Donatas Biliūnas gyventojams 
priminė, kad dūmtraukius  rei-
kia valyti prieš šildymo sezono 
pradžią ir ne rečiau kaip kas 3 
mėnesius. 

„Atšalus orams ir pradėjus 

intensyviau kūrenti krosnis, vis 
dažniau pasitaiko dūmtraukių 
gaisrų. Mažiausia žala, kurią 
gali sukelti dūmtraukio gaisras, 
tai paties dūmtraukio apgadi-
nimas ar sugadinimas, bet di-
džiausia žala - tai turto bei pas-

tato, kuriame kilo dūmtraukio 
gaisras, sunaikinimas. Norint 
išvengti nelaimės, privalu laiku 
išvalyti ir prižiūrėti dūmtraukį 
bei krosnį.

Neretai klaidingai manoma, 
kad valyti reikia tik tuomet, 
kai sumažėja trauka, tačiau su-
sikaupę suodžiai gali lengvai 
užsidegti ir tokiuose kaminuo-
se, todėl ypač svarbu perio-
diškai valyti ir prižiūrėti dūm-

traukius. Šildymo įrenginiai, 
dūmtraukiai turi būti techniškai 
sutvarkyti. Privalu nedelsiant 
pašalinti įtrūkius, suskilimus, 
nesandarumus bei kitus gedi-
mus. Palėpėse ir kitose gaisro 
atžvilgiu pavojingose patalpose 
mūriniai dūmtraukiai ir mūri-
nės sienos su dūmų kanalais 
turi būti išbaltinti“, - informavo 
inspektorius D.Biliūnas.

-AnYkŠTA

Redaktorės skilties persvara didžiulė
Tradiciškai, skaitytojus pasiekus naujam žurnalo „Aukš-

taitiškas formatas“ numeriui, portale anyksta.lt uždavėme 
klausimą - kuris tekstas buvo skaitomiausias?

Tradiciškai laimėjo vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmi-
gelskienės skiltis, už kurią balsavo net 33 proc. skaitytojų. 

7 proc. balsavusių nurodė, kad 
žurnale pirmiausia perskaitė Vi-
dmanto Šmigelsko publikaciją 
„Regioninė internetinė žinias-
klaida dar ilgai neįsitvirtins“. Po 
5 proc. balsų surinko Austėjos 
Šmigelskaitės tekstas „Gyventi 
šiuolaikiniame pasaulyje yra bū-
tinybė, tačiau klaidinga tapti jo 

dalimi“, V.Šmigelsko straipsnis 
„Utena - ne Šiaurės Korėja...“, Li-
nos Dapkienės publikacija „Vie-
nintelis kaimo sentikis: „Pamažu 
tolstu nuo senojo tikėjimo tradici-
jų“ “  bei Roberto Aleksiejūno „13 
klausimų Ignui Kavaliauskui“.

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos re-

giono prekybos taškuose. Taip 
pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse, taip pat Kupiškio 
„Maximoje“. 

„Aukštaitišku formatu“ pre-
kiauja ir didžioji dalis Lietuvos 
rajonų centrinių paštų bei „Nar-
vesen“ prekybos kioskai Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Klaipėdoje, Palangoje, Visagine. 

Žurnalas „Aukštaitiškas for-
matas“ prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje.

-AnYkŠTA

Bus bandoma pritraukti naujų mokytojų
Anykščių rajono savivaldybė priėmė sprendimą savivaldy-

bės lėšomis į mokyklas pritraukti naujų mokytojų, kadangi 
rajonas gali pristigti aukštesnės kvalifikacijos pedagogų.

Į šių metų savivaldybės strate-
ginį planą yra numatyta įtraukti 
naują priemonę, kuri biudžeto 
lėšomis leis kofinansuoti pedago-
gikos profesines bei perkvalifika-
vimo studijas. 

2021-2022 mokslo metais vidu-
tinis bendrojo ugdymo mokyklų 
mokytojų amžiaus vidurkis yra 
53 metai.  Bendrojo ugdymo mo-
kyklose dirba 44 mokytojai, vy-
resni nei 61 metų, todėl, siekiant 

užtikrinti personalo pakankamu-
mą ateityje, planuojamas  naujų 
mokytojų pritraukimas į rajono 
bendrojo ugdymo mokyklas.

 Ne visi bendrojo ugdymo mo-
kyklų mokytojai dirba visu krūviu. 
Pernai  72,4 procento mokytojų 
turėjo ne visą krūvį. 2020 metais 
šis rodiklis buvo – 76,92 proc. 

Per paskutinius trejus metus 
Anykščių rajono bendrojo ug-
dymo mokyklose didžiausią 

mokytojų dalį (45,5 proc.) su-
darė vyresniojo mokytojo kvali-
fikacinę kategoriją turintys mo-
kytojai. Pernai  šią kvalifikacinę 
kategoriją turintys 62 mokytojai 
(58 proc.) priklausė 51-60 metų 
amžiaus grupei, o 20 mokytojų 
(20 proc.) – 61 ir daugiau metų 
amžiaus grupei. 

„Kadangi per ilgesnį karjeros 
laikotarpį minėti mokytojai ne-
pasiekė aukštesnės kvalifikaci-
nės kategorijos, mažėja tikimy-
bė, kad ateinančiu laikotarpiu 
jos sieks, todėl matoma aukštes-
nės kvalifikacijos mokytojų trū-

kumo perspektyva“, - skelbiama 
praėjusių metų Anykščių rajono 
savivaldybės švietimo pažangos 
ataskaitoje.

 Bendras mokytojų, turinčių 
metodininko ir eksperto kvalifika-
cinę kategoriją, skaičius per trejus 
metus sumažėjo 10-čia mokytojų. 
Metodininkai ir ekspertai 2019 
metais sudarė 40,8 proc. visų dir-
bančių mokytojų, pernai – 42,1 
proc. visų mokytojų. 

Šiuo metu Anykščių rajono 
bendrojo ugdymo mokyklose dir-
ba 192 mokytojai.

-AnYkŠTA

Narkotikai. Narkotikų papli-
timas Lietuvoje per pastaruosius 
penkerius metus išaugo pusantro 
karto, o alkoholio ir tabako var-
tojimas išlieka panašus. Augimą 
gali įtakoti įvairios priežastys 
– narkotinių medžiagų prieina-
mumas elektroniniais kanalais, 
naudojantis paštu, besikeičiantis 
požiūris į narkotikus. Tyrimas 
rodo, kad bent kartą gyvenime 
narkotikų yra vartoję 23 proc. 
lietuvių. Alkoholio vartojimo ir 
rūkymo amžiaus pradžia išlieka 
stabili, maždaug apie 18 metų. 

Ženklai. Lietuvos paštas pra-
nešė išleidžiantis pašto ženklų 
bloką „Šimtmečių įvykiai“, ku-
riuo įamžinti šimto metų senu-
mo svarbiausi istoriniai įvykiai. 
Pasirodysiančiame pašto ženklų 
bloke vaizduojamas Lietuvos 
Konstitucijos išleidimas, Lietu-
vos žemės reforma, pirmosios 
krepšinio varžybos ir oficialios 
Lietuvos valiutos – lito – įvedi-
mas. Pašto bloke – keturi pašto 
ženklai po 60 centų, tiražas – 6,5 
tūkst. vienetų.

Medžioklė. 2021–2022 metų 
medžioklės sezonui nustatytas 
190 vilkų sumedžiojimo limi-
tas baigiamas išnaudoti, pranešė 
Aplinkos ministerija. Medžio-
tojų pateiktais duomenimis, iki 
penktadienio jau sumedžioti 
185 vilkai. Medžioklės taisyklė-
se nustatyta, kad vilkus medžioti 
galima nuo spalio 15 iki kovo 31 
dienos, tačiau išnaudojus nusta-
tytą vilkų sumedžiojimo limitą 
vilkų medžiojimo sezonas nu-
traukiamas anksčiau. Informa-
cija apie kiekvieną sumedžiotą 
vilką elektronine forma Valsty-
binei saugomų teritorijų tarny-
bai turi būti pateikiama per 12 
valandų.

Pažymėjimas. Europos Są-
jungos (ES) skaitmeninis CO-
VID pažymėjimas po pilnos 
vakcinacijos bus išduodamas 
270-čiai dienų, o Lietuvoje ga-
lios septynis mėnesius. Pasak 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM). vasario 1 dieną visoje 
ES įsigalios atnaujinta COVID 
pažymėjimų išdavimo tvarka. 
Pagal pilną vakcinacijos schemą 
pasiskiepijusiems gyventojams 
šis dokumentas bus išduoda-
mas 270-čiai dienų, o pasiskie-
pijusiems sustiprinančiąja doze 
– neribotam laikui. Pranešime 
atkreipiamas dėmesys, kad ES 
Skaitmeninio COVID pažymė-
jimo galiojimo laikas gali skir-
tis priklausomai nuo konkrečios 
šalies taisyklių. Kontaktinėms 
veikloms Lietuvoje po pilnos 
vakcinacijos ES Skaitmeninis 
COVID pažymėjimas galios 
210 dienų, o pasiskiepijus su-
stiprinančiąja doze – neribotą 
laiką.

-Bns 

Mirtis. Sausio 24 dieną apie 
08.50 val. Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., namų kambaryje, ras-
tas vyro (g. 1962 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Pažeidėjas. Sausio 25 dieną  
apie 13.10 val. Anykščiuose, A. 
Baranausko a., neblaivus (nusta-
tytas 2,14 prom. girtumas) vyras 
(g. 1977 m.) keikė necenzūriniais 

žodžiais vyriškį (g. 1959 m.), ap-
gadino jo automobilį ,,TOYOTA 
CAMRY“. Padaryta turtinė žala 
tikslinama. Vyras (g. 1977 m.) 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Netektis. Sausio 25 dieną apie 
18.30 val. Anykščiuose, J. Biliū-
no g., rastas moters (g. 1963 m.) 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Sausio 27 dieną 
apie 16.15 val. Anykščiuose, 
namuose, esančiuose J. Biliūno 

g., neblaivus (nustatytas 2,60 
prom. girtumas) vyras (g. 1984 
m.) smurtavo moters (g. 1972 
m.) atžvilgiu. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Avarija. Sausio 27 dieną 
apie 18.45 val. Anykščių rajo-
ne, kelio Molėtai – Anykščiai 
40,3 km, blaivus Baltarusijos 
Respublikos pilietis (g. 1992 
m.), gyvenantis Anykščiuose, 
vairuodamas automobilį „VW 
SHARAN“, nepasirinko sau-
gaus greičio, neatsižvelgė į ke-

lio ir meteorologines sąlygas, 
nesuvaldė automobilio ir nuva-
žiavo nuo kelio į pakelės griovį. 
Eismo įvykio metu nukentėjo 
keleivis, Baltarusijos Respubli-
kos pilietis (g. 1995 m.), kuris 
išvežtas į ligoninę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Gaisras. Sausio 24 dieną gais-
ras kilo Anykščių seniūnijos Ru-
bikių kaime. Didžiojoje gatvėje 
atvira liepsna degė pirtis. Gaisro 
metu visiškai sudegė pastatas, 
liko tik sienų fragmentai.

Medžiotojai nuslėpė sumedžiotą šerną
Sausio 20 dieną Aplinkos apsaugos departamento Utenos 

gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Anykščių 
rajone nustatė du asmenis, teisėtai sumedžioto suaugusio 
šerno patino neįrašiusius į medžioklės lapą. 

Nuslėpto gyvūno kaina dide-
lė: paimtas lengvasis automo-
bilis „Opel Astra“, graižtvinis 
šautuvas „Tikka 695“. Taip pat 
asmenims gresia bauda nuo 800 

iki 1800 Eur, teisės medžioti at-
ėmimas nuo trejų iki penkerių 
metų.

Šerno patiną sumedžiojusiam 
asmeniui reikės atlyginti ir lau-

kinei gyvūnijai padarytą žalą – 
1916,90 Eur.

Utenos gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos pareigūnų 
sulaikyti medžiotojai turėjo 
teisę ir teisėtai medžiojo me-
džiotojų klubo medžioklės 
plotų vienete, bet dėl nepaaiš-
kinamų priežasčių nutarė su-
medžioto šerno į lapą neįrašyti 

ir tai nuslėpti. Paskui gyvūną 
jie neteisėtai gabeno, dorojo 
ne tam skirtoje vietoje, nepri-
statė nustatyta tvarka mėginių, 
kad būtų atlikta veterinarinė 
ekspertizė trichinelių lervoms 
ir afrikiniam kiaulių marui nu-
statyti.

Aplinkos apsaugos departa-
mento informacija
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Kaip reaguojate į 
pranešimus apie 
galimą karą?

Romualdas INČIRAUSKAS:
- Šiuo atveju labiausiai tiktų 

pasaka apie strazdą, kuris eglę 
kirto. Tiksliai neatsimenu, bet, 
atrodo, pasaka vadinasi „Dan-
gus griūva“.

Vidas SLAVINSKAS:
- Nuotaiką pakelia, pasijuo-

kiam iš dūšios: anot žiniasklai-
dos, mus jau seniai rusai puola ir 
puola, tai pripratom prie karo.

Aušra PRANSKŪNAITĖ:
- Iki Antrojo pasaulinio karo 

pabaigos kariaujančios šalys 
paprastai karą priešininkui pa-
skelbdavo oficialiai“. Čia citata 
iš Vikipedijos. O dabar? Kartais 
atrodo, kad jis jau vyksta...be jo-
kio paskelbimo...na, aišku, tan-
kai nevažineja, lektuvai bombų 
nemėto dar, bet...prievarta, dar 
ne fizinė, bet jau beveik naudo-
jama. Liūdniausia, kad žmonės 
be karo taip iki šiol ir neištveria. 
Linksmoji dalis (iš Vikipedijos 
irgi): „Karas paprastai baigiasi 
taika, kuri reiškia karo nebuvi-
mą arba prieštaravimų pašalini-
mą“...va, kokio sukrėtimo reikia, 
kad išnyktų tie prieštaravimai.
Vadinasi, ne taip toli žmonės 
nuėjo, tik.apsipirkimo kultūras 
praktikuoja 90%...

Romaldas GIŽINSKAS:
- Deja, landsberginių klanas 

tai savotiškai ir proteguoja, ir 
eskaluoja.

Anykščių rajono tarybos posėdžiuose 
daugėja kalbėtojų
Ketvirtadienį, sausio 27 dieną, vyko 35-asis nuotolinis Anykščių rajono tarybos posėdis. 

Posėdyje priimti 39 sprendimai, išklausyta keletas informacinių pranešimų. Anykštėnų iš-
rinktieji posėdžiavo net tris valandas, posėdis užtruko dėl išaugusio Anykščių rajono tary-
bos narių poreikio vienu ar kitu klausimu išsakyti savo pastabas. 

Kaip prognozavo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Vygantas Šližys, artė-
jant kitų metų pavasarį vyksiantiems savivaldos rinkimams, kalbų Anykščių rajono tary-
bos posėdyje tik daugės.

Savivaldybė planuoja 
statytis saulės jėgainių parką

Posėdyje Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius prasitarė 
apie savivaldybės kabinetuose 
svarstomą galimybę pačiai savi-
valdybei pasistatyti saulės jėgai-
nių parką.

„Tai būtų 3.5 arba 6 megava-
tų saulės jėgainių parkas, kuris 
aprūpintų visą savivaldybę ir jos 
įstaigas elektra. Sakykim, UAB 
„Anykščių vandenys“ per metus 
sunaudoja 1,5 megavato. Jeigu 
turėtume saulės energijos gene-
ruojamą elektrą po 5 – 6 ct už 
kilovatvalandę, tai bent jau apie 
vandens branginimą būtų galima 
pamiršti kurį laiką. Šis klausimas 
yra mūsų darbotvarkėje, buvome 
susitikę su konsultantais. Gal ir 
pavyks“, - vylėsi S.Obelevičius.

Brangs kelionės autobusais

Rajono taryba nusprendė, kad 
nuo vasario 1 dienos brangs ke-
leivių vežimas vietinio susisieki-
mo maršrutų reguliariaisiais rei-
sais. Vieno nuvažiuoto kilometro 
tarifas padidintas iki 11 ct (dabar 
yra 10 ct), o mažiausia bilieto 
kaina, mokama už nuvažiuotą iki 
3 km atstumą,  padidinta  iki  33 
ct ( dabar yra 0,30 ct).

Rajono tarybos nariai taip pat 
informuoti, kad jau kitais metais 
baigsis Anykščių rajono savival-
dybės sutartis su UAB „Trans-
porto centras“ dėl vežėjo vietos 
autobusais. 

Problema – „per daug 
humaniški įstatymai“

Svarstant sprendimo projektą 
dėl Anykščių rajono daugiabu-
čių gyvenamųjų namų bendrojo 
naudojimo objektų maksima-
laus administravimo tarifo bei 
jo apskaičiavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo, Anykščių rajono 
tarybos nariai UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorių 
Kazį Šapoką kamantinėjo apie 
gyventojų skolas. K.Šapoka kal-
bėjo, kad, Anykščių rajono tary-
bos nariams pageidaujant, jis gali 
pateikti net vardinį skolininkų 
sąrašą. Šie paslaugų gavėjai ben-
drovei yra skolingi maždaug 15 
tūkst. Eur.

Pasak K.Šapokos, 2019 me-
tais dėl nesumokėtų mokesčių 
už daugiabučių administravimą 
bendrovė į teismą padavė 50, 
2020 metais – 41, pernai – 46 as-

menis. Per šiuos metus bendro-
vei pavyko išieškoti per 3 tūkst. 
Eur skolų.

„Pagrindinė problema yra 
žmonės, kurie mokesčių nemo-
ka, nemokėjo ir nemokės. Gau-
name iš antstolių raštus, kad iš 
jų nepavyksta išieškoti skolų, o 
nepavyksta dėl to, kad tie žmo-
nės neturi jokių pajamų ir turto“, 
- kalbėjo K.Šapoka.

Beje, K.Šapoka dėstė, kad ben-
drovė skolininkams vis tiek pri-
valo teikti daugiabučių adminis-
travimo paslaugą, ir tai jis vadino 
„problema“.

„Problema yra ta, kad mūsų 
įstatymai yra labai humaniški. 
Esame ne kartą susidūrę su tuo, 
kai žmonės piktybiškai  nemo-
ka mokesčių, nors turi kažkokių 
neoficialių pajamų, bet yra daug 
„saugiklių“ ir jų negalima iškel-
dinti iš būsto, tad kartais žmonės 
tuo piktnaudžiauja“, - kalbėjo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Atsisveikino su sklypo 
nuomininku

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė nutraukti valstybinės 
žemės nuomos sutartį su UAB 
,,Micropayments“. Ši bendrovė 
2018 metais išsinuomojo sklypą 
Anykščiuose, adresu Stadiono 
g.1. Rajono taryba informuota, 
kad nuomininkas neįvykdė su-
tartinių įsipareigojimų – į poil-
sio infrastruktūrą per nurodytą 
terminą neinvestavo mažiausiai 
pusės milijono eurų.

Sulaukusi klausimo, kaip iš-
nuomotuose valstybinės žemės 
sklypuose tvarkosi kiti nuomi-
ninkai, Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė geriausiai atsiliepė 
apie mažąją bendriją „Balaga-
nas“, kuri Anykščiuose yra įren-
gusi glampingo stovyklavietę.

Nuo to, ką galvoja, 
atlyginimas nepriklauso

Svarstant  sprendimo projektą 
dėl Anykščių rajono savivaldy-
bės ligoninės direktoriaus mėne-
sio darbo užmokesčio, Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius „er-
zino“ Anykščių rajono tarybos 
narį Kęstutį Tubį. Šis norėjo su-
žinoti, kokia yra Anykščių ligoni-
nės direktoriaus Daliaus Vaigino 
pozicija dėl sveikatos apsaugos 
reformos.

„Diskutuokime tik apie tai, kas 
yra susiję su svarstomu klausi-
mu. Reforma iš principo yra ne 
Anykščių ligoninės vadovo, o 
mūsų ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos reikalas. Apie tai galė-
tume diskutuoti posėdžio pabai-
goje“, - kalbėjo Anykščių rajono 
tarybos posėdžiui pirmininkau-
jantis meras S.Obelevičius.

K.Tubiui toks mero pasiūlymas 
nepatiko, jis kalbėjo, kad posė-
džio pabaigoje Anykščių rajono 
tarybos nariai „jau nori namo“.

„Jeigu mes iškviečiame įstaigos 
vadovą, svarstome klausimą apie 
jo atlyginimą ir imame klausinėti 
„nuo Adomo iki Ievos“...  Siūlau 
nesivelti į „pievas“, kurios nesu-
sijusios su svarstomu klausimu“, 
- neatlyžo meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis nervinosi, kad, priimda-
ma sprendimą dėl Anykščių li-
goninės direktoriaus atlyginimo, 
Anykščių rajono taryba „nežino, 
ką jis galvoja“.

„Nuo to, ką įstaigos vadovas 
galvoja, jo atlyginimas nepri-
klauso“, - K.Tubiui aiškino me-
ras S.Obelevičius.

Duomenys neskelbtini

Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte, 
kurį parengė Anykščių rajono 
savivaldybės gydytoja Vaiva 
Daugelavičienė,  rašoma, kad 
duomenys apie Anykščių ligoni-
nės direktoriaus D.Vaigino mė-
nesinio darbo užmokesčio pasto-
viąją dalį ir maksimalų dydį yra 
neskelbtini.

Rajono taryba taip pat patvir-
tino Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro direktoriaus Au-
droniaus Gusto ir Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
direktorės Sonatos Steniulienės 
mėnesinio darbo užmokesčio pa-
stoviąją dalį ir maksimalų dydį. 
Duomenys apie šiuos rodiklius 
taip pat, kaip nurodoma sprendi-
mo projekte, yra neskelbtini.

Atlyginimų dydžio nežino 
ir nieko negali pakeisti

„Anykšta“ po posėdžio tei-
ravosi Anykščių rajono tarybos 
nario, socialdemokrato Egidijaus 
Šilaikos, ar jis, balsuodamas  dėl 
Anykščių rajono medicinos įs-
taigų vadovų atlyginimų, žinojo, 
kokio dydžio atlyginimai jiems 
bus skiriami.

(Nukelta į 4 psl.) 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šokinėti – tautos lemtis?

Gerimantas KAKLAUS-
KAS, anykštėnas, apie leidi-
mą asmenvardžius pasuose 
rašyti su x, w ir q raidėmis:

„Užtenka, mes jau prisišoki-
nėjome sovietiniais laikais 50 
metų“.

Viskas teisingai – gina 
„ikijablonskinį“ raidyną!

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie leidimą asmenvar-
džius pasuose rašyti su x, w ir 
q raidėmis:

„Kita vertus, mane nustebino, 
jog kontraversiškai vertinamas 
sprendimas priimtas konserva-
tyviųjų konservatorių balsais, 
kai vertybes pastarieji gina 
principingai, net nežiūrėdami į 
nuostolius ir žalą žmonėms“.

Beveik kaip pandeminiuose 
reikalavimuose...

Valdas TEREŠKEVIČIUS, 
Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos vadovas, apie įlūžu-
sių žvejų gelbėjimą:

„Mes šiuo metu praktikuoja-
mės ir pagaliau žengiame į tuos 
plačius vandenis su gelbėjimo 
įranga, kvėpavimo aparatais“.

LR himno žodžiai „Tegu 
saulė Lietuvoj/ Tamsumas 
prašalina“  dar niekuomet 
nebuvo tokie aktualūs: 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
savivaldybės norą pasistatyti 
saulės jėgainių parką:

„Tai būtų 3,5 arba 6 megava-
tų saulės jėgainių parkas, kuris 
aprūpintų visą savivaldybę ir 
jos įstaigas elektra“.

Kaimai statistikos negadina...

Ieva GRAŽYTĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėja, apie 
būsto šildymo kompensacijas: 

„Didžiausias skaičius asmenų, 
kurie kreipiasi dėl kompensaci-
jų – Anykščių mieste ir kitose 
didesnį gyventojų skaičių turin-
čiose seniūnijoje“. 

Kurortas, bet gyventi 
šiuolaikiškai nenori!

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus direk-
torius, apie bilietus šeimoms:

„Aš suprantu visą šią situaciją, 
bet nemanau, kad tarp anykštėnų 
greitai atsiras labai daug kitokių 
šeimų“.
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jei mėgstate juodąjį humorą, o 
gal ir groteską – gyvenate pačiu 
laiku. ir taip gyventi, akivaizdu, 
būsim priversti ir toliau. 

jau net sunku suskaičiuoti, 
kiek perliukų įstatymų ir jų 
projektų pavidalu šalyje pažėrė 
valdančiosios daugumos koman-
da. Fantazija, regis, neišsemia-
ma. Tiesiog siurrealistinė. sunku 
patikėti, kad kai kurios idėjos 
galėtų gimti įstatymus leidžian-
čių asmenų galvose.

naujausias „šedevras“ – nar-
kotikų vartojimo kambariai. Apie 
norą steigti tokias vietas, kuriose 
būtų galima vartoti šią lietuvoje 
draudžiamą medžiagą, prabilo 
mūsų nepakartojamoji valdžia.

Šį sveikatos apsaugos minis-
terijoje sklandantį sumanymą 
komentuodamas Seimo narys, 
socialdemokratas Algirdas 
Sysas spaudos konferencijoje 
įvertino kaip priemonę, kuri 
reikštų narkotikų legalizavimą 
lietuvoje. „Ar priėmus šitą 
teisės aktą sveikatos įstaigose 
galima bus vartoti nelegalias, 
draudžiamas medžiagas? nes 
kokias narkotines medžiagas 

- apie tai nieko nerašoma“, - 
kalbėjo socialdemokratas. 

A.syso baimes dėl lega-
lizavimo tuojau pat puolė 
neigti narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės departa-
mentas, ministerija, o Seimo 
narė, laisvės partijos atstovė 
Morgana Danielė tvirtino, kad 
tokių kambarių steigimas kaip 
tik mažintų bendrą narkotikų 
vartojimą šalyje. 

Teoriją suprasti įmanoma, bet 
juk seniai žinome, kad paprastai 
praktika kardinaliai skiriasi nuo 
deklaruotų tikslų. Ypač kai žinai, 
kokios svarbos yra narkotikų 
faktinio legalizavimo, pavadinto 
dekriminalizavimu, klausimas 
valdančiajai koalicijai. nepavy-
kus jo prastumti tiesiogiai, visada 
galima žengti dar  vieną žingsnelį, 
pamažu pratinant visuomenę prie 
tokios idėjos. Taip, žingsnelis 
po žingsnelio, žiūrėk, seime net 
„valstiečiai“ galiausiai balsuos 
už narkotikų legalizavimą. lan-
gas veriamas toliau.

keistas tas rūpinimasis, 
demonstruojamas valdančiosios 
koalicijos narių, žmonėmis, kurie 
vartoja narkotikus. keistas ne 
todėl, kad orientuotųsi jiems 
padėti išlipti iš šios bėdos, bet 
tuo, kad narkotikus stengiamasi 
daryti vis lengviau prieinamus. 
O alkoholio prieinamumo 
didinimas niekaip nesiderina su 
rūpinimusi priklausomybių turin-
čiųjų sveikata. Bet rūkaliai, užuot 
stengusis jiems padėti atsikratyti 
šios priklausomybės, papras-
čiausiai stumiami į užribį, nes jų 
priklausomybės problema val-

dantiesiems nerūpi. Rūkaliams, 
kaip dabar pasidarė madinga 
sakyti, paprasčiausiai sudaromos 
nepakeliamos sąlygos. 

sveikata šiai koalicijai itin pa-
rūpsta tik tuomet, kai reikia „sa-
vanoriškai“ priversti beatodai-
riškai skiepytis, nepaisant jokių 
aplinkybių, skiepais, kurie kurti 
dar pirminiam viruso varian-
tui. Skiepytis, nepaisant turimo 
antikūnų skaičiaus. Tačiau tuo 
pačiu metu kai kurių profesijų 
dirbantiesiems leista darbuotis 
net susirgus ir taip platinti viru-
są. Mes tikrai vis dar kalbame 
apie pavojingą virusą? 

Po valdžios fiasko pasibaigu-
sio sausio 13- osios minėjimo, 
kuriame minia, vėliau išvadinta 
„fašistais ir jedinstvininkais“, 
nušvilpė seimo pirmininkę 
Viktoriją Čmilytę – nielsen ir 
ministrę pirmininkę ingridą 
Šimonytę, valdančiosios koa-
licijos narys, konservatorius, 
nušvilptosios seimo pirmininkės 
pirmasis pavaduotojas jurgis 
Razma paragino policiją imtis 
priemonių, informavęs, kad jau 
išsiuntė teisėsaugai atitinkamą 
raštą. Šis politikas svarstė, kad 
taip valdžią įžeidusius protes-
tuotojus galima bausti remiantis 
Ank 488 straipsniu, kuriame 
numatytos bausmės dėl viešo-
sios rimties trikdymo. Dar  Fa-
cebook-e pridūrė: „tikiuosi, kad 
esant panašioms situacijoms 
ateityje policija imsis aktyvesnių 
veiksmų užtikrinant, kad nebūtų 
trikdoma viešoji rimtis valstybi-
nių renginių metu ir už viešosios 
rimties trikdymą atsakingiems 

asmenims būtų surašyti Ank 
protokolai ir skirtos baudos“. 

ir argi ne sutapimas - kitą 
dieną policija paskelbė, kad 
pradėjo 10 administracinių 
teisenų. Bent keturios iš jų – 
būtent dėl viešosios rimties 
trikdymo (Ank 488 str.). 

Tokio straipsnio taikymas 
reikštų, kad pilietinė teisė pro-
testuoti iš esmės yra uždrausta, 
o precedentas gali pavirsti ab-
soliučiu absurdu, kai formaliai 
galima būtų nubausti bet kurį 
praeivį vien už tai, kad sveikin-
damasis šūktelės kitoje gatvės 
pusėje einančiam pažįstamam. 

Į j.Razmos pareiškimą sure-
agavo „valstiečių“ atstovas, 
buvęs policininkas Dainius 
Gaižauskas, kuris pareiškė, kad 
dėl j.Razmos prašymų policijai 
kreipėsi į teisėsaugą, prašyda-
mas įvertinti vicepirmininko 
veiksmų teisėtumą: „Aš, kaip 
buvęs policijos pareigūnas, esu 
nustebintas tokiu Seimo pirmi-
ninkės pavaduotojo veiksmu, 
kuris valstybės teisėsaugą nori 
paversti vienai politinei jėgai 
tarnaujančia institucija. Tai, 
ką daro vienas iš konservato-
rių lyderių, panašu į tai, kad 
ieškoma teisėsaugos paramos, 
kas padėtų ateityje susidoroti 
su tais piliečiais, kurie bus 
nepatenkinti šios partijos, šiuo 
metu Seimo daugumos, sprendi-
mais. Jeigu neliks net menkiau-
sios galimybės protestuoti ir 
kritikuoti politinių sprendimų, 
o kitaminčiai bus persekioja-
mi ir gąsdinami teisėsauga, 
mes pasieksime aukščiausio 

lygio grėsmę nacionaliniam 
saugumui – kada nepasitikė-
jimas viena partija išaugs į 
nepasitikėjimą valstybe. iki 
to mes neturėtume prieiti”, – 
rašė nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininko 
pavaduotojas D.Gaižauskas.

Žinoma, šūkavimų kultūringi 
žmonės vengia dėl moralinių 
normų, bet juk, kaip žinia, „mo-
ralė – kitų pasaulių dimensija“.

Beje, prisiminus šią bankams 
skirtą nemirtingą sentenciją, 
reikėtų neužmiršti seimui padė-
koti, kad nuo šių metų kiekvie-
nas dirbantis, nepaliekant kito 
pasirinkimo, turi privalomai 
maitinti bankus. 

Atlyginimo, seimo dėka, nuo 
šiol nebegalima gauti grynai-
siais, o tai reiškia, kad kažkokią 
dalelę savo uždarbio neišven-
giamai, kaip kokius mokesčius, 
palieki bankui. 

seimas, „kovodamas su vai-
ruotojų išnaudojimu“, priėmė 
įpareigojimą darbdaviams ir 
darbuotojams, tačiau nepriėmė 
įpareigojimų bankams netai-
kyti mokesčių už privalomai 
į bankinę sistemą pervedamą 
atlyginimą. O turėtų, juk joks 
įstatymas neįpareigoja piliečių 
mokėti bankams vien tam, kad 
įvykdytų valstybės įvestą prie-
volę. Bet kuriuo atveju, galima 
eilinį sykį pasveikinti bankus, 
kaip labiausiai dėl valdžios 
rūpinimosi darbuotojais laimė-
jusią pusę, o juodojo humoro 
mėgėjus  - dėl neįkainojamos 
galimybės kasdien stebėti nesi-
baigiantį absurdo spektaklį.

(Atkelta iš 3 psl.)

„Atlyginimai medicinos įstaigų 
vadovams nustatyti pagal lentelę, 
formules, kurias mums per komi-
tetų posėdžius pristatė Anykščių 
rajono savivaldybės gydytoja. 
Konkrečių skaičių ji neįvardijo“, 
- sakė E.Šilaika. Anykščių rajono 
tarybos narys E.Šilaika prisipa-
žino, kad jis konkrečiai nežinąs, 
kokio dydžio yra Anykščių rajono 
medicinos įstaigų vadovų atlygi-
nimai: „Esmė atlyginimų nusta-
tymo yra  Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos nustatyti kriterijai. Jei tie 
kriterijai atitinka, Anykščių rajo-
no taryba juos turi tvirtinti. Tokia 
procedūra. Mes realiai nieko ne-
galime pakeisti, nes yra kriterijai 
ir, jei medicinos įstaigos vadovas 
juos atitinka, toks jam atlyginimas 
ir priklauso“, - aiškino E.Šilaika.

Sunku suvokti, kodėl 
duomenys slepiami

Anykščių rajono tarybos na-
rys (Demokratų frakcija „Vardan 
Lietuvos“) Dominykas Tutkus 
prisipažino, kad nesidomėjo, ko-
kio dydžio yra medicinos įstaigų 
vadovų atlyginimai  aplinkiniuose 
rajonuose.

 „Yra nustatyti dydžiai, formulės 

ir tas ėjimas šiuo klausimu į Anykš-
čių rajono tarybą... Aš net nežinau, 
jei mes nepatvirtintumėme, ar dėl 
to būtų kažkoks pokytis, nes tie 
koeficientai patvirtinti Sveikatos 
apsaugos ministerijos“,- sakė jis.

Anykščių rajono tarybos narys 
D.Tutkus sakė, kad jam sunku su-
vokti, kodėl Anykščių rajono tary-
bos sprendimuose yra neskelbtinų 
duomenų. Tai jis siejo su asmens 
duomenų apsaugos įstatymu ir 
kitais panašiais teisės aktais: „Ta-
čiau juk įstaigų internetinėse sve-
tainėse duomenys apie medicinos 
įstaigų vadovų atlyginimus priva-
lo būti skelbiami.“

Tvarkos dėl atlyginimų 
viešinimo trūksta

Anykščių ligoninės interneto 
svetainėje yra skelbiamas ligo-
ninės darbuotojų vidutinis darbo 
užmokestis, tačiau naujausi duo-
menys  apima tik 2019 metus. 
Ten nurodoma, kad įstaigos va-
dovo darbo užmokestis per mė-
nesį siekia 2694,30 Eur.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras atlyginimų tema 
atviresnis. Įstaigos interneto svetai-
nėje nurodoma, kad ketvirtąjį praė-
jusių metų ketvirtį administracijos 
darbuotojų vidutinis darbo užmo-

kestis per mėnesį siekė 2162 Eur.
Anykščių psichikos sveikatos 

centro tinklapyje informacijos 
apie darbuotojų vidutinį darbo 
užmokestį rasti nepavyko.

„Sodra“ duomenimis, viduti-
nis darbo užmokestis darbuoto-
jams, dirbantiems pagal darbo 
sutartis,  yra apskaičiuojamas 
„iki mokesčių“.

Norėtų pigaus viešbučio

Rajono taryba pritarė, kad būtų 
nutraukta patikėjimo sutartis tarp  
Anykščių rajono savivaldybės 
ir viešosios įstaigos Aukštaitijos 
profesinio rengimo centro dėl 
Anykščių rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio 
pastato-valgyklos.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad šį pastatą 
savivaldybė pardavinės aukcione. 
Jis buvo įsitikinęs, kad šis pastatas 
bus nupirktas „labai greitai“.

„Norėtųsi, kad toje vietoje at-
sirastų toks pigus viešbutis su di-
dele konferencijų sale“, - svajojo 
meras S.Obelevičius.

Pastato – valgyklos bendras 
plotas siekia per 700 kv.m.  Iki 
aukciono už perimto pastato ap-
šildymą bus mokama iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto.

Nežino, kaip nustatyti, 
kas yra šeima

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas po-
sėdyje pasiūlė Anykštėno kortelės 
turėtojams palikti iki šiol Anykš-
čių Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko memoria-
liniame muziejuje galiojusias šei-
mos bilieto kainas. Turistams šis 
bilietas kainuos brangiau. 

Šiuo klausimu Anykščių rajo-
no taryba nusprendė atsiklausti 
muziejaus direktoriaus Antano 
Verbicko. „Būtų stebuklas, kad 
anykštėnų šeima ateitų į muzie-
jų.“ - Anykščių rajono tarybos 
nariams replikavo A.Verbickas.

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis domėjosi, kokia bus šei-
mos samprata: „Šiek tiek keistai 
paklausiau, bet kaip nustatyti, 
kada šeima, kada ne šeima?“

Laikinoji Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
Inga Eidrigevičienė aiškino, kad 
šeimos bilietas skirtas 3-7 asme-
nų grupei, susidedančiai iš 1–2 
suaugusiųjų ir  2–6 asmenų nuo 
7 iki 18 metų amžiaus. Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius juo-
kavo, kad šeima gali būti „tėtis 
ir tėtis“. Tuo metu muziejaus di-
rektorius A.Verbickas sakė, kad 

Anykščių rajono tarybos posėdžiuose daugėja kalbėtojų šeimos bilietą muziejus taikė ir 
anksčiau, todėl nemano, kad dėl 
to gali kilti kažkokių problemų.

„Aš suprantu visą  šią situaciją, 
bet nemanau, kad tarp anykštėnų 
greitai atsiras labai daug kitokių 
šeimų“, - kalbėjo A.Verbickas.

Darbą pradės nauja 
šeimos gydytoja

Posėdžio pabaigoje apie svei-
katos apsaugos reformą kalbėjo 
Anykščių ligoninės direktorius 
D.Vaiginas. Situaciją įstaigoje 
taip pat apžvelgė Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
direktorė S.Steniulienė.

„Ligoninė nusiteikusi kuo il-
giau ir kuo daugiau paslaugų 
išsaugoti, kad jos rajono gyven-
tojams būtų prieinamesnės“, 
- kalbėdamas apie Sveikatos 
apsaugos ministerijos pradėtą 
medicinos įstaigų tinklo pertvar-
ką, žadėjo Anykščių ligoninės 
direktorius D.Vaiginas.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė informavo, kad 
nuo vasario 14 dienos Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre pradės dirbti nauja šeimos 
gydytoja.

Plačiau apie tai skaitykite ki-
tuose laikraščio numeriuose.
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pastabos paraštėse Priesaika... O gal verdiktas? Diagnozė! 

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Mokslu labai pasi-
tikiu...Ypač politine 

(Atkelta iš 1 psl.)

A. Dulkys: kai kurioms 
įstaigoms ir taip gresia 
užsidarymas

Jeigu gydymo įstaiga kurių 
nors paslaugų būtų nepajėgi 
teikti, ji galėtų sudaryti sutartį 
su kita privačia ar savivaldybės, 
valstybės įstaiga. Numatyta, kad 
tokios sutartys galės būti suda-
romos, nepaisant apskričių ir sa-
vivaldybių ribų, bendradarbiau-
jant toje teritorijoje esančioms 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigoms ir savivaldybėms.

Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigai neatitinkant nurodytų 
kriterijų, ji galės jungtis prie 
kitos įstaigos, tapti savivaldy-
bės sveikatos centru arba nieko 
nekeisti, tai yra nepriklausyti 
tinklui.

Pristatydamas projektą, svei-
katos apsaugos ministras Arū-
nas Dulkys teigė, kad pateikti 
projektai deda pamatus koky-
biškai sveikatos apsaugos siste-
mos reformai.

„Mūsų tikslas – geresnė gy-
ventojų sveikata, kokybiškos 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
paprastai kalbant – nesirgti, 
nenumirti ir kuo ilgiau ne šiaip 
apskritai gyventi, bet gyventi 
sveikai“, – kalbėjo ministras.

Jis pripažino, kad reforma su-
laukia dalies savivaldybių pasi-
priešinimo, bet, pasak ministro, 
kai kurioms įstaigoms gresia 
užsidarymas ir tokiu atveju, jei 
jokia reforma nebūtų vykdoma.

„Kai kuriose savivaldybėse 
ne tik dėl specialistų trūkumo, 
bet ir dėl jų amžiaus „reforma“ 
įvyks ir be Vyriausybės įsikiši-
mo, po 8-10 metų kai kurios įs-
taigos pačios išnyks, nes neliks 
nei pacientų, nei įstaigų. Jos 
pačios užsidarys, tik liks ne-
aišku, kas paskutinis užgesins 

šviesą“, – tvirtino A. Dulkys.

Naujovė  – sveikatos centrai

Be to, savivaldybėse planuoja-
ma kurti naujus darinius – svei-
katos centrus. Tai galėtų būti 
arba atskiras juridinis asmuo, 
arba veiktų bendradarbiavimo 
sutarčių pagrindu, - skelbia nau-
jienų portalas BNS.

Sveikatos centrai rūpintųsi 
visuomenės sveikata, teiktų am-
bulatorinės sveikatos priežiūros 
paslaugas, skubią medicinos pa-
galbą, dienos paslaugas, vidaus 
ligų stacionarines paslaugas, už-
siimtų ilgalaike priežiūra.

Anot projekto, sveikatos 
centrai kartu su savivaldybės 
gydytoju turėtų koordinuoti 
paslaugų teikimą savivaldybės 
teritorijoje ir rūpintis, kad jų 
kokybė ir prieinamumas gy-
ventojams gerėtų.

„Savivaldybės turi užtikrin-
ti bazinį paslaugų paketą savo 
gyventojams, išnaudodamos ir 
valstybinių, ir privačių įstaigų 
potencialą, todėl bendradarbia-
vimo sutartys galės būti suda-
romos su visomis savivaldybės 
teritorijoje veikiančiomis įstai-
gomis“, – teigiama projekto aiš-
kinamajame rašte.

Siekiama mažinti guldymą 
į ligonines

Pasak sveikatos apsaugos 
ministro, sveikatos centruose 
darbas bus „grįstas ne konku-
rencija, o bendradarbiavimu“, 
t. y. siekiama leisti sudaryti 
bendradarbiavimo sutartis tarp 
skirtingų įstaigų, kad būtų gali-
ma integruoti pirminę sveikatos 
priežiūrą su visuomenės sveika-
tos paslaugomis. 

„Numatome investicijas, kad 
mažintumėme stacionarines 
paslaugas ir kad daugėtų ambu-

latorinių paslaugų, bet, be abejo, 
išsaugant tai, kas žmogui yra 
labiausiai reikalinga, ypač senė-
jančiai visuomenei – visus tuos 
skyrius, paslaugas, kurios yra 
mažiausios rizikos. Didžiausios 
rizikos, svarbiausios operacijos, 
sudėtingiausios paslaugos – jos 
būtų teikiamos klasteriuose, re-
gionuose“, – žurnalistams dar 
prieš posėdį teigė A. Dulkys.

Numatoma skubiai pagalbai 
kurti insulto, infarkto, traumų, 
perinatologijos (gimdymo pri-
ėmimo) klasterius, į juos grei-
tosios pagalbos medikai „per 
auksinę valandą“ gabentų pa-
cientus, kuriems tokia pagalba 
būtina, o sudėtingesnė planinė 
pagalba be didelių eilių būtų 
teikiama per „žalius korido-
rius“ atskiroms ligoms regi-
onuose. Nesudėtinga pagalba 
ir toliau būtų teikiama arčiau 
namų, rajoninėse įstaigose, - 
rašoma naujienų portalo BNS 
pranešime.

Prognozuoja, kad bus kaip 
su mokyklų tinklo 
pertvarka

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius trečiadienį „Anykš-
tai“ sakė, kad savivaldybė savo 
darbą dėl gydymo įstaigų tinklo 
reformos jau atliko.

„Mes Vyriausybei nusiuntė-
me savo „pageidavimų koncer-
tą“, jie tą informaciją surinko 
iš visų savivaldybių ir dabar 
kažką teikia Seimui, bet neži-
nau ką. Aš nežinau, kokie ten 
skaičiai, kokios paslaugos ir 
panašiai. Mes šito dar nežino-
me“, - kalbėjo meras.

Pastebėjus, kad Seimo spren-
dimams dėl gydymo įstaigų tin-
klo reformos savivaldybėms teks 
paklusti, meras S.Obelevičius 
dėstė: „Čia bus taip, kaip su 
mokyklų tinklo reforma. Priė-

mė sprendimą, kad negali būti 
jungtinių klasių, ir tu čia nieko 
negali padaryti. Bet aš manau, 
kad diskusijos čia dar vyks ir 
tame pačiame Seime, Vyriau-
sybės teikimas Seimui dar nėra 
įstatymas“.

Labiausiai nori išlaikyti 
Chirurgijos skyrių

Meras S.Obelevičius sakė, kad 
savivaldybė labiausiai nepritaria 
Anykščių ligoninės Chirurgijos 
skyriaus naikinimui.

„Čia turbūt būtų didžiausia 
problema, nes Chirurgijos sky-
rius žmonėms tikrai yra reika-
lingas. Dabar įsivaizduokite, 
kad žmogui susilaužius pirštą 
tektų važiuoti į Ukmergę, Pane-
vėžį ar Vilnių. Bent jau tos mi-
nimalios medicininės paslaugos 
turi likti kuo arčiau žmogaus, 
mes apie tai kalbėjome ir Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos 
posėdžiuose. Nenorime daryti 
širdies operacijų, bet elementa-
rios paslaugos turėtų likti. Bet 
su valstybe nepakariausi. Jei jie 
sugalvos, kad Chirurgijos sky-
rių reikia naikinti, tai čia labai 
paprasta. Čia panašiai bus kaip 
su Akušerijos skyriais, kuriems 
buvo nustatytas tam tikras gim-
dymų per metus skaičius. Jei 
nustatyto skaičiaus gimdymų 
nėra, negauname pinigų. Da-
bar kalbama, kad Chirurgijos 
skyriuje turėtų būti daroma 800 
operacijų, bet turbūt tiek net 
Utenoje nedaroma. Nežinau, 
kuo čia viskas baigsis, bet mes 
bandysime, stengsimės išlaikyti 
jei ne Vaikų ligų skyrių, tai bent 
Chirurgijos skyrių“,- žadėjo me-
ras S.Obelevičius.

Norėtų jungtis su sostinės 
ligonine

Anksčiau kalbėta, kad Anykš-

Anykščių gydymo įstaigų laukia 
uždaromų mokyklų likimas

čių gydymo įstaigos galėtų jung-
tis su Vilniaus Lazdynų ligonine, 
esą apie tai net buvo kalbėtasi 
su šios ligoninės vadovais, šiuo 
klausimu sulaukta jų pritarimo.

„Iš principo, jungtis jie nieko 
prieš, bet mes iš Sveikatos ap-
saugos ministerijos negauname 
jokio nei pritarimo, nei prieš-
taravimo. Be ministerijos nie-
ko mes nepadarysime“, - tęsė 
S.Obelevičius.

Apie pinigus kalbų nebuvo

Savivaldybės kabinetuose 
taip pat kalbėta ir apie tai, kad, 
įsitraukusi į gydymo įstaigų re-
formą, Anykščių rajono savival-
dybė galėtų iš Sveikatos apsau-
gos ministerijos gauti ženklias 
sumas lėšų, kurios galėtų būti 
panaudotos, pavyzdžiui, Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro ir Anykščių ligoninės 
perkėlimui po vienu stogu.

„Jokios kalbos apie pinigus 
nebuvo. Tik buvo surinkta infor-
macija iš visų savivaldybių apie 
lėšų poreikį, kuris turbūt dešimt 
kartų viršija gydymo įstaigų re-
formai numatytus menamus Eu-
ropos Sąjungos pinigus. Dabar 
kol kas apie pinigus jokios kal-
bos nėra“, - kalbėjo meras.

Bando laviruoti ir tikisi 
dar būti išgirsti

Kaip teigia Sveikatos apsau-
gos ministerija, asmens sveika-
tos priežiūros įstaigai neatitin-
kant nurodytų kriterijų, ji galės 
jungtis prie kitos įstaigos, tapti 
savivaldybės sveikatos centru 
arba nieko nekeisti, tai yra ne-
priklausyti tinklui. Ar Anykščiai 
galėtų nepriklausyti reformuoja-
mam gydymo įstaigų tinklui?

„Yra toks gąsdinimas, kad 
galite nieko nedaryti, bet tada 
negausite gydymo įstaigų tinklo 
reformai numatytų pinigų. Mes 
dar kažkaip bandome laviruoti 
ir sakome, kad sutinkame su re-
forma. Mes gydymo įstaigų tin-
klo reformoje dalyvaujame, bet 
norime būti ir išgirsti“, - dėstė 
meras S.Obelevičius.

magija, vyriausybės 
astrologija ir sveikatos 
ministerijos alchemija.

Labai pasitikiu, nes...
kažkada buvo skiria-
mos baudos, ir gana 
didelės, jei žmogutis, 
nešinas Covid - 19, kur 
nors vaikštinėdavo „be 
izoliacijos“. 

Dabar mokslas Lietu-
voje ir  pasitikėjimas juo 
jau leidžia  „lengvai“ 
sergantiems  net eiti į 
darbą. 

kitaip, anot vieno 
valdžios „proto bokšto“, 

gali nukentėti ekonomi-
ka. 

O kiti žmonės? Ak, 
argi gali nukentėti, jei 
„lengvai sergantis“ ims 
ir juos užkrės? 

Tikiu ir pasitikiu moks-
lu lietuvoje. Todėl į šį 
klausimą neabejotinai 
irgi bus parengtas val-
džios atsakymas. 

juk jau beveik du 
kartus per mėnesį tauta 
gauna vis kitokių protin-
gų, mokslo patvirtintų 
instrukcijų, kaip pasi-
tikėti mokslu, ir pata-

rimų, kaip kuo mažiau 
bendrauti su visokiomis 
„jedins-
tvomis“, 
„fašistais“, 
„nelietu-
viais“ ir 
kitais vieno 
garsaus 
„profeso-
riaus“ demaskuotais 
gaivalais. Beje, „profe-
soriumi“ irgi pasitikiu. 

Ypač, kai jis  skambina 
kokią nors M. k. Čiur-
lionio sukurtą melodiją. 
Mėgstu pasitikėti muzika 

ir tais, kurie  ja žavisi. 
O kaip su Ozzy Osbour-

ne? 
Tas irgi 

dievina 
muzi-
ką, nors 
ir turi 
visokių 
demoniš-

kų „inklinacijų“. O, tai 
tikra meilė muzikai! Bet 
ką aš čia apie muziką!? 
svarbiausia - pasitikėti 
mokslu! juk taip sakė ir 
leninas. Tik jo nespėjo 
paskiepyti. O gaila...

„...Dabar mokslas Lie-
tuvoje ir pasitikėjimas 
juo jau leidžia  „lengvai“ 
sergantiems net eiti į 
darbą.“
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Renkantis dantų gydytoją siūloma 
įvertinti kokybės ir kainos santykį

Odontologija buvo pirmoji medicininė paslauga, kuri, Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, iš valstybinio sektoriaus stipriai pasuko į privačią rinką. Ir Anykščiuose nuo-
lat veikė (ir veikia) keli privatūs odontologijos kabinetai, kuriasi privačios klinikos. 
Dalis anykštėnų galbūt jau net pamiršo, jog dantis galima susitaisyti ir Anykščių pir-
miniame sveikatos priežiūros centre.

Turbūt svarbiausia priežastis, dėl kurios žmonės rinkosi privačius dantų priežiūros 
kabinetus, buvo įranga. Privatininkai pirkosi modernią aparatūrą, o valstybinėse po-
liklinikose dar ilgokai burzgė tarybiniai dantų gręžimo aparatai, kėlę siaubą ne tik 
vaikams, bet net ir suaugusiems.

Šiais laikais situacija valstybiniame odontologijos sektoriuje iš esmės yra pasikeitusi 
- PSPC turima įranga modernumu nenusileidžia privatininkų turimai, o kartais ją ir 
pranoksta. Pasak Anykščių PSPC direktorės Sonatos Steniulienės, jos vadovaujamos 
įstaigos gydytojų-odontologų kvalifikacija abejonių nekelia. Esminis skirtumas tarp 
valstybinių ir privačių odontologijos paslaugų šiais laikais yra tik kaina.

Kainuoja tik medžiagos  

Anykščių PSPC odontolo-
gijos paslaugas išvardijo ir 
kainas pateikė burnos higie-
nistė Audinga Puodžiūnaitė. 

„Vaikams nuo 6-erių iki 14 
metų skirta dengimo silantais 
programa. Ši procedūra atlie-
kama nemokamai. Silantais 
dengiami nuolatiniai krūmi-

niai dantys. Programos tiks-
las - užtikrinti, kad neatsi-
rastų ėduonis ir neimtų gesti 
dantys.

Dantų plombavimo, kanalų 
gydymo, dantų šalinimo pa-
slaugos  vaikams iki 18 metų, 
profesinio ugdymo mokyklų 
mokiniams iki 24 metų bei so-
cialiai remtiniems asmenims 
mūsų įstaigoje atliekamos ne-

mokamai. Kiti asmenys moka 
tik už sunaudotas medžiagas 
- plombinių medžiagų kaina 
nuo  8 iki 15 eurų. Kanalo 
gydymas kainuoja nuo 1 euro 
21 cento, danties šalinimas - 
5 eurus 67 centus.   

Atliekame pacientų įrašy-
mo į dantų protezavimo eilę  
paslaugą. Kitaip sakant, į eilę  
kompensacijai gauti. Neį-

galiesiems ir pensininkams 
įtraukimas į protezavimo eilę 
ir pirminė dantų apžiūra kai-
nuoja 1 eurą 30 centų.

Anykščių PSPC atliekama 
profesionali burnos higiena 
– tai procedūra, per kurią ša-
linami tarpdantiniai ir podan-
tiniai konkrementai (kitaip 
dar vadinami akmenimis) 
bei pašalinamos minkštosios 
ir kietosios dantų pigmenti-
nės apnašos. Vaikams iki 18 
metų ši paslauga nemokama. 
O suaugusiems ji kainuoja  2 
eurus 60 centų. Kitaip tariant, 
mokama tik už sunaudotas 
medžiagas.  Burnos higiena 
atliekama šiuolaikiniu ul-
tragarso aparatu. Beje, prieš 
vizitą pas gydytoją - odonto-
logą  rekomenduojama atlikti 
burnos higienos procedūrą.  

Taisant dantis reikia įver-
tinti jų būklę, patikslinti pir-
minę diagnozę, todėl būtina 
atlikti rentgeno nuotrauką. 
Turime šiuolaikinį dantų 
rentgeno aparatą, todėl nuo-
traukų atlikimas nekelia jo-
kių papildomų rūpesčių paci-
entams.  Nuotraukos kaina ir 
vaikams, ir suaugusiems - 3 
eurai 5 centai“, - „Anykštai“ 
vardijo A.Puodžiūnaitė.

Dirba būrys gydytojų - 
odontologų

Anykščių PSPC dirba 6 gy-
dytojai - odontologai bei bur-
nos higienistė. Planiniam gy-
dymui besiregistruojantiems 
pacientams eilės kartais die-
ną kitą gali tekti palaukti, o 
ekstrinė pagalba suteikiama 
tą pačią dieną.

Burnos higienistė A. Puo-
džiūnaitė „Anykštai“ sakė, 
kad gydytojai, planuodami 
savo darbo grafikus, palie-
ka tam tikrą laiką, skirtą as-

Poliklinikos odontologų kabinetai aprūpinti šiuolaikine įranga.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro burnos 
higienistė Audinga Puo-
džiūnaitė sako, jog prieš 
apsilankant pas gydytojus 
odontologus  reikėtų užsi-
rašyti profesionalios burnos 
higienos procedūrai.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė atpra-
tusius nuo  dantų gydymo 
poliklinikoje kviečia grįžti ir 
įsitikinti šios paslaugos ko-
kybe. 

menims, kuriems staiga su-
skaudo dantį, todėl ekstrinė  
pagalba taip pat  paprastai 
suteikiama ekstra greičiu.  

Gydytojai - odontologai 
dirba Anykščių PSPC darbo 
laiku,  nuo 7 iki 18 valandos. 

A.Puodžiūnaitė dėstė, kad 
tie žmonės, kurie atprato nuo 
valstybinių dantų priežiūros 
įstaigų, į Anykščių PSPC tu-
rėtų atvykti bent jau išbandy-
ti paslaugos. Juk jeigu klien-
tas liks nusivylęs, niekas jam 
nesukliudys grįžti į privatų 
kabinetą.  

Neabejoja specialistų 
kvalifikacija

Anykščių PSPC direktorė 
S.Steniulienė kalbėjo, kad 
realybėje įsitvirtinęs stereo-
tipas, jog geresnis gydytojas 
dirba privačiai, o blogesnis 
- valdiškai, jau senokai yra 
atgyvenęs. „Kiekvieno žmo-
gaus pasirinkimas - jam dirb-
ti privačioje ar valstybinėje 
įstaigoje. Abi šios pozicijos 
turi ir savų pliusų, ir savų 
minusų.  Mūsų gydytojų ko-
lektyve  yra dirbančių ir pas 
mus, ir pas privatininkus. Jei-
gu toks gydytojas atveria pri-
vačios klinikos duris, tai jis 
geras gydytojas, o jei  ateina 
dirbti pas mus - jau blogas?“ 
- retoriškai klausė direktorė.

Pasak Anykščių PSPC di-
rektorės S.Steniulienės, jei-
gu jos žodžiais nepasitikima, 
verta pasiteirauti kaimynų, 
draugų ar artimųjų, kurie 
dantis gydosi  Anykščių po-
liklinikoje.  „Įvertinkit nuo-
mones, mūsų paslaugų bei 
privatininkų kainų skirtumą 
ir pabandykit“, - kvietė di-
rektorė. 

-AnYkŠTA
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Komunikuoti su žmonėmis yra valdžios pareigapastabos paraštėse

juozas RATAUTAs
anykštėnas

komunikacija yra savaime 
privaloma politiko veiklos dalis. 
Žmonės nori žinoti, o išrinktieji 
turi degti noru bendrauti, kalbė-
tis, teikti informaciją, išklausyti 
nuomones, žinoti juos išrinku-
sių žmonių lūkesčius. Tačiau  
meras nėra dažnai matomas ir 
girdimas viešai kalbantis, o jo 
pavaduotojo ar administracijos 
vadovų balsą gali girdėti tik 
šalia jų kontoroje dirbantys ar 
juos aptarnaujantys asmenys. 
Tad epizodinė informacija, 
perskaityta ar išgirsta žinias-
klaidoje, dažnai sukelia daugiau 
klausimų nei aptinkama joje 
atsakymų. suprantama, jog 
išrinktas politikas,  siekiantis ir 
kitos rinkėjų malonės, pasigyręs 
nuveiktais darbais, niekuomet 
nepasakys,  ko jis nepadarė 
ar kokių klaidų privėlė. Tokio-
se ataskaitose neaptiksi nei 
vertinimų, nei lyginamų skaičių, 
nei dinamikos rodiklių. Antai 
meras, komentare žiniasklaidai 

pristatydamas praeitų metų vei-
klą, vardija Tilto, Žvejų gatvių 
remontus, renovacijas, pande-
miją ir visokių procesų valdymą. 
Viskas ok.  Vis dėlto, kalbant 
apie vieną ar kitą projektą, be 
viso, kas vardijama, būtina 
pabrėžti ir jo reikšmę ar naudą. 
O ataskaitoje turi būti matomi 
poslinkiai, pristatyti socialiniai 
- ekonominiai pasiekimai, juos 
palyginant su praeitu laikotar-
piu, šalies vidurkiu bei kaimy-
niniais rajonais. Tuomet bus 
gautas išsamus vaizdas ir žmo-
nės galės spręsti, ar pateisino 
vienas ar kitas aukštas pareigas 
einantis asmuo jų lūkesčius ir 
ar vertas yra kitos kadencijos. 
Šiuo atveju - gal ir galės rajono 
vadovas įsisegti į kepurę dar 
vieną povo plunksną, tik kokia iš 
to nauda anykštėnams?

Sociologai teigia, kad tikslui 
pasiekti galimi 2 būdai: prie-
varta ir įkalbinėjimas. Pirmuoju 
atveju pakanka išleisti įsakymą, 
parašyti paliepimą ir laukti re-
zultatyvios baigties. Antrasis bū-
das daug sudėtingesnis – žmo-
nes reikia įkalbinėti, motyvuoti, 
išklausyti ir remtis jų nuomone, 
diskutuoti. sprendimai dažnai 
priimami  pasiūlymų bei apklau-
sų pagrindu. Šis valdymo būdas 
ir sprendimų priėmimo kelias 
yra ilgas, nelengvas, o rezultatai 
neateina iš karto. Vis dėlto, jei 
ne žodžiais norim tolti nuo ryti-

nių kaimynų, nori – nenori tenka 
rinktis demokratiniais principais 
pagrįstą tikslo siekimą. Tik ar 
taip yra pas mus? kokių ženklų 
daugiau mūsų valdžios veiklos 
metoduose bei stiliuje? stebim 
Vilniaus savivaldybės pavyzdį, 
kuomet  gyventojų apklausos 
tapo įprasta praktika. kai reikia 
pasirinkti, koks paminklas 
stovės lukiškių aikštėje, koks 
želdinių atnaujinimo projek-
tas tinkamiausias tai miesto 
teritorijai ar  įvertinti kokio 
nors  projekto svarbą, klausia-
ma žmonių. Girdim kaimyninės 
savivaldybės nuotolinius susiti-
kimus su gyventojais, dar kitos 
– klausimų svarstymą tarybos 
posėdyje, tiesiogiai įtraukiant  
į diskusiją rajono gyventojus. 
Abiem  pusėms naudinga! Pas 
mus „biški “ kitaip. kodėl, 
pavyzdžiui, renkant Rajono 
garbės pilietį, į šį procesą neį-
traukus  visuomenės? Pristatai 
2-3 kandidatus, paskelbi jų 
biografijas ir nuopelnų sąrašą 
- ir teiki anykštėnams išsirink-
ti. komunikacijos priemonių 
šiuolaikiniame pasaulyje 
daugiau nei  pakanka. Rajono 
tarybos sprendimu, ko gero, dar 
tos  pačios institucijos patvir-
tintoje komisijoje apžiūrėto 
kandidato anykštėnų išrinktuoju 
nepavadinsi. Greičiau – pa-
skirtu. kita vertus, gal reikėtų 
susilaikyti nuo pareigos kasmet 

prieš miesto šventę „gvoltu“, 
tarsi gimtadieniui torto, ieškoti 
tokio asmens, kad nenublanktų 
Garbės piliečio titulo vertė. nė 
vienas žmogus negali būti  pa-
gerbtas už tai, ką jis yra  gavęs. 
Garbė – atpildas už tai, ką jis 
darė (Calvin Cooligde).

 Sutinku, jog  parinkti preten-
dentus  Teresės Mikeliūnaitės 
ar Antano Baranausko premijai 
visuomenei  neatiduosi – reikės 
specialistų, ekspertų, literatūros 
žinovų žodžio. ne kiekvienas 
mokės įvertinti, o gal ir nežinos, 
kokiais kriterijais remtis :  ne 
kiekvienas yra minėtų sričių 
žinovas, galintis būti arbitru. 
Vis dėlto Rajono garbės pilietis 
yra daug platesnė ir visapusiš-
kiau vertintina figūra – jis turi 
būti doras, matomas ir ryškiais 
darbais nusipelnęs asmuo. O 
tokias personalijas anykštėnai 
pastebi geriau nei valdžios 
atstovai, susaistyti partiniais 
ir  koaliciniais ryšiais. Tad, 
kai reikia kažką reikšminga 
nuveikti, valdžia turi paisyti 
žmonių nuomonės,  tik po to jau 
gali  tartis su profesionalais dėl 
įgyvendinimo. Priešingu atveju, 
valdžia gyvens savam burbule, 
gyventojai – savam. 

Bet grįžkime prie komuni-
kacijos. Anykščiuose tapo po-
puliaru projektus įvardyti kaip 
lėtus, tarsi taip priderinant juos 
prie lėto miesto vizijos, matyt, 

Nežadink miegančios stoties

Jau daugiau nei 20 metų pro Surdegio geležinkelio stotį prava-
žiuoja tik komerciniai traukinuko reisai.

Vaikščiodamas aplink Surdegio siaurojo geležinkelio stotį, 
jaučiausi kaltas, jog drumsčiu ramybę, o įmynęs pėdas - su-
bjauroju sniegą. Landžiodamas po apleistus pastatus pagal-
voju, kad jie turėtų džiaugtis, pagaliau sulaukę lankytojo. 

Bet Surdegio stotis neapleista, atvirkščiai - matyti, kad ten 
rankos pridėtos, pastatai remontuoti, peronas sutvarkytas. Ji 
ne agoniją išgyvena, o ilsisi, miega žiemos miegu. Ir pailsėjusi 
vėl sutiks klegančių pramogautojų vagonus.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Šimtametės stotys

Vieninteliame veikiančiame 
Lietuvos siaurojo geležinkelio 
ruože Panevėžys - Rubikiai yra 
keturios geležinkelio stotys - 

Raguvėlės, Surdegio, Troškūnų 
ir Anykščių. Kitose traukinuko 
sustojimo vietose stočių nėra, 
tik peronai. 

Pastačius geležinkelio stotį, 
šalia jos atsirasdavo ir gyvena-

mųjų namų kvartaliukas, susifor-
muodavo atskiros gyvenvietės, 
kurios paprastai vadinamos vie-
tovardžio, kuriam priskirta stotis, 
vardu, prie jo pridedant „geležin-
kelio stoties“. Taip apie 1900-uo-
sius atsirado Surdegio geležin-
kelio stoties gyvenvietė, vienu 
metu turėjusi 30 gyventojų. Da-
bar Surdegio stoties gyvenvietėje 
gyventojų lygiai nulis.

Ilgametis VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ di-
rektorius Gintaras Kerbedis 
„Anykštai“ sakė, kad siaurojo 
geležinkelio bėgių tiesimas ir 
stočių statymas vyko tuo pačiu 
metu. Pirmasis siaurasis trau-
kinukas į Panevėžio geležin-
kelio stotį, anot rastų rašytinių 
šaltinių, įriedėjo 1899 metų 
rugsėjo 28 dieną. Taigi, ir ge-
ležinkelio stotys, esančios Pa-
nevėžio-Rubikių ruože,  buvo 
pastatytos prieš 1900-uosius 
metus.

Surdegio geležinkelio sto-
tis remontuota G. Kerbedžio 
vadovavimo įstaigai laiku - 
2011-2014 metais. Pagal vieną 
projektą pakeistas dviaukščio 
stoties pastato stogas, pagal 
kitą - tvarkyta pastato aplinka, 
peronas, remontuotas stoties 
vidus.

Platusis geležinkelis 
gerokai senesnis
   
Geležinkelio linija Sankt Peter-

burgas - Varšuva nutiesta 1861-
aisiais, o 1862-aisiais per Lietuvą 
jau važiavo traukiniai. Rusiško 
geležinkelio vėžės plotis  - 152 
cm.  Europinė vėžė - sprindžiu 
siauresnė.  Anot anekdotinės ver-
sijos, rusai platesnę vėžę montavo 
dėl to, kad pažodžiui suprato caro 
atsakymą į jam pateiktą klausimą: 
„Jūsų didenybe, mes turbūt turė-
tume tiesti platesnį geležinkelį nei 
europiečiai?“. Šis atsakė keiks-
mažodžiu, kuris kontekste reiškė 

kad atsirastų pagrindas gauti 
pinigų vienokiai ar kitokiai 
veiklai. lėta architektūra, lėtas 
menas, lėta gatvė, lėti žmonės... 
Socialiniame tinkle paprašiau 
rajono vadovų viešai iškelti 
lėto Anykščių miesto kon-
cepciją. Vis dėlto, būdami šio 
miesto gyventojais, turim žinoti 
šio projekto ar propaguojamo 
gyvenimo būdo esmę, tikslus, 
naudą. Rajono taryba, patvirti-
nusi šį projektą, turėjo priimti  
ne tik nutarimą dėl pavadinimo, 
bet ir nuostatais, aprašu ar nu-
statyta tvarka numatyti veiklos 
savitumus , atspindinčius mūsų 
gyvenimo aplinkybes. Turim 
žinoti, kada lėtai vaikščioti, 
kada bėgioti...  jokios komuni-
kacijos nėra nei dabar, kaip jos  
nebuvo ir apsisprendžiant. 

 Pavartykim Vietos savi-
valdos įstatymą. ne vienas 
straipsnis skelbia, jog išrinktie-
ji turi susitikti su žmonėmis ir 
sprendimus priimti tokius, kurie 
atspindėtų   žmonių lūkesčius. 
neteko sutikti nė vieno iš  25 
didžiai gerbiamų tarybos narių, 
kuris pristatytų savo sumany-
to sprendimo projektą. kita 
vertus, bendrauti su žmonėmis 
yra išrinktųjų pareiga, o teikti 
sprendimų projektus – teisė. 
Politikai turi turėti ir drąsos, ir 
retorinių gebėjimų, ir intuicijos, 
nuojautos, pagaliau gebėjimų 
ir valios pasitelkti visuomenę 
bei specialistus, jeigu reikia, ir 
sukurti sprendimus.

Ilgametis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vado-
vas Gintaras Kerbedis plėto-
jo pramoginius-pažintinius 
Siauruko maršrutus.

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas Surdegio geležinke-
lio stotyje demonstruodavo 
surastą vyno lobį.

– „kokiems velniams mums reikia 
platesnio geležinkelio?..“   O val-
dininkai keiksmažodį neva įvertinę 
kaip nurodymą ir iki šiol rusiškos 
ir europinės vėžės plotis skiriasi. 
Lietuvos platieji geležinkeliai yra 
rusiškos 152 cm vėžės pločio.

Išlikusio siaurojo Lietuvos 
geležinkelio vėžės plotis yra 
75 cm., taigi, perpus mažesnis 
nei plačiojo geležinkelio vėžė. 
Siaurieji geležinkeliai tiesti tam, 
kad aptarnautų platųjį geležin-
kelį, privežtų prie jo kroninius ir 
keleivius. 

(Nukelta į 9 psl.)
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Anykštėnai prisimena Bronelę Lukaitienę 

(Atkelta iš 1 psl.)

Iš draugės Aldonos Ilčiukai-
tės prisiminimų:

,,Su miela drauge Bronele 
keliai suvedė praėjusio amžiaus 
šeštame dešimtmetyje: darbi-
nė veikla, studijos, gyvenimas, 
laisvalaikis, kelionės. Nepai-
sant didelio užimtumo, buvo 
dėmesinga, supratinga, randan-
ti reikiamų nuoširdžių žodžių, 
patarimų ar tiesiog asmeniškai 
pagelbstinti tiems, kuriems jos 
pagalbos labai reikėdavo.

Be galo mylėjo savo šeimą: 
dukrą Aureliją, anūkus Ievutę ir 
Bernardą. Džiaugėsi jų sėkme, 
išgyveno jų rūpesčius. Išdidžiai 
pasakojo apie proanūkių išdai-
gas. Palaikė glaudų ryšį su bro-
lio Albino šeima.

Tačiau pati buvo labai jautri 
ir pažeidžiama“.

Iš Tautvydo Kontrimavi-
čiaus, muziejininko, žurnalis-
to, prisiminimų:

,,Nuo jaunystės iki pat sena-
tvės ji išsaugojo savitą moteriš-
ką paslaptingumą – lyg kaukę, 
griežtai atskiriančią viešąsias ir 
asmenines būdo savybes.

Būtų smalsu kada nors suskai-
čiuoti, kiek „kultūrinių kūdikių“ 
ji paliko Anykščiuose, prade-
dant skaičiuoti bene nuo pirmo-
sios Kraštiečių šventės, dar so-
vietmečiu tapusios neabejotina 
Pasaulio anykštėnų tradicijos 
preliudija. O gal ir dar anksčiau, 
jei imtume ieškoti šiuolaikinės 
bibliotekinės veiklos užuo-
mazgų. Nors nebuvau to laiko 
liudininkas, bet prisimindamas 
Bronės įtaigumą savo aplinkoje, 
tiesiog neabejoju: ten ir tada, kur 

jos savo laiku būta, jos nuomo-
nė kolektyvinėje veikloje buvo 
reikšmingiausia.

Man itin įsiminė Bronės „At-
sivėrimai“ – jaukūs anykštėnų 
šeimų vakarai prie staliukų, pri-
statant tuos paslėptus pomėgius 
ar talentus, su kuriais nedrįsta-
ma keliauti į scenas, rodyti sve-
timiems, girtis neišlavintais ge-
bėjimais. Prieš penkiolika metų 
tai buvo tarsi Bendrijos aktyvą 
konsolidavęs žaidimas. Prisi-
menu, tuomet bandžiau provo-
kuoti Bronę, kad ir ji „atsivertų“ 
– imtų ir atskleistų kokį nors 
savo slaptą pomėgį ar gebėjimą. 
Nepavyko – regis, tik pasitei-
sino, kad jos reikalas tik kitus 
pažadinti. Ir šiandien, kai žvel-
giu į tų „Atsivėrimų“ senąsias 
nuotraukas, nustembu niekur 
kadruose nerasdamas Bronės: 
ji buvo tarsi nematoma, tik vis-
ką sudėliojanti taip, kaip manė 
būsiant geriausia, ir pasiliekanti 
kažkur už nugarų, netrukdanti ir 
savęs neparodanti. Kaskart ką 
nors darant, rūpi tai pamatuoti 
Bronės masteliu: o kaip ji būtų 
padariusi, o kokia galėjo būti 
Bronės nuomonė apie tai…“

Iš Daivos Gasiūnienės, ra-
jono vyriausiosios architektės 
prisiminimų:

,,Mūsų bendradarbystė pra-
sidėjo nuo Anykščių forumo 
„Miesto įvaizdis“, arba „Anykš-
čiai – mano rūpestis“, vėliau 
- „Anykščių forumas gyvai“, 
kultūrinių tapatybių paieškų, 
ateities vizijų kūrimo. Jau 2000 
metais kvietėme iš šios žemės 
kilusius ar su Anykščiais turin-
čius ryšį architektus modeliuoti  
Anykščių ateitį, kartu kūrėme 

būdai ir sampratos, kultūrinio 
gyvenimo rutininės praktikos.

Ji buvo pati sau mokykla ir 
stilius, dažnai keisdama, trans-
formuodama esamus veikimo 
būdus į naujus, kitokius, auten-
tiškus, tarsi niekam kitam, nei 
jos pačios sampratos ir veiki-
mas, nepritaikomus.

 Buvo tikras kūrybos žmogus, 
kultūros esmės žmogus, kuriam 
sąmoningumas ir naujų formų 
kūrimas buvo svarbiau už tra-
dicinį veikimą. Tokie žmonės 
nepalieka įpėdinių, bet sukuria, 
paskatina naujus sambūrius, 
kokybiškai naujas sampratas, 
naujas programas, atveria kelią 
naujoms asmenybėms. Tai vyko 
ir Vilniuje, ir Anykščiuose.

 Kaip kolegos ir bendramin-
čiai, intensyviai dirbti ir kartu 
ieškoti pradėjome 1992 rugsėjį, 
kai pradėjau darbą Kultūros ir 
švietimo ministerijoje pirmojo 
mūsų atkurtos valstybės kultūros 
ministro dr. Dariaus Kuolio pata-
rėju regionams, vėliau – vicemi-
nistru kultūrai. Bronė Lukaitienė 
(tuomet – Bronė Staikūnienė) 
buvo kultūros ir švietimo minis-
tro patarėja - ministro dešinioji 
ranka Kultūros ministerijoje vi-
suose svarbiausiuose reikaluo-
se. Pas ją atvykęs iš pagrindinio 
savo kabineto Volano gatvėje 
ministras dr. Darius Kuolys į 301 
užsukdavo pirmiausia, prie ka-
vos puodelio jie aptardavo svar-
biausius ir painiausius reikalus, 
tik tada ministras eidavo į savo 
kabinetą ir kalbėdavosi su vice-
ministru, departamentų direkto-
riais, skyrių vadovais, labai daž-
nai į tuos pokalbius ir posėdžius 
kviesdamas patarėją Bronę. Iš 
arti mačiau, koks empatiškas 
buvo kolegės darbas, kaip gerai 
ji suvokė ministro toli siekian-
čias idėjas, visapusiškai jį rėmė 
ne dėl pareigybinio būtinumo, 
bet dėl kuriamo turinio naujumo, 
svarbos, prasmingumo. Pasikei-
tus ministrams ir į ministro par-
eigas sugrįžus Dainiui Trinkūnui, 

vizualiąsias (ir ne tik tokio tipo) 
strategijas Anykščiams, kurias 
turiu išsaugojusi užrašytas, ir 
vadovaujuosi jomis iki dabar.

Bronė Lukaitienė pradėjo ir 
nuosekliai vykdė titanišką veiklą, 
duodama toną visiškai naujiems 
kultūriniams reiškiniams ir vyks-
mams, kurie tęsiami ir šiandien, 
organizuodama labai aukšto pro-
fesionalumo šventes, renginius, 
forumus, diskusijas. Ji puikiai 
suvokė, tiesiog regėjo neišsemia-
mas Anykščių galimybes, labai 
stiprius pamatinius šios žemės 
išteklius, mokėjo sutelkti mus 
visus tikslui, kad Anykščiai būtų 
tikrasis KULTūROS MIESTAS.  
Stipriai išgyveno, skaudžiai re-
agavo į nesėkmes kultūriniame 
lauke ar matydama, jausdama, 
kaip kažkas pavargo, kentėda-
mas nuo per aukšto kultūrinio 
lygio užduočių.  

Bronė Lukaitienė man buvo 
ir yra labai arti manęs. Mes lyg 
kvėpavome vienodai. Man iš-
vykus į Panevėžį ir nuolat kal-
bantis su ja apie Panevėžyje 
vystomus projektus, per atstumą 
jaučiau jos ištisinį nervą. Nuolat 
kartodavo: „Tu nepamilsi Pane-
vėžio, aš žinau, ten ne tavo....“ 
O Anykščiams iki paskutinės 
minutės kūrė šviesią, išskirtinai 
kultūrinio kurorto ateitį“

Iš Vytauto Balčiūno, kultū-
rologo, Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktoriaus pava-
duotojo atsiminimų:

,,Bronė Lukaitienė iš pri-
gimties, iš pašaukimo ir gyve-
nimo misijos suvokimo buvo 
novatorė.

 Jos netenkino įprasti kultū-
rinės ir visuomeninės veiklos 

Aakademikas prof. Antanas Tyla  su žmona Romualda Tylienė (kairėje) ir Bronė Lukaitienė Pasau-
lio anykštėnų suvažiavime 2010 metais.

Anykščių menų centro direktoriaus pavaduotoja Rita Babelienė, 
rašytojas Rimantas Vanagas ir Bronė Lukaitienė architektei Dai-
vai Gasiūnienei padeda atlikti „natūrinius“ matavimus prieš pa-
minklo seniesiams anykštėnams statybą prie Anykščių koplyčios.

Bronė jau nebejautė darbo svar-
bos, tikrumo ir prasmės, nors su 
ministru jie darniai buvo dirbę 
kartu kelis dešimtmečius, kai D. 
Trinkūnas buvo virtuoziškas visų 
gerbiamas viceministras, o Bro-
nė puikiai vadovavo Bibliotekų 
valdybai ir buvo viena svarbiau-
sių ministerijos pareigūnių.

Tačiau po darbo su D. Kuoliu 
jai grįžimas prie įprastų senų 
metodų buvo panašus, kaip ji 
man paatviravo, į darbą su „se-
nais barščiais“, ir, nors buvo 
prašoma darbuotis toliau, ji mi-
nisteriją paliko pati,  o tai labai 
retas žingsnis šios įstaigos isto-
rijoje. Man ji, kai pietaudavo-
me ar šiaip kalbėdavomės apie 
gyvenimą, vis minėjo, kad be-
veik kasnakt sapnuoja Anykš-
čius, vaikšto po juos, kažką or-
ganizuoja. Tad visiškai logiškas 
buvo jos sprendimas išvykti į 
Anykščius ir su naujuoju vyru 
(po pirmojo vyro mirties ji naš-
lavo daugelį metų) ten apsigy-
venti.

Anykščiuose ji buvo greit pa-
stebėta, suvoktos jos galimybės, 
suprastas aukštas jos gebėjimų ir 
asmenybės galių lygmuo: greit 
tapo mero patarėja, daugelio 
projektų iniciatorė, vadovė, kul-
tūrinio gyvenimo atnaujinimo 
lyderė. Ji man dažnai skambin-
davo, dažnai lankydavosi mu-
ziejuje pas direktorių Romualdą 
Budrį, o pas mane praleisdavo 
ilgas valandas.

Jos sąmonės jaunumas, galvo-
jimo erdvumas, intensyvumas ir 
konkrečių darbų kokybė stebino, 
džiugino. Ji daug kur tęsė Teresę 
Mikeliūnaitę, kurią pažino ir iš 
darbo Anykščiuose, kai vado-
vavo bibliotekai, laikų. Bronė 
galėjo paskambinti praktiškai 
bet kuriam garsiausiam Lietu-
vos kūrėjui – poetui, muzikui, 
dailininkui, bet kurios įstaigos 
vadovui: ji visus pažino, buvo jų 
vertinama ir branginama. Sykį 
Justinas Marcinkevičius, kai ta-
riausi su juo dėl vienos naujos 
programos, pasakė, kad „tegu 
man Bronelė paskambina ir vis-
ką suderinsi“. 

(Nukelta į 14 psl.)
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Vis dar ieškome mylimo šune-
lio, dingusio iš Anykščių rajono, 
Zaviesiškių kaimo Naųjųjų metų 
naktį. Sausio 1 d. buvo pastebėtas 
Janušavos kaime (Kavarsko sen.), 
vietinių gyventojų teigimu, manyta, 
kad atklydo vilkas. Nuo tos dienos 
jo niekas nematė.

Taip pat dėkojame žmonėms, ku-
rie prisideda prie paieškos. 

Būsim dėkingi už bet kokią informaciją tel. (8-612) 09387. 
Tikriname visus variantus.
Radusiems ar suteikusiems tikslingą informaciją bus ATSILYGINTA.

Nežadink miegančios stoties

(Atkelta iš 7 psl.)

Siauruko bėgių montavimas 
buvęs pigesnis, paprastesnis. 
Juk ir pabėgiai mažesni, ir ge-
ležinkelio pylimams paprastesni 
reikalavimai.

Lietuvai tapus nepriklausoma 
valstybe, pradėjus veikti rinkai, 
suskaičiuota, kad dėl Siauruko 
„Lietuvos geležinkeliai“ patiria 
didelius nuostolius. 1999 metų 
„Anykštoje“ perskaičiau, kad 
1998 metais siaurojo geležin-
kelio ruožas Panevėžys-Rubi-
kiai „Lietuvos geležinkeliams“ 
atnešė 2,5 mln. litų nuostolių, 
juo gabentas tik kvarcinis smė-
lis  ir keleiviai. 

Netrukus po  nušvęsto Siau-
ruko šimtmečio baigta juo ve-
žioti kvarcinį smėlį, nutraukti ir 
keleivinių traukinių reguliarieji 
reisai. Siaurukas tapo atskira 
įmone, gavusia pavadinimą  
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“. Ilgus metus jį valdė 
du dalininkai  - Lietuvos susi-
siekimo ministerija ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. Tik 
pastaraisiais metais į  Siauruko 
valdytojų komandą priimtos 

Panevėžio miesto ir Panevė-
žio rajono savivaldybės. VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ šiais laikais bando 
išgyventi iš komercinių reisų ir 
dalininkų skiriamų lėšų. 

  
Tranzuodavo traukinį

Nuo Surdegio geležinkelio 
stoties iki miestelio - geras ga-
balas kelio, tikrai daugiau nei 
kilometras. Tad tarybiniais me-
tais, kai maršrutiniai autobusai 
iš rajono centro į kolūkines 
gyvenvietes važiuodavo pen-
ketą kartų per dieną, važinėtis 
Siauruku nebuvo labai raciona-
lu. Autobusai atveždavo į gy-
venvietės centrą, o kelionė jais 
buvusi greitesnė. Juk Siaurukas 
juda vos 40 km/h greičiu.

Nuo devintojo praėjusio am-
žiaus dešimtmečio Surdegyje 
gyvenantis mokytojas Valdas 
Skliaustys visgi atsiminė me-
tus, kai draugavo su Siauruku. 
„1996-1997 metais, kai dirbau 
Anykščių rajono Švietimo sky-
riuje, ir į darbą, ir iš darbo va-
žinėjau traukinuku. Tuo laiku, 
nežinau, ar sąmoningai, ar ne-

Jis tuose spektakliuose taip pat 
vaidindavo patį save, seniūną,  
svečiams demonstruodamas 
Andrioniškio vyno lobį.

Andrioniškyje, kasant duobę 
lapams, Andrioniškio seniūnu 
tuomet dirbęs S.Rasalas užuodė 
malonų kvapą. „Kvapas buvo 
specifinis, bet labai malonus. 
Galvoju - negi taip skaniai lapai 
kvepia?“ - prisiminė S.Rasalas. 
Ilipęs į duobę, seniūnas rado 
tris sveikus seno vyno butelius 
ir vieną, kurį kliudė ekskavato-
riaus kaušas, sudaužytą.     

Po radybų S.Rasalas išsiaiš-
kino, kad, artėjant frontui, An-
drioniškio parduotuvės savinin-
kai nemažai prekių užkasė po 
žeme. Tiesa, po karo vietiniai 
„archeologai“, tarp kurių buvo 
ir klebonas su kolūkio pirmi-
ninku, didžiąją dalį lobio atra-
do. Bet visgi ir S.Rasalui liko 
šiek tiek smetoniško vyno.         

Tuos tris rastus vyno butelius 
S.Rasalas vežiojo į Surdegio 
stotyje vykusius renginius ir 
demonstravo žiūrovams.

Vyno lobį S.Rasalas saugo 
savo bute, garbingiausioje vie-
toje. „Butelius apžiūrėjusi Mo-
kesčių inspekcijos atstovė nu-
rodė, kad jų negalinti įvertinti 
materialia išraiška ir nėra aišku, 
kur tą lobį reikėtų dėti. Taip ir 

stovi vynas pas mane ant sek-
cijos“, -  dėstė dabar Svėdasų 
seniūnu dirbantis S.Rasalas.  

Didžiausia bėda - pabėgiai

Po G.Kerbedžio VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ va-
dovauja jau trečias direktorius. 
Visi jie daugiau ar mažiau tęsia 
G.Kerbedžio išplėtotą komer-
cinių traukinukų reisų veiklą. 
Buvęs direktorius kalbėjo, kad 
jam labiausiai neramu dėl bėgių 
būklės. „Laikėmės taisyklės, jog 
kiekvienais metais reikia pa-
keisti tiek pabėgių, jog bent šiek 
tiek pagerėtų kelio būklė. Kiek 
skaičiau dabartinio direktoriaus 
pastebėjimus, jis kalba, kad rei-
kia atlikti geležinkelio būklės 
inventorizaciją. Kitaip tariant, 
bandyti išsiaiškinti,  kas jau su-
puvę, kas dar ne visai supuvę... 
O tai gal jau ir traukinukų eis-
mas yra pavojingas?“ - retoriš-
kai klausė G.Kerbedis.

Jo įsitikinimu, įspūdingiausias 
Siauruko ruožas visada buvo 
Rubikiai-Utena. Tačiau šiame 
ruože nebėra  bėgių, nugriauta 
ir įspūdingai atrodžiusi Trumba-
tiškio geležinkelio stotis. Buvęs 
Siauruko direktorius bijo, kad ir 
paskutinę veikiančią Siauruko at-
karpą ištiks toks pats likimas.    

Surdegio geležinkelio stotis 2011-2014 sulaukė investicijų - pakeistas pastato stogas, paremontuotas 
stoties vidus, sutvarkytas peronas.

tyčia, autobusų grafikai nebuvo 
priderinti prie darbo laiko, o 
Siauruko grafikas tiko“, - atsi-
minė V.Skliaustys. Iš Surdegio 
į Anykščius (ir atvirkščiai) trau-
kinukas važiavo 40 ar 50 minu-
čių. Mokytojas prisiminė, kad 
dažnai traukinio vagone būdavo 
tik du keleiviai - jis ir Troškū-
nuose įlipdavęs muziejininkas 
Raimondas Guobis. „Atsimenu, 
jog bent porą kartų nespėjau į 
stotį ir traukinuką susistabdžiau 
prie pervažos. Keleiviai su ma-
šinistais buvo  pažįstami, tapę 
savais“, - šypsojosi mokytojas. 

Stotyse gyveno žmonės

Kai pasigyriau, jog buvau 
Surdegio geležinkelio stotyje, 
kurį laiką VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vadybi-
ninku dirbęs Svėdasų seniūnas 
Saulius Rasalas paklausė, ar 
nesutikau Staselės. Nesutikau... 
Matyt, nebegyvena. 

Buvęs VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ direktorius 
G.Kerbedis šiltai atsiminė Stasę 
Švedko. Ji gyveno stoties pastato 
antrajame aukšte, buvo tarytum 
stoties sargė ir per amžinatilsį 
Vytauto Germanavičiaus „plė-
šikų“ spektaklius prisijungdavo 
prie aktorių. O tuose spekta-
kliuose S.Švedko vaidino pačią 
save - stoties šeimininkę. 

Beje, pasak G.Kerbedžio - ap-
gyvendintos mažosios geležinke-
lio stotys buvo įprastas dalykas. 
Stotyse įrengiant tarnybinius bu-
tus siekta ne tik suteikti gyvena-
mąjį plotą darbuotojui, bet pas-
tate įkurdinti ir nemokamą sargą. 

Ir seniūnas vaidino 
Surdegyje

S.Rasalas taip pat pasirody-
davo „plėšikų“ spektakliuose. 

Prie pervažos sutikti traukinuką - šiais laikais jau gana netikėtas 
dalykas.

Patarimas Surdegio geležinkelio stoties lauko tualeto lankyto-
jams.

Greta Surdegio stoties vis dar stūkso senas rūsys.
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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 draugas.  
12:00 Laukinis rojus.
13:00 Šveicarija iš paukščio 
skrydžio.
14:00 Puaro N-7. Žmogžudystė 
Rytų eksprese.
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 Pašėlusi Makso ir Leono 
istorija  N-14.
23:35 Elvis sutinka Niksoną   
N-14 (kart.).
01:15 Anžas ir Gabrielė  N-7 
(kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žvėrelių būrys.
07:25 Moko nuotykiai.
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras.

08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Ponas Magu.
09:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
11:10 Troškimų akmuo.
13:00 Tai kur po velnių tie 
Morganai?  N-7.  
15:10 Karalius Drakonas  N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Kartos.  
21:45 Savižudžių būrys  N14.  
00:10 Įkalinti laike   N-7.  

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 
13:05 Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą! N-7.
14:55 Žiurkių lenktynės  N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Princesės dienoraštis 2. 
Karališkosios sužadėtuvės  N-7.
21:50 Pasmerkti. Pajūrio džia-
zas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pasmerkti. Pajūrio džia-
zas  N-14.
00:05 Ji – šnipė  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų Pasaulio koman-
dinė taurė 2021. 
10:05 Kova už būvį.
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:15 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Australija  N-7..
13:45 Pragaro viešbutis  N-7. 
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas   
N-7.  
22:30 Kondoras   N-7.  
23:35 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:40 Slaptasis agentas (k) 
N14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
06:55 100 metų propagandos.  
07:25 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. Juodasis lankininkas  N14. 
23:05 Viskas normaliai!  N-7.  
01:10 Nuostabi epocha (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 Nežinomi žmonės. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Rabarbaras.
15:30 Minčiukų palėpė. 
16:00 Mano geriausias drau-
gas. 
16:30 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. Rungtynės dėl 
3 vietos. 
18:15 Mįslingas sukčius. 
Tamsus antikvarinių dirbinių 
klastočių verslas.
19:00 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. Finalas.  
20:45 Žiemojimas su opera.  
21:15 Leoš Janaček. Laputės 
gudruolės nuotykiai. Opera. 
23:00 Ansamblio „Royal Wind 
Music“ koncertas.  .
24:00 Pašėlusi Makso ir Leono 
istorija  N-14. (kart.).
01:35 Spec. Žvėrynas  N-7 
(kart.).

06:10 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 Vienam gale kablys.

10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) N-7.
11:30 Leopardų kovos klubas.
12:40 24 valandos Žemėje.
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 NBA rungtynės Los 
Andželo „Lakers“ – Atlantos 
„Hawks“.
22:30 NBA Action.
23:00 Žinios.
23:55 Orai.
00:00 Ta nejauki akimirka  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė.
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.
18.28 Orai.
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. Ukraina  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 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 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
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.

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 TV daktaras.
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 Naktinis reisas   N14.  
00:10 Snaiperis  N-7.  
01:10 Savižudžių būrys (k) N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Monstrų viešbutis.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Svajonių sodai  (kart.).
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Pavogta vasara  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
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 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kryžminė ugnis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kryžminė ugnis  N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis  (k) N-7. 

07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Kova už būvį (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.  
18:30 LKL čempionatas. Alytaus 
„Dzūkija“ - Utenos „Uniclub 
Casino - Juventus“.  
21:00 Arktis. Įkalinti ledynuose  
N14. 
23:05 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
00:05 Kondoras (k) N-7. 
01:10 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:00 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:50 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisaras Diupenas. 
Potvynis Bretanėje  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14. 
00:05 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:55 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 85-mečiui. Smėlio 
pilys. 
13:30 Kompozitoriaus 
Algimanto Raudonikio 85-mečio 
jubiliejinis koncertas. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Nutildytieji. Spalio revoliu-
cijos meto kompozitoriai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 „Duran Duran“. Ką turėtu-
mėte žinoti.
22:35 Indivizijos.  
23:00 Mįslingas sukčius (kart.).
23:45 Kelionių atviruka (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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 Fitnesas  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 Įstatymus gerbiantis 
pilietis  N-14.
23:15 Užduotis  S.
01:05 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 Kaimo akademija.  
07.30 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 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten.  
16.30 Negaliu tylėti.  
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 Vieno nusikaltimo istorija 
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 Lietuviškos atostogos.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Egzotiniai keliai.
10:30 Egzotiniai keliai.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Jūs rimtai?
13:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Krepšinio zona.
18:30 Šaro Barsa.
19:00 Lietuvos Futbolo 
Federacijos apdovanojimai.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30  Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
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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 kny-
ga“ N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Sporto galia.
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 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 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Snaiperis  N14. 
01:55 Kieti bičai (k) N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Monstrų viešbutis.
07:10 Kung fu panda.
07:40 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Vienintelė meilė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
14:00 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 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Domino . N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Domino  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Domino  N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7..
07:00 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 Saugykla   N14.  
23:05 Porininkai (k) N14. 
01:00 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Anupama (k). 
10:05 Akloji
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama .
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  .
21:00 Kasandra. Sandėris  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:00 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Mija ir aš (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 (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 „Duran Duran“. Ką turėtu-
mėte žinoti (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias drau-
gas.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
18:55 Krepšinis. Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – Trento 
„Dolomiti Energia“. 
21:00 Almas Švilpa. Dedikacija 
Klaipėdai.  
22:45 Kelionių atvirukai.
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas  (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV  (kart.) 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 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Fitnesas  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 Antropoidas . N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
00:25 Rezidentas  N-14.
01:20 Skorpionas  N-7.
02:05 Perėja  N-14.

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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  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.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija 
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.
10:30 Šaro Barsa.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
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 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:00 Delfi diena.

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 knyga“ 
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Sporto galia.
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 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 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kieti bičai N14..
00:50 Snaiperis  N-7. 
01:50 Naktinis reisas (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Monstrų viešbutis.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Pagaminta su meile  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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Šalutinis poveikis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Šalutinis poveikis  N-14.
00:45 Bulis  N-14.
01:45 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 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 Porininkai   N14.  
22:55 Arktis. Įkalinti ledynuose 
(k) N14.  
01:00 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
08:50 Anupama (k).
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Ugnies sugrį-
žimas  N14.  .
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:20 Svajoklė.
01:20 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Stop juosta (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Nutildytieji. Spalio revoliu-
cijos meto kompozitoriai (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Tel 
Avivo „Maccabi“. 
22:00 Kelionės namo. 
23:00 Vytautas Mačernis. 
Namai. 
23:05 Stilius. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas  (kart.) N-7.
06:50 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:50 Prakeikti IV  (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 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Fitnesas  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 Žmogus, pakeitęs viską  
N-7.
23:40 Gelbėtojai  N-7.
00:35 Rezidentas  N-14.
01:30 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
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 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re 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 Egzotiniai keliai.
10:30 Egzotiniai keliai.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Gyvenimas inkile.
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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Radikalus smalsumas.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Iš esmės su A. Peredniu.
23:30 Delfi diena
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 02 01

trečiadienis 2022 02 02



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. sausio 29 d.

ketvirtadienis 2022 02 03

penktadienis 2022 02 04

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 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“ N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Sporto galia.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
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 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Keršto kelias   N14.  
00:55 Snaiperis  N-7. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Monstrų viešbutis.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Raganų vasara   N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 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 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pilies griūtis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pilies griūtis  N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 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 FTB   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Sukeisti žudikai  N14.  
22:50 Saugykla (k) N14.  
00:55 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Anupama (k).
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:10 Legendų biuras  N14.  
00:20 Svajoklė.
01:20 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 

(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai. 
14:45 Kelionės namo  N-7 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kova už išlikimą.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Visa tiesa apie imuniteto 
stiprinimą.
20:20 Jonas Mekas. Draugai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Dylerė  N-14.  
23:15 Čia – kinas (kart.).
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas  (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV  (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 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Fitnesas  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 Dangaus karalystė  N-14.
23:55 Gelbėtojai  N-7.
00:55 Rezidentas  N-14.
01:45 Skorpionas  N-7.
02:30 Perėja  N-14.

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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Misija: laukinė gamta.  
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 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re 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 naujie-
nų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą.  
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Mokonomika.  
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 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Kazanės „Unics“.  
22:00 Auksinis protas.  
23:25 Nešventieji   N-14.
01:00 Kleo nuo 5 iki 7   N-14.

06:00 Rimti reikalai 4  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 Užtarėjas   N14. 
23:10 Įsibrovimas   N14.  
01:00 Priešas už vartų   N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:40 Monstrų viešbutis.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Farai  (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Galite pabučiuoti pa-
mergę  N-7.
11:40 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Žiemos olimpinių žaidy-
nių atidarymo ceremonija.
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 Paryžiaus katedros 
kuprius  N-7.
21:15 Kapitonė Marvel  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kapitonė Marvel  N-7.
23:50 Praeities šešėliai  N-14.
02:20 Pilies griūtis  N-14 
(kart.).

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia” 
(4) (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  
N-7.  
21:30 Snaiperis. Palikimas  
N14.  
23:35 Sukeisti žudikai (k) N14.  
01:20 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Anupama (k).
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Stažuotoja  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisaras van der 
Valkas. Maras Amsterdame  
N14. 
22:55 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  N14. 
01:00 Rokas Skjavonė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro.  
07:00 Mija ir aš (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 (kart.).
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 Visa tiesa apie imuniteto 
stiprinimą (kart.).
15:35 Jonas Mekas. Draugai 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kova už išlikimą.
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 N-14. 
Henrikas V.  
23:55 Vytautas Mačernis. 
Vizijos.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Dylerė   N-14. (  kart.).

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  N-7
07:45 Prakeikti IV”. Lie (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 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Fitnesas  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.
18:00 Žiemos olimpinių žaidy-
nių atidarymo ceremonija. 
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Pasaulio prekybos cen-
tras  N-7.
00:25 Dangaus karalystė  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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  
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 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
07:00 Orijaus kelionių archyvai.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Verslo požiūris.
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 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
02:00 Delfi diena.
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šeštadienis 2022 02 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 vasario 28 d.)

Kryžiažodis „Pelė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Gruodžio 30-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Slyva“ teisingas at-
sakymas - ŽENKLIUKAS.

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  52  skaitytojai. Tai anykštėnai R.Kavoliūnienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, A.Tamulienė, B.Šližienė, R.Šulnienė, B.Augulienė, 
A.R.Vilimas,  J.Mieželienė, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, Z.Vanagienė, D.Varnienė, 
A.Skaržauskienė, E.Tamulėnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, A.Lunevičius, 
O.Arienė ir J.Mieželienė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir 
B.Gudonienė iš Viešintų; V.Strazdienė, E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš 
Kavarsko; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; L.Ruša ir 
A.Rušaitė iš Vilniaus, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, R.Šiaučiūnienė iš Mi-
tašiūnų,  L.Dobrodiejienė iš Utenos, B.Žiogelienė ir D.Karvelienė iš Antrųjų 
Kurklių, J.Dubrienė iš Meldiškių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, T.Patumsienė 
iš Vikonių, M.Baltrūnienė iš Kunigiškių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,  
R.Vaiginytė iš Aknystų, P.Vaišvilienė iš Andrioniškio,  K.Rimkuvienė iš Antu-
pių, D.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Sedelskienė iš Galvydžių, V.Urbutienė iš 
Naujikų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, M.Lisauskienė iš Mickūnų ir A.Kuolienė 
iš Kunigiškių. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Slyva“ prizas - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks E. ZLATKUTEI iš 
Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Minčiukų palėpė (kart.).
07:30 Kentervilio pilies vaiduo-
klis  N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje gam-
toje.
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Įvertink pasimatymą  N-7.  
00:30 Almas Švilpa. Dedikacija 
Klaipėdai.  

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Bitės filmas.
11:15 Paskutinis Oro valdovas. 
Ango legenda   N-7.  .
13:20 Švilpiko diena   N-7.  
15:30 Pasivaikščiojimas   N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų ratai .
21:35 Pasiutusios šeimynėlės   
N14.  
23:25 Vingiuotas kelias namo  

N14.  
01:20 Užtarėjas (k) N14.

06:00 Kung fu panda.
07:00 Snieglenčių sportas 
(Moterų akrobatinis nusileidi-
mas).  
09:45 Slidinėjimas (Moterų 15 
km skiatlonas).  
11:00 Biatlonas (mišri estafetė 
4 x 6 km).  
12:30 Šiuoliai su slidėmis 
(Vyrai, kvalifikacija).  
12:40 Kenoloto.
12:42 Šiuoliai su slidėmis 
(Vyrai, kvalifikacija).  
13:00 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo  N-7.
14:55 Undinėlė  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 Vasaros paukščiai   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Vasaros paukščiai   N-14.
00:00 Nemirtingieji  N-14.
02:10 Nakvynės namai  S.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom! (k).
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Varom! N-7.  

10:30 Kova už būvį.
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:35 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi.   N-7.  
13:50 Pragaro viešbutis N-7.  
14:50 Ekstrasensų mūšis”   N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ - 
Vilniaus „Rytas“.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Paranoja   N14.  
00:10 Artemidė”. Žudikų viešbu-
tis   N14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą.  
06:55 100 metų propagandos.  
07:25 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. Tiesiausias kelias  
N14. 
22:55 Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta  N14. 
01:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:20 Jonas Mekas. Draugai 
(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 Kentervilio pilies vaiduo-
klis  N-7 (kart.).
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Riteris ir freilina  N-7.
18:35 Algimantas Šalna: norė-
jau būti geriausias. 
19:30 Vizionieriai.  
19:35 Nuostabios mintys..
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Agirė, Dievo rūstybė  
N-14.
22:35 LRT OPUS ore. Grupė 
„Driezahs“.  
23:30 Pasivaikščiojimai  (kart.).
24:00 Kelionių atvirukai (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).

06:05 Jukono auksas  (kart.) 
N-7.
07:00 Gero vakaro šou  N-7.
08:00 100% Dakaro  N-7.
08:30 Gazas dugnas.
09:00 E– gazas dugnas.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Šiuoliai su slidėmis 

(Vyrai, kvalifikacija).  
10:30 Greitasis čiuožimas 
(Moterys – 3000 m).  
12:00 Akrobatinis slidinėjimas 
(Vyrų mogulas, kvalifikacija).  
12:45 Šiuoliai su slidėmis (mo-
terys).  
13:30 Akrobatinis slidinėjimas 
(Vyrų mogulas, finalas).  
15:10 Greitasis čiuožimas trum-
puoju taku (mišrių komandų 
estafetė, finalai).  
16:15 Šiuoliai su slidėmis 
(Moterų finaliniai šuoliai).  
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 Pabrolių nuoma  N-14.
00:05 Pasaulio prekybos cen-
tras  N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Jadvyga 
Juškytė-Širšė.
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas.
11.00 Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Kovos su bermon-
tininkais.
11.30 Grįžtantys.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Retrospektyva.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  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. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
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 Būsto anatomija.
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 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Nulinė teorema.
23:10 Egzotiniai keliai.
23:35 Egzotiniai keliai.
00:00 Kitokie pasikalbėjimai.



  
2022 m. sausio 29 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

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

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
el.paštu reklama@anyksta.lt, tel. (8-381) 59458.

įvairūs

Minkštų baldų 
remontas

Tel. (8-682) 13728.

Dirbanti, tvarkinga moteris 
su vaiku ir šunimi ieško gyve-
namojo ploto nuomai. Siūlyti 
įvairius variantus.

Tel. (8-646) 42701.

Lietuvos medžiotojų są-
junga „Gamta“ organizuoja 
Panevėžyje: š. m. vasario mėn. 
26 d. medžiotojų kursus.
Informacija: www.medziotojui.lt, 
www.lmsgamta.lt.

Tel. (8-686) 83121.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
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.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

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.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Šių metų vasario 1 d. (antradienį) 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 

Leliūnuose, 13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (prie įvažiavimo į turgų), 14.30 
Ažuožeriuose, 14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose 
(turguje), 15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (65 Eur), dvigules (75 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių 
matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (50-75 Eur), vilnones pagalves (24 Eur), 
patalynės komplektus (31-38 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Perkant už 100 Eur pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392. Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3468/0002:0021) esančio Anykščių r. sav., 

Troškūnų sen., Surdegio k. savininkės I. J. V. paveldėtojus, kad R. Ragausko Individualios vei-
klos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2009) 
2022-02-10 9:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 587-2), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Surdegio k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, el. paštu r.ragauskas89@gmail.com arba 
telefonu (8-623) 70199.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, 
bendradarbiams, UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ lai-
dojimo namų kolektyvui, giedotojoms - visiems, užjautu-
siems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Angelę 
AUGUSTINIeNę.

Dukra Aldona ir sūnus Vytautas su artimaisiais

Anykštėnai prisimena Bronelę Lukaitienę 
(Atkelta iš 8 psl.)

Taip pasakyti galėjo ir diri-
gentai Juozas Domarkas, ir Do-
natas Katkus, ir režisieriai Jonas 
Jurašas, Jonas Vaitkus, Dalia 
Tamulevičiūtė, Eimuntas Ne-
krošius, taip galėjo pasakyti bet 
kurios kultūros ir meno įstaigos 
vadovas.

Sena tiesa, kurią Bronė Lukai-
tienė savimi patvirtino, jog siela, 
skirtingai nei kūnas, neturi am-
žiaus, neturi metų, bet yra gyva 
arba negyva. Jos sielos jaunu-
mas, gyvumas, tikrumas buvo 
stulbinamas, nors nuo gan jaunų 
metų kentė didelius kūno skaus-
mus, buvo nuolat kamuojama 
aukšto kraujospūdžio, svaigimo, 
kurių ji nesureikšmino, su tauria 
kantrybe visa tai ištverdavo.

Anykščiuose ji patyrė daug 
ir įstabių kūrybinių blyksnių, 
įkvėpimo akimirkų, gražiausių 
sėkmės momentų, bet ir tamsaus, 
net gaivališko niekšiškumo iš-
puolių. Ne kartą mąstėme, kad 
Anykščiuose, ant smėlio kalvų, 
labai arti yra dangus, bet paliū-
nėse, raistuose, pelkynėse labai 
daug pragaro akivarų. Šio kon-
trasto esama ir žmonėse, kurių 
širdyse maišosi šių erdvių gaiva-
lai -  vaizdžiai pamokslų knygo-
se apie šią antinomiją yra kalbėję 
Sirvydas ir Baranauskas.

 Po kelių metų Bronės Lukai-
tienės kultūrinės tylos suvokiu, 
kokia duobė atsivėrė jai pasi-
traukus, kai kultūros programų 
koordinavimo priekyje ėmė 
reikštis tokių galių ir gebėjimų 
neturinčios personos. Bet kartu 
matau, kiek daug ji pažadino, 

kiek išaugino, kiek paliko su-
kurtų tvarių dalykų. Jos viltys,  
sudėtos į kūrybingiausias as-
menybes – Daivą Gasiūnienę, 
Ritą Babelienę, Tomą Tuskenį 
ir daugelį kitų, pasirodė prana-
šiškos, nes dabar šie žmonės yra 
kultūrinių idėjų, atsinaujinimo 
darbų avangarde.

Mane po kiekvieno pokalbio 
su Brone, net jei ji nieko ypa-
tingo nepasakydavo, apimdavo 
jausmas tarsi būčiau gavęs kalė-
dinę dovaną.

Anykščiams ji buvo netikėta 
didžiulė kultūros dovana, kurią 
lemtis dovanojo, matyt, tam, 
kad šiame kultūros mieste tikros 
šviesos ir išminties būtų dau-
giau, kad Laimės žiburio mies-
tas trauktų žmones ne tik unika-
lia gamta, senovės paminklais, 
bet ir dabar akumuliuojama 
kūrybine galia, naujumu, meno 
šviesa.“

Iš Ritos Babelienės, Anykš-
čių sakralinio meno centro 
direktoriaus pavaduotojos, at-
siminimų:

,,Ji, grįžusi į Anykščius, akty-
viai įsijungė į bendrijos veiklą, 
organizavo Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimus, labdaros akcijas. 
2005 m. kovo–gegužės mėne-
siais Bronytės iniciatyva Ben-
drijos Anykščių kolegija suren-
gė socialinę akciją „Anykštėnų 
gerumo dienos“. Ji aplankė gal 
pusę anykštėnų šeimų, išsiaiški-
no, kokios pagalbos kam reikia. 
Suorganizavo Anykščių versli-
ninkus, Seimo narius ir pavie-
nius anykštėnus prisidėti – buvo 
nupirkta ir padovanota nemažai 

buitinės technikos, paremtos pi-
nigais sunkiai besiverčiančios 
šeimos.

Dar artimesni kontaktai užsi-
mezgė, kai ji buvo paprašyta pri-
sidėti prie Sakralinio meno cen-
tro kūrimo. Jos idėjų vedamos, 
kartu kūrėme Sakralinio meno 
centrą, po to - Angelų muziejų, 
organizavome šios naujos kul-
tūros įstaigos veiklas. Ji visada 
buvo pilna naujų idėjų, sumany-
mų, siekė, kad viskas būtų aukš-
čiausios kokybės. Dirbdama bet 
kurį darbą, nemokėjo jo daryti 
bet kaip, kiekviena organizuo-
jama veikla buvo kruopščiai ap-
galvota ir realizuojama iki galo.

Visada drąsiai reiškė savo 
nuomonę, kovojo dėl savo idė-
jų, todėl kai kam ji nepatiko, nes 
visada geriau plaukti pasroviui 
nei tvirtai stovėti. Paskutiniais 
metais, nors oficialiai jau nebe-
dirbo, jai vis tiek labai svarbus 
buvo Anykščių menų centras – 
negailėjo patarimų, nuolat do-
mėjosi jo veikla, pati siūlydavo 
savo pagalbą. Kalbėdama su 
valdžios atstovais, sakydavo – 
aš sau nieko neprašau – to reikia 
Anykščiams.

Iki paskutinių jos gyvenimo 
dienų palaikėme nuoširdų ryšį.“

 Iš rašytojų Mildos ir Vygan-
do Račkaičių prisiminimų:

,,Bronė apsigyveno to paties 
namo laiptinės bute, kur gyve-
name mes, tapome kaimynai. 
Turėdavome apie ką pašneku-
čiuoti. Bronytei (taip ją vadino-
me, vienas į kitą kreipdamiesi 
vardais) labai rūpėjo Anykščių 
kultūrinis gyvenimas, Pasau-

lio anykštėnų bendrijos veikla, 
kildavo vis naujų sumanymų, 
projektų, kuriuos ne taip pa-
prasta būdavo gyvendinti. Ne 
visada ji sulaukdavo pritarimo, 
ne visiems tiko jos maksimaliz-
mas, reiklumas ne tik sau, bet 
ir kitiems. Labai sielojosi Bro-
nytė, kai suprato, kad jai laikas 
trauktis, žinoti „savo vietą“... 
Pasidalydavome mes pensinin-
kų godomis, pasveikindavome 
vieni kitus gimtadienių ir šven-
čių progomis. Kol dar negniuž-
dė ligos, Bronytę matydavome 
pareinančią namo pavargusią, 
bet nušvitusią. Ji turėjo sklypelį 
smėlėtos žemės Anykštos pa-
krantėje, kur užsiaugindavo šiek 
tiek daržovių. Tas ryšys su žeme 
jos žemdirbiškai prigimčiai teik-
davo džiaugsmo ir paguodos.

Tose į praeitį nuplaukusiose 
senolių kasdienybėse liko at-
mintyje vienas intymus vakaras 
mažame Bronytės kambarėlyje. 
Jinai, paprašiusi mūsų niekam 
apie tai nepasakoti, laikyti pa-
slaptyje, ištraukė iš stalčiaus 
storoką sąsiuvinį ir paskaitė ke-
letą savo eilėraščių. Klasikinė 
eilėdara, posmai lyriški. Įtarė-
me, kad Bronytė yra rašiusi ir 
apie meilę. Bet į šitą klausimą 
neatsakė, o apie kokios knyge-
lės leidybą nėra ko ir svajoti. Ir 
dar kartą prašė tai laikyti paslap-
tyje. Manom, kad nenusidedam 
Bronės Lukaitienės atminimui 
užsiminę apie šią paslaptį, kuri 
tikriausiai žinoma artimiesiems. 
Gal niekur nedingo tasai eilėraš-
čių sąsiuvinis. Gal vertėtų išleis-
ti knygelę, išgirsti Bronės sielos 
balsą?

Paskutiniai mūsų susitikimai 
su Bronyte jau buvo ligoninėje.“

Iš Anykščių muziejaus di-
rektoriaus Antano Verbicko 
prisiminimų:

,,Bronė Lukaitienė dirbo 
planingai, bet daug  klausimų 
sprendė akimirksniu. Tik vie-
nas atvejis. Visam gyvenimui 
įstrigo dailininko Jono Rimšos 
parodos Anykščių Koplyčioje   
organizavimas 2002 metais. Ži-
nojau, kad Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas Valdas Adam-
kus pažino dailininką, turi jo 
kūrinių. Nuėjau į mero patarė-
jos Bronės Lukaitienės kabine-
tą, išdėsčiau savo žinias, pasva-
jojau, kad būtų gerai Prezidentą 
pakviesti, o po keleto minučių 
per valstybės vadovo patarėją 
Darių Kuolį jau turėjome ga-
rantiją, kad Valdas Adamkus 
bus informuotas apie parodą ir 
apie mūsų kvietimą. 

2002 m. vasario 23 d. pirmą 
kartą į A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus organizuotą renginį 
atvyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentas...“

Iš Anykščių sakralinio menų 
centro direktoriaus Tomo 
Tuskenio prisiminimų:

„Mano atmintyje Bronė išliks 
kaip idėjų švyturys. Jai nebuvo 
vis vien, kuriuo keliu „keliauja“ 
kultūros laukas. Kaip šiandien 
prisimenu, net ir gatvėje susiti-
kus, visada pasidomėdavo, kaip 
sekasi, kas nauja organizuojama,  
ir visada galėjo atsakyti tvirta ar-
gumentuota įžvalga.“

Deda įvairias grinds, šlifuo-
ja parketą, medines grindis. 
Klijuoja plyteles. Deda langus 
bei duris. Atlieka įvairius ap-
dailos darbus.

Tel. (8-676) 69399.
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perka

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.

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 susitvarkys. 

Tel. (8-608) 33078.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

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

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-671) 61261.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose arba šalia 
miesto. 

Tel. (8-607) 79556.

Garažą. 
Tel. (8-627) 66184.

Automobiliai ir kita technika

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - visų markių automobi-
lius ir kitas transporto priemones. 
Gali būti su defektais. Atsiskaito 
iš karto. www.webuycars.lt 

Tel. (8-603) 96660.

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, savivartę priekabą, moto-
ciklus: JAWA, URAL, DNIePR.

Tel. (8-600) 17621.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

siūlo darbą

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentie-
kio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško: 

1.Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 eur/mėn. 
į rankas; 

2.Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 eur/mėn. į rankas; 
3.Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą at-

vykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121,  info@gensera.lt

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

UAB „Tetas“ siūlo darbą:
Elektrikams (-ėms)

Mechanizatoriams (-ėms)
Kandidatai gali būti iš Anykščių, Pasvalio, Radviliškio, Pakruojo, 

Biržų, Kupiškio, Panevėžio.
Privalumas – elektrotechninis išsilavinimas (profesinis arba 

aukštesnysis) bei darbo patirtis ESO ir/arba Litgrid tinkle.
Norinčius išmokti – apmokysime. Atlyginimas nuo 1000 iki 

1500 eur./mėn. (į rankas). Teirautis tel. (8-614) 29705 (Rolandas), 
el. paštas: cv@tetas.lt

Lietuvos – Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ darbui gamykloje, 
esančioje DUBINGIŲ mst., Molėtų raj., skubiai ieško:

GAMyBOS OPERATORIAUS (-ės)
Darbo aprašymas:
Sausųjų statybinių mišinių gamyba;
Pagamintos produkcijos sandėliavimas;
Kitų darbo funkcijų vykdymas.
Reikalavimai kandidatui:
Sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas;
Mokėjimas dirbti autokrautuvu ir/arba traktoriumi - didelis privalumas.
Bendrovė siūlo:
Visas socialines garantijas, stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 650 

eur iki 1000 eur į rankas), priedus už gerus darbo rezultatus, visas būtinas 
darbo priemones.
Atvykstantiems iš kitų miestų kompensuoja atvykimą į darbą ir iš darbo.
Visus norinčius dirbti kviečiame skambinti telefonu +370 610 04741 arba 

atvykti į gamyklą Ateities g. 10, Ciūniškių km., Dubingių sen., Molėtų raj..

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

Tel. (8-612) 26974.

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.

3 kambarių butą miesto centre.
Tel. (8-699) 65526.

Kuras

Malkas rąstais, kaladėlėmis 
arba skaldytas. Mašinos kaina 
nuo 200 Eur.

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Bulves. Atveža. 
Tel. (8-684) 57406.

Kiaulienos skerdieną puse-
lėmis. Lietuviška, svilinta, kai-
na 2,65 eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Pateikia koky-
bės sertifikatą, kad mėsa lietu-
viška. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
sausio 29-31 d.d. - delčia.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, Martė, 
Ipolitas, Liudvika, Liuda. 

Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

šiandien

sausio 30 d.

vardadieniai

oras

-3

+1

sausio 31 d.
Liudvika, Marcelė, Luiza, 
Skirmantas, Budvilė, 
Skirmantė.

Anno Domini  MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

kas skanaus? 

Amiliutė baisisi Anykščių architektais, kuriems
 negražu apželdintos bibliotekos sienos

Pirmenybė – namuose ruoštam maistui

Nutarė mokesčių inspekcija 
patikrinti naujojo ruso pajamas, 
ar jis teisingai mokesčius moka. 
Ateina pas jį ir klausia:

- Klausyk, Kolia, ar tu įsteng-
tum „Volgą“ nusipirkti?

Naujasis rusas ir sako:
- Na, jeigu Saška truputėlį 

pridėtų, dar Ženia biškį... Gal ir 
nusipirkčiau...

Mato inspektoriai, kad ne-
labai yra ką tikrinti ir išeina. 
Jiems išeinant naujasis rusas ir 
galvoja:

- Ir kokio velnio man ta Vol-
ga su visom jos prieplaukom ir 
laivais reikalinga?

***
Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoje 

sutiktum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje - 

mano ar gyvatės?

***
- Kai žmona padaro skanius 

pietus, aš prisivalgau ir užtrau-
kiu dūmą...

- Bet rūkymas juk kenkia svei-
katai.

- Kelios cigaretės per metus?

***
Generalinis direktorius buhal-

teriui:
- Girdėjau kalbant, jog vaikš-

tote į bažnyčią ir meldžiatės, 
kad jums pakeltų algą.

- O ką, negalima?
- Galima. Bet aš nemėgstu, kai 

žmonės, mane apeidami, krei-
piasi į aukštesnes instancijas...

Anykščių rajono tarybos narė, Naujų vėjų bendruome-
nės pirmininkė, veikli moteris bei trijų vaikų mama Irma 
SMALSKIENĖ sakė, kad virtuvė jai nesvetima: moteris 
joje suktis mėgsta. 

Pats skaniausias I. Smalskienės šeimos patiekalas – kepta 
vištiena.

„Mūsų šeimoje labai mėgsta-
ma orkaitėje kepta vištiena su 
bulvėmis. Vaikai, kai pamato, 
jog gaminu šį patiekalą, ne-
kantraudami laukia, kol sėsime 
prie stalo.

Vištą (sparnelius, blauzdeles) 
marinuoju alyvuogių alieju-
mi, druska, pipirais, česnaku, 
rozmarinu, kartais įspaudžiu 
citrinos. Nuskustas bulves per-
pjaunu ketvirčiais, išmaišau, 
pagardinusi druska, alyvuogių 
aliejumi ir česnaku, suverčiu 
viską į skardą ir kepu 200-220 
laipsnių temperatūroje apie 30-
40 minučių. Patiekiu ant stalo 
su šviežiomis salotomis.

Maisto kokybė man išties yra 
svarbi. Pirkdama produktus, 
kiek galima labiau stengiuosi 
rinktis kuo natūralesnius, be 
pridėtinių konservantų, visa-
da skaitau etiketes. Jeigu yra 
galimybė, perku ekologišką, 
ūkininkų užaugintą produkciją, 
nors ji ir yra brangesnė.

Žinoma, kad pirmenybę visa-
da teikiu namie ruoštam maistui, 
tačiau neišvengiame ir pusfa-
brikačių, ypač dėl laiko stokos. 
Taip pat kartais mėgstame pasi-
lepinti pica, kurios užsisakome 
į namus, mėgstame paskanauti 
vietinėse maitinimo įstaigose 
gaminamų „burgerių“.

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

samanos jai ūpą kelia - 
siaurą primena takelį :
eidavo kadais jauna,
kasą mąsliai sukdama... 

susitikt su juozeliu -
Šviesiaplaukiu ir meiliu... 
Ant skadų, prie bibliotekos,
Dieve, kiek naktų sėdėta!

Samanotos namo sienos - 
Gal ir grybų bus ne vienas?
nereikės eit į Šilelį -
Rauk nuo sienos ligi valiai!

stiklas ir visoks metalas -
ekologijos juk galas!
Prie trinkelės akmeninės
nepritinka ir puodynės.

Pagarbos nėra senovei, -
Pritaria ir Marcė oriai!
Architektai be širdies -
jiems jau niekas nepadės. 

Anykščių rajono tarybos narė Irma Smalskienė, jeigu tik yra ga-
limybė, perka ekologišką, nors ir brangesnį maistą. 


