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Narkotikų vartojimo kambariai: 
prevencija ar legalizavimas? Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo įteisinti sau-
gesnio narkotikų vartojimo kambarius. 

Tokiame kambaryje narkotikus vartojantieji galėtų lega-
liai ir saugiai jais mėgautis medikų prižiūrimi. 

Toks siūlymas visuomenėje įžiebė aršias diskusijas: vieni 
piktinasi, kad tai – legalus narkotinių medžiagų vartojimas, 
prasilenkiantis su įstatymais ir logika, o kiti teigia, jog tokie 
kambariai išgelbėtų priklausomybės liūne įklimpusių gyvy-
bes ar bent padėtų neužsikrėsti įvairiomis ligomis.

PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

Paminklų salonas: 
J. Biliūno g. 5, Anykščiai
www.romopaminklai.lt
Tel. (8-610) 19324. El. p.: romas0506@gmail.com

Anykščių rajono Psichikos sveikatos centro vadovo Audroniaus 
Gusto nuomone, narkotikų vartojimo kambariai tebūtų legalaus 
narkotikų vartojimo variantas.

Padės išvengti ligų

Laisvės frakcijos Seime narė, 
Priklausomybių prevencijos 
komisijos pirmininkė Morgana 
Danielė dėl to apsidžiaugė ir 
savo „Facebook“ paskyroje: 

„Perdozavimo prevencijos 
kambariai atidaryti Šveicarijo-
je 1986 m. Na o Lietuvoje jie 

yra sensacija 2022 m.! Praėjo 
35 metai, kol Lietuvoje paga-
liau prakalbome apie narkotikų 
problemai spręsti reikalingus 
sprendimus ir priemones. Ale-
liuja“, - rašė M.Danielė.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalis skirtas režisierei Jolantai Pupkienei

LR Seimo komisija vasario 10 dieną, ketvirtadienį, išrin-
ko šių metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 
„Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. 

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos 
skatinimą ir rėmimą, apdovanota Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių organizatorė Jolanta Pupkienė.

J.Pupkienės kandidatūrą šiam 
apdovanojimui pasiūlė Anykš-
čių rajono savivaldybė.

J.Pupkienė yra Troškūnų 
bendruomenės pirmininkė. Jos 
iniciatyva pernai prieš Kalėdas 
Troškūnuose sužibo „Kalėdų 
troškimų miestas“. Ji yra subū-
rusi Troškūnuose Vaikų teatro 
studiją „Mes“ ir Jaunimo teatro 
studiją, joms vadovauja ir kas-
met pateikia 2-3 naujus pasta-
tymus.

J. Pupkienė Troškūnuose 
kasmet organizuoja tradicinius 
kultūros renginius: vaikų ir jau-
nimo meno terapijos stovyklą 
„Troškimai“, vaikų ir jaunimo 
edukacinę Advento programą 
„Šviesos ratas“, jaunimo keis-
tojo folkloro festivalį-kūrybinę 
stovyklą „Folk-virus“ ir kitus 
festivalius.

Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus renginių organi-
zatorės Jolantos Pupkienės kandidatūrą apdovanojimui pasiūlė 
Anykščių rajono savivaldybė.

Vairuotojai 
kelia didesnę 
grėsmę nei 
banditai

Mokymai. Anykščių rajono 
savivaldybė šiemet rengia mo-
kymus, kuriuose bus mokamasi 
bendrauti su žiniasklaida. Šie 
mokymai savivaldybei kainuos 
1 tūkst.300 Eur, juos organizuo-
ja UAB „Mokesčių srautas“.

Nedarbas. Užimtumo tarny-
ba skelbia, kad Anykščių rajone 
didėja nedarbas. Sausio pabai-
goje Anykščių rajone registruoti 
1 tūkst.792 bedarbiai. Nedarbo 
lygis išaugo iki 13,5 proc. (pra-
ėjusį mėnesį buvo 12,9 proc.). 
Iš visų Utenos regiono savival-
dybių Anykščių rajone nedarbas 
išaugo labiausiai – 0,6 proc..

Kinas. Lietuviškame nuo-
tykių filme vaikams „Lobis“, 
pagal to paties pavadinimo 
rašytojos Renatos Šerelytės ir 
režisierės Agnės Marcinkevi-
čiūtės scenarijų, žiūrovai išvys 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos 3b klasės moki-
nę Bernadetą Mikutaitę.

Virusas. Anykščių L. Ir 
S.Didžiulių viešoji biblioteka 
laikinai sustabdė Vaikų lite-
ratūros ir edukacijos skyriaus 
veiklą. Biblioteka praneša, kad 
taip padaryta dėl darbuotojų 
sergamumo Covid-19. Skyrius 
nedirba nuo vasario 7 dienos, 
pirmadienio.

Prenumerata. Laikraštį 
„Anykšta“ galima užsiprenu-
meruoti visoje šalyje. Nesvar-
bu, ar Jūs gyvenate Birštone, 
ar Gargžduose, „Anykšta“ 
Jums gali būti pristatyta į paš-
to dėžutes jos išleidimo dieną, 
antradieniais ir šeštadieniais, 
kaip ir Anykščių rajono gy-
ventojams, už tą pačią kainą. 
„Anykštos“ prenumeratą prii-
ma visi Lietuvos paštai.

Pradedame 
populiariausių 
Anykščių 
medikų 
rinkimus

Ligoninių 
pastatai - 
naujų 
savininkų 
rankose
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Šalia menų inkubatoriaus bus galima 
žaisti golfą Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių menų inkubatorius – menų studija įsigijo lauko 

žaidimų komplektą ir transliavimo įrangą.

Už lauko žaidimų komplektą 
įstaiga sumokėjo 5,6 tūkst. Eur. 
Šis komplektas nupirktas iš kau-
niečio Aurelijaus Daškevičiaus, 
kuris yra „GOLFink“ prekinio 
ženklo atstovas Lietuvoje.

Anykščių menų inkubatoriaus 
– menų studijos projektų vado-
vė pardavimams Lina Rimkienė 

„Anykštą“ informavo, kad lau-
ko žaidimų komplektą sudaro 
muzikos instrumentas, senovi-
nis žaidimas „Kvirkatas“, seno-
vinis vikingų žaidimas „Kubb“, 
komandinis žaidimas „Ritinys“, 
kroketas ir golfas.

Pasak L.Rimkienės, šis lauko 
žaidimų komplektas leis įveiklin-

ti Anykščių menų inkubatoriaus 
– menų studijos lauko teritoriją. 
Taip pat tikimasi, kad drauge lan-
kytojai susidomės ir inkubatoriu-
je  dirbančių kūrėjų veiklomis.

Už  kiek daugiau nei 6 tūkst. 
Eur iš UAB „Atea“ Anykščių 
menų inkubatorius taip pat įsi-
gijo transliavimo įrangą.

„Įsigyta garso bei translia-
vimo įranga skirta kokybiškai 
transliuoti renginius, susirin-

kimus, vesti mokymus, orga-
nizuoti konferencijas nuoto-
liniu būdu. Tai ypač aktualu 
neapibrėžtu pandemijos laiko-
tarpiu, kai daugelis renginių 
transliuojami internetu“, - sakė 
projektų vadovė pardavimams 
L.Rimkienė.

Minėtą įrangą Anykščių 
menų inkubatorius – menų stu-
dija įsigijo europinio projekto 
lėšomis.

Smurtas. Vasario 9 dieną  
apie 15.53 val. Kurkliuose ne-
blaivi (nustatytas 1,89 prom.) 
moteris (g. 1994 m.) smurta-
vo neblaivaus (nustatytas 1,59 

prom. girtumas) vyro (g. 1991 
m.) atžvilgiu. Moteris sulaikyta 
ir uždaryta į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Vasario 10 dieną 
apie 16.00 val. Skiemonių seniū-
nijos Kurklelių kaime  neblaivus 

(nustatytas 2,35 prom. girtumas) 
vyras (g. 1988 m.) vairavo auto-
mobilį ,,Volvo V70“. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Vasario 10 dieną 
apie 14.00 val. Andrioniškio se-

niūnijos Paandrioniškio kaime 
neblaivus (nustatytas 1,97 prom. 
girtumas) vyras (g. 1970 m.) 
vairavo automobilį ,,Audi A6“. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Džiaugsmui užtektų ir olimpiados 
dvidešimtuko

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vasario 12 dieną, šeštadienį, 11 valandą prasidės Pekino 
olimpinių žaidynių biatlono 10 km. sprinto varžybos. 

Jose startuos visi keturi Lietuvos biatlonininkai. Aukš-
čiausios vietos, kaip ir 20 km. individualiose lenktynėse, vėl 
tikimasi iš anykštėno Vytauto Strolios.

Vasario 8-ąją vykusiose indi-
vidualiose lenktynėse Vytautas 
užėmė aukštą 21-ąją vietą. Nu-
galėtojui jis pralaimėjo 3 min. 
23 sek. V.Strolia beveik idealiai 
šaudė (iš 20 šūvių taiklūs buvo 
19), tačiau čiuožė gerokai lė-
čiau nei buvo galima iš jo tikė-
tis. Anykštėnas biatlono trene-
ris Bronius Vitkūnas sako, kad, 
potencialių čiuožimo galimybių 
požiūriu, V.Strolia tarp pasaulio 
biatlonininkų rikiuojasi 20-30 
vietoje. 

Pasak B.Vitkūno, varžybos 
vyko sunkiausiu V.Stroliai akli-
matizacijos laikotarpiu - 8 die-
ną. „Pats Vytautas sako, kad jam 
sunkiausios 7-8 dienos. Tiesa, 
ir kitų biatlonininkų šliuožimo 

greitis nebuvo įspūdingas“, - 
kalbėjo biatlono treneris.   

B.Vitkūnas dėstė, kad aukšti-
kalnėse V.Strolios ūgis (beveik 
2 metrai) nėra privalumas, o 
greičiau trūkumas. Trenerio 
vertinimu, jeigu Vytautas sprin-
te finišuos pirmajame dvidešim-
tuke - rezultatą reikėtų vertinti 
teigiamai. Iki šeštadienio akli-
matizacijos poveikis, tikėtina, 
V.Stroliai bus gerokai sumažė-
jęs, tačiau B.Vitkūnas kalbėjo, 
jog didelę įtaką startui sprinte 
turės ir organizmo atsigavimas 
po individualių lenktynių.

Sprinte, kur tik dvi ugnies li-
nijos, du netaiklūs šūviai spor-
tininką eliminuotų iš kovos dėl 
aukštų vietų. 

Sprinte 1-60 vietas užėmę 
sportininkai dalyvaus perse-
kiojimo lenktynėse. Šiose var-
žybose biatlonininkai startuoja 
pagal sprinto rezultatus - kiek 
sekundžių (ar minučių) pralai-
mėjai lyderiui, po tiek laiko nuo 
jo starto pats šliuoži į trasą. 

B.Vitkūnas sakė, kad V.Strolia 
turi galimybes startuoti ir masi-
nio starto lenktynėse, kuriose 
dalyvauja 30 geriausių biatloni-
ninkų - 25 į jas patenka pagal 
bendrąjį reitingą ir dar 5 -  pa-
gal Pekino olimpinių žaidynių 
rezultatus.

20 km individualiose lenkty-
nėse kiti Lietuvos biatloninin-
kai finišavo gerokai vėliau nei 
V.Strolia. Karolis Dombrovskis 
užėmė 71-ąją vietą (+7:42.7), 
anykštėnas Linas Banys - 79-
ąją (+8:58.8), Tomas Kaukėnas 
- 70-ąją (+7:42.6). 

Vasario 8-ąją slidinėjimo 
sprinte varžėsi anykštėnė Eglė 

Savickaitė. Ji finišavo 82-a. 
Kita lietuvė - Ieva Dainytė - 
distanciją įveikė 89-a. Vasario 
10-ąją 10 km. klasikiniu stiliu-
mi rungtyje E.Savickaitė finiša-
vo 89-a, I.Dainytė - 91-a. 

Vasario 9-ąją į starto liniją 
stojo ir anykštėnė kalnų slidi-
ninkė Gabija Šinkūnaitė. Deja, 
ji slalomo trasos neįveikė.  

Biatlono persekiojimo lenk-
tynės vyks vasario 13-ąją (nuo 
12 val. 45 min.), vasario 15-
ąją (nuo 11 val.) vyrų estafe-
čių varžybose kovos Lietuvos 
biatloninkų ketvertas.  Masinio 
starto lenktynės, kuriose, kaip 
minėjome, startuos tik 30 ge-
riausių pasaulio biatlonininkų, 
vyks vasario 18-ąją.  

Pekino olimpinėse žaidynėse 
dalyvauja ne tik keturi anykštė-
nai sportininkai, bet ir moterų 
slidinėjimo rinktinės vyriau-
siasis treneris anykštėnas Algis 
Drūsys.  

Nepakaltinamas. Motiną 
nužudęs panevėžietis pripažin-
tas nepakaltinamu, jam skirtas 
priverstinis gydymas, pranešė 
Panevėžio apygardos teismas. 
Teisme baigta nagrinėti bau-
džiamoji byla, kurioje spręsta 
dėl priverčiamųjų medicininio 
pobūdžio priemonių taikymo 
28-erių panevėžiečiui, praėjusių 
metų gegužę nužudžiusiam savo 
motiną. Teismas pripažino, kad 
vyras motiną nužudė, būdamas 
nepakaltinamas. Dėl šios prie-
žasties teismas nutarė taikyti pri-
verčiamąją medicinos priemonę 
– stacionarinį stebėjimą griežto 
stebėjimo sąlygomis Rokiškio 
psichiatrinėje ligoninėje. Jaunas 
vyras nusikaltimą įvykdė pernai 
gegužės 26 dieną Panevėžyje. 
Apie tai pareigūnams jis pranešė 
pats. Nužudytoji – buvusi vienos 
miesto gimnazijos mokytoja, 
apie kurią, beje, „Anykšta“ buvo 
perspausdinusi straipsnį iš „Pa-
nevėžio krašto“ laikraščio.

Kinija. Seimo Užsienio reika-
lų komiteto (URK) pirmininkės 
pavaduotojas „valstietis“ Gie-
drius Surplys šią savaitę susiti-
ko su Kinijos laikinuoju reikalų 
patikėtiniu Lietuvoje Qu Baihua 
aptarti didėjančios įtampos tarp 
valstybių. Opozicinių „valstie-
čių“ atstovas teigė iš jo sulaukęs 
patikinimo, kad konfliktas baig-
tųsi, jei būtų pervadinta Vilniuje 
atidaryta Taivaniečių atstovybė. 
Jis teigė iš Kinijos laikinojo rei-
kalų patikėtinio išgirdęs, kad pa-
grindinė konflikto priežastis yra 
Taivaniečių atstovybės Vilniuje 
pavadinimas, nes „kai prasideda 
kalba apie oficialų pavadinimą, 
tai jiems yra raudona linija, ku-
rios jie niekam neleidžia per-
žengti“.

Byla. Rugpjūtį prie Seimo 
vykusių riaušių byloje įtariamų-
jų padaugėjo iki 102, sakė Ge-
neralinės prokuratūros atstovė 
Elena Martinonienė. Ji teigė, kad 
konkrečių įtariamųjų įvardyti 
negalinti. Trečiadienį buvo atlik-
ta krata pas mitingą prie Seimo 
organizavusią Astrą Genovaitę 
Astrauskaitę. Jos statuso byloje 
pareigūnai neįvardija. Su A. G. 
Astrauskaite BNS susisiekti ne-
pavyko. Jai atstovaujantis advo-
kato padėjėjas Kęstutis Skrebys 
moters statuso riaušių byloje taip 
pat nekomentavo. Nukentėjusiais 
byloje pripažinti 27 asmenys, du 
iš jų Seimo nariai.

Šilčiau. Dėl klimato kaitos vi-
dutinė oro temperatūra Lietuvoje 
sušilo 1,2 laipsnio, skelbia Lietu-
vos hidrometeorologijos tarnyba 
(LMHT). Vidutinė metinė oro 
temperatūra pagal 1991–2020 
metų laikotarpiu siekė 7,4 laips-
nio šilumos, 1961–1990 metais ji 
buvo 6,2 laipsnio šilumos.

-BNS, „Anykšta“

Ligoninių pastatai - naujų savininkų 
rankose

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Privatizuotą naujosios Anykščių ligoninės pastato trečda-
lį perpirko nauji savininkai. Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius „Anykštai“ sakė, kad pas jį lankėsi naujųjų sa-
vininkų atstovai, kurie išdėstė savo planus. 

„Patalpose ketinama įkurti 
senelių globos namus su reabi-
litacijos paslaugomis. Atrodo, 
kad jų ketinimai yra rimti“, - 
„Anykštai“ sakė rajono meras 
S.Obelevičius. Pasak mero, 
Anykščių rajono ligoninė nau-
dojasi tik trečdaliu pastato, vie-
nas trečdalis yra privatizuotas, 

o dar vienas nenaudojamas treč-
dalis (kairė pusė nuo priėmimo 
skyriaus) vis dar yra savivaldy-
bės balanse. Meras kalbėjo, kad 
naujieji investuotojai ketina nu-
sipirkti ir  savivaldybei priklau-
sančią ligoninės dalį.

Naujus savininkus turi ir se-
nosios Anykščių ligoninės pas-

tatai. Prieš daugelį metų juos 
nusipirkusi Kauno įmonė ban-
krutavo,  buvusios ligoninės 
pastatai buvo areštuoti, jokie 
sandoriai dėl jų nebuvo gali-
mi ir pastatuose šeimininkavo 
tik Anykščių benamiai. Meras 
S.Obelevičius „Anykštai“ kal-
bėjo, kad asmuo, nusipirkęs se-
nosios ligoninės pastatus, keti-
na įsteigti pramogų kompleksą, 
tačiau pastatų rekonstravimui 
(ar jų nugriovimui ir naujų pa-
statymui) reikia didžiulių lėšų, 

todėl naujasis savininkas ieško 
investuotojų.     

Senosios Anykščių ligoni-
nės pastatų savininkais tapo 
UAB„Eres Optimus“ iš Kau-
no, naujosios -  Vilniaus įmonė 
UAB „El Solutions“. Rekvi-
zitai.lt skelbia, kad UAB „El 
Solutions“ pernai turėjo 29 
tūkst. 556 eurų pardavimų pa-
jamų, o UAB„Eres Optimus“ 
- 35 tūkst. 113 eurų. Abiejose 
bendrovėse dirba po vieną dar-
buotoją.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosPradedame populiariausių 
Anykščių medikų rinkimus
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru pradeda 

tradicinius populiariausių Anykščių medikų rinkimus.

Jūsų išrinktus populiariausius 
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas pa-
dėkas (vienos padėkos kaina 
15 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internetu, portale anyksta.lt 
vyksiančioje apklausoje.

Kaip ir pernai, 75 proc. bal-
sų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsa-
vimas internetu.

Balsavimą internetu skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padėkų 
medikams ir laiškų laukiame 
jau dabar.  Nepraleiskite progos 
padėkoti žmonėms, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.

Padėkas galima užsakyti re-
klama@anyksta.lt ir su Jumis 
susisieks ,,Anykštos” redakci-
jos reklamos skyriaus darbuo-
toja arba atvykus į redakciją 

(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 
daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam populia-
riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu ir šiais 
metais įteiks sertifikatą bei at-
minimo dovaną.  

Pernai populiariausia Anykš-
čių rajono gydytoja buvo išrink-
ta Dalia Kazlauskienė, antrąją 
vietą užėmė Rita Juodiškienė, 
trečiąją - Valdas Macijauskas. 

D.Kazlauskienė akivaizdžia 
persvara laimėjo rinkimus 
laikraštyje (sulaukė 45 padė-

Pernai populiariausių Anykščių rajono gydytojų rinkimus laimėjo Dalia kazlauskienė (kairėje), o 
tarp slaugytojų antrąją vietą užėmė kartu su ja Kurklių ambulatorijoje dirbanti Rūta Paciūnienė. 

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui chirurgui Rolandui JURKĖNUI 
ir slaugytojai Aušrai VALAITIENEI už nuoširdumą ir gerą gy-
dymą. 

Linkiu Jums geros sveikatos ir ištvermės.

Antanas PESLIAKAS

kų, o antrąją vietą užėmusi 
R.Juodiškienė gavo 30 padėkų). 
Balsuojant portale anyksta.lt, 
didžiausio palaikymo sulaukė 
gydytojas Rolandas Jurkėnas 
(17,6 proc.). D.Kazlauskienė 
gavo 14,9 proc., R.Juodiškienė 
-14 proc. balsų.   

Populiariausia Anykščių rajo-
no slaugytoja pernai tapo Asta 
Bartulienė, antrąją vietą užėmė 
Rūta Paciūnienė, trečiąją - Ra-
munė Strazdienė. 

Anykščių pirminiame sveika-
tos priežiūros centre ir Kurklių 
ambulatorijoje dirbanti gydyto-
ja, Anykščių rajono tarybos narė 
D.Kazlauskienė populiausių 
Anykščių gydytojų rinkimuose 
jau kelerius metus paeiliui yra 
nenugalima. 

-ANYKŠTA

Ar sniego kalnus 
iš Anykščių 
miesto reikia 
išvežti, ar laukti, 
kol jie kada nors 
patys ištirps?

Andrius VILUTIS:

- Tegul būna, bus kam pa-
plaukiot.

Ernesta VAŠKEVIČIENĖ:

- Ne iš aikštės, o iš automobi-
lių aikštelių išvežti reikia!!!

Laima ŽUKAUSKIENĖ:

- Kam vežti sniegą, jeigu jis 
ištirps. Gerai, jūs išvežate šitą 
sniegą, o ant rytojaus sninga? 
Nėra logikos. Dar ir kovo mė-
nesį gali snigti.

Elena ALEKSANDRAVI-
ČIENĖ:

- Patys rėkiat, kad neprižiūri 
gatvių, o dabar patys pataikau-
jat. Pas mus kieme nuo rudenio 
lapai guli. Tegu dirba savo dar-
bą, kaip anksčiau dirbdavo.

Anykštėną su trenksmu pasveikino 
draugai ir kaimynai
Vasario mėnesį gimtadienį švenčiantį Giedrių 

Vitkūną pasveikino draugai ir kaimynai. 
Linkėdami ilgiausių metų jie vienas po kito nešė 

dovanas. Susirinkusius linksmino kapela, liejosi 
tostai, o vakarą vainikavo dar neregėti fejerverkai. 
Šventei užsitęsus iki paryčių, svečiai nenoriai skirs-
tėsi namo. 
Dalyviai nuoširdžiai dėkoja už gražią šventę ir dar 

kartą sveikina Giedrių su gimtadieniu: ar obelys 
žydi, ar gruodas už langų, šiandien tau laimės lin-
kim ir daug gerų draugų!

Labai jau nemodernus 
meras...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
narkotikų kambarių steigi-
mą: 

„Kažkaip man tai neaktualu 
– narkotikais nesidomiu, nesu 
bandęs ir nežadu pabandyti – 
esu jau per senas.“

Sakot, čia kažkaip 
„Sodra“ įsipainiojusi?

Audronis GUSTAS, Anykš-
čių rajono Psichikos sveika-
tos centro vadovas, apie nar-
komanus:  

„Čia, Anykščiuose, turėjau 
kelis pacientus. Pensijos nė vie-
nas nesulaukė.“

Ir dabar ne gimti važiuos...

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių  socialinės gero-
vės centro konsultantas, apie 
Troškūnų ligoninę:  

„Buvo susiformavęs stereo-
tipas, kad  į Troškūnų ligoninę 
žmonės važiuoja numirti. Ir ko-
kius jie ten judesius bedarė, vis 
tiek liko ankstesnis įvaizdis.“

Sutariam neišduoti 
latviams, kiek 
Anykščiuose gyventojų

Sigutis OBELEVIČIUS gy-
rėsi Latvijos merams: 

„Kada mes 2015 metais pa-
sistatėme Medžių lajų taką, 
atvykdavo daugiau lankytojų 
negu Anykščių miestas turi gy-
ventojų“

Ir „Lidl‘ą“, ir „Maximą“, 
ir „Aldi"...

Rita KRIPAITIENĖ, 
Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo vadovė, apie 
parduotuvę Ažupiečių kvar-
tale: 

„Taigi, pastatys „Lidl‘ą“, ir 
turės“.

Buvo priešlaikinis 
gimdymas, laukia 
amputacija

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono ligoninės direktorius, 
apie ligoninės pertvarką: 

„Gal nesikartos tokie jau 
buvę dalykai, kai 2017 metais, 
baigiantis darbo dienai, pasi-
kviečia meras ir administraci-
jos direktorius, dabar jie abu 
yra Tarybos nariai, ir pasako, 
kad per naktį reikia parengti 
Akušerijos skyriaus uždarymo 
projektą.“
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rievės

Bronis Ropė. Vystysime sostinę Anykščių 
ir likusios Lietuvos sąskaita?
Paimti iš „biednesnio“ ir atiduoti turtingesniam. Štai 

tokia logika vadovaujasi valdantieji, formuodami regi-
onų politiką. Ar pritariate tokiai logikai? Aš nepritariu. 
Pirmiausia prisiminkime, kad Lietuvoje skurdas labiau 
paplitęs nei vidutiniškai Europoje. Mes turime ilgalaikes 
socialines ir ekonomines problemas, nuo kurių labiausiai 
kenčia regionuose gyvenantys žmonės, o socialinės ir regi-
oninės politikos priemonės kol kas yra nepakankamos. 

Kaip matome iš pastarųjų metų 
sprendimų, kai kurios priemonės 
ne tik kad nepadeda, bet tas pro-
blemas gali dar labiau pagilinti. 
Kalbu apie Lietuvos Vyriausybės 
pasiūlymą dalį ES sanglaudos 
projektų finansavimo nukreipti 
į Sostinės regioną kitų Lietuvos 
regionų sąskaita.

Kiekviena valstybė narė gau-
na ES sanglaudos paramą pagal 
savo išsivystymo lygį, kuris yra 
skaičiuojamas pagal tam tikrus 
ekonominius ir socialinius rodi-
klius. Mažiau išsivysčiusios ša-
lys (ar jų regionai) gauna didesnį 

finansavimą, o labiau išsivysčiu-
sios – mažesnį. Tai yra logiška, 
nes toks ir yra sanglaudos tikslas 
– mažinti netolygumus Europos 
Sąjungoje, kad visur pragyveni-
mo lygis būtų panašus.  

Lietuva, kaip vienas regionas, 
yra laikoma pakankamai turtinga 
šalimi, kuriai ES parama jau būtų 
mažinama. Tačiau radau galimy-
bę Lietuvai ES paramą gauti kaip 
dviem regionams ir su Lietuvos 
socialiniais partneriais penkerių 
metų intensyvaus darbo dėka 
pasiekėme, kad ES institucijos 
pritartų ES finansinės paramos 

skirstymui dviem NUTS2 dydžio 
Lietuvos regionams. Mūsų šalyje 
NUTS 2 lygmenį atitinka Sostinės 
regionas (Vilnius ir dalis aplink jį) 
bei  Vidurio ir Vakarų regionas, 
t. y., – visa likusi Lietuva. Tokiu 
būdu mes Vidurio ir Vakarų Lie-
tuvos regionui išsaugojome mak-
simalią ES Sanglaudos paramą 
ir laimėjome Lietuvai papildomą 
milijardą eurų. 

Tačiau dabartiniai valdantieji 
kėsinasi į mažiau ekonomiškai 
pažengusiam Vidurio ir Vakarų 
Lietuvos regionui skirtus ES pi-
nigus. Socialinis ir ekonominis 
netolygumas tarp šių regionų yra 
didžiulis – nedarbo, vidutinio at-
lyginimo skirtumai, lyginant su 
sostine, yra daugiau nei akivaiz-
dūs. Man sunku suprasti, ką gal-
voja politikai, viešai pranešdami 
Lietuvos žmonėms, savo pačių 
rinkėjams, kad atokesniems re-
gionams skirtas ES investicijas 
nukreips į Sostinės regioną, kur 
ir taip pragyvenimo lygis beveik 
dvigubai aukštesnis (BVP pagal 
perkamąją galią yra 117 proc. ES 
vidurkio).  O likusiai Lietuvos 
daliai – Vidurio ir Vakarų Lietu-
vos regionui (pragyvenimo lygis 
regione tik 65 proc. ES vidurkio) 
padalys tai, kas liks po Sostinės. 
Akivaizdu, kad sanglaudos para-
ma savo tikslo nepasieks, o ato-
trūkis tarp sostinės ir kitų rajonų 
toliau augs. Todėl jau kreipiausi į 
Europos Komisiją, atkreipdamas 
dėmesį į šiuos milžiniškus skirtu-
mus tarp regionų.

Vyriausybė dėl pasiūlymo per-
skirstyti ES Sanglaudos lėšas ne-
sitarė su visuomene ir nėra viešai 
pateikusi tokį pasiūlymą pagrin-
džiančių argumentų. Galbūt tai ir 
norima pasakyti Vilniaus rinkė-
jams – mes atimsime iš sunkiau 
besiverčiančių, nes norime duoti 
daugiau paspirtukų, elektromobi-
lių, start‘upų,  green hub‘ų, skai-
tmeninių inovacijų centrų ir pan. 
labiau pasiturintiems? Nuoširdžiai 
linkiu Vilniui ir toliau vystytis, ne-
nusileisti kitoms modernioms Eu-
ropos sostinėms, pritraukti daug 
investicijų, realizuoti daug verž-
lių, žalių idėjų, pirmiausia – iškas-
tinį kurą šilumos ūkyje pakeisti 
pigesniais ir švaresniais atsinauji-
nančiais vietiniais ištekliais.

Bet šis tikslas niekaip nepatei-
sina pasirinktų priemonių. Net ir 
Vilniaus gyventojai suvokia, kad 
Lietuvos vystymasis nėra įmano-
mas, jeigu didinsime šalies soci-
alinę ir ekonominę atskirtį, jei di-
dinsime ir taip jau vieną didžiausių 
ES skurdą. Nebus gerai Vilniaus 
jaunimui, kai jų tėvai kaime ar, 
pvz., į Anykščius po mokslų su-
grįžę broliai su seserimis nebetu-
rės galimybės ten gyventi ir bus 
priversti rinktis migracijos kelią.

Socialinė ir ekonominė nely-
gybė nėra tik gyventojų pajamų 
trūkumas. Tai yra skirtingos ga-
limybės vaikams pasiekti moky-
klas, normaliai mokytis, visiems 
žmonėms gauti kokybiškas me-
dicinos ir kitas paslaugas, turėti 
išvystytą visuomeninį transportą, 
gyventi komfortiškoje ir švarioje 
aplinkoje, kur išvystyta įvairi inf-
rastruktūra ir t. t.. Tai visa paletė 

dalykų, kuriems yra skiriama 
ES sanglaudos parama tam, kad 
tos galimybės būtų panašios tiek 
Vilniuje, tiek Skuode, Vilkaviš-
kyje, Tauragėje, Anykščių ar bet 
kuriame kitame rajone.

Niekas nenori būti antrarū-
šiais. Visi Lietuvos gyventojai 
nori turėti vienodas galimybes 
tame krašte, kuriame gyvena. 
Todėl aktyvūs Lietuvos žmonės 
Europos Parlamentui ir Europos 
Komisijai pateikė peticiją, kuria 
raginama užkirsti kelią Vidurio 
ir Vakarų Lietuvos regiono gy-
ventojus diskriminuojančiam 
lėšų perkėlimui.

Palaikau peticiją inicijavusių 
Lietuvos gyventojų poziciją ir 
visomis išgalėmis prisidėsiu, 
kad Europos Komisija petici-
jos reikalavimus ir juos pagrin-
džiančius argumentus išgirstų. 
Primenu elementarią logiką – ES 
sanglaudos politika bei finansinė 
parama yra skirta tolygesniam 
visų regionų vystymuisi, t. y., 
kad visuose regionuose, lygiai 
kaip ir sostinėje, būtų panašus 
žmonių pragyvenimo lygis, kad 
visur socialine ir ekonomine 
prasme būtų vienodai gera gy-
venti. Kviečiu apie tai garsiai 
kalbėti visus Lietuvos gyvento-
jus, priminti savo krašte išrink-
tiems politikams, kad žmonės ne 
tik sostinėje gyvena ir kad likusi 
Lietuva nėra antrarūšė.

Užsak. Nr. 143

Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

Sigita PIVORIENĖ

Esu nelaiminga moteris. Tuoj 
visas pasaulis (beveik) nušvis 
širdelėmis ir romantiškais įsi-
mylėjėlių bučiniais, o manęs  šią 
– Meilės – dieną vyras niekada 
nesveikina. Aš jo – taip pat. Ne 
rožių žiedlapiai mus supa, o trys 
mažamečiai vaikai… Argi gali 
būti romantiškiau?

„O jūs ar švenčiate Valentino 
dieną?“, – tuoj televizijos ekra-
nuose kolegos žurnalistai klaus 
praeivių. Vieni juoksis, kad tai – 
tik jaunimo šventė, kiti piktinsis, 
tvirtindami, kad ne, jokiais 
būdais jokių įvežtinių švenčių 
nešvenčiantys, na o tretieji su 
malonumu pasidalys romantiš-
ko vakaro planais. Juolab kad 

kasmet įsimylėjėliams siūloma 
vis daugiau pramogų, internetas 
„lūžta“ nuo patarimų, kokia gi 
dovana geriausia Jai ir kokia – 
jam, o virtualios parduotuvės iš 
mylimąjį nustebinti trokštančių 
tautiečių, tikėtina, nemenkai 
papildo savo sąskaitas. 

Švęsti ar nešvęsti, bloga tokia 
šventė ar gera, turbūt kiekvieno 
asmeninis reikalas. Bet apie 
Šv. Valentino dienos šventimą 
diskutuojama turbūt nuo tada, 
kai šią dieną minėti nuspren-
dėme ir Tėvynėje. kaip yra 
besipiktinančių Helovynu (nes 
juk turime lietuviškas Vėlines), 
taip ir su įsimylėjėlių diena. juk 
turime Mildą, lietuvišką meilės 
deivę, kurios diena minima visai 
ne vasario 14, o gegužės 13-ąją. 
Ar žinojote tai? 

Apskritai šių įvežtinių švenčių 
didžiausia bėda, manyčiau, jų 
data. Helovynas labai negražiai 
bando pagrobti Visų šventųjų 
dieną, o Valentinas, yra teigian-
čių, užgožia lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną, kurią švenčia-
me praėjus vos porai dienų po 
Meilės dienos paminėjimo. kai 
kurie patriotai neslepia apmau-
do, kad vasario mėnesį parduo-

tuvių lentynose nugula kur kas 
daugiau meilės, o ne lietuvos 
valstybės simbolių.

Valentino diena pas mus 
pradėta minėti visai neseniai, 
atgavus nepriklausomybę – t. y., 
kiek daugiau nei prieš trisde-
šimt metų. Atvirkščiai nei kitose 
šalyse. Pavyzdžiui, Anglijoje ši 
šventė pradėta minėti dar XVIII 
amžiuje.  Amerikoje atvirukus 
su širdelėmis ar kupidonu 
masiškai spausdinti pradėjo 
1847 metais, o apskritai ši 
šventė švenčiama jau apie 1500 
metų! Šventasis Valentinas iš 
pradžių buvo visai ne šventasis 
– tai Romos vyskupas, gyvenęs 
antrame amžiuje ir nepaklusęs 
imperatoriaus Klaudijaus II 
įsakymui netuokti porų (im-
peratorius tokiu būdu tikėjosi 
surinkti kuo daugiau vyrų ginti 
imperiją). Sužinojęs apie vysku-
po nepaklusnumą, imperatorius 
nuteisė jį myriop, o po kiek laiko 
Valentinas buvo paskelbtas 
šventuoju bei jo mirties data – 
vasario 14-oji – pradėta minėti 
kaip įsimylėjėlių diena. Gal ir 
gražus būdas taip švęsti mirties 
metines… 

Taigi, Šv. Valentino dieną 

ir mes minėdavom mokykloje 
maždaug prieš dvidešimt metų 
– puikiai pamenu, kaip grįžda-
vome namo apsiklijavę širdu-
tėmis. O jei dar gauni laiškelį 
nuo slapto gerbėjo!.. Ta diena 
buvo kaip žaidimas, bet jos 
laukdavom, prašydavom tėvų tų 
keliasdešimties centų ir bėg-
davom į „kooperatyvą“ pirkti 
širdelės formos lipdukų, kuriuos 
klijuodavom vieni kitiems ant 
veido ir drabužių, jais taip pat 
puošdavom ir mokytojus. Mums, 
paaugliams, ta diena buvo ir 
puiki proga prisipažinti kritu-
siam į akį berniukui/mergaitei 
apie savo jausmus.

Kokia Šv. Valentino diena 
yra šiandien? Mano subjekty-
via nuomone, ši šventė, kaip ir 
dauguma kitų, tapo puikiu vers-
lininkų taikiniu. Nuo paprasto 
prekybcentrio iki erotinių prekių 
parduotuvės. likus savaitei, 
o gal – ir dviem iki Meilės 
dienos, pasipila patys įvairiausi 
pasiūlymai: nuo smulkmenėlių 
iki bilieto į Paryžių. Panašiai 
kaip per kalėdinį dovanų bumą, 
kyla klausimas – kas svarbiau? 
Ar parodyti mylimam žmogui 
dėmesį, palepinant jį savo ruoš-

ta vakariene, ar įrodyti meilę 
nuperkant kelionę, žiedą su 
deimantu (ar, kaip neseniai teko 
skaityti, kepsninę), sukrapščius 
paskutinius sunkiai uždirb-
tus centus. Galime teigti, kad 
reklama mūsų neveikia, bet, ko 
gero, tai nebūtų visiška tiesa. jei 
prieš penkiolika metų mylimajai 
pirkote šampano ir gėlių, tai 
šiandien, ko gero, dovanos vertė 
bus gerokai išaugusi. Nes juk 
Marytės vyras tai kuponą į SPA 
nupirko, o man – tik šampa-
nas…  

kaip bebūtų, kokia toji šventė 
bebūtų – įvežtinė ar sava – 
manau, kiekvienas turi teisę nu-
spręsti, ar ją švęsti, kaip švęsti, 
ar visai nešvęsti. juolab kad tos 
šventės, kaip matome, visame 
pasaulyje maišosi, globalėja 
lygiai taip pat, kaip ir mes patys. 
Nematau nieko bloga, kad yra 
suteikta oficiali proga palepinti 
mylimą žmogų dėmesiu ar kokia 
dovanėle. Na, o aš į šią šventę 
žiūriu kaip į žaidimą, progą 
įsimylėjėliams nustebinti vienas 
kitą, pakvailioti mokyklose ar 
net universitetuose.Kaip ten be-
būtų, meilė – dalykas rimtas, tad 
mylėkim vieni kitus kasdien!
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Toliau politikė teigia, kad to-
kie kambariai „padeda mažinti 
apsvaigusių žmonių gatvėse, 
veikia kaip ŽIV ir hepatito C 
prevencija, mirčių nuo perdo-
zavimo prevencija, viešosios 
tvarkos pažeidimų (injekcijų 
darymosi „ne vietoje“, palikti 
švirkštai ir kt. įrankiai ir pan.) 
prevencija, komplikacijų ir 
brangių operacijų prevencija. 
Padeda palaikyti viešąją tvar-
ką ir svarbiausia – užmegzti 
kontaktą su vartojančiais žmo-
nėmis, pelnyti pasitikėjimą ir 
nuosekliai kalbinti juos gydy-
tis. Ar reikalinga visa tai Lie-
tuvoje? Injekcinis vartojimas 
Rytų Europos šalyse yra labiau 
paplitęs nei kur kitur Europoje, 
esame tarp daugiausia mirčių 
nuo perdozavimo ir naujų ŽIV 
atvejų fiksuojančių šalių, he-
patitu C užsikrečia beveik visi 
injekcinius narkotikus varto-
jantys žmonės, todėl turėjome 
būti TARP PIRMŲJŲ, o ne vė-
luoti ištisus 35 metus! Na bet, 
geriau vėliau nei niekada, kaip 
sakoma“.

Reikia paminėti, kad Lietuvo-
je, BNS tarnybos duomenimis, 
daugiau kaip dešimtyje miestų 
ir taip veikia žemo slenksčio 
paslaugų kabinetai, į kuriuos 
gali kreiptis visi švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojai. Viena pa-
grindinių čia teikiamų paslaugų 
yra švirkštų ir adatų išdavimas, 
siekiant kontroliuoti per kraują 
perduodamų ligų, tokių kaip 
ŽIV, virusinių hepatitų, pliti-
mą.

Tai nėra narkotikų 
legalizavimas

Kita vertus, portale lrt.lt 
Sveikatos apsaugos ministro 
patarėja Simona Bieliūnė situ-

aciją bandė kiek pateisinti bei 
nuraminti visuomenėje kilusį 
nepasitenkinimą. 

„Man atrodo, kad šiuo metu 
yra daugiau politikavimas ir 
žmonių klaidinimas, nes kol kas 
nei tokio kambario koncepto, 
nei detalių, nei komandos, kuri 
turėtų dirbti, dar nėra aprašyta“, 
– pirmadienį žurnalistams sakė 
S. Bieliūnė.

„Tai nėra skirta visai populia-
cijai, mes nekalbame apie jokį 
legalizavimą, tai yra išimtinai 
probleminių vartotojų ir žemo 
slenksčio paslaugų kontekste“, 
– pridūrė ji“, rašoma lrt.lt.

Beviltiško narkomano 
neišgydysi

Anykščių rajono Psichikos 
sveikatos centro vadovas Au-
dronis Gustas, išgirdęs šią in-
formaciją, buvo kategoriškas: 
„Aš, kaip senas gydytojas ir 
daug patirties turintis, galvoju 
kitaip negu valdžia. Nepritar-
čiau. Griežtai. Pagrindiniai nar-
kotikai, kuriuos visuomenėje 
vartoja – marihuana. Tokius 
vartojantys į tuos kambarius 
neis, eis „rimtus“ vartojantys. 
Tai bus legalus narkotikų varto-
jimas, ne užkardymas“. 

A. Gustas taip pat teigė neįsi-
vaizduojantis, kaip tokie kam-
bariai veiktų, kokia būtų prižiū-
rinčio gydytojo funkcija. 

„Pavyzdys: ateina pas gydy-
toją žmogus, turintis proble-
mų su narkotikų vartojimu, ir 
sako: „Daktare, nukreipk mane 
į kabinetą, kad aš galėčiau su-
sileist“. O ką aš žinau, ką jis 
nori susileist? Jei jis tam kabi-
nete numirs? Sako, kad ten juos 
kalbins mesti vartoti, bet čia be-
viltiška…, – savo nuomone da-
lijosi gydytojas, – to beviltiško 
narkomano nebeišgydysi. Čia 
kaip ir su alkoholizmu – kur 

jiems jau jokie vaistai, jokios 
psichologinės pagalbos nebe-
padeda. Jiems ta medžiaga yra 
reikalinga, nes organizmas pri-
pratęs, ir, negavę tos medžia-
gos, vartojantys žmonės labai 
blogai jaučiasi“. 

A. Gustas toliau dėstė, kad, 
atėjęs į narkotikų vartojimo 
kambarį, narkomanas gaus ne 
medicininę pagalbą, o pagalbą, 
kad toliau vartotų. 

„Čia ne gydymas ir ne pro-
filaktika. Įsivaizduokit vakarė-
lius – daug kas parūko tos ma-
rihuanos. Ir nieko. Bet čia eina 
kalba apie tuos rimtus ligonius. 
Reikia suprasti, kad tai ligo-
niai, jiems reikia pagalbos, kad 
jie išgytų, kad gydytojas juos 
nukreiptų gydymui. O ne atei-
ti į kabinetą ir susileisti dozę, 
– piktinosi psichiatras, – aš 
daug metų dirbu ir galiu pasa-
kyti, kad ta kova yra beviltiška. 
Čia, Anykščiuose, turėjau kelis 
pacientus. Pensijos nė vienas 
nesulaukė. Manau, kad kol kas 
Lietuvoj tik draudimais ir bau-
dom galima kažką pasiekti. Esu 
ir prieš tą įstatymą, kad legali-
zuotų mažą „žolės“ kiekį. Tai – 
nesąmonė“.

A. Gusto nuomone, narko-
tikų vartojimo kambariai yra 
nereikalingi ne vien dėl to, kad 
narkomanai ten galėtų legaliai 
leistis psichotropines medžia-
gas, bet ir dėl to, kad jie papras-
čiausiai nebūtų populiarūs.

„Kurs tarnybas, samdys žmo-
nes, o jei ten ateis, tai vienas 
kitas. Ir tai – dideliuose mies-
tuose. Anykščiuose tikrai nė 
vienas neateitų. Kiek aš dirbu, 
jau kokie penkeri metai, nė vie-
nas ir į mane nesikreipė. Nar-
komanų pas mus yra, bet dėl to 
tikrai neverta steigti kažkokius 
kabinetus. Pagalbą, kas nori, ti-
krai susiras. Dabar tam yra pui-
kios sąlygos. Pagalba išeina iš 
to paties žmogaus. Jei jis nori, 
pagalba yra visada. Visada“, – 
tikino gydytojas psichiatras. 

Liberalumas – tai ne 
narkotikų vartojimas

A. Gustas stebėjosi, kad šiuo 
metu apskritai visas pasaulis 
tarsi išprotėjęs: „Liberalumas 
pasireiškia ne taip. Jei libera-
lu, tai reikia gerti nuo aštuo-
niolikos? Jaunimas geria ir 
penkiolikos, ir šešiolikos. Tai 
legalizuokime jiems svaigalus? 
Kažkokie draudimai turi būti“. 

Gydytojas taip pat teigė ap-
lankęs ne vieną šalį, kurioje 
narkotikai yra legalizuoti. Ir 
tai A. Gustui anaiptol neatrodė 
patrauklu. „Kai buvau Olandi-

Anykščių rajono savival-
dybės meras Sigutis Obele-
vičius saugiems narkotikų 
vartojimo kambariams jokiu 
būdų nepritartų.

Narkotikų vartojimo kambariai: 
prevencija ar legalizavimas?

joj, mačiau kavinėse stiklinėm 
akim sėdinčių. Tai yra baisu. 
Ten net yra saugūs autobusai, 
kuriuose jie keičiasi švirkš-
tus… Teko būti ir Pietų Ameri-
koje, ten narkotikai legalizuoti, 
gali kramtyt, vartoti, ką nori. 
Bet pabandyk prasivežti kažkur 
kitur. Tai tie patys, pas kuriuos 
legalizuota, „supakuos“ tave ir 
iš karto – į kalėjimą. Kas tinka 
vienoms valstybėms, nebūtinai 
tinka kitoms. Manau, daug ką 
mūsiškiai ima iš olandų. Bet tie 
dalykai – ne Lietuvai“, – dėstė 
A. Gustas.  

Paklaustas, ką mano apie 
žemo slenksčio paslaugų ka-
binetus, kuriuose narkomanai 
gali gauti sterilių švirkštų ir 
adatų, A. Gustas sakė: „Šiuos 
kabinetus šiek tiek pateisinu, 
bet irgi tai – ne Lietuvos są-
lygoms. Narkomanas kokiam 
tabore pasiima narkotikų ir iš 
karto duriasi. Jis tikrai neieško 
kažkokių kambarių“. 

Demokratijos iškrypimai

Rajono meras Sigutis Obe-
levičius, paklaustas, ar pritartų 
narkotikų vartojimo kambarių 
steigimui, nustebo: „Pirmą kar-
tą apie tai girdžiu. Kažkaip man 
tai neaktualu – narkotikais ne-
sidomiu, nesu bandęs ir nežadu 
pabandyti – esu jau per senas. 

Tikrai nemanau, kad tokie 
projektai „praeis“, jie nesu-
rinks reikiamo balsų kiekio, 
– kalbėjo rajono vadovas bei 
pridūrė: narkomanai numirš-
ta ir be kambario. Sakyčiau, 
tai – demokratijos iškrypimai. 
Jei tai būtų iš tiesų prevencinis 
darbas, tuomet – gal. Bet jei tai 
tik tam, kad žmogus susileistų 
dozę… Tai tas pats, kas alkoho-
likui duoti butelį ir įkalbinėti, 
kad negertų. Jis paims ir sudau-
žys tą butelį? Nemanau“.

Nereikia bijoti 

Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Lina Pagalienė sakė, 
kad su šiuo projektu išsamiai 

nėra susipažinusi, todėl, ko-
mentuodama rengiamą projek-
tą, buvo ne tokia kategoriška.

„Kiek žinau, tvarka dar nėra 
parengta. Tikslios, konkrečios 
informacijos nėra, todėl norisi 
ją išnagrinėti atsakingai. Fak-
tas, kad tema yra jautri, bet 
reikia visų pusių poreikius iš-
nagrinėti. Lyg ir kalbama apie 
tą žemo slenksčio paslaugą, bet 
kaip ji būtų realiai vykdoma, aš 
neįsivaizduoju. O toks speku-
liavimas, kai girdžiu viešojoj 
erdvėj, kad kažkas tą narko-
maną prižiūrės, kažkas prie jo 
stovės… Visada noriu maty-
ti konkretų veiksmų planą ir 
aiškų matymą, strategiją: kam 
tai skirta, kokie veiksmai bus. 
Tuomet galima galvoti, ar ta 
paslauga yra reikalinga, ar ne. 
Kol kas informacijos mažai, ji 
dviprasmiška, sunku atsakyti 
tiesiai „taip“ ar „ne“, – kalbėjo 
L. Pagalienė. 

Visuomenės sveikatos biuro 
direktorės nuomone, jei narko-
tikų vartojimo kambariai būtų 
išskirtinai tik probleminiams 
žmonėms, galbūt jų nereiktų bi-
joti: „Nereikia gąsdintis dėl tos 
pagalbos išskirtinai kažkokiai 
žmonių grupei. Ir dabar ta pa-
galba yra teikiama: pavyzdžiui, 
išduodami švirkštai pasikeisti. 
Nėra taip, kad pagalbos visai 
nebūtų, bet apie šią specifinę 
grupę žmonės nėra informuoti, 
dėl to ir baimės daug“.

Paklausta, ar pritartų ir ki-
tam projektui, kuomet siūloma 
dekriminalizuoti mažo kiekio 
narkotinių medžiagų laiky-
mą, L. Pagalienė buvo griežta: 
„Kalbant apie narkotikų legali-
zavimą, tai tikrai esu prieš. Bet 
kokių, griežtai. Tokią politiką 
pas mus diegti nėra sėkmės 
variantas. Gyvename dabar 
pakankamai liberaliai, bet tam 
tikri dalykai negali būti toleruo-
jami ir dėl šių dalykų negalim 
užsimerkti ir jiems uždegti ža-
lią šviesą. Atsakingi specialistai 
tam ir yra atsakingi specialistai, 
kad matytų problemos esmę, 
jos dydį ir mokėtų laiku sustab-
dyti, uždegti tą raudoną šviesą 
tam tikriems dalykams. Dėl po-
litinių ar kitų tam tikrų sume-
timų negalim būti tolerantiški 
viskam. Kai kuriais atvejais, 
manau, ta tolerancija ir dabar 
yra per toli nuėjusi“, – kalbėjo 
visuomenės sveikatos biuro di-
rektorė Lina Pagalienė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Lina Paga-
lienė teigia, kad nereikia 
baimintis dėl pagalbos. 

užjaučia

Atėjau... Pabuvau... Išeinu...
Neraudokit, nesiskaudinkit širdies...
Išėjau... Nebešauk... Nepareisiu...
Ir į tolį tik paukštis pavargęs lydės...

Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą KATUOKą ir jo šeimos 
narius, tėveliui mirus.

 
Anykščių vadovų klubas 
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

šiupinysIškilmingas manosios esybės 
įžengimas į „RIO“

Nežinau, ar laikraščiai 
apie tai ką nors rašys, ar 
ne- visai nesvarbu, bet šian-
dien, po labai ilgos pertrau-
kos, įvyko mano iškilmingas 
įžengimas į Panevėžio pre-
kybos centrą „RIO“. kai iš-
lipau iš mašinos, baisingai 
pradėjo snigti. Palaikiau tai 
palaimos ženklu iš dangaus 
ir todėl persižegnojau, taip 

išgąsdinęs kažkokią mer-
giotę, kuri, matyt, mane 
palaikė sektantu - maniaku. 
Panaikinus „galimybių pa-
sus“, pasijutau tarsi išleis-
tas iš gardo paršelis: taip 
norėjosi garsiai užkriuksėti 
iš to džiaugsmo. Bet susi-
laikiau... kiaulių ir taip 
lietuvoje užtenka. 

Prie centrinio įėjimo į 
prekybos 
centrą jau 
norėjau 
priklaupti 
ir pabu-
čiuoti 
žemę, 
tačiau ant 
manęs vos neužgriuvusi 
bendrapilietė sulaikė nuo 
tokio iškilmingo ir be galo 
dievobaimingo gesto.

Prekybos centre buvo 
stebėtinai mažai žmonių. 
Parduotuvės, rodos, visos 
tos pačios. Net ir „Aistra“ 
ta pati. Tik čia užeiti man 

negalima - nuodėmių pro-
vokacijos vieta. Užtenka jau 
ir  „kepyklėlės“ pagundų: 
neatsispyriau joms ir nu-
sipirkau kelis vegetariškus 
kibinus pietums. Buvo tikrai 
labai gardūs...

Prekybos centre dirba 
kelios mano mielos bičiulės. 
jas visas aplankiau. kalbė-
jomės, žinoma, apie ramų 

gyvenimą, ku-
rio visi labai 
laukiame. 

Kadangi 
šiandien dar ir 
mano var-
dadienis, tai 
nutariau ką 

nors pasidovanoti: atnauji-
nau savo telefono apsauginį 
dėkliuką, o ant telefono 
ekrano uždėjau naują ap-
sauginį stikliuką, kurį labai 
kruopščiai man pritvirtino 
dėkliukų ir kitų telefono rei-
kmenų konsultantė, su kuria 
dar smagiai pasikalbėjome, 

prisiminę, kaip vienas mano 
brangus žmogutis, turintis 
„galimybių pasą“, mano 
planšetei dėklą pirko. Pa-
sirodo, kad ta šauni panelė 
prisiminė tą faktą. likau 
dar labiau sužavėtas...

Nesu prekybos centrų 
maniakiškas lankytojas. 
Tačiau pasijusti, kad jau 
nebesu į getą uždarytas 
žmogus, buvo be galo miela. 
Ačiū partijai ir valdžiai už 
laisvę būti žmogumi! Už tai 
sukalbėjau beveik visą „ka-
runką“ į Šv. jurgį, kad nors 
šiek tiek mažiau liko blogio. 
O jo dar liko nemažai...
ką darysi? Reikia ir toliau 
per kančias į žvaigždes eiti. 
kito kelio nėra. 

Pala! Gal kokios „ko-
ronos“, kaip dovanėlės, 
tikiuosi, neparsivežiau 
vardadienio proga? Atrodo, 
kad ne. Nuojauta taip sako. 
O ji dar niekados manęs 
neapgavo.

„Tele2“ pasiūlymas televizijai „Go3“: 1 mėn. nemokamų 
filmų, serialų ir kitų pramogų be įsipareigojimų

Visos šeimos laisvalaikiui skirtą televiziją „Go3“ šiuo 
metu išbandyti galima visiškai nemokamai. „Tele2“ pa-
rengė išskirtinį pasiūlymą, kurio metu net 1 mėn. atrink-
tus populiariausius lietuviškus bei užsienio kino filmus, 
serialus, laidas, animaciją bei sporto transliacijas galėsite 
žiūrėti be papildomų mokesčių, būtent jums patogiu metu 
ir būdu.

Apie visus pasiūlymus ir 
skirtingus paketus daugiau 
sužinoti galima internetinėje 
svetainėje www.tele2.lt/tv.

Televizija, kuri 
prisitaiko prie žiūrovų

Naujos kartos televizija 
„Go3“ taip vadinama ne veltui 
– ji prisitaiko prie savo žiūro-
vų, o ne atvirkščiai. Ją galima 
žiūrėti, kur norite, kada norite 
bei savo pasirinkta kalba. Ir 
būtent tuo metu patogiausiu 
būdu: televizoriaus, telefono, 
kompiuterio ar planšetės ekra-
ne.

Ypač patogu tai, kad bet ku-
rią tiesioginės televizijos ka-
nalo laidą dar visą savaitę bus 
galima pažiūrėti tada, kada no-
risi jums. Taigi, archyvuotą tu-
rinį galėsite ne tik žiūrėti jums 
tinkamiausiu metu, bet dar ir 
praleisti reklamas jame.

Be to, turint „Go3“, pamirši-
te nesutarimus su artimaisiais, 
renkantis, ką žiūrėti. Vienu 
metu prie paskyros gali būti 
prijungti net 5 įrenginiai, o tuo 

pat metu skirtingą turinį žiūrėti 
galima net 2 ekranuose.

Yra, ką žiūrėti: nuo 
tradicinių TV kanalų 
iki išskirtinio turinio

O žiūrėti tikrai yra ką – 
„Go3“ yra didžiausia turinio 
biblioteka Baltijos šalyse. Čia 
rasite net 42 tradicinius tiesio-
ginės televizijos kanalus, spe-
cialų turinį vaikams bei doku-
mentiką. Sporto gerbėjams čia 
kasmet paruošiama daugiau 
nei 6000 val. įvairių varžybų 
transliacijų, o kur dar didesnė 
nei 74000 val. kino filmų ir se-
rialų biblioteka.

Atskirai verta paminėti 
„Go3“ televizijoje pasiekia-
mas pasaulines turinio paslau-
gas. Viena tokių – „Discove-
ry+“, kuri talpina 9 tiesioginės 
televizijos kanalus, daugiau 
nei 4000 val. originalių seria-
lų, laidų ir dokumentikos bi-
blioteką bei tiesiogines sporto 
transliacijas. Būtent per šią 
platformą „Go3“ žiūrovai gali 
tiesiogiai stebėti vieną iš svar-

biausių šio sezono renginių – 
2022 m. Pekino žiemos olimpi-
nes žaidynes.

Gero turinio mėgėjus nu-
džiugins ir „Go3“ naujiena – 
partnerystė su „Paramount+“. 
Šioje skiltyje galima rasti ne 
tik originalius šio prekių ženklo 
filmus bei serialus, bet ir juo-
kingąsias „Comedy Central“ 
komedijas.

Tuo tarpu vaikams skirtoje  
„Disney“ platformoje mažieji 
žiūrovai gali išvysti daugybę 
populiarių animacinių filmų, 
tokių kaip „Mikė Pūkuotukas“ 
ar „Troliai Mumiai ir žiemos 
pasaka“.

Išbandykite nemokamai 
ir be įsipareigojimų

Operatoriaus klientai, vieną 
kartą per 12 mėn. užsisakantys 
„Go3“ paslaugą, visą mėnesį 

„Televizija + filmai“ paketo 
turinį gali išbandyti visiškai 
nemokamai. Pasibaigus nemo-
kamam laikotarpiui, bus taiko-
ma standartinė paketo kaina. 
Paketo bet kada galima atsisa-
kyti „Tele2“ savitarnos svetai-
nėje arba paskambinus telefonu 
117.

Maža to, kaip tik dabar po-
puliariausius „Go3“ paketus 
įsigyti galima itin geromis są-
lygomis. Vienas tokių – paketas 
„Televizija + filmai“, kuriam 
šiuo metu taikoma 20 proc. 
nuolaida. Pasirašius 24 mėn. 
sutartį, jis dabar kainuoja tik 
7,99 Eur/mėn. (įprasta kaina – 
9,99 Eur/mėn.).

„Go3“ televizijos paketai 
veikia visuose išmaniuosiuose 
įrenginiuose. Tačiau mėgautis 
šia televizija galite ir bet kuria-
me kitame televizoriuje, turin-
čiame HDMI jungtį ir įsigijus 

televizijos priedėlį. „GO3“ te-
levizijos priedėlio kaina – nuo 
2,5 Eur/mėn.

Naujos kartos televiziją 
„Go3“ galite užsisakyti jums 
patogiausiu būdu: operato-
riaus salone, internetinėje sve-
tainėje www.tele2.lt, „Mano 
Tele2“ savitarnoje arba pa-
skambinus telefonu 117.

Išsirinkite sau 
tinkamiausią 
televizijos paketą

Nors įvairaus turinio tele-
vizijoje „Go3“ yra itin daug, 
tačiau užsisakyti galima įdo-
miausią būtent jums: tik fil-
mų, televizijos, sporto paketus 
arba jų derinius. Paketų kai-
nos, perkant iš operatoriaus 
„Tele2“ ir pasirašius 24 mėn. 
sutartį, prasideda vos nuo 7,99 
Eur/mėn.

Ypač patogu tai, kad visi in-
ternetinės televizijos paketai 
gali būti apmokėti bendra sąs-
kaita su kitomis operatoriaus 
paslaugomis – pavyzdžiui, 
kartu su mobiliojo ryšio ir 
„Tele2 Laisvo interneto“ įmo-
komis.

Daugiau apie pasiūlymus 
ir jų sąlygas sužinoti galima 
www.tele2.lt, „Tele2“ salo-
nuose arba paskambinus te-
lefonu 117. Nuolaidų laikas 
– ribotas.

Užsak. Nr. 142

...Ačiū partijai ir val-
džiai už laisvę būti žmo-
gumi! Už tai sukalbėjau 
beveik visą „karunką“ į 
Šv. Jurgį, kad nors šiek 
tiek mažiau liko blogio...

Koronavirusas. Nuo vasario 
4 iki vasario 10 dienos Anykščių 
rajone  fiksuoti 372 nauji užsikrė-
timo koronavirusu atvejai. Šiuo 
metu koronaviruso protrūkiai 
fiksuojami A. Vienuolio progim-
nazijoje, Kavarsko pagrindinėje 
mokykloje-daugiafunkciame 
centre, J. Biliūno gimnazijoje, 
A. Baranausko pagrindinėje 
mokykloje, Troškūnų K. Inčiū-
ros gimnazijoje, Svėdasų J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje, lop-
šeliuose-darželiuose„Žilvitis“, 
„Spindulėlis“, „Žiogelis“, Aukš-
taitijos profesinio rengimo cen-
tro Anykščių filiale ir Anykščių 
rajono šeimos ir vaiko gerovės 
centre.

Kortelės. Anykščius pasie-
kė Anykštėno kortelės. Vakar, 
penktadienį, jos buvo pradėtos 
platinti anykštėnams.  

Paukščiai. Anykščių regioni-
nio parko direkcija prie Švento-
sios užtvankų ties Anykščiais, 
ties Kavarsku ir prie Judinio 
upelio žiočių suskaičiavo 266 
žiemojančius vandens paukš-
čius, daugiausia didžiųjų ančių.
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pastabos paraštėse

juozas RATAUTAS,
anykštėnas

Nustok minti - nukrisi nuo 
dviračio. Gal neužsimuši ir 
net nesusižalosi, bet pavy-
ti šalia važiavusį, ko gero, 
nepavyks. Toks gyvenimas – 
nuolatinis judėjimas į priekį, 
nuolatinis tobulėjimas, nuo-
latinė vertybių konkurencija. 
kad upė teka, o gėlės žydi 
- gerai, tačiau to žmonėms 
nepakanka. Ir nepakanka 
deklaratyvių kalbų, vis naujų 
valdžios pažadų. Patirtis 
rodo, kad konkurencija 
atsiranda tik tada, kai ateina 
noras tapti Seimo nariu, meru 
ar tarybos nariu, o tapus jais 
- atsiveria tuštuma ir nuobo-
dybė. Žmonėms reikia darbo, 
reikia socialinių garantijų, 
reikia sąžiningai dirbančios ir 
jiems tarnaujančios valdžios. 
Sužavėti mane gražiais žo-
džiais sunkoka, nesu ir partijų 
įstatų ar programų žinovas, 
vis dėlto kasdieninėje politi-
kų retorikoje ne taip dažnai 

išgirstu kalbant apie žmogų. 
Greičiau atvirkščiai. Grėsmė 
Valstybės saugumui supranta-
ma kaip geležinkelio sąstatų 
dardėjimas per lietuvą ar 
piliečių ryžtas mitinguoti. 
Tik ar ne didesnė grėsmė yra 
prastėjantis žmogaus gyveni-
mas bei augantis gyventojų 
nepasitenkinimas? Ir ne vien 
dėl to, kad prekių ir paslaugų 
kainos auga, o euras pinga, 
bet dėl iškreipto, neadekva-
taus valdžios požiūrio.

Yra geras posakis: meilus 
veršis dvi karves žinda. Di-
delio meilumo iš politikų gal 
ir nereikia, tačiau daugiau 
išminties – nebūtų prošal. Na, 
ne amžiams tas lukašenka! 
Kam reikia tiek daug aukoti 
dėl kažkokio diktatoriaus. 
Priims naują konstituciją ir 
atsistatydins - pats pažadė-
jo. O kad ir iki kadencijos 
pabaigos sumanys pabūti, tai 
ką, neišgyvensime? Nesakau, 
panervins, bet pakentėti gali-
ma. Pasaulio lyderiams gera 
stebėti iš šalies, kaip pešamės 
su „batka“ ar Kinija, jie 
netgi patapšnoja Gabrieliui 
per petį, betgi mūsų žmo-
nės netenka darbo, pajamų, 
nyksta verslas. Ar tai nesvar-
bu? jeigu trąšų vežimas iš 
Baltarusijos į klaipėdos uostą 
kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui,  lydėkim kiekvieną 
sąstatą su drezina, stebėkim 
dronais, kad neiššoktų koks 

žalias žmogeliukas ar ne-
teisėtas migrantas. Tik kam 
žlugdyti verslą!? Gal ir ne-
blogas sumanymas pamokyti 
Baltarusiją ar kiniją demo-
kratijos, betgi reikia paskai-
čiuoti jėgas, resursus ir, galų 
gale, perspektyvą. Dvidešimt 
metų kartu su amerikiečiais 
diegėm demokratines vertybes 
Afganistane, žinom, kuo vis-
kas baigėsi. Ne taip paprasta, 
ne taip lengva! kita vertus, 
ar mūsų išrinktieji, didžiulių 
nuostolių kaina eksportuoda-
mi vertybes, nesulaužo duotos 
priesaikos, kurioje įrašyti 
žodžiai: „tarnauti lietuvos 
žmonių gerovei“?

Artėja viena šventė, po to 
- kita. kaip elgsis žmonės, su-
sirinkę į iškilmingą mitingą? 
Policija baubti draudžia. kita 
vertus, nei Policijos įstatyme, 
nei Administracinių nusižen-
gimų kodekse nėra parašyta, 
kokius žodžius ar garsus 
mitinge leidžiama skleisti, o 
kokių –ne. kokie iš jų laikomi 
normaliais , o kokie traktuo-
jami kaip viešosios tvarkos 
pažeidimas. Ar būtų pradėtos 
administracinės bylos, jei 
susirinkusieji tokiu pat tonu 
ir balso stiprumu šauktų: 
„valio“, „šaunuoliai“? 
Panašu, šalyje formuojasi 
nauja teismų praktika – atsa-
komybė už politinį triukšmą. 
Esame mokomi suprasti, jog į 
valstybinės reikšmės renginius 

turim ateiti tylūs, susikaupę, 
juodais drabužiais...  Primin-
siu, jog Sausio 13- osios mi-
tingas buvo teisėtas, leidimą 
jam išdavė Vilniaus miesto sa-
vivaldybė. Tad keistai atrodo 
Seimo nario jurgio Razmos 
kreipimasis į Policijos gene-
ralinį komisarą dėl „baubė-
jų“ veiksmų, nors niekas šiam 
pareigūnui, kaip ir prokurorui 
ar teisėjui, neturi teisės daryti 
įtakos. Policija turi vadovau-
tis tik įstatymu, o ne kažkieno 
politiniu poveikiu. Teisybės 
dėlei reikia pripažinti, jog 
mitinguotojų „baubimas“ 
nebuvo nukreiptas į Sausio 
13-osios aukas, kaip dažnai 
manipuliuoja kai kurie poli-
tikai. Stojo mirtina tyla, kai 
tylos minute buvo pagerbiami 
žuvusieji už laisvę, įdėmiai 
klausomasi Prezidento kalbos 
ir, tik Seimo pirmininkei stojus 
į tribūną, o vėliau Premjerei, 
- kilo baubimas, švilpimas ir 
rėkimas. Žmonės protestavo 
prieš valdžią – taip reikia ir 
vertinti. Tik labai gaila, kad, 
nors taip elgėsi tik vienetai 
iš minios, triukšmavo kalbą 
sakant vienuolei, „Bažnyčios 
kronikos“ platintojai. Vietoj 
didžios pagarbos ji nepelnytai 
sulaukė kai kurių mitinguoto-
jų patriukšmavimo. Neteisinu 
-  negražu ir gėdinga.

Tad ar turi teisę lietuvos 
žmonės mitinguoti, kitaip 
reikštis, galų gale „baubti“? 

Premjerė Ingrida Šimonytė 
pasakė panašiai taip : „Ir 
tai, kad jūs turite teisę mane 
nušvilpti, yra demokratijos 
pasiekimas“. Tai kodėl žmo-
nės persekiojami už veiksmus, 
kuriuos aukščiausias valdžios 
asmuo vertina kaip demokra-
tijos išraišką.

Pasikartosiu, jog nepasi-
tenkinimas kyla dėl valdžios 
sprendimų, o ne dėl chuliga-
niškų paskatų. Pirma daroma, 
o paskui galvojama apie pase-
kmes. Prieš šokant į vandenį, 
reikia išnagrinėti upės dugną, 
kitaip gali nusisukti sprandą. 
Taip ir atsitiko!  kaip turi re-
aguoti žmonės, jei, ekonomis-
tų teigimu, jau dabar Valstybė 
dėl santykių su kinija prara-
do milijardą eurų. O kiek jų 
bus kasmet, jei tie santykiai 
nebus sureguliuoti? O kokioj 
padėty atsidurs verslas, jame 
dirbantys žmonės?  Tad ar ne 
dėl šių aplinkybių atsiranda 
grėsmė gyventojų saugumui? 
Praeitos kadencijos ministras 
jaroslavas Narkevičius buvo 
opozicijos varomas lauk už 
neapmokėtą kotletą, o čia – 
milijardinės sumos... Tokių  
aplinkybių nei „krizele“, nei 
„jarunda“ nepavadinsi. Gal 
todėl vieni žmonės išeina 
„pabaubti“, o kiti susikrauna 
lagaminus ir migruoja į „Nor-
gę“ ar londoną. Valdžiai 
gerai - iš ten  nei baubimo, 
nei švilpimo neišgirsi. 

Iš „Norgės“ švilpimo neišgirsi

Mirė poeto Vytauto Mačernio mylimoji 
Bronė Vildžiūnaitė

Vasario 10 dieną, eidama 102-uosius metus, mirė iš Anykš-
čių rajono kilusi Bronė Vildžiūnaitė. Ji buvo poeto, klasiko 
Vytauto Mačernio sužadėtinė. Apie tai savo socialiniame 
tinkle pranešė rašytoja Aldona Ruseckaitė.

„Šiandieną, vasario 10 dieną, 
pas Vytautą Mačernį iškeliavo 
jo sužadėtinė Bronė Vildžiū-

naitė. Ji šios žemės keliais jau 
keliavo 102 - uosius metus. 
Apgailestaudavo, jog pakluso 

savo motinai ir netapo Vytauto 
žmona... Tesusitinka JIE Dan-
guje“, - „Facebook“-e parašė 
A.Ruseckaitė. 

„Vytautas Mačernis draugavo 
su Vilniaus universiteto studen-
te Brone Vildžiūnaite, buvo nu-
sprendę tuoktis, tačiau šeimos 
sukurti jiedviem nepavyko. 
Numatytą santuokos dieną tam 
pasipriešino Bronės mama: jau-
nikis neturtingas, poeto profesi-
ja negarantuoja saugios ateities, 
be to, – karas...

Kitą dieną abi grįžo į Anykš-
čius, tėviškę, kad ten pasislėp-
tų nuo karo audrų. Vytautas su 
Brone kurį laiką keitėsi laiš-
kais, bet pasimatyti jiems nebu-
vo lemta. Vėlų 1944-ųjų rudenį, 
grįžusi į studijas universitete, 
B. Vildžiūnaitė iš profesoriaus 
V. Mykolaičio-Putino sužinojo, 
kad Vytauto nebėra.

Kaip sako A. Ruseckaitė, ne-
panešiojęs svetimų batų, nesu-
prasi gyvenimo: „Graži buvo 
moteris. Ir neištekėjo, visą gy-
venimą ant jos stalo stovėjo V. 
Mačernio nuotrauka. Ji buvo 

kitokia, žemiška moteris, be di-
delių sentimentų ir aikčiojimų“, 
- rašo portalas lrt.lt  („Mirė Vy-
tauto Mačernio sužadėtinė Bro-
nė Vildžiūnaitė: ėjo 102-uosius 
metus“ ).

Trečiajame praėjusių metų 
žurnalo „Aukštaitiškas forma-
tas“ numeryje spausdinome 
A.Ruseckaitės pasakojimą apie 
B.Vildžiūnaitės ir V.Mačernio 
meilės istoriją („Mačernis kelis 
kartus siūlėsi aplankyti Bronę...“)

„V.Mačernis su Brone Vil-
džiūnaite artimiau susidrau-
gavo, kai abiejų specialybės 
buvo perkeltos į Vilnių - maž-
daug 1940-ųjų metų pabaigo-
je. Bronė, kaip ir jos pusseserė  
Emilija, pirmiausia pastebėjo 
gilias persmelkiančias Vytau-
to akis. Vėliau laiške poetas 
pajuokavo, kad jis merginos 
ilgai nepastebėjo, bet kai jau 
įsimylėjo, tai suprato, kad jie-
du vienas kitam skirti taip, kaip 
kiekvienam žmogui yra skirta 
mirtis... Su Brone norėjo kartu 
leisti laiką, kai išsiskirdavo, jos 
be galo ilgėdavosi, kartais net 

Studentai Bronė Vildžiūnaitė ir Vytautas Mačernis.
Nuotr. iš Aldonos RUSECkAITĖS asmeninio archyvo.

pats ant savęs pykdavo, jog per 
daug ją myli. Merginai patikėjo 
visas paslaptis. Pusseserė Emi-
lija prisiminimuose tarsi api-
bendrina: „Ir toks jau Vytautas 
vienas buvo. Jam kažkas tai iš 
namų buvo. Mama jo nelabai 
kažkaip mylėjo. Kad jam nė 
laiškų rašydavo, nieko iš namų. 
Vienas prieglobstis buvo Bro-
nė. Vienintelis pasikalbėjimas 
buvo, aptarimas buvo - viskas 
su Brone. Ateidavo vakare, 
jie abudu viską aptardavo...“ -  
„Aukštaitiškame formate“ rašė  
A.Ruseckaitė.   

V.Mačernis žuvo 1944 metų 
spalio 7-ąją.  Žemaičių Kal-
varijos pakraštyje, važiuojant 
vežimu, į poeto galvą pataikė 
atsitiktinė artilerijos sviedinio 
skeveldra. V.Mačerniui buvo 
vos 23-eji.

B.Vildžiūnaitė iki pensijos 
dirbo mokytoja Kaune. Sena-
tvėje persikėlė į Vilnių. Urna su 
velionės palaikais bus palaidota 
šeimos kape Kauno Petrašiūnų 
kapinėse.  

-ANYKŠTA 
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Vasario 10-ąją, ketvirtadienį, Utenos apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato (UVPK) viršininkas Vytautas Vaiš-
kūnas per „zoom“-ą pateikė 2021 metų komisariato veiklos 
ataskaitą. 

Atskirais momentais V.Vaiškūno ataskaitos klausėsi be-
veik šimtas žmonių. 

Pasitikėjimas policija auga

Ataskaitą  UVPK viršininkas 
pradėjo nuo geros žinios - gy-
ventojų pasitikėjimas policija 
auga, o Utenos regiono gy-
ventojų pasitikėjimas policija 
yra aukščiausias šalyje. Šalyje 
šis skaičius siekia 80 proc., o 
Utenos regione - 85 proc.. Pa-
lyginti su pernai metais, pasiti-
kėjimas policija Utenos regione 
išaugo net 15 proc. (nuo 70 iki 
85 proc.). O 98 proc. mūsų re-
giono gyventojų per apklausą 
atsakė, kad jaučiasi saugūs. 
„Kaip buvęs sportininkas, galiu 
pasakyti, jog išlaikyti rezultatus 
yra sunkiau nei juos pasiekti. 
Čia kaip olimpiniam čempionui 
vėl iškovoti medalį“, - kalbėjo 
V.Vaiškūnas.

Jis dėstė, kad pasitikėjimas 
policija auga, nes pareigūnai 
vykdo pagrindinius visuome-
nės jai keliamus uždavinius - 
daugiau policijos gatvėse; grei-
tesnis atvykimas į įvykio vietą; 
objektyvumas; pilietiškumas. 

Covid-as koregavo skaičius

2021 metais UVPK registravo 
per 36 tūkst. įvykių. Šis skaičius 
gerokai didesnis nei buvo anks-
tesniu penkerių metų laikotar-
piu. Tačiau, pasak V.Vaiškūno, 
pranešimų skaičiaus augimą 
lėmė karantinas, nes per ka-
rantiną atsirado naujas galimų 
pažeidimų tipas - izoliacijos ar 
kitų karantino reikalavimų ne-
silaikymas. 

Pusė pernai metais gautų pra-
nešimų priskiriami kategorijai 

„kiti pranešimai“. Sprendžiant 
pagal V.Vaiškūno intonaciją, 
galima daryti prielaidą, jog šie 
gyventojų pranešimai nebuvo 
reikšmingi. Jis juos vadino „pi-
lietiškomis, socialinėmis pas-
laugomis“, kurias gyventojams 
teikė policija.  

Pernai UVPK registravo 1623 
nusikalstamas veikas, arba 118 
mažiau nei 2020 metais. Komi-
saras aiškino, jog ir šiems skai-
čiams įtaką darė karantinas – 
tam tikrą laiką buvo ribojamas 
judėjimas tarp savivaldybių, 
policija dažniau tikrino auto-
mobilius ir pan.. „Baigia išnyk-
ti rudimentiniai nusikaltimai 
- gyvulių vagystės, tarnsporto 
priemonių vagystės, vagystės 
iš butų, plėšimai kaimo vieto-
vėse“, - sakė UVPK viršininkas 
V.Vaiškūnas.       

Mažėja sunkių nusikaltimų

Pernai UVPK registravo 84 
sunkius nusikaltimus (2020 m. 
- 95), iš jų beveik visi (net 78 ) 
buvo ištirti. 

Komisariato viršininko pa-
teiktų sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų Top 5 Utenos aps-
krityje 2021 metais: neteisėtas 
disponavimas narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis 
(12 nusikaltimų),  seksualinis 
prievartavimas (6), sunkus svei-
katos sutrikdymas, išžaginimas 
ir sukčiavimas (po 4). UVPK 
viršininkas džiaugėsi, jog 2021 
metais apskrityje registruoti tik 
trys nužudymai. Visi nužudy-
mai buvę buitiniai. V.Vaiškūnas 
sakė atsimenąs ir tokius laikus, 

kai Utenos apskrityje buvo re-
gistruota 16 nužudymų per me-
tus.

Pernai registruoti 478 smurto 
artimoje aplinkoje atvejai (2020 
m. - 537 atvejai). O Utenos aps-
krities nusikalstamų veikų Top 
5 viršūnėje  -  fizinio skausmo 
sukėlimas ir nežymus sveika-
tos sutrikdymas (611 atvejų). 
Toliau sąraše - vagystės (305), 
transporto priemonių vairavi-
mas neblaiviam (260), turto su-
naikinimas ar sugadinimas (91) 
ir sukčiavimas (59). 

Skaičiuojant tik nepilname-
čių padarytas nusikalstamas 
veikas, net 61 proc. (22 atve-
jai) nusikalstamų veikų yra 
fizinio skausmo sukėlimas. 
V.Vaiškūnas dėstė, kad smur-
taujantys jaunuoliai  dažnai 
perima šeimos tradicijas.  „Au-
giname smurtautojų kartą“, - 
apibendrino pareigūnas.   

Avarijose žuvo 10 žmonių

UVPK 2021 registravo  per 
17 tūkst. administracinių nusi-
žengimų, o 2020 metais buvo 
registruota 23,6 tūkst. adminis-
tracinių nusižengimų. Tačiau, 
pasak V.Vaiškūno, didelę įtaką 
šio skaičiaus mažėjimui turėjo 
tai, jog stacionarių greičio ma-
tuoklių administravimą perėmė 
Lietuvos kelių policija. 

Pernai Utenos regione poli-
cijos pareigūnams įkliuvo 267 
girti vairuotojai. UVPK konfis-
kavo 115 transporto priemonių. 
2021 metais regione registruoti 
104 įskaitiniai eismo įvykiai 
arba, kitaip tariant, tiek buvo 
avarijų, kuriose sužaloti žmo-
nės. „Per tyčinius nusikaltimus 
2021 metais Utenos apskrityje 
yra ženkliai mažiau sužalotų 
žmonių nei per netyčinius nusi-
kaltimus arba pažeidimus.  Ne-
galime mes leisti, visi, kas gir-
dite - visuomenė, Seimo nariai, 
savivaldos vadovai, - kad mūsų 
apskrityje būtų žalojami žmo-
nės. Baisus avarijose žuvusių 
skaičius. Nužudymų turime tik 
3, o žuvusių per eismo įvykius 
skaičius yra žymiai didesnis. 
Net tris kartus. Galime pasaky-
ti, kad tai netyčinis nusikaltimas 
ir tuo klausimą pabaigt? Ne. 
Turime kelti klausimą, kokios 
priežastys tai lemia, ir priimti 
sprendimus. Vairavimo kul-
tūra, girti prie vairo ir, trečias 
dalykas, - techninės priemonės.  
Valstybė techninėmis priemo-
nėmis turi užtikrinti, kad keliai 
būtų saugūs, kad briedžiai po 
juos nebėgiotų.  Niekaip negaliu 
paaiškinti situacijų, kai žmogus 
važiuodamas iš darbo pražudo 
save, nes išbėga žvėris“,  - kal-
bėjo UVPK viršininkas.       

Pernai avarijose Utenos aps-
krityje žuvo 10 žmonių. 2020 

ir 2019 metais - po 9,  2018 m. 
- 8, 2017 - 7. Taigi, žuvusiųjų 
avarijose skaičius lėtai, bet sta-
biliai auga.  

Sergejus Jovaiša žino, 
ką daryti, kad Seimo 
nariai nevairuotų girti

Į diskusiją apie eismo sau-
gumą pakvietus Seimo narius, 
socialdemokratas Gintautas Pa-
luckas sakė, kad techninių prie-
monių, kurios užtikrintų saugų 
eismą, dar nepakanka, o kelias 
Vilnius -Utena „panašėja į mė-
nulio kraterius“.  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovas Seime Algi-
mantas Dumbrava kalbėjo apie 
tėvų atsakomybę dėl vaikų. 
„Problema yra šeimose, proble-
ma mūsų mentalitete. Tėvams 
visai neįdomu, kokie užaugs jų 
vaikai“, - kalbėjo A.Dumbrava.    

O Seimo narys, Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų atstovas Sergejus 
Jovaiša pasiūlė konkrečią ko-
vos su girtais vairuotojais idėją. 
Pasak S.Jovaišos, neblaiviems 
vairuotojams reikėtų skirti vie-
šuosius darbus: už kiekvieną 
dešimtąją promilės - po vieną 
viešųjų darbų dieną.

„Pripūtei 2,1 promilės - tau 
21 diena,  pripūtei 0,8 - tau 
aštuonios dienos. Kiekvienas, 
sėsdamas prie vairo, žinos 
šitą taisyklę, ji stipriai turėtų 
apmažinti norą sėsti prie vairo 
neblaiviam. Pamatymas tavo 
blogų dalykų viešumoje būtų ir 
tam tikras drausminis teismas. 
Kas gi iš vadovų, kurių pasi-
taiko, ar net iš Seimo narių, 
norėtų sėsti prie vairo išgėręs, 
jeigu žinotų,  kad tave gali la-
bai paprastai nusiųsti kelioms  
dienoms viešųjų darbų ir išim-
ti iš aktyvios darbinės veiklos. 
Būtų griežta priemonė, kurios, 
jeigu elgsiesi tinkamai, gali 
nebijoti. O dabar tos baudos... 
Susimoka tas baudas...  Jeigu 
rasiu Seime pritarėjų, šitą ini-
ciatyvą būtų galima iškelti ir 
viešai“, -  kalbėjo Seimo narys 
S.Jovaiša.      

Dalijosi darbu su 
pasieniečiais

V.Vaiškūnas dėstė, kad pra-
ėjusiais metais policija ben-
dradarbiavo su pasieniečiais. 
Pasieniečiai padėjo policijos 
pareigūnams per karantiną kon-
troliuoti judėjimą tarp savival-
dybių, o policininkai talkino pa-
sieniečiams per migrantų krizę. 
Per parą pasienyje vidutiniškai 
budėjo po 4 UVPK pareigūnus, 
iš viso budėta 866 pamainas. 

Vėliau kalbėjęs Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Vil-
niaus rinktinės vadas Darius 

Škarnulis už bendradarbiavimą 
dėkojo V.Vaiškūnui ir visam jo 
kolektyvui. 

„Tai pareigūnas, kuris nelau-
kia formalių nurodymų, o pats 
siūlo ir teikia pagalbą“, - apie 
V.Vaiškūną sakė D.Škarnulis.  

Beje, ir V. Vaiškūnas, ir 
D. Škarnulis praeityje buvo 
aukšto lygio lengvaatlečiai. 
V.Vaiškūnas - maratonininkas, 
sporto meistras, D.Škarnulis - 
ejikas, Pekino olimpinių žaidy-
nių dalyvis.

Veiklos ataskaitą V.Vaiškūnas 
baigė dviem sentencijomis: 
„Sistema yra stipri, kai yra sti-
prus pats silpniausias jos narys“ 
ir  „Karus laimi ne kareiviai, o 
generolai“. 

Policininkų algos didės

UVPK viršininką V.Vaiškūną 
gyrė ir jam dėkojo Utenos re-
giono savivaldybių vadovai, 
UVPK darbu pasidžiaugė ir 
Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas Saulius 
Tamulevičius. 

Generalinio komisaro pava-
duotojas dėstė, jog būtina at-
kreipti politikų dėmesį į eismo 
saugumo priemonių gerinimą. 
Jis, kaip ir V.Vaiškūnas, lygino 
žuvusių per avarijas (10) ir nu-
žudytų (3) žmonių skaičių bei 
sakė, kad žuvusiųjų avarijose 
skaičius kelia nerimą.  

Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas kalbėjo, 
kad šalyje trūksta 1,5 tūkst. po-
licijos pareigūnų. 

„Pernai buvome užsibrėžę 
tikslą parengti 250 policijos 
pareigūnų, šiais metais tikslas 
-300. 

Gaila, kad, nors ateina jauni-
mo, bet daugiau nei pusė iš jų 
nepereina atrankų dėl sveika-
tos būklės ar reputacijos. Labai 
skaudina, kai pamatai infor-
maciją apie tą jaunuolį, kuris 
pretenduoja būti pareigūnu. 
Devyniolikos metų, o biogra-
fija jau labai marga“, - kalbėjo 
S.Tamulevičius.  

Pasak jo, „2022 metai - isto-
riniai metai: policijos biudžetas 
didėjo 37 milijonais eurų, tai 
yra 15 proc. viso biudžeto“. 
Generalinio komisaro pavaduo-
tojas aiškino, kad dar niekad 
taip stipriai nedidėjo policijos 
biudžetas.  

S.Tamulevičius sakė, kad 24 
milijonai eurų bus skirti pa-
reigūnų motyvacijai didinti, o 
algų kėlimo sistema suplanuota 
keliems metams į priekį. Vienas 
iš šalies policijos vadovų sakė, 
kad policijoje vos pradėjęs 
dirbti jaunuolis gauna ne ma-
žiau kaip 900 eurų „į rankas“, 
o pirminės grandies pareigūnų 
algų vidurkis yra didesnis nei 
1000 eurų. 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 
Vytautas Vaiškūnas, teikdamas 2021 metų veiklos ataskaitą, dės-
tė, kad kriminogeninę situaciją koregavo ir karantinas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vairuotojai kelia didesnę grėsmę nei banditai
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Anykščiuose lankėsi Latvijos ministras 
ir gausi valdininkų delegacija Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose vasario 9 -10 dienomis lankėsi Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plė-
tros ministras Artūras Tomas Plešs bei 16-os Latvijos miestų merai. Iš viso atvyko 25 val-
dininkų,  priklausančių Latvijos Regioninės plėtros centrų asociacijai, delegacija.

Su svečiais Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kalbėjo rusiškai, tačiau, kai už-
miršęs žodį kažką pasakydavo lietuviškai, latviai, regis, merą puikiai suprato.

Delegacijos sudėtį sudarė 
Latvijos Valka, Kuldiga, Li-
vani, Madona, Ludza, Saldus, 
Aizkraukle, Aluksne, Balvi, 
Bauska, Cesis, Tukums, Preili, 
Smiltene, Talsi, Gulbene sa-
vivaldybių merai, taip pat kai 
kurių savivaldybių merų pava-
duotojai.

Anykščių rajono savivaldybė 
informavo, kad lavių delega-
cija į Anykščius atvyko dėl to, 
kad jos nariai ypač žavisi šiuo 
miestu.

„Latvius žavi Anykščiuose 
sėkmingai įgyvendinami inves-
ticiniai projektai, todėl Latvijos 
delegacija nusprendė atvykti į 
Anykščius bei pamatyti jau įgy-
vendintus investicinius ir turis-

tų traukos objektus, susipažinti 
su meru, pasidalyti patirtimi“, 
- „Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus specialistė Monika Bu-
žinskienė.

Trečiadienį svečiai apsistojo 
SPA Vilnius Anykščiai kom-
plekse. Ketvirtadienio rytą 
latviai su Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovais bendravo 
Anykščių menų inkubatoriuje – 
menų studijoje. Tiesa, į susitiki-
mą neatvyko Latvijos aplinkos 
apsaugos ir regioninės plėtros 
ministras A.T.Plešs, nes, kaip  
sakė Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis, 
net ir pažintinio vizito į Anykš-

čius atvykusį ministrą pasivijo 
neatidėliotini darbai, laukiantys 
Latvijoje.

Anykščių menų inkubatoriu-
je – menų studijoje latviai vai-
šinosi kava, žiūrėjo pažintinį 
filmą apie Anykščius. Vėliau 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius latviams rusiškai 
pasakojo apie Anykščius. Me-
rui kalbėti rusiškai sekėsi ne 
itin sklandžiai, tačiau kai jis, 
neradęs rusiško žodžio, pa-
vartodavo lietuvišką, iš pirmo 
žvilgsnio atrodė, kad latviams 
lietuvių kalba visai nesvetima.

Meras S.Obelevičius latviams  
pasakojo apie Anykščių vardo 
kilmę, apie tai, kad miestas sie-
kia tapti kurortu. Vienam iš sve-

čių pasidomėjus, kodėl Anykš-
čiams toks svarbus kurorto 
statusas, meras S.Obelevičius 
aiškino, kad kurorto statusą tu-
rintys miestai Lietuvoje kasmet 
iš valstybės biudžeto miesto 
reikmėms gauna po papildomą 
milijoną eurų, be to, esą kurorto 
statusas traukia investuotojus.

„Kada mes 2015 metais pa-
sistatėme Medžių lajų taką, 
atvykdavo daugiau lankytojų, 
negu Anykščių miestas turi gy-
ventojų“, - latviams gyrėsi me-
ras S.Obelevičius.

Jis  priminė tuos laikus, kai 
turistams Anykščiuose nebuvo 
kur pavalgyti, tačiau šiandien, 
anot mero, Anykščių rajone jau 
veikia daugiau nei 40 viešojo 
maitinimo įstaigų.

Meras S.Obelevičius pasa-
kojo svečiams ir apie Anykščių 
menų inkubatorių – menų stu-
diją.

„Mums reikėjo įrodinėti, kad 
menų inkubatorius gali būti ati-
darytas nebūtinai Vilniuje, ir 
šiandien jis yra vienas geriausių 
Lietuvoje“, - tęsė meras.

Meras S.Obelevičius taip pat 
akcentavo, kad Anykščiuose 
yra įsikūrę labai produktyviai 
dirbantys dokumentinio kino 
kūrėjai.

„Pernai jie už savo kūrinius 
gavo tiek „Grand Prix“, kiek 
per visą gyvavimo laiką nega-
vo Sovietų Sąjungos kūrėjai“, 
- ironizavo meras.

Pristatydamas Anykščių ra-
joną, meras S.Obelevičius kal-
bėjo ir apie problemas: rajone 
dėl moksleivių skaičiaus už-
daromos mokyklos, medicinos 
įstaigų laukia reforma. Jis taip 
pat  minėjo, kad problemiška 
yra tai, kad Anykščių rajonas 
yra labai didelis, todėl žiemą 
nespėjama valyti vietos kelių.

„Jūs padovanokite kiekvienam 
anykštėnui po slidžių komplek-
tą“, - Anykščių rajono savival-
dybės vadovams pasiūlė vienas 
iš latvių delegacijos narių.

Vėliau svečiai apžiūrėjo Til-
to gatvės komplekso pastatus, 
lankėsi Siauruko muziejuje, 
Andriaus Juškos ūkyje bei Me-
džių lajų take.

Anykščių rajono vicemeras, Ekstremalių situacijų valdymo komisijos Operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis paisė Vyriausybės įvestos prievolės renginyje nenusiimti kaukės.

Svečiai apžiūrėjo kol kas dar tuščią Tilto gatvės kompleksą.
Autoriaus nuotr.

Veikli, nuo 1990- ųjų Troš-
kūnuose dirbanti Lietuvos 
konservatorijos Klaipėdos 
fakultetuose režisūrą baigusi 
J.Pupkienė yra Anykščių rajo-
no savivaldybės įsteigtos Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos laureatė. Režisierė yra 
apdovanota Kultūros ministe-
rijos premijomis už geriausiai 
parengtus ir vykdytus vaikų ir 
jaunimo kultūrinės edukacijos 
projektus bei už aktyvią, kūry-
bingą veiklą kultūros centruo-
se.

J.Pupkienei taip pat yra  
įteikta „Aukso paukštė“ – Lie-
tuvos liaudies kultūros centro 
ir Pasaulio lietuvių dainų šven-
tės fondo aukščiausias apdova-
nojimas, skirtas geriausio 2015 
metų Lietuvos vaikų ir jaunimo 
mėgėjų teatro vadovei. Ji pelnė 
Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro nominaciją „Ryškiau-
sias 2017 m. sezono vaikų, 
jaunimo teatro režisierius“ už 
spektaklius pagal Justino Mar-
cinkevičiaus eiliuotą pasaką 
„Grybų karas“ ir „Kaip boba 
vaikus išbezdėjo“ pagal Jono 

Basanavičiaus pasaką.
2013 metais G. Petkevičaitės 

- Bitės atminimo medalį yra 
pelnęs istorikas Norbertas Čer-
niauskas, 2014 metais – istori-
kas Antanas Tyla, profesorius 
Algirdas Antanas Avižienis, 
2015 metais – kraštotyrinin-
kas Tautvilis Uža, 2017 metais 
– muziejininkas Raimondas 
Guobis, 2019 metais – signa-
tarė Irena Andrukaitienė, 2021 
metais – literatė Aldona Šir-
vinskienė.

-ANYKŠTA

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalis skirtas režisierei Jolantai Pupkienei

Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studija „Mes“, pastačiusi 
spektaklį „Valanda iki dangaus“, (rež. Jolanta Pupkienė) 2021 me-
tais tapo Lietuvos Nacionalinis kultūros centro rengiamo respubli-
kinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso ,,Šimtakojis“ laureate.

Nuotr. iš jolantos PUPkIENĖS Facebook-o.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Jaunasis Volteras. 
N-7. 
23:55 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:05 Ūkininkas ieško žmo-
nos.

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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios..
22:30 Toks gyvenimas. N-14. 
00:50 Snaiperis. N-7. 
01:45 Akvamenas (k). N-7. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
N-7
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės.
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Aktualijų laida Karštai 
su tv3.lt. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Valentinas vienas. 
N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Valentinas vienas. 
N-14
00:35 Valentinas už 2rų. S
02:55 Mokytoja. N-14

06:05 CSI. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai. 

N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:30 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
21:00 Elijaus knyga. N-14. 
23:20 Juodasis sąrašas. 
N-7. 
00:20 Kondoras. N-7.
01:25 Narkotikų prekeiviai. 
N-14. 

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (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 
teisingumu. 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 Diupenas. 
Bretanės paslaptys. N-14.
22:55 Legendų biuras. 
N-14..

00:05 Svajoklė.
01:05 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.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Dizainas. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena. (kart.).
12:50 Fokusas. (kart.).
13:40 Duokim garo!
15:00 Istorijos detektyvai. 
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 Kinijos van gogai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.
21:33 Muzikinė dokumentika. 
N-14.
23:00 Vudstokas. Trys dienos, 
įamžinusios kartą. N-14.
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.
00:55 Dabar pasaulyje. 
01:20 Pabandom iš naujo! 
2022. Eurovizijos nacionalinė 
atranka. (kart.).

06:05 Gelbėtojai. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou.. N-7
07:55 Havajai 5.0. (kart.) N-7
08:55 Gazas dugnas. (kart.)
09:25 Ilgšės. (kart.) N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi. N-7
21:00 Šokis hip-hopo ritmu. 
N-7
23:10 Poltergeistas. S
01:00 Skorpionas. N-7
01:45 Perėja. N-14

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 isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Keitė: šiuolaikinės kara-
lienės tapsmas .
17.35 Advokato kelias3.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.

21.25 Juvelyrų klanas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Haris ir Megan: šiuolai-
kinė meilės istorija.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 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 nau-
jienų 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 Egzotiniai keliai.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Dėl visko kaltas sek-
sas. N-14
00:30 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną. (subti-
truota, kart.).
07:00 Veranda. Programa apie 
aplinkos estetiką.
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. 
(subtitruota).
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Premjera. Laukinis rojus. 
(subtitruota).
13:00 Septyni pasauliai, viena 
planeta. (subtitruota).
13:55 Puaro. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota).
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Skarlet ir 
Kunigaikštis. N-14.
21:55 Marija Terezė 2. N-14.
23:40 Kasparas Hauzeris. 
Kiekvienas už save ir Dievas 
prieš visus. N-14. (kart.).
01:25 Dainius Pulauskas: džiazo 
kelyje.
02:25 Kelionių atvirukai. Actekų 
Meksikas.

06:40 “Zigis ir Ryklys”.
07:00 “Žvėrelių būrys”.
07:30 “Deksterio laboratorija”.
08:00 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.
08:30 “Tomas ir Džeris.
09:00 “Ponas Magu”.
09:30 Nuotykių ieškotojas Tedas.
11:10 Svečiai palėpėje.
12:55 Kai ateina ji. N-7.
14:50 Terminalas. N-7.
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Kartos. 
21:35 Akvamenas. N-7.
00:20 Nepageidaujamas kaimy-
nas. N14. 

06:00 Monstrų viešbutis .
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
07:00 Olimpinės žiemos žaidynės. 
12:40 Kenoloto.
12:42 Olimpinės žiemos žaidynės.
13:00 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas. 
15:15 Princesė nuotaka.
17:15 Lietuvis pas lietuvį.
17:20 Kenoloto.
17:22 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Planas tėčiui.
21:50 Transporteris 2. 
22:45 Jėga ir Kenoloto. 
22:48 Transporteris 2. 
23:40 Karaliaus vardu 3. Paskutinė 
misija.

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas..
08:00 “Pričiupom!” (k).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-asis etapas.
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. Australija”. N-7.
13:45 “Pragaro virtuvė”. N-7.
14:45 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Vilniaus „Rytas“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“.
19:30 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
20:30 “Atsarginis prezidentas”. 
N-7.
21:30 “Atsarginis prezidentas”. 
N-7.
22:30 “Kondoras”. N-7.
23:35 “Narkotikų prekeiviai”. 
N14.
00:45 Sąskaitininkas (k). N14

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
Socialinės dokumentikos laida
06:55 100 metų propagandos. 
Dokumentinių laidų ciklas
07:25 Akloji (k).
07:55 Akloji (k).
08:25 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k). 
N-7. 
10:00 Rozenheimo policija (k). 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:30 Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 

15:45 Moteris. N-7. 
16:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. N-7. 
18:45 Akloji (k).
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
20:25 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystė Kajene.N14. 
23:05 Prancūziška porelė. N-7. 
01:10 Džesmina (k). N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
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 
šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13:40 Šventadienio mintys.
14:05 Taikis.
16:00 „Dainų dainelės“ belau-
kiant.
17:00 Kultūros diena. (kart.).
17:30 Kultūringai su Nomeda.
18:30 Stambiu planu.
19:30 Išpažinimai. 
20:00 Žiemojimas su opera.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Georges Bizet. Karmen 
24:00 Panorama (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).
00:22 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).
00:30 Marija Terezė 2. N-14. 

(kart.).
02:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).

06:05 Žaidimų žaidimas su Ellen 
(kart.).
07:00 Gero vakaro šou.
08:00 Vienas.
09:00 Lombardų žvaigždės.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Olimpinės žiemos žaidy-
nės. 
17:00 Sandėlių karai.
18:00 Lombardų žvaigždės. 
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
20:00 Vienas.
21:00 NBA rungtynės.
23:30 NBA Action 17.
00:00 Nauji Aladino nuotykiai 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“. N-7.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė“
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Misija: laukinė gamta. 
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. Ukraina“ . N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai.
17.30 Alfa taškas. Informacinė 
laida. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Reali mistika“. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Teisingumo agentai“. N-7.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“. 
N-7.
02.50 „Reali mistika“. N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba.  
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
17:00 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 Dėl visko kaltas seksas. 
N-14 
23:00 Pavojingos svajonės. 
N-14
01:00 Egzotiniai keliai.
02:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.

pirmadienis 2022 02 14

sekmadienis 2022 02 13 
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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 Pabandom iš naujo! 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai .
16:30 Pagalbos šauksmas. 
N-7. 
17:15 Ponių rojus. 2020 m. 
N-7.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Jaunasis Volteras. N-7. 
23:55 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Nuo... Iki.... 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:05 Ūkininkas ieško žmonos.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Uždraustas.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Didysis Getsbis. N-7. 
01:20 Toks gyvenimas (k). 
N-14.

06:00 Galingieji reindžeriai.  
N-7
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Nepriklausomybės die-
na. N-7
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Nepriklausomybės die-
na. N-7
01:30 Elementaru. N-7
02:30 Mokytoja. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai. 
N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:25 Seklys ir Makaulė.  N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
21:00 Maksimali rizika. N-14.
23:05 Elijaus knyga. N-14. 
01:25 Didžiojo sprogimo teo-
rija. 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 tei-
singumu. 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. Baltoji mirtis. 
N-14. 2018 m.
23:10 Legendų biuras. N-14.
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.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:30 Stop juosta. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis.
12:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
12:50 Stop juosta. (kart.).
13:45 7 Kauno dienos. (kart.).
14:15 Mokslo sriuba. (kart.).
14:45 Gražiausios poetų 
dainos.
15:00 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premi-
jų ir Nacionalinės Jono 
Basanavičiaus premijos įteiki-
mo iškilmės. 
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 
švariau. (kart.).
19:30 . Amžina kova su po-
piežiumi. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tumo kodeksas.
23:00 Stilius.
23:55 Vytautas Mačernis.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. 
01:35 Kristupo vasaros festi-
valis 2021. (kart.).

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou. N-7

07:50 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:55 E– gazas dugnas. 
(kart.)
09:25 Ilgšės. (kart.) N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti.  N-7
21:00 Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas. N-14
22:55 Gelbėtojai. N-7
23:45 Rezidentas. N-14
00:35 Skorpionas. N-7
01:30 Perėja. N-14

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys.
07.00 Reali mistika. 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 isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas.
19.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Juvelyrų klanas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.

23.30 #NeSpaudai.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
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 
naujienų apžvalga. Vedėjos 
Kristina Ciparytė ir Dalia 
Vaitkutė
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfo didysis šou
13:30 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė
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 
baidare.
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.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Kas ir kodėl? 
06:35 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
07:30 Išpažinimai. 
08:00 Gamtininko užrašai. 
08:30 Čia mano sodas. 
(kart.).
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Tri jų Balt i jos vals-
tybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija. .
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus šv. Vyskupo 
Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkikatedros 
bazil ikos.
14:00 Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos 
nepriklausomybės signa-
tarų namų Vilniuje.
14:45 Gražiausios poetų 
dainos.
15:50 1920. Didžioj i  die-
na.
17:00 Aš – dalis tavęs 
muzikinė programa.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios.
19:00 Prisiminkime. 
Vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės aktas. 
19:30 Lietuva kalba. 
20:30 Panorama.
21:00 Universiteto 100-
mečio koncertas.
22:45 Dviračio žinios. 
23:15 Jaunasis Volteras. 
N-7. 
00:05 1920. Didžioj i  die-
na. (kart.).
01:15 Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos 

nepriklausomybės signa-
tarų namų Vilniuje. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:40 Tomo ir Džerio šou.
07:30 Tomas ir Džeris. 
09:00 Kapitonas 
Kardadantis ir stebuklin-
gas deimantas.
10:35 Smurfai 2.
12:40 Katės ir šunys. 
Kačių kerštas.
14:15 Mis Slaptoji  agentė 
2. Ginkluota ir žavinga.
16:35 Jaunikis ant balto 
žirgo. N-7.
18:30 Žinios.
19:30 Importinis jaunikis. 
N-7.
21:40 Džokeris. N-14. 
00:05 Tai (It). S. 

06:00 Galingiej i  reindže-
r iai. N-7
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės.
14:00 Erelis Edis. N-7
16:05 Ir velnias dėvi 
Prada. N-7
17:20 Loteri ja Kenoloto. 
17:22 Ir velnias dėvi 
Prada. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:30 Šventinis koncertas 
Aš – dalis tavęs.
21:30 Tadas Blinda. 
Pradžia. N-7
22:45 Vikinglotto. 
22:50 Tadas Blinda. 
Pradžia. N-7
23:15 Loteri jos Jėga ir 
Kenoloto. 

23:18 Tadas Blinda. 
Pradžia.. N-7
23:55 Bulis. N-14
00:55 Elementaru. N-7
01:55 Mokytoja. N-14

07:05 Kova už būvį 
09:15 Leopardų uolos.
10:25 Kolibriai – žėrintys 
pasiuntiniai.
11:40 Riterio žvaigždė. 
N-7.
14:25 Lėktuvai, traukiniai 
ir automobil iai. N-7.
16:15 Drakonai dvyniai. 
N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
21:00 Dvasia šarvuose. 
N-14. 
23:05 Hadsono vanagas. 
N-14. 
01:10 Maksimali r izika. 
N-14. 
03:00 Didžiojo sprogimo 
teori ja. N-7. 

06:00 Rozenheimo polici-
ja. N-7.
07:00 Šeimyninės melo-
dramos (k).
08:00 Mano namai - mano 
l ikimas. N-7.
09:00 Anupama (k).
10:05 Akloj i .
11:10 Alpių gelbėtojai.
12:15 Heldtas. Fl irtas su 
teisingumu. N-7..
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7.
14:30 Stažuotoja. N-7.
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melo-

dramos.
17:45 Akloj i .
18:50 Mirt is rojuje. N-7.
19:55 Verpetai. N-7.
21:00 Kasandra. Klaidinga 
nata. N-14.
23:05 Legendų biuras. 
N-14.
00:15 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Gustavo enciklope-
dija.
07:55 Susipažink su 
mano.
08:20 Kūrybingumo mo-
kykla. 
08:30 Širdyje l ietuvis. 
(kart.).
09:30 Dokumentinė apy-
braiža Mes nugalėjom.
10:00 Valstybės apdova-
nojimų įteikimo ceremo-
nija. 
11:30 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos.
12:00 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. 
15:20 Partizanas. N-7.
16:30 Stovintis priešaky.
17:55 Lituanie, mano lais-
ve. N-7.
19:00 Iški lmingas Vasario 
16-osios koncertas 
Begalinis skrydis Lietuvos 
nacionalinėje f i lharmonijo-
je. Tiesioginė transliaci ja.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Menų pašaukti. 
22:55 Vytautas Mačernis.

23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pil ies 
džiazo festivalis 2019. 

06:05 Skorpionas. (kart.) 
N-7
06:55 Gero vakaro šou. 
N-7
07:55 Prakeikti  IV. (kart.) 
N-7
08:55 Vienam gale kablys. 
(kart.)
09:25 I lgšės. (kart.) N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės.
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 I lgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. 
N-7
21:00 Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas. N-7
23:20 Gelbėtojai. N-7
00:10 Rezidentas. N-14
01:10 Skorpionas. N-7
02:00 Perėja. N-14

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas.
07.00 Reali mistika. N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.05 Dvaro rūmai. N-7.
11.10 TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 

verpetuose.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Herkus Mantas. 
16.00 Reporteris.
16.30 Herkus Mantas. 
(tęsinys)
17.30 Misi ja: laukinė 
gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Edmundo Kučinsko, 
Rimvydo Kučinsko ir 
Styginių kvarteto koncer-
tas.
20.00 Reporteris. 
20.30 Skrydis per Atlantą.
22.30 Reporteris. 
23.00 Laikykitės ten. N-7.
00.00 Nauja diena. 
01.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Misi ja: laukinė 
gamta. 

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Mano pramogos 
veidai.
08:00 Ateit ies karta.
09:00 Būsto anatomija.
09:30 100 akimirkų gam-
toje.
11:30 Egzotiniai keliai.
13:30 Ori jaus kelionės. 
17:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
18:30 Gimę ne Lietuvoje.
19:00 Idėja Lietuvai.
21:00 Priešai. N-14
00:00 Delf i  apdovanojimai 
„Titanai 2022“.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
02:00 Kitokie pasikalbė-
j imai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 02 15

trečiadienis 2022 02 16



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. vasario 12 d.

ketvirtadienis 2022 02 17

penktadienis 2022 02 18

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 Lietuva kalba. (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas. 
N-7. 
17:25 Speciali programa 
,,Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 9 ir 147 straips-
nių pakeitimo. Tiesioginė 
transliacija.
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 Jaunasis Volteras. N-7. 
23:50 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).
00:35 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso. N-7. 
10:05 Ūkininkas ieško žmo-
nos.

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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios..
22:30 Komandosai. N-14. 
00:35 Snaiperis. N-7. 
01:30 Džokeris (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
N-7
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:48 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa. N-14
01:05 Bulis. N-14
02:05 Elementaru. N-7

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 

10:30 Herbas ar skaičius.
11:35 Mentalistas . 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 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
21:00 Šalta naktis. N-14. 
22:45 Dvasia šarvuose (k). 
N-14. 
00:50 Didžiojo sprogimo teo-
rija. N-7. 

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7.
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (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 
teisingumu. 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 Rokas Skjavonė. N-14.
23:05 Legendų biuras. N-14.
00:15 Svajoklė.
01:20 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Tai kur toliau?
07:00 Dainų dainelės belau-
kiant (kart.).
07:55 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:20 Kūrybingumo moky-
kla..
08:30 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita.
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau.(kart.).
12:50 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai. 
14:40 Lituanie, mano laisve.. 
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 Paduokite druskos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. Ikaras. 
N-14.
23:30 Čia – kinas. Kino žur-
nalas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019.

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7

06:55 Gero vakaro šou.. N-7
07:55 Havajai 5.0. (kart.) N-7
08:55 100% Dakaro. (kart.) 
N-7
09:25 Ilgšės. (kart.) N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti. 
Vieni. N-7
21:00 Legenda apie Heraklį. 
N-7
22:55 Gelbėtojai. N-7
23:45 Rezidentas. N-14
00:45 Skorpionas. N-7
01:35 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 isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
20.00 Reporteris.

20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Juvelyrų klanas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai. 
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Idėja Lietuvai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų 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 
baidare.
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.
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 Stilius. (kart.).
13:00 Čia mano sodas. 
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai .
16:30 Pagalbos šauksmas. 
N-7.
17:15 Ponių rojus. N-7.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Didvyris. N-14.
00:20 Jane B. pagal Agnes 
V. N-7.
01:55 Partizanas. N-7.
03:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4 (11). 
N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:05 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
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..
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Vagys melagiai. N-14.
23:05 Kruvinas deimantas. 
N-14. 
01:50 Mirties kelias. N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
N-7
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Brolis lokys. N-7
21:10 Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas. N-14
00:15 Stiklo namai.
02:05 Transporteris 2. N-7 
(kart.)

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. 
10:30 Herbas ar skaičius. 
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 Seklys ir Makaulė. N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 
21:30 Absoliutus blogis. 
Atpildas. N-14. 2012 m. 
23:20 Šalta naktis. N-14.
01:05 Didžiojo sprogimo teo-
rija. N-7. 

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (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 
teisingumu. 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. Atpildas Amsterdame. 
N-14. 
22:55 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta. N-14. 
01:05 Rokas Skjavonė (k). 
N-14.

 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.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla.
08:30 Stambiu planu. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė. 
12:20 Mūšio laukas. (kart.).
12:50 Stambiu planu. (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Paduokite druskos.
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. Rožių 
karai. N-14.
23:15 Jono Jurkūno roko 
fantazija Čiurlionis REX tarp-
tautiniame M. K. Čiurlionio 
muzikos festivalyje 2021. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 Ikaras. Mieteko Košo 
legenda. N-14. (kart.).

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou. N-7
07:55 Prakeikti IV. (kart.) N-7

08:55 Statybų gidas. (kart.)
09:25 Ilgšės. (kart.) N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės.
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios. 2022. 49 s.
22:00 Neribota prieiga (I.T.). 
N-14
23:55 Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas. N-7 (kart.)
02:05 Legenda apie Heraklį. 
N-7 (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 isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris..
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Juvelyrų klanas. N-7.

22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.

08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Į pasaulio kraštą. 
10:30 Būsto anatomija.
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.
20:00 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
23:30 Priešai. N-14
02:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
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šeštadienis 2022 02 19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

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

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - 
www.anyksta.lt - skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

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

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

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

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

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Auklė Makfi ir Didysis. 
N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Primatai.
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai. 
N-7. 
14:45 7 Kauno dienos.
15:15 Citadele Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
17:30 Sporto galia.
18:00 Citadele Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
20:30 Panorama.
21:00 Marijono 
Mikutavičiaus šventinis kon-
certas.
22:35 Rygos kariai. N-14. 
00:40 Didvyris. N-14. 
(kart.).
02:15 Stovintis prieša-
ky. Tarpukario Lietuvos 
Prezidentai. 

06:30 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žvėrelių būrys.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Ponas Magu.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Bjaurios lėlės.
11:20 Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala.
13:30 Bukas ir Bukesnis. 
N-7. 
15:40 Ieškokit Gudručio! 
N-7. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Katės ir Šunys 3. 
Letenėlės, vienykitės! 
21:15 Gelbėtojai. N-14. 
23:35 Blogoms mergaitėms 
viskas. S. 
01:10 Vagys melagiai (k). 
N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis. 
(kart.)
06:30 Kung fu panda. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės.
13:00 Gražuolė ir 
Sebastianas. N-7
14:55 Sugalvok norą. N-7
16:45 Ekstrasensai. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 Ekstrasensai. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
19:40 Eurojackpot. 
19:45 Žaidimas galvOK..
21:30 Favoritė. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto..
22:48 Favoritė. N-14
23:55 Prarasta kontrolė. 
N-14
01:45 Nepriklausomybės 
diena. N-7 (kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu. N-7. 
07:55 Leopardų uolos (k).
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 Varom!.N-7.
10:35 Kova už būvį.
11:45 Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu. N-7. 
12:45 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7.
14:05 Pragaro virtuvė. N-7.
15:05 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:10 Kelionė į Ameriką. 
N-7.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Gravitacija. N-7
23:50 Skvoteriai. N-14. 
02:00 Absoliutus blogis. 
Atpildas (k). N-14

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
06:55 100 metų propagan-
dos. 
07:25 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k). N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės.
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 Kapitonė Marlo. 
Kelios nelaimingos meilės. 
N-14.
22:55 Taurių riteris. N-14.
01:15 Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta (k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:05 Euromaxx. (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
08:00 Čia mano sodas.
08:30 Gamtininko užrašai.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne?.
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 Sveikinimų koncertas.
16:00 Dizainas. 
17:00 Veranda.
17:30 Žmogiškas mastelis..
19:00 Nežinomi žmonės. 
(kart.).
19:30 Vizionieriai. 
19:35 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. Kino 
žurnalas.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Stiklo širdis. N-14.
22:35 Dainius Pulauskas: 
džiazo kelyje.
23:40 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
00:10 Vytautas Mačernis. 
Etapai. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama  (kart.).

06:05 Sunkiausia pasaulyje 
trasa. N-7
07:05 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 Olimpinės žiemos 
žaidynės.
17:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen. N-7
21:00 Žinios.
22:00 Idealus pabėgimas. 
N-14
23:55 I.T. Neribota prieiga 
(I.T.).. N-14 (kart.)
01:45 Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas. N-14 (kart.) 

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.
08.30 Eko virusas. 
09.00 Misija: laukinė gamta.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas. 
11.00 Džinsai kvepiantys 
laisve.
11.30 Grįžtantys.
12.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
14.00 Pėdsakas. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. N-7.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Pėdsakas. N-7.
02.50 Reali mistika. N-7.

06:00 Mano pramogos vei-
dai.  
06:45 Mano pramogos 
veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atosto-
gos.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsu-
mas.
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 ar-
chyvai.
17:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
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 Programa. N-14
23:00 Egzotiniai keliai.
23:30 Egzotiniai keliai.
00:00 Kitokie pasikalbėji-
mai.
02:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
03:00 Mano pramogos 
veidai.
03:45 Mano pramogos 
veidai.
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įvairūs

siūlo darbą

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3410/0002:34 savininką A.S., kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1617) 2022.02.22 10:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 873-4 esančio 
Mažionių k., Troškūnų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3410/0002:172 savininkę A.P., kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1617) 2022.02.22 11:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 874-3 esančio 
Gurskų k., Troškūnų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3410/0001:244 paveldėtojus, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1617) 2022.02.24 11:15 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 874-10 esančio 
Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypų kad. nr. 3410/0002:156 ir 3410/0002:157 savi-
ninką N.S., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.02.24 12:15 val. vykdys žemės sklypų proj. 
nr. 874-2 ir 874-14 esančių Motiejūnų k., Troškūnų sen., Anykščių r. ribų žen-
klinimo darbus.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

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.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
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 atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.ltSIŪLO DARBĄ ŠEIMOS GYDYTOJUI
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu, darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.

UAB ,,TERAGYDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.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

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

formavimo darbai. 
Tel. (8-698) 05251.

Lietuvos medžiotojų są-
junga Gamta organizuoja 
Panevėžyje: š. m. vasario 
mėn. 19 d. medžiotojų kursus. 

Informacija: www.medziotojui.lt, 
www.lmsgamta.lt. 

Tel. (8-686) 83121.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Remontuoja skalbimo ma-
šinas ir kitą buitinę techniką. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-641) 20907.

Nuoma

2 asm. tvarkinga šeima nuo 
balandžio 8-10 mėnesių lai-
kotarpiui išsinuomotų butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-611) 88181.

Paslaugos

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame pasi-
rašydami trišales sutartis su darbo 
užimtumo tarnyba, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 
Tel.: (8-686) 23411, (8-698) 46745.

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

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

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

Tel. (8-686) 30422.

Ieškomi virėjai Leliūnuose, 
Anykščių r. Darbas 5 darbo 
dienas per savaitę, savaitga-
liai laisvi. Darbo užmokestis 
nuo 950 Eur. 

Daugiau informacijos telefo-
nu (8-616) 33505.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

Skerdyklai Panevėžio r. 
(Vaivaduose) reikalingi skerdi-
kai. Atlyginimas 1650 Eur (ne-
atskaičius mokesčių). 
Tel.: (8-656) 91913,(8-656) 91915.

Reikalingi miško ūkio darbi-
ninkai, atlikti jaunuolyno ug-
dymą. Turėti savo automobilį, 
krūmapjovę, pjūklą ar kardą. 
Už 1 ha moka 160 Eur.

Tel. (8-617) 47203.

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

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni, smulkina ša-
kas, valo pakrantes. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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.

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A latvijos ir lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną programa

Už turinį atsako Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laiko-
ma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su Daugpilio miesto savivaldybe vykdo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbia-
vimo per sieną programos finansuojamą projektą „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione/Urb-Area“. Projektas 
skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie miesto šlapynių ekosistemos svarbą 
natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu bus tvarko-
mos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis ežerėlis Anykščiuose, Sodų gatvėje. Inventorizuota abiejų 
šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui. Ir šlapynės, ir jų 
apylinkės bus išvalytos nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai, kiek įmanoma, bus pašalinti. Bus inicijuojamos edukacinių veiklų programos siekiant 
plėsti visuomenės supratimą apie miesto šlapynių svarbą, kviečiant visuomenę susipažinti su teritorijose klestinčia biologine įvairove.

Projekto tikslas - sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų metodą bendram tarpvalstybiniam miestų drėgnų teritorijų valdymui.
Projekto trukmė 2020 m. spalis  - 2022 m. rugsėjis.
Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).
ERPF finansavimas: 319 719,36 EUR

Užsak. Nr. 135

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-699) 65148.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 40 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Dovanoja

4 mėn. amžiaus šuniu-
kus. Anykščių r. - Juostininkai. 

Tel. (8-678) 72541.

1 metų laiką.
Tel. (8-610) 00913.
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perka

parduoda

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

NAMUS, SODYBAS. 
Sėkmingai padedame parduoti, 
apmokame NOTARO išlaidas. 

Sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-620) 66662.

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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Brangiai perkame 
mišką su žeme arba 

išsikirtimui, visų rūšių 
medieną. 

Valome apleistus plotus. 
Tel. (8-670) 80829.

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

Tel. (8-651) 39039.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Ūkininkas brangiai įvairios 
būklės mišką. 

Tel. (8-694) 13180.

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-608) 33078.

Butą Dabužių k.. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-616) 83676.

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

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-679) 57028.

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

Tel. (8-648) 23721.

Kuras

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

Tel. (8-688) 48169.

Beržo ir lapuočio briketus. 
Atveža.

Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-630) 57490.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, savivartę priekabą, 
motociklus: JAWA, URAL, 
DNIEPR.

Tel. (8-600) 17621.

Įvairią elektroniką, radio de-
tales, plokštes, racijas, mata-
vimo - skaičiavimo techniką, 
kontaktus, dažnometrius, os-
celografus, karinę, medicininę 
techniką ir kitą laukžą.

Tel. (8-606) 84377.

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

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Medžio pjuvenų briketus (la-
puočiai, beržas) Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 
Tel. (8-613) 35875 ir www.briqs.lt

Kita

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, ne mažiau kaip 38 
vnt. Atveža. 

Tel. (8-698) 78024. 

Šienainį ritiniais iki 200 vnt. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-656) 37738.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 13 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,juodomis, 
baltomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
5 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-632) 40215.

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

VIŠTAIčIŲ PRISTATYMAS 
Į NAMUS !

Priimami užsakymai M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunoms, 
vakcinuotoms 4 – 4,5 mėn. įvairių spalvų 
DOMINANTE veislės, baltoms Leghornų 
veislės dedeklėms vištaitėms įsigyti – 
pristatome paukštyno kaina 7,50 – 8 Eur. 
PRISTATOME NEMOKAMAI. 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

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

rašė Antonas FELJETONAS 

anekdotas

mėnulis
vasario 12-14 d.d. - 
priešpilnis.

Kotryna, Algaudas, Ugnė, 
Benignas.

Benediktas, Reginaldas, 
Mantminas, Deimantė, 
Eulalija, Deimantas.

šiandien

vasario 13 d.

vardadieniai

oras

-5

+3

vasario 14 d.
Kirilas, Valentinas, Saulius, 
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

kas skanaus? 

- Turiu labai didelę bėdą: 
mano žmona sužinojo, jog aš 
jai neištikimas.

- Nieko tokio. Manau, kad ji 
- stipri moteris...

- Supranti, mane kaip tik tai 
labiausiai ir neramina!

***
Įbėga kiškis į barą ir iš visos 

gerklės pradeda šaukti:
- Kas norit muštis?!
Atsistoja lapė ir sako:
- Aš tave kaip vaiką primu-

šiu...
Ir išeina jie laukan... Po mi-

nutės vėl kiškis įlekia į barą:
- Ar dar yra norinčių gaut į 

galvą?!
Atsistoja vilkas:
- Aš tave tai tikrai sulup-

siu...
Ir išeina jie laukan... Po mi-

nutės vėl įlekia kiškis:
- Yra čia kietų ar ne?!
Atsistoja meška ir sako:
- Aš tave vienu pirštu užmu-

šiu...
Ir išeina jie laukan... Po mi-

nutės grįžta kiškis:
- Ar dar yra norinčių muš-

tis?!
Atsistoja du šernai ir sako:
- Nu, mūsų tai nenugalėsi...
Ir pasigirsta ežiuko balsas 

nuo stogo:
- Kiški, nebekviesk muštis! 

Plytos baigėsi...

***
- Tėti, šiandien mokykloje 

mažasis tėvų susirinkimas.
- Ka reiškia mažasis?
- Na, tu, aš ir direktorius.

Dėl panaikinto galimybių paso Marcei 
gresia vieniša senatvė

Gaila Marcei PIŠ- o paso. 
Jonas štai daugiau neprašo 
Nei dešrytės, nei kauliukų,
Nei arielkos buteliukų.

Būdavo, vos po pietų
,,Norfon“ eina jie kartu.
jonas vežimėlį traukia
Ir už durų Marcės laukia. 

kol pirkėjų valanda -
kaina nuostabiai gera!
O tada - darniu žingsniu
Brenda paupio taku. 

Kai pavargsta - ilsis uoliai.
Kaip kadaise komjaunuoliai,
Atsisukę buteliuką
Ant apšalusio suoliuko.

Amiliutė Marcę guodžia:
,,Išsiskirsit! Aš suuodžiu...
Ir nesirgsit jau kartu -
Per daug klausėt daktarų!“

Naminis majonezas – greita ir sveika Gražina ŠMIGElSkIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Naminio majonezo gamybos receptu su ,,Anykštos“ skai-
tytojais sutiko pasidalyti žinoma floristė, Anykščių gėlių sa-
lono ,,Lanka“ steigėja Eugenija Sudeikienė. 

Tris vaikus užauginusi floristė  prisipažino, kad dabar, kai 
namai ištuštėjo, su vyru nepajėgia suvalgyti viso pasigamina-
mo majonezo, nes jo galiojimo laikas trumpas - tik penkios 
dienos, todėl kartais „padaro nuodėmę“ ir nusiperka gatavo 
majonezo. Tačiau naminis yra nepalyginamai skanesnis.

Reikia susirasti kuo siaures-
nį maždaug pusės litro talpos 
indą, į kurį tilptų plaktuvas 
– tas ilgasis, su smulkintuvu 
gale. Reikia  paimti 1 kiaušinį 
(geriausia naminį, bet tiks ir 
pirktinis). Kiaušinį, saugantis 
salmonelių užkrato, būtina ge-
rai nuplauti karštu vandeniu. 
Tada į plakimui skirtą siaurąjį 
indą išspausti pusės citrinos 
sultis, įdėti nubrauktą arbatinį 
šaukštelį druskos, 2 nubrauktus 
arbatinius šaukštelius cukraus 
ir kaupiną arbatinį šaukštelį 
grūdėtųjų garstyčių. (Šių pilna 
visuose prekybos centruose). 
Galima išspausti skiltelę česna-
ko ar įdėti gabalėlį mango, kra-
pų, petražolių – čia pagal skonį, 
kas kokį majonezą mėgsta. E. 
Sudeikienė dažniausiai renkasi 
česnaką. 

Visą šį ,,gėrį“ inde kiek pate-
liuskuoti, kad citrinos sultyse 
ištirptų druska, nes kitaip ma-
joneze bus jaučiamos druskos 

kruopelytės. Tuomet mušti 1 
žalią kiaušinį. 

Ant viršaus užpilti 200- 300 
mililitrų rapsų ar saulėgrąžų 
aliejaus. Alyvuogių aliejus čia 
netiks – majonezas išeis kar-
tus. 

O tada prasideda visas gamy-
bos menas – reikia atsargiai, 
įjungus patį didžiausią greitį, 
plaktuvą nuleisti iki indo dugno 
ir, suskaičiavus iki penkių, kai 
masė pasidaro balta, atsargiai 
kelti į viršų taip, kad masė pa-
gautų ir sutrauktų aliejų. 

Šis paprastas veiksmas nėra 
toks paprastas – svarbu ant 
dugno esantį turinį suplakti iki 
baltos masės ir, keliant plaktu-
vą, masę sumaišyti su aliejum. 

Tai ir viskas – kam majonezas 
per tirštas, tas gali įpilti šaukštą 
vandens ar įdėti jogurto. 

Šaldytuve majonezas, pasak 
E. Sudeikienės,  išlieka nesuge-
dęs iki savaitės, tačiau geriausia  
jį suvartoti per 5 dienas.

Gaminti naminį majonezą  Eugenija Sudeikienė išmoko vienoje 
parodoje, kai stabtelėjo prie stendo, kuriame buvo demonstruo-
jami indai ir plaktuvai. Todėl ir mes naminio majonezo pamoką  
pradėkime nuo indo paieškų. 


