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pastabos paraštėse 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

Anykštėnų giminaičiai Ukrainoje 
stoja ginti savo šalies

Rusijai tebesiaubiant tai-
kią Ukrainą, neramios ir 
anykštėnų širdys. Vieni 
anykštėnai vyksta į Ukrainą 
parsivežti giminaičių, o kiti 
su karo zonoje likusiais arti-
maisiais bendrauja telefonu, 
SMS žinutėmis, su siaubu 
laukdami, ar atsakys.

Daugelis ukrainiečių nė už ką nenori palikti gimtinės ir mūru stoja ją ginti. 
Vidmanto BALKŪNO nuotr.(BNS foto)

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Politikoje, kaip ir šachmatuose, 
reikia skaičiuoti ėjimus

Kovo 8-ąją Anykščiuose, Menų centre, lankėsi Kovo 11-o-
sios Akto signataras, ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas, žurnalistas Česlovas Juršėnas. Renginio pra-
džioje galantiškas politikas anykštėnes pasveikino su Tarp-
tautine moters diena ir visoms salėje buvusioms moterims 
padovanojo po rožę.

Anykštėnai svečio klausinėjo ir apie karą Ukrainoje, ir 
apie šių dienų Lietuvos politiką, ir apie Juozą Baltušį... 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Jau kenčia ir Rusija

Atsakydamas į pirmąjį G. 
Šmigelskienės užduotą klausimą 
apie galimą Lietuvos įtraukimą į 
karą, Č.Juršėnas pirmiausia šyp-
telėjo: „Aš tikrai galvojau nusi-
pirkti pas jus druskos.“  Paskui 
politikas dėstė: „Karas vyksta. 
Žūsta jauni, seni, vaikų daug 
žūsta. Jau vyksta tikras karas 
nuo vasario 24 dienos. Ukrainie-
čiai atsilaikė jau 12 dienų. 299 

valandas (kai skaitysit šį tekstą, 
tikėkimės, Ukraina bus pasiekus 
naujų laiko rekordų - aut.past.) 
jau atsilaikė, nors buvo duotos 
48 valandos. Neatidavė nė vieno 
didžiojo miesto. Iš 20-ies sričių 
centrų  atiduotas tiktai vienas 
Chersonas ir tai jame nėra ramy-
bės okupantams.Ukrainiečių pa-
siryžimas yra ir mums garantas. 
Jie atsilaikys, ir mes lengviau 
atsikvėpsim. 

Anykščių menų centre vykęs susitikimas su buvusiu Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu truko beveik dvi 
valandas. Pokalbį moderavo „Anykštos“ vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė. 

Moterys taip pat stoja 
ginti savo šalies 

Anykščių rajono savivaldy-
bės mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėja Vaida Jucienė turi 
ukrainietiškų šaknų. Moters 
mama – ukrainietė, Lietuvoje 
gyvenanti apie 40 metų. 

Nedarbas. Kovo 1 dieną 
Anykščių rajone registruota 1 
tūkst.783 bedarbių. Užimtumo 
tarnyba skelbia, kad nedarbas 
Anykščių rajone siekia 13,4 
proc. ir, palyginti su praėjusiu 
mėnesiu, nežymiai sumažėjo. 
Utenos regione labiausiai regis-
truotas nedarbas augo Molėtuo-
se (0,7 proc. punkto).

Iniciatyvos. Anykščių kultū-
ros centras paskelbė, kad karo 
pabėgėliai iš Ukrainos įstai-
goje vykstančiuose renginiuo-
se galės lankytis nemokamai. 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras pranešė, kad 
visiems pabėgėliams, kuriems 
prieglobstis suteiktas Anykščių 
rajone, suteiks galimybę ne-
mokamai susipažinti su mūsų 
kraštu ir pažinti vietą, kurioje 
jie apsistoja. Prie šios inicia-
tyvos prisijungė ir anykštėnai, 
kalbantys ukrainietiškai, kurie 
sutiko tarpininkauti ir ekskursi-
jas vesti ukrainiečių kalba.

Pamokos. Pasaulio anykštė-
nų bendrija renka ukrainiečių 
grupę mokytis lietuvių kalbos. 
Pamokas ves lituanistė, kalban-
ti angliškai ir rusiškai, Viktorija 
Ivanova. Pamokos vyks trečia-
dieniais 17.30 val. Anykščių 
koplyčioje. Daugiau informa-
cijos ir registracija  el.paštu 
p.anykstenai@gmail.com arba  
tel. nr. 8 609 27952

Paroda. Kovo 12 d., šešta-
dienį, 15 val. Angelų muziejuje 
– Sakralinio meno centre  vyks 
kraštiečio skulptoriaus-restau-
ratoriaus, dailės pedagogo Sau-
liaus Milašiaus personalinės 
parodos „IEŠKOJIMAI“ pri-
statymas.  Parodos pristatymo 
metu dūdmaišiu gros Gvidas 
Kovėra.

Uždarius 
Anykščių rajono 
mokyklas darbo 
neteks 
11 darbuotojų

Ar pasiūlymas 
„Eikit n...ui“ - 
jau nieko tokio?

Neįveiklintas 
Tilto gatvės 
kompleksas – 
papildomos 
išlaidos 
biudžetui
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Ukraina ginasi ir Valdo Žalos šoviniais Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas, šovinių gamybos įmonės UAB „Zala Arms“ 
savininkas Valdas Žalas išsiuntė didžiulę šovinių partiją į 
Ukrainą.  „Vilkikas su 600.000 šovinių jau pakeliui į Ukrai-
ną. Слава Україні“, - „Facebook“-e paskelbė V.Žala.

„Niekad negalvojau, kad mano 
šoviniais bus taikomasi į žmo-
nes. Deja...“, - „Anykštai“ sakė 
V.Žala.  Jo šoviniai pritaikyti 
lygiavamzdžiams šautuvams, 
kurie greičiausiai Ukrainoje jau 
naudojami per gatvių mūšius.

Verslininkas tvirtino, kad vos 
prasidėjus karui nutraukęs bet 
kokius verslo ryšius su Rusi-
ja. Į šią šalį jis eksportuodavo 
medžioklės aksesuarus. „Aš 
baisiuosi rusais, nesuprantu, 
kaip sugebėta jiems šitaip „iš-
plauti“ smegenis. Pasakiau, kol 
nebaigsit šitų savo nesąmonių, 
- užmirškit apie bendradarbia-
vimą“, - kalbėjo V.Žala. Sim-
patijų rusams, kaip teigė versli-
ninkas, nejautęs ir iki karo. „Aš 

mačiau, kaip mano sutikti rusai 
noriai naudojasi Vakarų pa-
saulio sukurtomis vertybėmis 
ir šaiposi iš Vakarų“, - dėstė 
anykštėnas. 

Šiomis dienomis jis dalyvavo 
Vokietijoje vykusioje pasauli-
nėje parodoje, kur, kaip sakė, 
iš arti patyręs, kaip civilizuotas 
pasaulis reagavo į rusų stendą. 
„Jų tiesiog niekas nenori matyti, 
visi ignoruoja“, - kalbėjo V.Žala. 
Anykštėną kiek glumino tai, jog 
po parodos verslininkai - pran-
cūzai, vokiečiai - linksminosi 
baruose ir, regis, emociškai Va-
karų valstybių gyventojų karas 
Ukrainoje dar nepalietė. 

V.Žalos tėvas Alvydas Žala 
-  buvęs KGB Anykščių rajo-

no poskyrio viršininkas, pa-
pulkininkis. Tad Valdo ėjimas 
į priešakines Ukrainos rėmėjų 
pozicijas, regis, yra kiek keisto-
kas. Verslininkas neslėpė, kad 
tėvas anaiptol nėra aktyvus jo 
pozicijos palaikytojas. „Sten-
giamės mažiau apie tai su tėvu 
diskutuoti... Mano pasaulėžiū-
rą, mano vertybes suformavo 
Vakarų pasaulis, aš daug laiko 
praleidau Prancūzijoje, daug 
keliavau po civilizuotas šalis. 
Pavyzdžiui, mano dukra prieš 
kurį laiką buvo Minske, daly-
vavo šokių varžybose. Grįžusi 
pasakė - aš nenoriu ten daugiau 
važiuoti“,   -  „Anykštai“ kalbė-
jo verslininkas. 

V.Žala telefonu pasikalba su 
verslo partneriais, gyvenančiais 
Ukrainoje, - visi jie išėjo ginti 
tėvynės. Anykštėnas sako, kad 
Rusijos valdžios viltis, jog jų 
kariai bus sutikti su gėlėmis, 

buvo absurdiška, nes 90 proc. 
Ukrainos gyventojų yra už Eu-
ropą ir už  NATO. Jo įsitikini-
mu, net jeigu Rusijai pavyks 
užimti Ukrainą ir suformuoti 
marionetinę valdžią - taikos 
šioje šalyje nebus, vyks parti-
zaninis karas.  

UAB „Zala Arms“ savininkas 
Valdas Žala sako, kad, prasi-
dėjus Ukrainos okupacijai, 
jis neturėjo abejonių, kurią 
kariaujančią pusę palaikyti.

Mirtis. Kovo 9 dieną apie 
17.30 val. Anykščiuose, Tai-
kos g., namuose,  rastas vyro 
(g. 1976 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Gaisras. Kovo 9 dieną, tre-
čiadienį, gaisras kilo Troškū-
nų seniūnijos  Bareišių kaimo 
dirbtuvėse. Atvykus ugniage-

siams,  iš dirbtuvių pastogės 
rūko dūmai. Buvo atlikta žval-
gyba. Per gaisrą pastato katili-
nės patalpos sienos sandūroje 
su mansarda išdegė sandari-
nimo medžiaga. Apdegė man-
sardoje buvusi pjuvenų krūva.
Gesinant gaisrą buvo nuardyta 
apie 6 m² stogo, aprūko man-
sardos patalpos, vandeniu su-
lietos katilinės patalpos pirma-
jame pastato aukšte.

Netektis. Kovo 8 dieną, an-

tradienį, Svėdasų seniūnijos 
Naujikų kaime, namo viduje, 
rasta negyva moteris. Į namo 
vidų patekta, ugniagesiams pa-
naudojus rankinį inventorių.

Teršalai. Kovo 7 dieną, pir-
madienį, Anykščių seniūnijos 
Piktagalio kaime pastebėti ant 
kelio išsilieję teršalai. Ugnia-
gesiai nustatė, kad  važiuo-
jamosios kelio dalies 2,7 km 
ruože buvo išsiliejęs dyzeli-
nas. Teršalai nupurkšti disper-

gatoriaus ir vandens mišiniu.
Avarija. Kovo 7 dieną, pir-

madienį, Troškūnų seniūnijos 
Bareišėlių viensėdyje apsi-
vertė automobilis „Audi 80“, 
skelbia Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamen-
tas. Pranešama, kad prispaustų 
žmonių automobilyje nebuvo, 
nukentėjusi moteris perduota 
medikams. Iš automobilio ji 
buvo išlaisvinta pro šalį važia-
vusių žmonių.

PVM. Seimui pristatomas 
Vyriausybės siūlymas laikinai 
pridėtinės vertės mokesčiu 
(PVM) neapmokestinti centra-
lizuoto šildymo gyventojams 
nuo šių metų sausio iki šil-
dymo sezono pabaigos. Į pa-
vasario sesiją susirinkusiems 
parlamentarams bus pateikta 
Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pataisa dėl PVM už 
šildymą padengimo iš biudže-
to. Kompensuoti PVM šildy-
mui valdžia siūlo siekdama iš 
dalies sumažinti žmonių finan-
sinę naštą dėl išaugusių sąskai-
tų. Dabar centriniam šildymui 
ir malkoms kūrenimui taiko-
mas 9 proc. PVM. 

Trąšos. Karas Ukrainoje, su-
trūkinėjusios tiekimo grandi-
nės, Vakarų sankcijos Rusijai 
ir Baltarusijai bei kiti veiks-
niai lėmė, kad dalis Lietuvos 
žemdirbių liko be trąšų. Trą-
šų poreikiui smarkiai išaugus 
rinkoje jų trūksta, nes šalies 
gamintojai vietinės rinkos ne-
aprūpina. Be to, trąšų kainos, 
ypač azoto, per metus padidėjo 
daugiau nei tris kartus. Pro-
gnozuojama, kad rudenį der-
lius bus mažesnis, gali trūkti 
kai kurių maisto produktų. 
Valdžios atstovai sutinka, kad 
kainos išaugo, tačiau ramina, 
kad trąšų nepritrūks.

Vaistai. Nuo karo bėgantys 
ukrainiečiai, kurie užsiregis-
travo Migracijos departamen-
to registracijos centre, nemo-
kamai gaus ne tik būtinąsias 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
bet ir Lietuvoje gydymui išra-
šytus receptinius vaistus. Kaip 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija, gydytojai iš Ukrai-
nos pasitraukusiems asmenims 
galės išrašyti receptinius vais-
tus elektroniniuose ir išimties 
atvejais popieriniuose recep-
tuose, identifikuodami asmenį 
e.sveikatos sistemoje pagal 
numerį, kurį užsieniečiai gaus 
registruodamiesi Migracijos 
departamente. 

Viešbutis. Valdančioji Lais-
vės frakcija pranešė kreipusis į 
Seimo valdybą siūlydama Sei-
mo viešbutį užleisti karo pa-
bėgėliams iš Ukrainos. Seimo 
viešbutis šiuo metu apgyven-
dintas nepilnai. Seimo kance-
liarijos duomenimis, šiuo metu 
Gedimino prospekte esančiu 
Seimo viešbučiu naudojasi 62 
Seimo nariai. Iš viso viešbuty-
je yra 72 butai, iš kurių vienas 
skirtas Vadovybės apsaugos 
tarnybai, saugančiai Seimo 
pirmininkę, tad šiuo metu lais-
vi devyni butai.Viešbučiu šiuo 
metu naudojasi ir trys Laisvės 
frakcijos nariai.

-BNS

Uždarius Anykščių rajono mokyklas, darbo 
neteks 11 darbuotojų

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Jur-
gitai Banienei pristatant Anykščių rajono savivaldybės bendro-
jo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendro-
jo plano pakeitimus, Anykščių rajono tarybos nariai domėjosi, 
koks likimas laukia pertvarkomų mokyklų darbuotojų. 

Esminiai šio plano pakeitimai yra Traupio ir Viešintų skyrių 
likvidavimas jau nuo ateinančio rugsėjo. Debeikiuose ateinan-
čiais mokslo metais dar veiks pradinio ugdymo skyrius. 

J.Banienė informavo, kad, 
uždarius Kavarsko pagrindinės 
mokyklos – daugiafunkcio cen-
troTraupio skyrių, bus atleisti 4 
pedagoginiai ir 3 aplinkos tvar-
kymo darbuotojai. Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos Vie-
šintų  daugiafunkciame centre 
darbo neteks vienas pedagogas 
ir vienas aplinkos tvarkymo dar-
buotojas, o Svėdasų Juozo Tumo 
– Vaižganto gimnazijos Debeikių 
skyriuje – vienas pedagogas ir du 
aplinkos tvarkymo darbuotojai.

Švietimo skyriaus vedėja J. 
Banienė sakė, kad pagal ištirtą 
pedagogų poreikį Anykščių ra-
jone 2022 – 2023 metams reikės 
po vieną fizikos, matematikos, 
geografijos, specialiojo pedago-
go, logopedo, trijų ikimokyklinio 

ugdymo, vieno priešmokyklinio 
ugdymo pedagogo, dviejų muzi-
kos mokytojų ir trijų psichologų.

„Tikimės, kad tie žmonės, 
kurie neteks darbų uždaromose 
bei pertvarkomose mokyklose, 
galės aplikuoti į šias laisvas 
darbo vietas“, - sakė ji.

Posėdyje taip pat kalbėta apie 
uždaromų bei reorganizuoja-
mų mokyklų šildymą. Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
D.Žiogelis sakė, kad Viešintų 
daugiafunkciame centre pla-
nuojama įrengti elektros šildy-
mą, o Viešintų katilinę svars-
toma uždaryti. Tiesa, uždaryti 
katilinę gali būti keblu, nes da-
lies butų gyventojams šiluma 
tiekiama iš katilinės.

Pasak D.Žiogelio, Debeikių 

skyriuje taip pat bus ieškoma ga-
limybių sumažinti šildomą plotą.

Mokyklų naikinimą paspar-
tino gruodžio mėnesį priimtas 
Vyriausybės nutarimas, pagal 
kurį 5-12 klasių negalima jungti. 
O Traupio skyriuje nebeužtenka 
vaikų tam, kad būtų galima su-
formuoti atskiras, ne jungtines 
klases. Viešintų skyriuje vyres-
nių klasių mokinių problemą iš-
sprendė patys tėvai - šiais moks-
lo metais mokykloje dar galėjo 
mokytis ir 5-10 klasių mokiniai, 

tačiau vyresni mokiniai buvo iš-
vežti į kitas mokyklas, o Viešin-
tose liko tik pradinukai. 

Kalbėdamasi su „Anykšta“, 
J.Banienė abejojo, ar ilgiau 
nei iki 2024-ųjų bus įmanoma 
išsaugoti Svėdasų J.Tumo-
Vaižganto gimnaziją, nes nuo 
2024/2025 mokslo metų įsiga-
lios reikalavimas, kad minima-
lus mokinių skaičius 11-12 kla-
sėse turi siekti 21, o dabartinis 
minimumas yra 12.     

-ANYKŠTA

 Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė abejojo, ar ilgiau nei 
iki 2024-ųjų bus įmanoma išsaugoti ir Svėdasų J.Tumo - Vaiž-
ganto gimnaziją.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosInvesticijos į sveikatą 
pinigais nematuojamos
Apie VšĮ „Sveikatos oazė“, valdančią Anykščių baseiną 

„Bangenis“, jos nuveiktus ir planuojamus darbus kalbamės 
su įstaigos vadove Sonata VERŠELIENE.

- VšĮ „Sveikatos oazė“ pra-
dėjote vadovauti 2009-ai-
siais? Kokią situaciją radote 
įstaigoje? Kokios buvo pir-
mosios mintys, apie tai, nuo 
ko reikėtų pradėti darbus?

- Taip, 2009 metų rudenį 
pradėjau vadovauti ir jau try-
lika metų sėkmingai vadovau-
ju viešajai įstaigai „Sveikatos 
oazė“, kuri jau dvidešimtmetį 
eksploatuoja Anykščių ba-
seiną „Bangenis“. Situacija, 
kurią radau objekte, buvo pa-
kankamai sudėtinga. Galvoju, 
kad tai, kaip atrodė baseinas, 
pamena ir visi tuo metu dirbę 
darbuotojai, ir anykštėnai, ku-
rie lankydavosi jame kaip po-
ilsio paslaugų klientai ar spor-
tininkai. Atėjusi dirbti mažai 
žinojau apie esamą pastato 
techninę būklę, bet tai turbūt 
ir lėmė baseino plėtros sėkmę, 
nes nežinau, ar būčiau ryžusis 
ir turėjusi tiek drąsos daly-
vauti konkurse, jeigu tuo metu 
būčiau žinojusi, kad objekte 
baigiasi svarbiausio doku-
mento - higienos paso - galio-
jimas, ir neturėjau supratimo, 
kaip jį gauti. Pastato techninė 
konstrukcija buvo avarinės 
būklės, pradedant stogo dan-
gomis, langais, durimis, sie-
nomis, dezinfekcine įranga ir 
baigiant vidaus vamzdynais, 
elektros instaliacija ir kitais 
techniniais dalykais. Tačiau 
kartais nežinoti yra gerai, tad, 
jeigu leistų grąžinti laiką, nie-
ko nekeisčiau, tik daryčiau dar 
geriau ir eičiau į priekį. Mano 
stiprioji pusė buvo socialinė 
komunikacija, vadyba, tiks-
las didinti pardavimus, plėsti 
paslaugų spektrą, įmonės do-
kumentų valdymas, renginių 
organizavimas, projektinė 
veikla. Pradėjusi dirbti radau 
komandą, žmones, kurie buvo 

motyvuoti, noriai dalijosi savo 
patirtimi. Įvertinę situaciją, 
turėjome didžiulį tikslą ba-
seino pastatą prikelti naujam 
gyvenimui.Visada norėjome 
ir norime, kad mūsų objek-
tas būtų unikalus, derėtų ir su 
senosiomis tradicijomis, ir su 
inovacijomis. Naujų techno-
logijų paieška ir jų įdiegimas, 
stebinantis komandos opti-
mizmas ir noras tobulėti buvo 
ir yra mūsų įstaigos stiprioji 
pusė. Ir pirmosios mintys, 
pradėjus dirbti, visada sukosi 
apie įstaigoje dirbančius žmo-
nes, jų norą tobulėti bei keis-
tis ir keisti, eiti į priekį. As-
meninis iššūkis buvo sudaryti 
saugias sąlygas lankytojams, 
kurie atvykdavo, taip pat dar-
buotojams, kad nenusloptų jų 
motyvacija ir noras dirbti bei 
patikėti, kad objektas gali pa-
sikeisti visų mūsų pastango-
mis, siekis, kaip visa tai pada-
ryti baseino neuždarius ilgai 
rekonstrukcijai. Prisimenu 
pirmuosius pokalbius su dar-
buotojais, mačiau, kaip vieni 
labai tikėjo mano noru ir užsi-
degimu, sportiniu azartu eiti į 
priekį, kurti, dirbti, tačiau, ži-
noma, buvo ir tokių, kuriems 
pasikeitimai nepatiko, jiems 
nepritarė, tačiau tai normalu. 
Nuolat diskutuodavote, tar-
davomės: jie mokė mane, aš 
mokiau juos. Tuo labai džiau-
giuosi, nes visada sakiau ir 
sakysiu, kad tik žmonių ti-
kėjimas suteikia norą kurti, 
dirbti ir eiti į priekį. Darbus 
visada reikia pradėti nuo ben-
dravimo su žmonėmis, ar jie 
būtų tavo komandos darbuo-
tojai, ar rajono bei valstybės 
vadovai. Tik komunikuoda-
mas, išsiaiškindamas situaciją 
bei dirbdamas kartu, atrandi 
problemų sprendimo būdus 
įvairiose srityse. Tada supran-

Per 13 Sonatos Veršelienės vadovavimo metų  Anykščių basei-
nas pasikeitė iš esmės.

ti, kad nieko nėra neįmanoma. 
Sakyčiau, natūraliai apleis-
tą pastatą prikėlėme naujam 
gyvenimui, todėl tikiu, kad 
Anykščių rajono žmonėms jis 
yra labai svarbus ir brangus. 

- Kurias iš tų pirmųjų idė-
jų pavyko įgyvendinti, o ko 
nepavyko padaryti?

 - Pirmiausia, ką pavyko pa-
daryti, tai, suprantama, kaip 
ir minėjau, kad galėtume tęsti 
darbus, reikėjo padaryti daug 
namų darbų, sutvarkyti doku-
mentaciją ir gauti leidimą - hi-
gienos pasą. Tai nebuvo idėja, 
tai buvo realus darbas. Idėjų dėl 
paslaugų plėtros buvo ir yra la-
bai daug, todėl sunku pasakyti, 
kokia pirmoji idėja buvo įgy-
vendinta. Didžiulis darbas buvo 
ieškoti investicijų, kad galėtu-
me pradėti pastato rekonstruk-
ciją. Jau antrais darbo metais 
pradėjome treniruoklių salės 
rekonstrukcijos darbus: plana-
vome padaryti dviejų aukštų 
treniruoklių salę, tačiau dėl 
lėšų stygiaus įgyvendinome tik 
vieną etapą. Mes niekada nelin-
kę numesti savo norų ir vizijų 
į šalį, rankų nenuleidžiame, to-
dėl ir 2022 metais teikiame per 
350 tūkst. vertės projektą dėl 
sporto salės rekonstrukcijos an-
trojo etapo įgyvendinimo. Idėjų 
ir svajonių mums netrūksta, jos 
tampa mūsų įstaigos naujomis 
paslaugomis, o jų mes turime 
labai daug. 

- Kas yra VšĮ „Sveikatos 
oazė“? Ar tai tik baseinas, 
kaip daugelis anykštėnų įsi-
vaizduoja? 

- 1993 metais dar Ažupiečių 
kaime kaip Anykščių technolo-
gijų mokyklos vienas iš objek-
tų pradėjo veikti 25 metrų 
plaukimo baseinas. Tuo metu 
tai buvo vienas iš nedaugelio 
Lietuvoje pradėjusių veiklą ba-
seinų. 2001 metais įkurta vie-
šoji įstaiga „Sveikatos oazė“, 
kuri vykdo ūkinę komercinę 
veiklą ir kurios pagrindinė 
užduotis buvo ir yra iki dabar 
– administruoti plaukimo ba-
seiną „Bangenis“ su mini SPA, 
rūpintis lankytojams teikia-
mų paslaugų plėtra ir kokybe, 
vykdyti rajono savivaldybės 
finansuojamas programas, 
rengti plaukimo varžybas. Tai 
yra juridinis vienetas, kuria-
me dirba per dvidešimt įvairių 
profesijų ir pareigybių darbuo-
tojų. Šiandien įstaiga turi vieną 
dalininką, t.y. Anykščių rajono 
savivaldybę. 

-ANYKŠTA

Ar Anykščiuose, 
Ramybės mikro-
rajone, atidarytas 
viešbutis, pavadin-
tas „Ilsėkis Ramy-
bėje“, sulauktų 
turistų dėmesio?

Gediminas GOLCEVAS:
- Jeigu vadintųsi „Ilsėkis ra-

mybėje, Putine”. Nors geriau 
būtų - „Dek pragare, Putine”, tai 
dar didesnio dėmesio susilauktų.

Vaiva KAZAKEVIČIENĖ:
- „Ilsėkis Ramybėje“ man tai 

labiau skamba, kai žmogus pa-
lieka šį pasaulį ir taip išreiškia-
ma užuojauta. Na, tikrai nema-
nau, kad šis pavadinimas galėtų 
pritraukti poilsiautojus, labiau 
tiktų gedulo namams. Yra tikrai 
daug variantų su ramybe: gal-
būt Ramybės oazė, Poilsis Ra-
mybėje ar kažkas panašaus.

Gerda BARTUŠEVIČIŪTĖ:
- Puikus pavadinimas! ši sta-

gnatiška konotacija apie žmo-
gų, išeinantį iš pasaulio, paga-
liau galėtų nusakyt tiesioginę 
vietą ir veiksmą. Tame matau 
nemažai humoro, dėl to, ma-
nau, sulauktų daug dėmesio.

Rita MILIŪTĖ:
- Kad jau klausiat - manau, 

vadinti reiktų „Šešios pėdos po 
žeme“. Turistai jaustųsi saugiau.

Žaidimas „Va bank“!

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas, apie 
pasiruošimą galimam karui:

„Kol kas nieko neperkam, ti-
kimės geriausio, kad nieko ne-
įvyks“.

Stulbinamas atradimas...

Valdas ŽALA, šovinių ga-
mybos įmonės savininkas, 
apie šovinių naudojimą:

„Niekada negalvojau, kad 
mano šoviniais bus taikomasi į 
žmones“.

Aplinkos tvarkytojai – 
geriausi psichologai!

Jurgita BANIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Švie-
timo skyriaus vedėja, apie 
darbuotojų, atleidžiamų dėl 
uždaromų mokyklų, įsidarbi-
nimo perspektyvas:

„Tikimės, kad tie žmonės, 
kurie neteks darbų uždaromose 
bei pertvarkomose mokyklose, 
galės aplikuoti į šias laisvas 
darbo vietas“.

Tai paranoja turi realų 
pagrindą?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduoto-
jas, apie Tilto gatvės kom-
plekso apsaugą:

„Anykščių miestas yra visas 
stebimas vaizdo kameromis, 
rodos, 20 vaizdo stebėjimo ka-
merų“.

Eilė - ekranui miesto 
centre.

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduo-
tojas, apie sumažintą Tilto 
gatvės komplekso šviestuvų 
– „lazdų“ galingumą:

„Kai aš važiuoju pro šalį, man 
atrodo, kad dabar lyg ir šviečia 
silpniau“.

Pasirodo, ne tik 
Rusijos protu nesuprasi...

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, Anykščių rajono 
tarybos narys, apie Tilto ga-
tvės komplekso automobilių 
stovėjimo aikštelės viduryje 
pastatytą apšvietimo stulpą:

„Nelabai supratau to sprendi-
mo apšvietimo stulpą pastatyti 
vidury automobilių stovėjimo 
aikštelės“.

Tai bent fantazija!

Česlovas JURŠĖNAS, si-
gnataras, kelių kadencijų Sei-
mo pirmininkas, apie galimą 
karą Lietuvoje:

„Aš tikrai galvojau nusipirkti 
pas jus druskos“. 
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rievės

Sigita PIVORIENĖ

Nebūsiu originali. Pakal-
bėsiu apie karą ir aš, nes 
daugiau jokia tema galvoje 
nesisuka. Nesu nei politi-
kos apžvalgininkė, nei karo 
ekspertė, nei istorikė, o tanką 
mačiau tik Orvidų sodyboje. 
Tačiau esu žmogus, kuris, 
kaip ir jūs, negali ramiai 
žiūrėti į tai, kas vyksta. 

Tai, dėl ko šitoks pragaras 
verda ten, Ukrainoje, suvokia-
ma, matyt, tik pačiam ponui 
putinui (didžiąja raide šios 
pavardės nerašysiu). O gal ir 
tam nelabai: panašu, kad šis 
psichopatas, bent jau iki in-
vazijos į svetimą šalį, gyveno 
rožinių vienaragių ir vaivo-
rykščių pasaulyje, įsivaiz-
duodamas, kad visi, kuriems 
jis parodys tanką, kuriuos jis 
„išvaduos“ nuo įsivaizduoja-
mų nacių ar dar kažko, sutiks 

jį su gėlėmis, dėkingumo aša-
romis ir aplodismentais. Kad 
visi drauge, susikibę už rankų, 
atkeliausime į SSSR ir viskas 
bus kaip buvę. Labiausiai 
baisu dėl to, kad šis rožinis 
pasaulis dideliais tempais da-
žosi raudonai, kad, eidamas 
per nekaltų žmonių lavonus, 
vadas jaučiasi esąs didvyris. 
Vaduotojas. Girdėjote, kad 
rusų kariai net pasirūpino pa-
radinėmis uniformomis? Kas 
žino, kuriuose griuvėsiuose jie 
tą paradą surengtų. 

Tai ne baimė, kad ir mūsų 
tas pats laukia. Dėl grėsmės 
ir mums taip pat neramu, bet 
sunku matyti, kaip ten  griau-
nami miestai, niokojamas 
žmonių turtas, kaip milijonai 
žmonių bėga nuo siaubo, neši-
ni tik būtiniausiais daiktais ir 
augintiniais. Kaip „for fun“ 
rusų armija šaudo į judančius 
taikinius – t. y., bandančius 
slėptis nuo atakų beginklius 
žmones… Maniau, kad taip 
būna tik filmuose. Kad tai jau 
istorija, kurią vadovėliuo-
se skaitėm, kad tai gyva tik 
senų žmonių atsiminimuose 
(atmintin įstrigęs ir amžinatil-
sį bobutės pasakojimas, kaip 
ji, šliauždama pasislėpti nuo 
bombardavimo, susiplėšė su-
knelę…). Sveiku protu suvokti, 
kad visa tai vyksta šiandien, 

yra gerokai sudėtinga. 
Kas turi dėtis kareivio gal-

voje, kad nusitaikytų į bėgantį 
vaiką? Ar sėdinčią automobi-
lyje šeimą? Ar jis iš tiesų tiki, 
kad septynerių metų mergaitė 
yra liaudies priešas, besikė-
sinantis užpulti Rusiją? Ar 
aklai klauso kažkokių nužmo-
gėjusių vadų, o gal – tiesiog 
linksminasi? Man nuoširdžiai 
įdomu, kaip po to gyvena (jei 
išgyvena) tokie kariai. Ką gal-
voja, žiūrėdami į savo vaikų 
akis? Gal negalvoja nieko, 
nes toji septynmetė tėra eilinis 
trofėjus: kaip medžiotojui, 
pataikiusiam šernui į kaktą… 

Ukrainos prezidentas Volo-
dymyras Zelenskis sakė, kad 
niekas negali suprasti, kas 
dedasi jo šalyje. Ir aš sutinku. 
Jam turbūt kyla noras kasytis, 
eilinį kartą išgirdus, kaip 
įvairios šalys smerkia puti-
no režimą. Taip, mes galim 
verkti, šiltai įsitaisę prie TV 
ekrano, galim viešai užjaus-
ti, galim pasmerkti, daugių 
daugiausia – paaukoti pinigų 
ar priimti karo pabėgėlį. Bet 
suprasti mes nesuprasim, 
nebent mums būtų 90 metų ir 
mums būtų pavykę išgyventi, 
perėjus tą patį pragarą. 

Gal nuskambės per daug 
žiauriai šiame kontekste, bet 
rusų karių man gaila. Ne tų, 

kurie aklai tiki vadu, kurie iš 
oro mėto bombas ant gyvena-
mųjų namų ar pyškina šeimas, 
o anų vaikų, kurie puolė pir-
mieji, kurie tikina net nežino-
ję, kad vyksta kariauti (nors 
kažkuris lietuvių kariškis sakė 
visiškai netikintis tokiomis 
kareiviukų raudomis). Aš 
nežinau, ką apie karą gali 
suprasti septyniolikos metų 
vaikai. Aš nežinau, kas gali 
dėtis jų mamų galvose, ar jos 
suvokia, kad jų sūnūs tapo 
kruvinu įrankiu jų gerbiamo 
prezidento beprasmėje kovo-
je? Ar jos vis tiek juo tiki? Ar 
tiki, kad pamatys savo vaikus 
gyvus, tapusius didvyriais, 
išvaduotojais? Ar girdėjo, kad 
jų vaikų lavonus degina vie-
toje ar tiesiog palieka gatvėje 
šunims suėsti? Kai ekspertai 
filosofuoja, numes putinas ar 
nenumes atominę bombą, aš 
tikrai tikiu, kad numes. Nes 
jam nesvarbi jokia kita gyvy-
bė, išskyrus jo paties. O jis, 
kaip žinia, turi kur slėptis nuo 
bet kokio pavojaus: tvirtina-
ma, kad seniausiai sėdi savo 
bunkeryje, prilygstančiame 
visam miestui po žeme… 

Neseniai skaičiau, kad puti-
nas esą iš tiesų yra gruzinas, 
įvaikintas ir apsigyvenęs 
Rusijoje. Kaip jis turėjo būti 
nuskriaustas, kas pirmoji pa-

sėjo šitą blogio sėklą – mama 
ar įmotė? O gal buvo augi-
namas kaip tas vienintelis ir 
nepakartojamas, kuris gauna 
viską, ko užsigeidė?

Jau kelis kartus bandymai 
evakuotis „humanitariniais“ 
koridoriais baigėsi taip 
pat – arba grįžimu atgal į 
šaltas slėptuves be maisto ir 
vandens, arba kulka. Naivūs 
vietiniai vis patiki priešo pa-
žadais… Kiek reikia būti nu-
žmogėjusiam, kad, pažadėjęs 
leisti niekuo nenusikaltusiems 
žmonėms pasiekti saugią vie-
tą, į juos pyškintum? Tai visiš-
kai niekuo nesiskiria nuo to, 
kaip naciai naikino nekaltus 
žydus, kai, suvarydavę juos 
neva „nusiprausti“, užuot  
paleidę  vandenį, atsukdavo 
dujų kranelį. Istorija linkusi 
kartotis? Galbūt. Galbūt, jei 
pavyks išgyventi, po 50, 70 
ar 100 metų pasaulis sulauks 
kito psichopato, užsimaniu-
sio gabalėlio svetimos žemės 
ir nekaltų žmonių kraujo. 
Sako, kad pasaulis išsigimsta.
Turbūt kad taip ir yra. Civili-
zuotas pasaulis vis dar bando 
paveikti nevaldomą valdovą 
įkalbinėjimais, sankcijomis. 
Jei būtume bent kiek labiau 
laukiniai, juk galėtume nu-
mesti bombelę ant to vieninte-
lio. Argi ne? 

Vilija Blinkevičiūtė: „Kuo reikia būti, kad taip stipriai 
nemylėtum žmonių?“ Rimantas KAZLAUSKAS

„Šalin ašaras. Reikia sprendimų. Skubių sprendimų, 
kaip padėti Ukrainos žmonėms ir apsaugoti Europą nuo 
tolimesnės Putino Rusijos agresijos. Ir prisipažinsiu: bal-
suoju už Ukrainą, o mintyse – Lietuva“, - teigia Vilija 
Blinkevičiūtė, Europos Parlamento narė ir Lietuvos soci-
aldemokratų partijos pirmininkė. 

Pokalbis su V. Blinkevičiūte – apie Europos Parlamento 
ir kitų Europos Sąjungos institucijų sprendimus dėl karo 
Ukrainoje. 

- Ar, prasidėjus karui 
Ukrainoje, klausėte savęs: o 
kas, jeigu...?

- Ko gero, vienaip ar ki-
taip visi to paklausėme savęs. 
Mano klausimas buvo toks: 
kas būtų, jei Lietuva nebūtų 
ES ir NATO narė? Ir tikiu, kad 
visi turime vieną, vienintelį 
atsakymą. 

Pagaliau aiškų atsakymą 
turi ir ES. Įvyko istoriniai 
lūžiai dėl požiūrio į dabarti-
nę Rusiją. Tai rodo priimami 
sprendimai: dar kartą didina-
ma parama Ukrainai, griežti-
namos sankcijos Kremliui ir 
su juo bendradarbiaujančiam 
Baltarusijos režimui.

Pirmą kartą istorijoje ES fi-
nansuos ginklų ir kitos įrangos 
pirkimą ir tiekimą užpultai ša-
liai: Ukrainai skirta 450 mili-
jonų eurų, už kuriuos ši galės 
įsigyti ginkluotės.

- Kokie kiti ES sprendimai 

Ukrainai remti?
- Dar prieš karą, vasario 16 

dieną, Europos Parlamentas 
balsavo skirti skubią 1,2 mi-
lijardo eurų paramą Ukrainai. 
Tai yra šeštasis ES paramos 
Ukrainai paketas. Nuo 2014 
m. Ukrainai jau skirti 5 mili-
jardai eurų.

Labai svarbu, kad, jau pra-
sidėjus karui, ES valstybės 
vienbalsiai sutarė priimti 
Ukrainos pabėgėlius 3 metus, 
nereikalaujant prieš tai pateik-
ti prieglobsčio prašymo, bei 
teikti jiems pagalbą.

Ir tai yra tik nedidelė dalis 
sprendimų iš viso paramos 
paketo.

- Kaip vertinate sankcijas 
Rusijai, Baltarusijai?

- Tai atsakas į taikios vals-
tybės užpuolimą. Tai vienas 
iš būdų paveikti agresorių 
ekonominėmis, finansinėmis 
priemonėmis, apriboti jo ga-

lią. Neabejoju, kad sankcijos 
bus veiksmingos, nuoseklios, 
stiprinamos. Kad jas pajus ir 
tie, kurie naudojasi Vakarų gė-
rybėmis. Turiu galvoje ne tik 
oligarchus, jų prabangias jach-
tas ir vilas. Turiu galvoje visus, 
kurie prisidėjo prie žmonių žu-
dynių, kurie įsako bombarduoti 
Ukrainą.

Turime būti tvirti, nes karas 
Ukrainoje, norime ar nenori-
me, palies mus visus, mūsų gy-
venimus. ES laukia iššūkis iki 
minimumo atsisakyti Rusijos 
žaliavų, dujų ir naftos. Naujoji 
Vokietijos valdžia su socialde-
mokratais priešakyje sustabdė 
dujotiekio „Nord Stream 2“ 
projektą. Tai kainuos ir Vokie-

tijai, ir kitoms Vakarų Europos 
valstybėms. Todėl ir sakau: 
turime būti tvirti ir nuoseklūs. 
Tokia yra laisvės kaina. Negali-
me pasiduoti Rusijos šantažui, 
melui ir agresijai.

- ES pagaliau uždraudė 
Kremliaus žiniasklaidos prie-
mones savo teritorijoje...

- ... ir Rusija nebegalės skleis-
ti savo melo, kad pateisintų V. 
Putino karą. Man visada buvo 
keista, kad melas, nukreiptas 
prieš ES, prieš Ukrainą, prieš 
visą demokratinį pasaulį, Euro-
poje liejasi laisvai. 

Propaganda yra ginklas. Ne-
veltui visus Rusijos žmones 
Putinas tiesiog izoliavo nuo 
informacijos. Kuo reikia būti, 

kad meluotum savo valstybės 
žmonėms apie karą, žūvan-
čius žmones, griaunamą tai-
kią kaimyninę  valstybę? Kad 
taip stipriai nemylėtum ne tik 
Ukrainos, bet ir savo valstybės 
žmonių? Kad grasintum visam 
pasauliui branduoliniu ginklu 
ir apšaudytum Ukrainos ato-
mines jėgaines?

Šią savaitę Europos Par-
lamentas balsavo dėl reko-
mendacijų, kaip sustabdyti 
pavojingą užsienio kišimąsi, 
dezinformaciją ir grėsmes de-
mokratijai. Į šias grėsmes pa-
tenka ir slaptas politinės vei-
klos finansavimas iš priešiškų 
valstybių. Europos Parlamen-
tas taip pat balsavo už tai, kad 
visoje ES būtų uždraustos 
„auksinės vizos“, pagal kurias 
trečiųjų šalių piliečiai mai-
nais už investicijas gali gauti 
pilietybės teises ar leidimus 
gyventi ES.

ES aktyviai gina savo de-
mokratiją. Pagaliau.

Užsak. Nr. 225

Vilija Blinkevičiūtė: „Neabejoju, kad sankcijas pajus ir Rusijos 
oligarchai, ir tie, kurie įsako bombarduoti Ukrainos žmones.“

www.blinkeviciute.eu
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šiupinys

pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Dauguma esame matę ir 
girdėję, kaip ukrainiečiai 
pasiuntė ir dar tebesiun-
čia rusus, jų laivus ir kitą 
karinę techniką. Tie visokie 
„pasiuntimai“ paskutinėmis 
dienomis tarsi išsivadavo 
iš kalbos kultūros ir etike-

Ar pasiūlymas „Eikit n...ui“  - jau nieko tokio?

Anykštėnų giminaičiai Ukrainoje 
stoja ginti savo šalies

to, tapo įprasta kasdienine 
norma, tarsi karui vykstant 
viskas būtų pateisinama. Net 
ir keiksmažodžiai. Žinoma, 
kai žmonės netenka kantry-
bės, kai liejasi kraujas, kai 
žmogus yra apimtas įniršio, 
tada ir piktas žodis sprogsta 
tartum gudriai paslėpta mina, 
ant kurios užlipęs gali mirti 
arba netekti kojų. Kur tada 
galėtum eiti, jei ir pats būsi 
kažkieno „pasiųstas“?

Vakar užsukau į Panevė-
žio prekybos ir laisvalaikio 
centrą „RIO“. Eidamas palei 
parduotuvių vitrinas, stabte-
lėjau ties vienos parduotuvės 
vitrinos langu ir netekau 
amo: visai priešais akis, 
„pirmame plane“, buvo paka-
binti juodos spalvos sporti-
niai marškinėliai, ant kurių 

puikavosi ta legendinė, rusų 
kalba parašyta frazė su „pa-
siuntimu“. O visai šalia buvo 
padėtos prekės su lietuviška, 
patriotine atributika: vyčiai, 
trispalvės ir dar kai kas.  Per 
širdį nuvilnijo kažkoks prieš-
taringas ir keistas jausmas: 
gražus puodelis, ant kurio 
puikavosi mūsų Vytis, buvo 
tarsi įmurkdytas į purviną 
balą. Gal kam nors ir patin-
ka viešai keiktis, tuo labiau 
prisidengiant karais, bet san-
tūrumas tarsi perspėja, kad 
viešai keiktis ar viešai vartoti 
keiksmažodžius - anoks čia 
didvyriškumas, kurį reiktų 
reklamuoti net ant sportinių 
marškinėlių. Tad ir apsivilkti 
tokius marškinėlius kažin ar 
kas nors norėtų, net ir labai 
mylėdamas Ukrainą ir jos 

žmones. Pats mielai apsivilk-
čiau tokius marškinėlius, tik 
su užrašu: „Tegyvuoja Ukrai-
na!“.  O tie visokie „pasiun-
timai“  vargu ar gali turėti 
kažkokį realų efektą. Rusų 
kariai tikrai „ten“ nenuėjo, o 
eina ten, kur jiems liepiama. 
Priešo smūgiai jau palietė net 
ukrainiečių atominę elektrinę. 
O tai jau labai rimti ir baugūs 
dalykai. Nuo jų neapsaugos 
joks „pasiuntimas“. 

Kartais tikrai taip su-
skausta, kad norisi stipriai ir 
garsiai nusikeikti. Bet kas iš 
to? Tai tik emocijos. Jos yra 
bevaisės, silpninančios sielos 
imunitetą, darkančios vidinę 
ramybę. Bet maldos žodžiai 
ir stiprūs solidarumo jaus-
mai  kenčiantiems nuo karo 
baisumų žmonėms leidžia 

(Atkelta iš 1 psl.)

Tačiau nei V. Jucienė, nei jos 
mama šiandien negali nusira-
minti: karo niokojamoje Ukrai-
noje ginti šalies liko didelė dalis 
giminaičių... 

„Mano mamos sesuo ir kiti 
mūsų giminaičiai – mano dėdės, 
tetos – jie visi ten. Turim gimi-
nių ir rytų Ukrainoje, ir vakarų 
Ukrainoje, mes kol kas bendrau-
jam, susisiekiam. Su rytų Ukrai-
nos giminėmis bendraujame tik 
sms žinutėmis, nes ryšys yra 
blokuojamas ir susisiekti labai 
sunku. O su vakarais susiskam-
biname praktiškai kasdien“, – 
sakė V. Jucienė. 

Paklausta, kokia padėtis šiuo 
metu yra ten, kur gyvena gimi-
nės, moteris pasakojo: „Rytuo-
se, kaip jie patys sako, po to, kas 
vyko 2014-aisiais, truputėlį ra-
miau. Jie gyvena tarp Donecko 
ir Mariupolio – ten yra taip va-
dinamoji DNR, jie arčiau Rusi-

jos. Vakaruose vienas pusbrolis 
jau yra išvežęs savo mažametę 
dukrą ir žmoną į Lenkiją, o pats 
su kitu pusbroliu išėjo kariauti. 
Moterys taip pat pasiruošusios 
eiti ginti Ukrainos. 

Vakaruose kol kas ramu, gi-
minės gyvena Ivano Frankivske, 
mieste netoli Lvovo.  Mes juos 
kvietėme atvykti pas mus, bet 
jie eis ginti savos šalies. Mums 
nepavyko jų prisikviesti, nes jie 
–  patriotai ir iš paskutiniųjų gins 
savo šalį – tiek vyrai, tiek mo-
terys. 

O tie, kurie rytuose, jie net 
neturi galimybės jau nuo 2014 
metų atvykti. Rytai visiškai ap-
supti, o iš vakarų giminės, kiek 
galėjo, tiek pasitraukė. Vyrai 
negali pasitraukti apskritai, nes 
nuo 18 iki 60 metų jie neišlei-
džiami iš šalies, o moterys stos 
ginti krašto kartu su vyrais“.

V. Jucienė kalbėjo, kad gi-
minės girdi šaudymus, vyksta 
sprogimai: „Tik tiek, kad, paly-

giminaičius.
„Jie iš vakarų Ukrainos, Ter-

nopolio miesto, kol kas ten nieko 
nevyksta, tik oro pavojai skelbia-
mi. Mano giminaitės vyras yra 
po kojos operacijos ir jis negali 
pasirūpinti šeima pats, todėl ją iš-
lydėjo į saugesnę vietą. Jie labai 
nenorėjo palikti namų, bet yra 
mažas vaikas ir dėl jo saugumo 
nutarė pasitraukti čia. Pas mus 
atvyko dvi moterys ir vaikas“, – 
pasakojo E. Rutkauskas.

Anykštėnas teigė nesitikėjęs ši-
tokios didelės paramos iš aplinki-
nių žmonių, kuomet į Anykščius 
atsivežė giminaites. Ukrainietės 
taip pat, pasak E. Rutkausko, 
buvo „apakusios“ nuo žmonių 
gerumo. „Tiek gerų žmonių pri-
sidėjo! Ir kaimynai, ir draugų 
draugai. Kai šeima čia apsigyve-
no, pradėjo visi nešti ne tik bal-
dus, bet viską, ko reikia. Per dvi 
dienas apleistą butelį suremon-
tavom. Visi subėgom, padarėm 
tinkamą gyventi ir jie ten dabar 
gyvena“, – džiaugėsi vyras. 

Ieško darbo

Ukrainoje pasilikęs vyras, pa-
sak E. Rutkausko, nuolat infor-
muoja, kas vyksta. 

„Jis stebi tą situaciją, viską 
žino, mato, turi draugų ir Ki-
jeve, kitose vietose. Pakraupę, 
kaip ten baisu…Žmona labiau-
siai išgyvena dėl ten likusio 
vyro, nes jis jos artimiausias 
giminaitis. Bet atvykusios mote-
rys buvo nusiteikusios optimis-
tiškai, sakė, kad mes čia savaitę 
pabūsim ir namo grįšim. Sakau, 
nusiraminkit, čia ne savaitei ir 
ne dviem… Pradeda suvokti re-
alią situaciją, ieško darbo. 

Dabar važiuosiu, ieškosiu dar-
bo vienai iš jų, nes ji gali dirbti, 
o kita – su mažu vaiku. Viena 
moteris yra manikiūro meistrė, 
galvoja, gal kažką savo galėtų 
pradėti daryti“, – apie pabėgė-
lius iš Ukrainos pasakojo anykš-
tėnas Egidijus Rutkauskas.

galvoti, kaip jiems padėti, 
ką daryti. Tad tegul ir mūsų 
maldos pavirsta įkvepiančio-
mis idėjomis, ką mums reikia 
daryti, kada kitam žmogui 
- kariaujančiam, gulinčiam li-
gos patale ar verkiančiam dėl 
netekties - yra sunku. Išeitis 
visada yra ir tai nebūtinai yra 
mirtis. Mes visi turime teisę 
gyventi. Turime teisę ir kažką 
pasakyti. O gal sakykime dau-
giau gražių ir tiesos pripildy-
tų žodžių? Pabandykime! Bus 
tikrai geriau. Neabejoju! 

P.S. Radau šią jautrią 
nuotrauką internete: atsisvei-
kinimas išeinant ginti Tėvy-
nės. Taip norėčiau, kad tie 
du jauni žmonės vėl susitiktų 
gyvi ir sveiki ir ilgai, ramiai 
bei laimingai kartu gyventų 
laisvoje Ukrainoje. Taip, 
labai to norėčiau...

ginus su tuo, kas vyksta vidurio 
ir vakarų Ukrainoje, pas juos pa-
lyginti ramiau. Bet ten kaip vyko 
karas nuo 2014-ųjų, taip iki šiol 
tebevyksta. Tenka ir rūsiuose 
pagyventi, visko būna…“ 

Ukrainiečiai žino, kad 
yra remiami

V. Jucienė sakė, kad ukrai-
niečiai labai jaučia, jog Lietuva 
juos palaiko.

„Taip, jie žino, tą jaučia. Jau 
nuo 2014 metų, nors tada vyko 
mažesnės paramos akcijos, iki 
dabar jie žino, kad prie paramos 
jiems prisideda ne tik Lietuva, 
bet ir kitos valstybės. Po 2014 
metų įvykių man yra tekę ne 
kartą būti vakarų Ukrainoje, tai 
ne tik giminės, bet ir ten gyve-
nantys žmonės, kai sužino, kad 
mes iš Lietuvos, yra labai dėkin-
gi už paramą Ukrainai ir visada 
pabrėžia, kad jūs esate mūsų 
broliai“, – kalbėjo rajono savi-
valdybės mero patarėja.

Paklausta, ar priimtų karo pabė-
gėlius – nebūtinai gimines, V. Ju-
cienė neabejodama atsakė: „Taip, 
mes planuojam priimti karo pa-
bėgėlius, esam užsiregistravę 
programoje „Stiprūs kartu“ ir 
laukiam. Mūsų prioritetas yra gi-
minės, artimieji, bet jeigu atvyks 
šeimos, mes jas priimsime“.

Priėmė giminaites

Anykštėnas Egidijus Rutkaus-
kas su šeima taip pat neabejingi 
ukrainiečių likimui. Jo žmona 
nuo 1994 metų gyvena Lietuvo-
je, yra gimusi ir užaugusi šiuo 
metu bombarduojamoje šalyje. 
Šeima Anykščiuose jau apgy-
vendino iš Ukrainos atvykusius 

Marškinėliai. Anykščių menų 
inkubatorius – menų studija pra-
ėjusią savaitę  gavo sostinėje 
veikiančios UAB „Pirum“ pa-
gamintų  marškinėlių  su užrašu 
„Pусский Bоенный Kорабль 
Иди Нахуй“. Įstaigos feisbuko 
paskyroje skelbiama, kad iš viso 
gauta 400 vienetų tokių marš-
kinėlių. Norintieji gauti tokius 
marškinėlius, turi paaukoti karo 
krečiamai Ukrainai.

Paroda.  Šiuo metu Anykščių 
baseino „Bangenis“ patalpose 
eksponuojama Anykščių soci-
alinės globos namų Svėdasų 
senelių globos namų filialo gy-
ventojų darbų paroda.

Modernizacija. Anykščių 
ligoninė praėjusių metų rude-
nį, rugsėjo pabaigoje, sudarė 
sutartį su „Siemens Healthcare 
Oy“ Lietuvos filialu dėl ligo-
ninės turimos kompiuterinės 
tomografijos sistemos „Soma-
tom“ atnaujinimo. Šiuos darbus 
įmonė įsipareigojo atlikti už 
229 tūkst.295 Eur. Darbai pa-
gal sutartį turėjo būti atlikti ne 
vėliau kaip per penkis mėnesius 
nuo sutarties sudarymo.

Lygis. Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras  paskelbė nau-
jas vokalinių ansamblių kate-
gorijas. Anykščių kultūros cen-
tro vyrų vokaliniam ansambliui 
„Varius“ (vadovas Rimvydas 
Griauzdė) ir moterų vokaliniam 
ansambliui „Atgaiva“ ( vado-
vės Irena Kuliavienė ir Leda 
Kazokienė) suteikta antroji 
kategorija. Iš viso yra keturios 
kategorijos. 

Konsultacijos. Anykščių švie-
timo pagalbos tarnyba pradėjo 
teikti specialistų pagalbą vaikams 
ir mokiniams, jaučiantiems neri-
mą dėl karo Ukrainoje. Pagalba 
teikiama nuotoliniu būdu.

Anykščių rajono savivaldybės 
mero patarėjai Vaidai Jucie-
nei nepavyksta įkalbinti gimi-
nių iš Ukrainos atvykti gyventi 
į jos šeimą. Ukrainiečiai jau-
čia pareigą bet kokiomis prie-
monėmis apginti savo šalį.

Anykštėnas Egidijus Rut-
kauskas Anykščiuose jau 
įkurdino iš Ukrainos pabėgu-
sias dvi moteris ir vaiką. Vy-
ras sako, kad pabėgėliai tikė-
josi čia pabūti vos savaitę…

Asmeninio albumo nuotr.
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O jeigu visgi užsmaugs, jeigu 
sudaužys kaip Čečėnijos Groz-
ną, kurį nušlavė nuo žemės pa-
viršiaus? Tas galimybes jie turi, 
nes jie turi persvarą ore, jie gali 
bombarduoti. Gali iš karinių lai-
vų apšaudyti  ir gali sugriauti. 
Gali sunaikinti ir tuos pastatus, 
kur yra V.Zelenskis. Didvyris! 
Iš šimtų esamų ar buvusių pre-
zidentų retas kuris nepasiduoda, 
lieka su žmonėmis, aiškinasi, 
dėsto. Kritikuoja ir patį ameri-
konų prezidentą. Bet, sakykim, 
smūgis - ir Kijevas nušluotas. 
Vyriausybinis centras, tarp kit-
ko, aš tuose rūmuose esu buvęs, 
turi gerus požemius. Bet ir čia 
ne pabaiga. Rusai neturi galvo-
ti, kad jeigu jie šitai padarys, tai 
jie laimės. Ne. Bus partizaninis 
karas visoje Ukrainos teritorijo-
je. Gerai jūsų laikraščiui pasakė 
Anykščių Garbės ambasadorius 
Ukrainoje Virginijus Strolia. 
Bus Afganistanas, ir ne menkes-
nis. Šitie partizanai bus geriau 
ginkluoti, geriau pasiruošę nei 
Afganistano kaimų žmonės... 
Net jeigu taip atsitiks, nebus ge-
rai Rusijai. Koks Rusijos rezul-
tatas? Rusija jau kenčia dėl šito 
karo, kenčia dėl to, kad yra žiau-
rios sankcijos. Žiaurus Rusijos 
baudimas iš Vakarų pusės. Ką 
gero padarė Maskva su šita agre-
sija? Ogi sutelkė visą ukrainiečių 
tautą. Kai kalbu apie ukrainiečių 
tautą, omenyje turiu ne tik ukrai-
niečius, bet ir rusus, ir baltaru-
sius, ir žydus. Gal tik vienas ar 
du veikėjėliai lyg ir buvo krypte-
lėję į Rusijos pusę. Sutelkta Eu-
ropa, Vakarų pasaulis dar niekad 
nebuvo toks vieningas. Vieningi 
Vakarai, vieninga Europos Są-
junga, NATO.  Rusija yra tiesio-
giai smaugiama. Galima sakyti, 
kad rusai - tokie žmonės, jog 
jeigu  iškentėjo Antrąjį pasaulinį 
karą ir visas Stalino represijas, 
tai jie iškentės ir dabar, bet yra 
vienas labai svarbus niuansas. 
Kai žmogus po blogo gyvenimo 
gauna geresnį, o po to tas geres-
nis gyvenimas vėl tampa blogas, 
jo visiškai  kita savijauta. O kai 
tas gyvenimas yra blogas, tai 
koks skirtumas... Iš blogo į blo-
gesnį - jokio skirtumo. Rusija,  
palyginti su ankstesniais metais, 
pasiekė geresnį gyvenimą. Iš tos 
gerovės vėl smukti į bėdą... Ru-
blio kursas dvigubai krito, avia-
transportas negali veikti, fabrikai 
stoja, darbininkai  eina velniop. 
Vadinasi, kenčia ištisos šeimos. 
Jau net ne šimtai tūkstančių, o 
jau milijonai gali  susidaryti. Tai 
irgi karo rezultatai, ir bent dalį 
Rusijos valdančiojo elito šitie 
dalykai veikia. Ten yra kelios 
grupės. Nėra tik Putinas. Jis tik 
reguliuoja tas grupes ir kol kas 
jis jas suvaldo. Bet tam tikroje 
situacijoje dalis pagalvos, ar ti-

krai mes gerai padarėme, ar rei-
kėjo lįsti į tą prakeiktą Ukrainą? 
Grįžtant prie pagrindinio klausi-
mo - mes turėtume išvengti tos 
didelės nelaimės, bet turime būti 
pasiruošę.

Gal druskos per daug nerei-
kia pirkti, bet tam tikrų atsargų 
reikia turėti. Ir tautai reikia susi-
telkti, veikti kryptingai.  Turime 
priimti pabėgėlius iš Ukrainos ir 
priimti iš visos širdies, taip, kaip 
iš visos širdies dėl Tėvynės au-
kojasi ukrainiečiai. 

Č.Juršėnas tikino, kad Lietu-
vai grėsmė iš Baltarusijos pusės 
šiuo laikotarpiu yra mažai tikėti-
na, o ir į Ukrainą baltarusiai, pa-
sak buvusio Seimo pirmininko, 
kol kas nelenda.   

„Kalbos tokios, kad Balta-
rusijos valdžios vidiniai gin-
čai didesni nei Rusijos elite. Ir 
kareiviai nenori kariauti, ypač 
jaunimas. Galvoti, kad jie iš pik-
tumo atidarys dar vieną frontą... 
Tarp kitko, piktumui tam tikras 
pagrindas yra. Gal jau girdėjo-
te, sudarytas  nedraugingiausių 
Rusijai valstybių sąrašas. Tame 
sąraše yra ir Lietuva. Yra ir 
Taivanas, Kinijos dalis.  Kinija 
- ne, o va Taivanas - priešas. O 
todėl? Todėl, kad Taivanas ga-
mina tokias smulkmenas, be ku-
rių negali veikti didžioji dalis ir 
Rusijos, ir bet kurios kitos šalies 
mašinų. Tų vadinamųjų „čypų“ 
rusams jie neduoda, todėl ir tapo 
priešais“, - aiškino Č.Juršėnas. 

Avinėlio aukojimas...

„Mūsų Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės raginimai įsi-
traukti į šį karą aktyviau, siun-
čiant sunkiuosius ginklus - tarsi 
labai aiškus signalas, kad NATO 
nepakankamai ryžtingai reaguo-
ja, o juk Ukraina yra pareiškusi 
norą būti NATO ir  ES nare, bet 
nepriimama. Ukraina dabar at-
rodo tarsi tas nekaltas avinėlis, 
aukojamas visoje šitoje geopo-
litinėje mėsmalėje. Ką jūs ma-
nytumėte apie pagalbą sunkiai-
siais ginklais? Ar kiltų Trečiojo 
pasaulinio karo pradžia, jeigu 
Ukrainai būtų perduodami nai-
kintuvai?“ - Č.Juršėno klausė 
„Anykštos“ vyriausioji redak-
torė.     

„Ir taip, ir ne. Bet pradėsiu 
nuo tų avinėlių. Prisimenam, 
kaip mums buvo sunku įstoti į 
ES ir NATO. Kodėl?  Todėl, kad 
buvo labai griežti reikalavimai. 
Mums užkėlė, kaip tiems spor-
tininkams, kartelę labai aukštai. 
Kai kam atrodė, kad mes jos 
apskritai neperšoksime. Ir ko 
čia mes plėšomės... Kiti sakė, 
kad mes turime pasistengti, nes 
mes ne prastesni už slovakus, 
čekus ar tuos pačius vokiečius 
ir prancūzus. Ir mes peršoko-
me tą kartelę. Ta pati sąlyga 
iškelta ir Ukrainai. Ir dėl ES, ir 

dėl NATO. Reikia išlaikyt tam 
tikrus kriterijus, tam tikrus eg-
zaminus.  Norint įstoti į NATO, 
reikia būti demokratine valsty-
be. Na, aišku, dabar Ukraina yra 
visai kitokia valstybė nei buvo 
anksčiau... Turi būti civilių va-
dovavimas kariuomenei ir daug 
kitokių dalykų.  O jeigu imsime 
ES, tai ten reikalavimų yra šim-
tai. Mes turėjome ilgą sąrašą... 
Dirbdamas Seime vedžiau to-
kias „tablyčias“- tas padaryta, 
anas padaryta. Šitas dar ne, o 
tam ateina laikas. Žodžiu, rei-
kalavimai didžiuliai, o Ukraina, 
atsižvelgdama į bendrą situaciją, 
nori peršokti per tai. Bet paskui 
bus nemalonumai, nes reikia 
būti pasiekus  tam tikrą lygį. Jei-
gu imsime tokį dalyką, kaip ko-
rupciją, deja, šito Ukrainoje yra 
daugiau nei reikia. Sakykim, tie, 
kurie buvo valdžioje, yra labiau 
korumpuoti. Bet ir dabar pakan-
kamai liko. Ir tų oligarchų liko. Ir 
naujam prezidentui, kuris dabar 
taip gražiai kalba, padėjo ateiti 
į valdžią. Čia yra tokie dalykai, 
į kuriuos bent  dalis europiečių 
negali neatsižvelgti: ką mes tu-
rėsime savo kompanijoje? 

Pagalbos daugeliu atvejų 
Ukrainai yra daugiau negu rei-
kia. Kalbant apie labdarą, tai jau 
ir lietuviai, ir lenkai netgi persi-
stengė. Jau tiek nereikia cukraus 
ir makaronų, nėra kur jų dėti. 
Ginklų taip pat parūpinta labai 
daug. Kalba yra tik apie tam ti-
krus ginklus - duoti jų ar neduoti. 
Jau minėjau, Ukrainos danguje 
viešpatauja Rusija. Ukrainiečiai 
turi  raketų. Ir lėktuvų šiek tiek 
turi. Ir oro mūšį ne vieną jų oro 
asai yra laimėję. Prieštankinių 
ginklų, priešlėktuvinių raketų, 
garsiųjų „Stinger“  jau pakan-
kamai tiekiama. Bet nėra vieno 
dalyko - lėktuvų. Ukrainiečiams 
negali duoti amerikoniškų lėk-
tuvų, nes pilotams reikia bent 
pusės metų apmokymų. Bet 
Lenkijoje ir kai kur kitur yra dar 
užsilikusių dešimtys tarybinių 
lėktuvų. Šituos ukrainiečiai pi-
lotai moka valdyti, jie gali sėsti 
ir skristi. Ir tai yra ginčo esmė. 
Galima sakyti, ir V.Zelenskis, ir 
mūsų Dalia yra teisūs, kritikuo-
dami Vakarus. Nesiryžta... Yra 
ir vienas teorinis klausimas. Yra 
NATO, kaip organizacija, ir yra 
atskiros valstybės, kurios suda-
ro NATO. 30 valstybių. NATO 
pasakė, kad nenori painiotis į 
šį reikalą, nes yra grėsmė, kad 
kils naujas pasaulinis karas. Ar 
rusai naudos branduolinį ginklą 
- klaustukas. Jie dar tik grasina, 
čia yra tik žaidimas. Silpnų ner-
vų žmonių gąsdinimas. Yra se-
nas dar tarybinių laikų anekdo-
tas apie būsimą branduolinį karą 
-  kas pirmasis smogia, tas mirš-
ta antrasis. Tai koks skirtumas? 
Arba kitas - mes kad duosim, tai 
jau duosim: mes į rojų, o iš jų 

nieko neliks. Nėra taip papras-
ta rusams padaryti. Nėra vieno 
raudono mygtuko, yra minimum 
trys žmonės, kurie turi dalyvauti 
šito mygtuko paspaudime. Kai 
yra trys, galima galvoti, kad 
bent vienas iš jų yra blaivaus 
proto. Grįžtu prie lėktuvų - ats-
kiros šalys gali duoti tuos lėktu-
vus, juolab kad Amerika jiems 
žada kompensuoti naujoviškais 
naikintuvais. Jie nieko nepralo-
šia. Bet čia yra tam tikras bai-
mės jausmas, nes lėktuvų kiše-
nėje neatsineši. Per sieną jie turi 
perskristi. Lėktuvų atskridimas 
reiškia arba viso NATO, arba 
atskirų NATO šalių dalyvavimą. 
Rusų raketos nebūtinai pataiko į 
tikslą, gali ir nuklysti. Smogiant 
Lvovui, labai nesunku pataikyti 
į Krokuvą... Lenkai šitų dalykų 
prisibijo ir nagrinėja, kaip tai iš-
spręsti. Ukrainiečiai gali ir be to 
išsisukti, bet bus daugiau aukų“, 
- kalbėjo svečias. 

Putinas gudrus, suktas 
ir užsispyręs

Č.Juršėnas kalbėjo, kad vargu 
ar dera Vladimirą Putiną laikyti 
bepročiu. „Niekas jam diagno-
zės nėra nustatęs. Kalbama, kad 
jis gudrus, suktas, o svarbiausia 
- užsispyręs. Jis negali pralaimė-
ti.  Jis gali pralaimėti, bet tai turi 
būti pateikta pasauliui kaip jo 
eilinė pergalė. Propagandoje ir 
diplomatijoje tokie fokusai gali-
mi. Tada išties gali  Putinas šiek 
tiek atsitraukti. Bet jis savo rei-
kalavimų minimumą turi - ryti-
nė Ukrainos dalis, su Lugansku 
ir Donecku. Plius dar užgrobtas 
Mariupolis ir Chresonas - pri-
ėjimas prie Krymo. Plius van-
dens telkinys, kuris jau atsidūrė 
rusų rankose - lengviau Krymą 
vandeniu aprūpinti. Krymui 
per šiuos metus vanduo buvo 
didžiulė problema. Galbūt toks 
minimumas... Bet, man atrodo, 
kad jis, kol nebus sumuštas, tol 
nesitrauks“, - hipotezes kėlė 
Č.Juršėnas. 

Iš pinigų nelošdavo

Pirmasis iš auditorijos svečiui 
klausimą uždavė salės šeiminin-
kas, Anykščių menų centro di-
rektorius Tomas Tuskenis. „Ar 
jūs azartiškas žmogus?“ - klausė 
T.Tuskenis. 

Č.Juršėnas - žinomas šach-
matų entuziastas. O jaunystėje, 
sakė, mėgęs ir tinklinį.  

„Šachmatai, kaip ir kortos, yra 
azartinis žaidimas.  Kai kas siū-
lydavo klube žaisti iš pinigų: po 
rublį po šachmatų lenta padeda 
ir, kas laimi, tas pasiima. Kate-
goriškai atsisakydavau žaisti iš 
pinigų. Dabar šachmatais žai-
džiu tik su kompiuteriu“, - dėstė 
Č.Juršėnas.  Jis prisiminė tėvo 
aforizmą, kurį jis kartodavęs 

savo kortų partneriams - tėvas 
sūnų muša ne už tai, kad jis žai-
džia kortomis, o todėl, kad nori 
atsilošti. 

„Man kartais, kai žaidžiu 
šachmatais, norisi atsilošti“, - 
šia replika Č. Juršėnas lyg ir pri-
pažino, jog esąs azartiškas.

„Žmogus, kuris tiek prisidėjo 
prie valstybės kūrimo, turėjo tu-
rėti azarto“, - svečio svarstymą 
patvirtino T.Tuskenis. 

Č.Juršėnas kalbėjo, kad Lie-
tuvos valstybės kūrimo stadijoje 
jis ir jo bičiuliai iš savarankiškos 
Lietuvos komunistų partijos, 
kaip ir šachmatų partijoje, skai-
čiavo ėjimus - kas naudinga, kas 
nenaudinga.

„Kolūkiai nebuvo geriausias 
išradimas: juos reikėjo naikinti, 
bet su kuo mažesniais praradi-
mais. O buvo nevykusiai pada-
ryta, bet kai kurie manė, kad rei-
kia azartiškai. Juk „lomat - nie 
stroit: ūma nie nado“ („laužyti 
- ne statyti: proto nereikia").

Ėjimas į Komunistų partiją 
buvo kiekvieno pasirinkimas
 
G.Šmigelskienė kalbėjo, kad 

su Č.Juršėnu du kartus dirbo 
toje pačioje darbovietėje - Igna-
linos laikraštyje „Naujioji vaga“ 
ir Seime. „Tik aš abu kartus at-
likau praktiką, o Jūs dirbote“, - 
sakė redaktorė. O paskui pasuko 
kalbą apie Č.Juršėno atsiprašy-
mą už visą Komunistų partiją 
1995-ųjų Kovo 11-ąją.  Pasak 
redaktorės, priklausymas komu-
nistų partijai ir dabar daugeliui 
skaudi tema. 

„Aš vakar ėjau iš parduotuvės, 
ir man sakė:   „Tu, senas komu-
niste“. Aš įsižeidžiau. Bet ne to-
dėl, kad aš komunistas, o todėl, 
kad senuku buvau pavadintas“, 
- juokėsi Č.Juršėnas. 

Kalbėdamas apie istorinį at-
siprašymą, jis dėstė, jog partinė 
praeitis yra „istorinė kupra, kuri 
slegia“, o buvę komunistai netu-
rėtų jaustis visiškai neatsakingi 
už bendrą Komunistų partijos 
veiklą. Pasak politiko, ir tais lai-
kais žmogus galėjo pasirinkti, 
- būti jam komunistu ar nebūti - 
niekas varu į partiją nevarė.  

Negailėjo gražių žodžių 
Seimo jaunimui

Atsakydamas į klausimus 
Č.Juršėnas gyrė jaunosios kar-
tos Lietuvos politikus. Pasak jo, 
Viktorija Čmilytė, „kaip  Seimo 
pirmininkė, ji yra aukštumo-
je. Gerai pirmininkauja, moka 
suvaldyti publiką. Kiek buvo 
tų susirėmimų, ji sugebėdavo 
garbingai, oriai išeiti iš situa-
cijos“,  - apie dabartinę Seimo 
pirmininkę kalbėjo buvęs Seimo 
pirmininkas. 
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Politikoje, kaip ir šachmatuose, reikia skaičiuoti ėjimus
(Atkelta iš 6 psl.)

„Seime yra jaunų vyriokų, ir 
jaunų damų, kurie užaugs rimtais 
politikais. Vienas, kuris man už-
kliūna, tai Saudargiukas, Seimo 
pirmininkės pavaduotojas. So-
lidžiai veda Seimo posėdžius“, 
- sakė Č.Juršėnas. Jis tvirtino, 
kad ir V.Čmilytei, ir Pauliui Sau-
dargui jis kartais pasako pastabų, 
o jie stengiasi klaidų nekartoti. 
Č.Juršėnas dėstė, kad Seimo vado-
vų jis niekada nekritikuoja viešai, 
o asmeniškai pareiškia pastabų. 
Beje, priminsiu, jog Č.Juršėnas 
yra socialdemokratas, V.Čmilytė 
- liberalė, o P.Saudargas - konser-
vatorius. Taigi, patyręs politikas 
negaili pamokymų savo partijos 
politiniams priešininkams.    

Č.Juršėnas aiškino, kad viena iš 
jo pasitraukimo iš aktyvios politi-
kos priežasčių taip pat buvo noras 
atlaisvinti vietą jaunimui. „Aš jau 
2008 metais nenorėjau eiti į Sei-
mą. Man buvo 70 metų.  Atrodė, 
kad man jau gana. Nors jeigu 
imsime pasaulį, tokio amžiaus ir 
vyresnių yra pilna. Ir kitose  ša-
lyse, nes patirtis yra pliusas. Jeigu 
tu daugiau kadencijų dirbi, tai esi 
svarbesnis. JAV ta partija, kuri 
laimi, gauna visus svarbiausius 
postus, o paskui viduje, komi-
tete, pirmininko pareigas gauna 
tas, kurio ilgiausias parlamentinio 
darbo stažas. O pas mus - jeigu tu 
trečią kadenciją dirbi, tu jau blo-
gas, tu jau užsisėdėjęs. O aš šešias 
kadencijas atsėdėjau ir galvojau, 
kad po penkių kadencijų jau rei-
kia atsisakyti. Ir kai apsispren-
džiau neiti į 2012 metų rinkimus, 
buvo du pagrindiniai argumentai. 
Pirmasis - jaunimui duoti kelią. 
Kitaip jie neišaugs. Jeigu mes ant 
tų kėdžių sėdėsime - antras neat-

sisės. Nustumt nusipelniusį ir juo 
labiau nedurną - neišeina... Reikia 
sulaukti, kol numirs. Kitas dalykas 
– buvo noras atsakyti tiems, kurie 
aiškina: jūs prilipę prie tų kėdžių, 
neatplėši. Aš įrodžiau, kad galima 
atplėšti, kad galima ramiai, pakė-
lus nosį išeiti iš Seimo“,- kalbėjo 
svečias. 

Naujas Maršalo planas

„Užsieniečių kapitalistų tiks-
las - sunaikinti Rusiją, Baltaru-
siją. Kartu nyksta ir Ukraina, ir 
aplinkinės šalys. O po to, pasi-
baigus karui, visi kapitalistai 
puola įdėt savo kapitalą, pasiimt 
savo kapitalą...“ - sąmokslo teri-
ją dėstė vienas iš anykštėnų. 

Atsakydamas klausimo auto-
riui, Č.Juršėnas kalbėjo: „Ne-
paisant mūsų tautos vienybės, 
tam tikruose sluoksniuose ši są-
mokslo teorija egzistuoja. Neva 
visą šitą reikalą užkūrė, t.y. Pu-
tiną suerzino Amerika, kadangi 
žmogus gali būti suerzinamas, 
tai kodėl jo  nepaerzinus. O kai 
jis lįs - gaus per nagus. O jei-
gu nenorės pasiduoti - daugiau 
gaus. 

Bet kol Putinas gaus, jis nu-
šluos pusę Ukrainos, o ją reikės 
atstatyti. Iš kur pinigai? Aišku, 
yra viena dolerių spausdinimo 
mašina ir pinigų atsiras. Toliau 
visos medžiagos, galinga šiuo-
laikinė technika. Iš kur? Aiš-
ku, kad iš Vakarų. Nebūtinai iš 
Amerikos, gali būti ir iš Japoni-
jos. Yra tokia teorija, kad šitas 
konfliktas yra dirbtinai padary-
tas, kad, viena vertus, būtų ga-
lutinai nusodinta Rusija,  o  kita 
vertus - jeigu pasekmės bus per 
didelės, bus naujas Maršalo pla-
nas ir bus naujas biznis.“ 

Pasverkim žodį...

„Č.Juršėnas redagavo rašyto-
jo Juozo Baltušio dienoraščius. 
Iš šio rašytojo po jo pasisakymų 
per televiziją Anykščių rajono 
taryba atėmė Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardą.  Šiais 
laikais visuotinio pasmerkimo 
sulaukė „ne į toną“ prabilę kul-
tūros žmonės: dainininkai Egi-
dijus Dragūnas ir Gytis Paškevi-
čius, režisierius Rimas Tuminas, 
- kalbėjo „Anykštos“ redaktorė.

- Labai skubame nuteisti žmo-
nes ir kartais vienas neatsargus 
žodis nubraukia viso gyvenimo 
nuopelnus“, - apie laikmečių pa-
našumus sakė redaktorė. 

„Pradėkime nuo J.Baltušio.  
Kada tos J.Baltušio kalbos 
buvo? 1989-aisiais, kai jautėsi  
pats kovos už Nepriklausomy-
bę įkarštis, ir 1990-aisiais, kai 
Nepriklausomybė jau forma-
liai buvo paskelbta.  Momentas 
buvo toks, kad tauta buvo nusi-
teikusi aršiai ir kiekvienas prieš-
taravimas, juo labiau pasitelkiant 
priešišką auditoriją, labai erzino. 
Šiek tiek galima tautą suprasti... 
Bet aš iškėliau mintį, kad reikia 
grįžti prie Garbės piliečio vardo 
J.Baltušiui sugrąžinimo klau-
simo. Grįžtant prie šių dienų, 
noriu pasakyti, kad reikia įver-
tinti situaciją, kurią turime, o ji 
yra subtili. Čia tikrai ne juokas. 
Subtili ir sudėtinga ir situacija, 
ir mūsų visų atitinkamas elgesys 
yra labai svarbus ir dabarties, ir 
juo labiau ateities požiūriu. Ir 
tas, kuris iškrenta iš konteksto, 
tas automatiškai darosi blogas. 
Kitoje situacijoje jis nebūtų tar-
kuojamas. Paleckiukas, Paleckio 
sūnus, kiek jis yra prikalbėjęs, 
bet jis jau nebeužkliūna. O ši-

tiems - pasmerkimas, skandalas. 
Bet prašau - vertinkim konteks-
tą. Geriau nedarykim neatsargių 
žingsnių, pasverkim žodį“, - pa-
tarė politikas. 

Reikalavo Prezidentūroje 
kalbėti rusiškai

Žmogus iš salės tikino, kad visa 
jo giminė mano, kad „Algirdas 
Paleckis - būsimasis prezidentas“. 
„Iš esančių gyvų Seimo narių, 
signatarų, beveik pusė pasirašė 
reikalavimą išlaisvinti iš kalėjimo 
A.Paleckį.  Gerbiamasis Česlovai, 
ar pasirašėte Jūs?“ - klausė anykš-
tėnas. Č.Juršėnas atsakė, kad pasi-
rašė. Jis pasakojo, kad asmeniškai 
padėjo A.Paleckiui „įeiti į parla-
mentaro vėžes“.   

„Maniau, kad jis bus perspek-
tyvus veikėjas. Bet jis užėmė 
kraštutines pozicijas. Kairė yra 
gerai, bet kai yra radikali kairė, 
man asmeniškai tai užkliūna. O 
kai kuriems atrodė, kad čia jau 
yra persistengimas, bet galutinį 
žodį tars teismas. Manau, teis-
mas bus teisingas ir bus rastas 
atitinkamas sprendimas. Pagal 
tai, kiek man teko su ta me-
džiaga susipažinti...  Kai kurios 
vietos yra šiurpinančios: kaip 
galima be pagrindo teisti? Kol 
Paleckiuko advokatai neįrodys 
priešingai, kaltinimais turėsime 
tikėti. Jo advokatai yra kieti, 
man jo tėvas pasakojo. Laukiam 
sprendimo. Bet net jeigu bus 
patvirtintas tas nuosprendis, dar 
lieka Aukščiausiasis teismas, o 
po to – Strasbūras“, - į klausimą 
atsakė politikas.

Išgirdęs klausimą, ar dabarti-
nio šalies vadovo Gitano Nau-
sėdos neištiks nušalintojo Pre-
zidento Rolando Pakso likimas, 

Č.Juršėnas sakė, kad neištiks.   
„R.Pakso veikloje buvo tokių 

dalykų, kurie neatleistini. Ypač 
tas paskutinis dalykas, kai jis 
rusą, milijonierių, pasiėmė savo 
patarėju ir tas patarėjas pradėjo 
reikalauti teisės rusiškai kalbėti 
prezidento  institucijoje. Na, Jė-
zus Marija. Jeigu šio fakto nebū-
tų buvę, dar neaišku, kaip balsai 
būtų pasiskirstę. Net ir Algirdas 
Brazauskas tuo pasipiktino. Grįž-
tant prie dabartinio prezidento - 
reiktų įrodyti, ką jis padarė prieš 
valstybę. Ar mes jį rinksime per 
2024 metų rinkimus, - čia kitas 
klausimas.  Situacijoje dėl Ukrai-
nos jis reiškiasi visai neblogai“, 
-  dėstė Č.Juršėnas. 

Lietuvos grynuolis

„Pažįstu jus jau keturiasdešimt 
metų. Jūs esate enciklopedija. 
Jūsų būtų galima klausytis nuo 
ryto iki vakaro, nuo pirmadienio 
iki sekmadienio. Labai įdomus 
pašnekovas, labai žodingas. Ne-
apsivogėt, neprasigėrėt, partijos  
nepakeitėt, žmonos nepakeitėt. 
Vienintelis toksai. Nei rūmų 
nepasistatėt.  Tikrai, jūs esa-
te Lietuvos grynuolis“, - gerus 
žodžius svečiui sakė vienas iš 
anykštėnų.   

Už susitikimą Č.Juršėnui dė-
kojo ir Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, LSDP Anykščių 
skyriaus pirmininkas Dainius 
Žiogelis.

„Džiugu Kovo 8-ąją matyti 
Česlovą Juršėną Anykščiuose. 
Česlovas moterims dovanojo 
rožių, bet visoms neužteko. Aš 
noriu visoms šio renginio mo-
terims per Česlovo rankas pa-
dovanoti šitą puokštę, bet kad ta 
puokštė liktų muziejui. Muzie-
jininkai  ir vazą turi pasiruošę“, 
- Č.Juršėnui įteikdamas gėles 
sakė D.Žiogelis.  

Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja 
Dalia Kazlauskienė
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru tęsia tra-

dicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus.
Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena.

Populiariausių gydytojų rin-
kimuose pirmauja trijų paci-
entų padėkų sulaukusi gydy-
toja Dalia Kazlauskienė.

Po dvi pacientų padėkas 
gavo gydytojai rimondas Bu-
kelis ir Rolandas Jurkėnas. 

Po vieną padėką turi gy-
dytojai Virginija Pažėrienė, 
Valdas Macijauskas, Diana 
Iricijan, Giedrutis Klimkevi-
čius, Gražina Bernatavičienė 
ir Audrius Vasiliauskas.

Skaitytojai dėkojo slaugyto-
joms ritai Burneikienei (dvi 
padėkos), Aušrai Valaitienei, 

Laimai Slapšienei, Joanai Mi-
kulėnienei, Gražinai Janulie-
nei, Bronei Pranskūnienei, 
Ramunei Strazdienei, Rūtai 
Pociūninei bei Virginijai Zi-
zirskienei. 

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 
medikai pasirūpino, bei bal-
suodami internetu, portale 

anyksta.lt vyksiančioje ap-
klausoje.

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

Padėkas galima užsakyti 
el. paštu reklama@anyks-
ta.lt ir su Jumis susisieks 
,,Anykštos” reklamos sky-
riaus darbuotoja arba re-
dakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasite-
irauti: 8-381-59458; 8-686-
33036.

-ANYKŠTA

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Audriui 
VASILIAUSKUI, bendrosios praktikos slaugytojai  Virginijai 
ZIZIrSKIeNeI už suteiktą kvalifikuotą pagalbą, nuoširdų 
rūpestį ir parodytą dėmesį. Linkime sveikatos ir kantrybės! 

Irena ir Viktoras ROZMARICOS

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIeNeI ir slaugytojai ramunei SrAZDIeNeI 
už nuoširdumą, atsidavimą savo profesijai, už gebėjimą 
atjausti ligonį.

Linkiu Jums sėkmės, sveikatos  šiame darbe.

Kęstutis GaižausKas

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIeNeI 
ir slaugytojai rūtai PocIūNIeNeI už profesionalumą ir nuo-
širdų gydymą bei rūpestingumą. 

anelė suDEiKiENĖ
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Neįveiklintas Tilto gatvės kompleksas – 
papildomos išlaidos biudžetui

Atsakymus pateikė 
neįvardyti specialistai

Į „Anykštos“ redakcijos raštu 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistei ryšiams su visuo-
mene Silvijai Sakevičiūtei pa-
teiktus klausimus atsakė trijų 
Anykščių rajono savivaldybės 
skyrių – Bendrojo ir ūkio, Sta-
tybos ir Investicijų bei Projektų 
valdymo - specialistai. Konkre-
čių jų pavardžių S.Sakevičiūtė 
neįvardijo.

Redakcija domėjosi, kokios 
lėšos ir iš kokių finansavimo 
šaltinių sumokėtos už Tilto 
gatvės komplekso pastatų šil-
dymą, valymą, apšvietimą, 
apsaugą nuo praėjusių  metų 
gruodžio iki šių metų vasario 
pradžios. Anykščių rajono sa-
vivaldybės paprašėme nurodyti 
detalias sąskaitų išklotines už 
kiekvieną mėnesį. Taip pat pa-
prašėme įvardyti  paslaugų tei-
kėjus, tuos, kurie valė, saugojo 
Tilto gatvės komplekso patal-
pas ir kitus darbus atliko.

Savivaldybės specialistų pa-
teiktus atsakymus taip pat pla-
čiau pakomentuoti paprašėme 
ir Anykščių rajono mero pava-
duotojo Dainiaus Žiogelio.

Patalpas valė Anykščių 
turizmo ir verslo 
informacijos centras

Atsakydami į klausimą apie 
Tilto gatvės komplekso valymą, 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai nurodė, kad „teri-
torijos sniego valymas kainavo 

1518 Eur, šias paslaugas teikia 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis, nenaudojamos patalpos 
nėra valomos, todėl už patalpų 
valymą nėra mokama.“

Nusistebėjus, kad pernai visą 
mėnesį, kaip nurodė Anykščių 
rajono savivaldybės specialis-
tai, Tilto gatvės komplekso pa-
talpos nebuvo valomos, mero 
pavaduotojas D.Žiogelis tikino, 
kad po purvus čia skambėjusių 
koncertų bei kitų renginių lan-
kytojai nebraidė.

„Pagal susitarimą tie, kas 
Tilto gatvės komplekse pernai 
gruodį vykdė veiklas, patys ir 
susitvarkė. Jie susirinko savo 
priemones, išvalė patalpas, 
sniegą kasė. Patalpas adminis-
travo Anykščių meno moky-
kla, Anykščių menų centras, 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukaus-
ko memorialinis muziejus“, - 
sakė D.Žiogelis.

„Anykštai“ susisiekus su Tilto 
gatvės komplekse koncertinius 
pasirodymus organizavusios 
Anykščių meno mokyklos di-
rektore Kristina Vičiniene, pa-
aiškėjo, kad mero pavaduotojas 
D.Žiogelis apie komplekso pa-
talpų valymą kalbėjo netiesą.

K.Vičinienė sakė, kad Anykš-
čių meno mokykla Tilto gatvės 
komplekse tik organizavo ren-
ginius, tačiau patalpų valymo 
darbų neatliko.

„Jeigu būtų reikėję dar ir pa-
talpas valyti, mes būtume ten 
nekoncertavę. Patalpų valymo 
darbus atliko Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras“, 

- sakė K.Vičinienė.
Anykščių turizmo ir verslo in-

formacijos centro direktorė Re-
nata Gudonienė „Anykštai“ sakė, 
kad įstaiga praėjusių metų gruodį 
buvo paskirta laikinai adminis-
truoti Tilto gatvės kompleksą. Šią 
įstaigą Anykščių  rajono savival-
dybė yra numačiusi paskirti kom-
plekso administratore, tačiau kol 
kas dėl to sprendimas nepriimtas.

Nežino, ką mato vaizdo 
stebėjimo kameros

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai redakciją informavo, 
kad Tilto gatvės komplekso kol 
kas nesaugo jokia saugos tarny-
ba, pasikliaujama tik miestą ste-
binčiomis vaizdo kameromis.

„Atsižvelgiant į tai, kad pa-
talpose dar nėra labai vertingų 
daiktų, sutartis dėl patalpų sau-
gojimo nėra sudaryta, bet pas-
tatai yra stebimi vaizdo kame-
romis“, - nurodė specialistai.

Kalbėdamas apie Tilto gatvės 
komplekso apsaugą, viceme-
ras D.Žiogelis negalėjo tiksliai 
atsakyti, ar Tilto gatvės kom-
plekso pastatai, kurių statyba 
ir įrengimas kainavo milijonus 
eurų, patenka į miestą stebinčių 
vaizdo kamerų aprėptį.

„Anykščių miestas yra visas 
stebimas vaizdo kameromis, ro-
dos, 20 vaizdo stebėjimo kame-
rų. Jos yra sujungtos su policijos 
komisariatu. Ir atliekų konteine-
riai yra stebimi. Vaizdo kameros 
sukasi ratu, bet aš negaliu garan-
tuoti, ar kiekvienas Tilto gatvės 
komplekso kampas  vaizdo ka-

meromis yra matomas“, - kalbėjo 
mero pavaduotojas D.Žiogelis.

Šildymas gali kainuoti 
ir tūkstantį eurų

Į klausimą apie Tilto gatvės 
komplekso pastatų šildymą 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai pateikė tokį atsaky-
mą: „Kompleksas šildomas ir 
dujomis, ir šilumos siurbliais. Už 
dujas 2021 m. gruodžio mėn. su-
mokėta 3,41 Eur, 2022 m. sausio 
mėn. 43,81 Eur, už dujų šildymo 
mazgo priežiūrą šiuo laikotarpiu 
UAB „Anykščių šiluma“ yra su-
mokėta 114,70 Eur.“

Įdomu tai, kad pernai gruodį 
dujomis savo būstus šildan-
tys gyventojai, įstaigos dėl 
išaugusių energetinių išteklių 
kainų gavo rekordinio dydžio 
sąskaitas už patalpų šildymą, o 
tuo pačiu metu už Tilto gatvės 
komplekso pastatų šildymą 
gruodį sumokėti vos keli eurai.

Anykščių rajono mero pava-
duotojo D.Žiogelio tokie maži 
sąskaitos dydžiai, rodos, nenu-
stebino.

„Jeigu už dujas gruodį sumo-
kėti 3 eurai, tai kitą mėnesį gali 
būti ir tūkstantis eurų“, - sakė jis.

Vėluoja mokėjimai už 
elektrą

Klausimus apie Tilto gatvės 
komplekso pastatų eksploataciją 
pateikėme šių metų vasarį, ta-
čiau iš Anykščių rajono savival-
dybės specialistų pateiktų atsa-
kymų paaiškėjo, kad komplekse 
iki pat antrojo šių metų mėnesio 
nedeklaruotas sunaudotos elek-
tros energijos kiekis.

„Šilumos siurblių ir kitų elek-
tros prietaisų sunaudotas elek-
tros kiekis dar nėra deklaruotas, 
todėl kainos nurodyti šiuo metu 
negalime. Tilto gatvės komplek-
so apšvietimas yra prijungtas 

prie bendrojo gegužės gatvės ap-
švietimo, todėl tiksliai nurodyti 
būtent tų šviestuvų suvartotą 
elektros energijos kiekį negali-
me, tam būtų reikalingi papildo-
mi skaičiavimai ir žmogiškieji 
resursai“, - į redakcijos pateiktą 
klausimą atsakė Anykščių rajo-
no savivaldybės specialistai.

Kodėl savivaldybei galima 
laiku nemokėti už elektrą? 

„Jeigu įstaigos veiklas vykdė 
gruodį, tai logiška, kad elektros 
suvartojimo duomenys yra ap-
skaičiuojami sausio mėnesį. 
Negali būti už elektrą nesu-
mokėta. Gal vyko perdavimai, 
perrašymai su rangovais, dėl to 
viskas ir užtruko?“ - svarstė vi-
cemeras D.Žiogelis.

Pamiršo, kas yra rangovas

Pernai gruodžio pabaigoje dėl 
Šventosios upės potvynio buvo 
užlieti Tilto gatvės komplekso 
teritorijoje stovintys apšvieti-
mo stulpai, dalis jų kurį laiką 
nešvietė. Redakcija paprašė 
Anykščių rajono savivaldybės 
informuoti, kiek kainavo ap-
švietimo stulpų tvarkymas, kas 
tai atliko, iš kokių finansavimo 
šaltinių atlikti darbai.

„Šviestuvai nešvietė, nes 
buvo išjungti. Potvyniui atslū-
gus, objekto rangovas sutvarkė 
šviestuvus savo lėšomis“, - at-
sakė Anykščių rajono savival-
dybės specialistai.

„Anykšta“ paprašė Anykš-
čių rajono mero pavaduotojo 
D.Žiogelio įvardyti, kas yra 
minėtieji rangovai, tačiau jų 
D.Žiogelis įvardyti negalėjo, 
nes nežinojo.

Įdomu tai, kad įvardyti Til-
to gatvės kompekso rangovo 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis negalėjo ir 
tada, kai jam paskambinome po 
kelių dienų. 

(Nukelta į 9 psl.)

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
prisipažino nežinantis, kiek 
savivaldybės biudžetui jau 
kainavo neįveiklinto Tilto ga-
tvės komplekso išlaikymas.

Anykščių meno mokyklos 
direktorė Kristina Vičinienė 
sakė, kad Tilto gatvės kom-
plekse mokyklos kolektyvai 
tik koncertavo, tačiau patal-
pų nevalė.

(Pradžia „Anykšta“ Nr. 18, 2022-03-08)

Pernai gruodį Anykščiuose nušvito 2,5 mln. Eur kainavęs Tilto gatvės kompleksas, ku-
riame visą mėnesį vyko koncertiniai pasirodymai, parodos, edukaciniai užsiėmimai. Po 
mėnesio šviesos užgeso, naujai įrengti pastatai liko tušti, o jų išlaikymas Anykščių rajono 
savivaldybei kainuoja.

 „Anykšta“ domėjosi, kiek vis dar neįveiklinto naujojo komplekso išlaikymui iš savival-
dybės biudžeto jau išleista pinigų.

Dėl ryškiai šviečiančių „lazdų“ sankryžoje šalia Tilto gatvės komplekso savivaldybė sulaukė vairuo-
tojų skundų.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt
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(Atkelta iš 8 psl.)

„Pasakysiu teisybę, kas yra 
Tilto gatvės komplekso rango-
vas, – nesidomėjau. Įlindau į 
kitus darbus. Galiu surasti, bet 
gal pats susiradai įmonę?“ - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Po tokių D.Žiogelio atsaky-
mų natūraliai kilo klausimas – 
už kokias sritis yra atsakingas 
mero pavaduotojas?

„Aš esu mero pavaduotojas. 
Pas mane yra labai daug viso-
kių sričių – pradedant turizmu, 
žemės ūkiu, statybomis, inves-
ticine plėtra... Daug yra sričių, 
bet aš esu politinis vadovas. Aš 
nesu administracija. Neturiu nė 
vieno pavaldaus darbuotojo.
Taryba mane išrinko, kad padė-
čiau merui“, - dėstė D.Žiogelis.

Vicemeras aiškino, kad jis 
rūpinosi, jog Tilto gatvės kom-
pleksas būtų  pradėtas statyti ir 
laiku pastatytas.

„Komplekso įveklinimas man 
įdomus, bet aš net nesikišu į dar-
bo grupes“, - tęsė D.Žiogelis.

Pasiteiravus, kas yra atsakin-
gas už bendravimą su Tilto ga-
tvės komplekso rangovais, mero 
pavaduotojas D.Žiogelis nuro-
dė, kad už tai atsako Anykščių 
rajono savivaldybės Statybos 
skyriaus specialistas Valentinas 
Vitkūnas. Pasak vicemero, už 
investicinius komplekso reika-
lus atsakingas Anykščių rajono 
savivaldybės Investicijų ir pro-

jektų valdymo skyriaus specia-
listas Mantas Vaičiulevičius, o 
už komplekso įveiklinimą – to 
paties skyriaus vyresnioji spe-
cialistė Loreta Pesliakienė.

Tik po paskutinio pokalbio 
telefonu Anykščių rajono mero 
pavaduotojas D.Žiogelis re-
dakcijai atsiuntė SMS žinutę, 
kurioje parašė, kad Tilto gatvės 
komplekso rangovas yra UAB 
„Statybos kodas“.

Atrodo, kad „lazdos“ švie-
čia silpniau

Redakcijos žiniomis, Anykš-
čių rajono savivaldybės Sau-
gaus eismo komisija yra gavusi 
raštą dėl Tilto gatvės komplek-
so teritorijoje, šalia gatvės, ryš-
kiai šviečiančių „lazdų”. Tei-
ravomės, kaip bus reaguojama 
į skundą, kas atliks apšvietimo 
ryškumo reguliavimą, kiek tai 
kainuos ir iš kokių finansavimo 
šaltinių bus atliekami darbai.

„Atsižvelgiant į skundus, 
objekto rangovas jau sumažino 
ryškumą savo lėšomis“, - nuro-
dė Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistai.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis patikino, 
kad sankryžoje šalia Tilto ga-
tvės komplekso ryškiai švietusių 
„lazdų“ galia buvo sumažinta.

„Dabar jų galia sumažinta 
apie du kartus.Viena „lazda“ 
dabar yra 15 vatų galios.  Kai 

Neįveiklintas Tilto gatvės kompleksas – 
papildomos išlaidos biudžetui

normos? Jei tas stulpas toje vie-
toje turėjo atsirasti, tuomet turė-
jo būti prie stulpo įrengti ir ati-
tvarai“, - kalbėjo K.Indriūnas.

„Anykštos“ redakcijos tu-
rimomis žiniomis, šis stulpas 
sukėlė mažiausiai šešias techni-
nes  automobilių avarijas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistai informavo, kad 
stulpo automobilių stovėjimo 
aikštelėje nebeliko.

„Kaip žinia, eismo įvykio 
metu buvo apgadintas stul-
pas, dėl to atrama demontuota. 
Demontavimo darbus atliko 
Anykščių komunalinis ūkis. 
Minėti darbai papildomai ne-
kainavo“, - informavo savival-
dybės specialistai.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad automo-
bilio vairuotojo  „taranuotas“ 
apšvietimo stulpas – draudimi-
nis įvykis, todėl už stulpo de-
montavimo darbus bendrovei 
atlygins draudimo bendrovė.

„Taip praktiškai visą laiką būna. 
Jei mieste automobilis numuša 
atramą, o automobilis yra draustas 
bei jo vairuotojas blaivus, tokiu 
atveju nuostolius dengia draudi-
mas“, - aiškino K.Šapoka.

Stulpo tema projektuotoją 
supykdė

„Anykšta“ apie minėtą stulpą 
ir kitų Tilto gatvės komplekso 
statinių projektavimą bandė 
pasikalbėti su šiuos darbus atli-
kusios UAB „Metro architektū-
ra“ vadovu Juliumi Biliūnu. Jis 
sakė, kad Tilto gatvės komplek-
so rangovo atliktą  darbą verti-
na „iš esmės gerai“.

Pasiteiravus apie autombilių 
stovėjimo aikštelės viduryje su-
projektuotą apšvietimo stulpą, 
architektas J.Biliūnas supyko.

„Neturiu komentarų. Apie 

jūsų straipsnius turiu atskirą 
nuomonę, apie jūsų rašymo sti-
lių aš irgi turiu atskirą nuomo-
nę“, -  netikėtai arogantišku tonu 
pokalbį užbaigė J.Biliūnas.

Kainuos, bet  kiek - 
iki šiol nežino 

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis prisipažino, 
kad nežinantis, kiek Anykščių 
rajono savivaldybei jau kaina-
vo dar neįveiklinto Tilto gatvės 
komplekso išlaikymas.

„Supraskite elementarius da-
lykus – aš nesu administracija. 
Esu politinis vadovas. Tikrai 
nežinau, nes dabar esame susi-
koncentravę į naujų sutarčių  su 
Tilto gatvės komplekso pastatų 
nuomininkais kūrimą. Apskai-
čiuosime, ir administracija ga-
lės pateikti. Jeigu į mano galvą 
pradėtų eiti visų  40-ies milijonų  
eurų rajono biudžeto skaičiai, 
patikėkite, būtų per sunku. Aiš-
ku, kad viskas kainuos, kaip gali 
nekainuoti“, - sakė D.Žiogelis.

Įveiklinus Tilto gatvės kom-
pleksą, šių patalpų rezidentai už 
patalpų nuomą nemokės. Jiems 
teks susimokėti tik už komuna-
linius patarnavimus.

Projektas kainavo 
beveik 2,5 mln. Eur

Tilto gatvės komplekso ben-
dra projekto vertė siekia 2 463 
370,09 Eur. Iš jų   ES fondų lė-
šos - 1 441 407,94 Eur, valstybės 
biudžeto lėšos - 127 183,06 Eur, 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšos - 894 779,09 Eur.

Tilto gatvės statinius projek-
tavo UAB „Metro architektūra“ 
(architektai Paulius Kisielis, 
Julius Biliūnas, Tautvilė Džiu-
gytė, Irma Javtokė ir A. Ma-
čiulis), o statybos darbus atiko 
UAB „Statybų kodas“.

aš važiuoju pro šalį, man atro-
do, kad dabar lyg ir šviečia sil-
pniau“, - pastebėjo D.Žiogelis.

Apstu broko

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis pripažino, 
kad statant Tilto gatvės kom-
pleksą neišvengta broko.

„Kai pradėjo lyti, snigti, pa-
sirodo, kad kai kur pradėjo ir 
vanduo per sienas sunktis. Ir šil-
dymo sistemos pradėjo „leisti“. 
Ten yra daug sudėtingų dalykų, 
bet rangovas viską sėkmingai 
tvarko. Todėl ir kelias dienas 
buvo uždarytas Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centras, nes kažkokiu gruntu 
nebuvo nuteptos sienos, tai tuos 
darbus teko daryti iš naujo“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

„Anykšta“ domėjosi, kokie 
remonto darbai buvo atliekami 
naujajame Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
pastate. Įstaigos direktorė sakė, 
kad, atliekant remonto darbus, 
buvo galutinai sutvirtintos per-
tvaros ir „iššpakliuotos“ sienos. 
Ji sakė nežinanti, kodėl šie dar-
bai nebuvo atlikti dar prieš įs-
taigai įsikeliant į patalpas.

Apie rangos darbus „Anykš-
ta“ bandė pasikalbėti su UAB 
„Statybos kodas“, pagrindinio 
Tilto gatvės kompleko rango-
vo, vadovu Lauru Daniu, tačiau 
jis pasiūlė šia tema kalbėtis 
su jų pagrindiniais subrango-
vais – UAB „Vėjo birža“. Šios 
bendrovės direktorius Gintaras 
Vitkus akivaizdžiai demonstra-
vo, kad kalbėtis apie Tilto ga-
tvės komplekso statybų darbus 
nelinkęs, mat aiškino, kad kal-
bėtis galėsiąs po savaitės arba 
dar vėliau.

Apšvietimo stulpas – 
renovacijos „vinis“

Beje, įrengiant Tilto gatvės 
kompleksą, neišvengta ir kurio-
zų. Automobilių stovėjimo aikš-
telės viduryje, šalia Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro, buvo pastatytas  apšvie-
timo stulpas. Anykščių rajono 
tarybos narys liberalas  Kęstutis 
Indriūnas šį stulpą pavadino „Til-
to gatvės renovacijos vinimi“. 

K.Indriūnas „Anykštai“ sakė, 
kad neįprastoje vietoje stovintį 
apšvietimo stulpą pamatęs pra-
ėjusių metų pabaigoje, eidamas 
pasivaikščioti.

„Nelabai supratau to sprendi-
mo apšvietimo stulpą pastatyti 
vidury automobilių stovėjimo 
aikštelės. Netikiu, kad archi-
tektas ėmė ir sugalvojo. Gal čia  
kažkokios gatvių apšvietimo  

Šalia Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro esančios 
automobilių stovėjimo aikštelės viduryje įrengtas apšvietimo 
stulpas automobilių vairuotojams tapo tikru galvos skausmu.

Nuotr. iš Kęstučio INDRIŪNO „Facebook“ paskyros.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Ša-
poka sakė, kad apšvietimo 
stulpo viduryje automobilių 
stovėjimo aikštelės demonta-
vimo darbus bendrovei atly-
gins draudimo bendrovė.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, architektas di-
zaineris Kęstutis Indriūnas 
sakė nesuprantantis sprendi-
mo apšvietimo stulpą įrengti 
vidury automobilių stovėji-
mo aikštelės.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną  
(kart.).
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Laukinis rojus.
13:00 Septyni pasauliai, vie-
na planeta.
13:55 Puaro  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.   
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis  
N-14. 
21:50 Svajonių komanda 
1935 N-7.
23:50 Nova Lituania  N-7 
(kart.).
01:25 Sulieknėk! N-7 (kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras.

08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Ponas Magu.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Tomas ir Džeris. Šnipų 
žaidimai.
11:00 Mano draugas delfinas 
2.
13:10 Artūras, svajonių milijo-
nierius. N-7.
15:25 Policininkų šou. N-7..
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Agentė Ava. N-14. 
23:25 Sukilimas. N-14.
01:10 Mažulė, verta milijonų 
(k). N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis. 
(kart.) N-7
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga. N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. (kart.)
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Besikeičianti planeta.
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10 Monstrų universitetas. 
N-7
15:20 Taksi. N-7
17:15 Lietuvis pas lietuvį. 
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Narkotikų karas. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 

Kenoloto.
22:48 Narkotikų karas. N-14
00:30 Džentelmenai. N-14 
(kart.)
02:50 Banga žudikė. N-14

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Savickas classic 2021 
(k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas.  
10:00 Varom! N-7. 
10:30 Neatrasta Indija  (k).
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:40 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:50 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Jonavos 
CBet. 
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  
N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N-14.  
00:35 Užpuolikai (k) N-14.  

06:30 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Rozenheimo policija  
(k) N-7.  
11:00 Danė Lovinski  N-7.  
12:00 Anos Olson virtuvė.

12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Pon 
l’Eveke  N-14.  
23:05 Merginos juodais dra-
bužiais  N-14.  
01:15 Koletė (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Nežinomi žmonės. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Pekino paralimpinės 
žaidynės.  
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Dainų dainelė 2022.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Midsummer Vilnius 2021.  
22:40 Peter Breiner kodas 
Muzikos įsikūnijimas(kart.).
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Svajonių komanda 1935  
N-7 (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:25 Jukono auksas. (kart.) 
N-7
09:30 Vienam gale kablys. 
Liet
10:00 Praeities žvalgas. N-7
10:30 E– gazas dugnas. 
Lietuv
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Gyvūnų klanai. N-7
12:45 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės Vilniaus Žalgiris – FA 
Šiauliai.
20:00 Vienas. N-7
21:00 NBA Action. 
21:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės Dalaso Mavericks 
– Bostono Celtics.
00:00 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2. N-14 (kart.)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
08.00 Miško balsas.  
08.30 Kaimo akademija.  .
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 180° kampu.  
11.30 Istorija gyvai.  
12.00 Teisingumo agentai  

N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 24/7.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai. 
Istorinė, kultūrinė laida.  
21.00 TV Europa pristato. 
Lietuvos gelmių istorijos.
21.30 24/7.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Pieno kelias. N-14
23:20 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7.  
12:05 Tai kur toliau? (kart.).
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Išdavikas  N-14. 
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Stokholmas  N-14. 
00:20 Paskutinis laivas  N-7. 

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kung fu panda.  
08:00 La Maistas (kart.).
08:30 Spintos šou su Vinted 
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Išbandymas  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pašalintieji  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pašalintieji  N-14.
00:25 Bulis  N-14.

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

07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
21:00 Įspėjantis pranešimas  
N-7.  
23:55 Juodasis sąrašas (k) 
N-7.  
00:55 Sūnus paklydėlis (k) 
N-14. 
01:50 Narkotikų prekeiviai (k) 
N-14. 

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 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:45 Mirtis rojuje  N-7.  
19:45 Verpetai  N-7.  

21:00 Aleksas Hugo. Mirtis ir 
gražus gyvenimas N-14.  
23:05 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
00:20 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mano geriausias draugas 
(kart.).
07:25 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
07:55 Didingas gamtos grožis. 
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena. (kart.).
12:50 Klaipėdos muzikinio 
teatro baletas I. Stravinsky 
„Šventasis pavasaris“ (kart.).
13:35 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Dailininkai. Rothko: 
„Paveikslai turi būti stebuklingi“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Pankrokas   N-14.
23:20 B. B. Kingas. Kelyje.
01:05 DW naujienos rusų 
kalba.

06:05 Kobra 11 kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
07:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:55 Makgaiveris  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00  Operacija Salazaras  
N-14.
23:05 Projektas: Bleiro ragana  
S.
00:35 Palaidūnas  N-14.
01:30 Atostogos rifuose  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 Netikėtas teisingumas 
. N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 

16.30 Laisvės TV valanda. 
2022.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 03 14

sekmadienis 2022 03 13
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7.  
12:05 Istorijos perimetrai.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
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 Tai kur toliau?  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta  N-7. 
23:55 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.

12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Hankokas  N-7.  
00:20 Paskutinis laivas  N-7.  

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Už priešo linijos N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Už priešo linijos N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Už priešo linijos  N-14.
00:25 Bulis  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7.
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Karo menas N-14. 
23:20 Turistas (k) N-7. 
01:15 Tie, kurie žudo  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 Stebuklas  N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Stažuotoja  N-7.
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Kasandra. Gamtos prie-
globstyje  N-14. 

23:05 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
00:20 Svajoklė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Didingas gamtos grožis. 
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Elė ir Daktaras. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Nežinomi žmonės (kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija.
20:20 Griežia Raimundas 
Katilius.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pažaislio muzikos festi-
valis 2021. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 

kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:55 Makgaiveris  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Terminatorius 2. Teismo 
diena  N-14.
23:45 Rezidentas  N-14.
00:40 Palaidūnas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos gelmių istorijos. 
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas 
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.

16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kasdienybės herojai. 
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės.
21:30 Gimę ne Lietuvoje
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti   N-7.  
12:05 1 000 pasaulio stebuklų.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gyventi kaime gera.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta  N-7. 
00:05 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.    
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Misija „Neįmanoma“  
N-7.  
00:45 Paskutinis laivas  N-7.  

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Išbandymas  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Sveiki atvykę į džiungles  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Sveiki atvykę į džiungles  
N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Turistas  N-7.  
23:05 Įspėjantis pranešimas 
(k) N-7.  
02:00 Tie, kurie žudo  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 Stebuklas  N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Kasandra. Sustingęs 

laikas N-14.  
22:55 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
00:05 Svajoklė.
01:00 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 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Didingas gamtos grožis. 
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Stop juosta (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Dailininkai. Rothko: 
„Paveikslai turi būti stebuklingi 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
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 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolyga. Kauno 
„Žalgiris“ – Pirėjo 
„Olympiakos“. 
21:55 Europos taurė. A gru-
pė. Badalonos „Joventut“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 

24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  .

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:50 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:55 Makgaiveris  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Pabėgimas į Galvestoną  
N-14.
22:55 Maištautoja  N-14.
23:50 Rezidentas  N-14.
00:50 Palaidūnas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas 
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 03 15

trečiadienis 2022 03 16



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. kovo 12 d.

ketvirtadienis 2022 03 17

penktadienis 2022 03 18

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas 1 
N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7. 
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7. 3 
12:05 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gamtininko užrašai 
(kart.).
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 (Pra)rasta karta.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta  N-7. 
24:00 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:50 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.

11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Reinės baimė N-14. 
00:40 Paskutinis laivas  N-7. 

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Specialiosios snaiperių 
pajėgos  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Specialiosios snaiperių 
pajėgos  N-14.

00:15 Bulis  N-14.
01:20 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Išlaipinimo zona N-14.  
23:05 Karo menas (k) N-14.  
01:25 Tie, kurie žudo  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 Stebuklas  N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Stažuotoja  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės  N-14. 

22:55 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
00:00 Svajoklė..
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau?  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Didingas gamtos grožis. 
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 2 d. 
14:45 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija (kart.).
15:35 Griežia Raimundas 
Katilius. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
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 Eurolyga. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Stambulo „Anadolu Efes“. 
22:00 3 minutės iki kino. 
22:03 Mergina ir voras  N-14. 
23:40 Muzikinis intarpas.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Šelmis-1. Žvaigždžių karų 
istorija  N-14.
23:40 Rezidentas  N-14.
00:35 Palaidūnas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  

17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Orijaus kelionės.
14:00 Kasdienybės herojai. 
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų .
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas 1 
N-7.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7. 
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7. 
12:05 Širdyje lietuvis.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Pusryčiai pas kaimyną.  
13:30 Euromaxx.  
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.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 King Kongas  N-14.
02:05 Veidai kaimai  N-14.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Įtūžęs N-14.  
22:45 Šaunioji septyniukė  
N-14.  
01:30 Reinės baimė (k) N-14.  

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kung fu panda. 
08:00 Farai (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Vajana  N-7.
21:35 Keršytojai. Begalybės   
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Keršytojai. Begalybės 
karas N-14.
00:40 Persekiojama daktaro  
N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 

N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  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 Teisingumo ieškotojas 
N-14.  
23:40 Išlaipinimo zona (k) 
N-14.  
01:45 Strėlė  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 Stebuklas  N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Stažuotoja  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Katarina Hus. Pradžia  
N-14. 
22:55 Juodoji žudikė N-14. 
00:45 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės (k) N-14. 
02:35 Du gyvenimai.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Dainų dainelė 2022 
(kart.).
09:15 Vizionieriai (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Atrakinti praeitį (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:40 Laisvės vaikai (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
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 Antroji aš  N-14. 
23:10 Broliai. Koncertuoja 
grupė „Skylė“.
23:55 Vytautas Mačernis. 
Prasmės.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mergina ir voras  N-14. 
(kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 

N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Jūrų pėstininkas 2  N-14.
23:55 Šelmis-1. Žvaigždžių 
karų istorija  N-14 (kart.).
02:25 Pabėgimas į Galvestoną  
N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  

18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:30 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 03 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

9 mėn.
EUR

„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Ryto garsai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Tuoktuvių žaidimai  N-7. 
12:50 Mėlynoji planeta 2.
13:40 Stulbinami protai  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Suklastoti nusikaltimai 
N-14. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 King Kongas N-14 
(kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ragai ir kanopos.
11:15 Nepaprasta komanda.
13:05 Užsispyrusi blondinė  
N-7.  
15:00 Prarastasis N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Džekas milžinų nugalė-
tojas  N-7. 
21:45 Laisvo elgesio tėvai  
N-14.  

23:40 Interviu su diktatoriumi  
S.  
01:50 Įtūžęs (k) N-14.  

06:00 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai.  
12:00 Australijos salos.
12:40 Kenoloto.
12:42 Australijos salos.
13:10 Laukinis Taivanas 
14:15 Daktaras Dolitlis 2  N-7.
16:05 16 norų. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 16 norų  N-7.
18:00 Spintos šou su Vinted.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Džentelmenai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Džentelmenai  N-14.
01:00 Užsienietis  N-14.

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

vitrina.
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį.
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:35 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:50 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Troja  N-14.  
01:10 Skambutis  N-14.  

06:30 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13:30 Maisto kūrėjai.  
14:00 Mylėk savo sodą.
15:00 Kai norisi žalumos.
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  .
21:00 Kapitonė Marlo. Ledo 
karalienė N-14.  
23:00 Džiuljeta. Atvirai  N-14. 
01:00 Juodoji žudikė (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:10 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Atrakinti praeitį.
13:30 Euromaxx. .
14:00 Kelionių atvirukai.
14:15 Viesulas.
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda. 
17:30 Knygų savaitė 2022. 
18:30 Teatro biografijos. 
19:25 Vizionieriai. Anastasia 
Sosunova.
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Pavyzdingas elgesys  
N-14.
23:00 Midsummer Vilnius 
2021.  
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Panorama (kart.).
01:07 Sportas. Orai (kart.).
01:15 Veidai kaimai N-14. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:30 Pragaro kelias (kart.) 

N-7.
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:25 Jukono auksas  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:35 Gelmių nasrai  N-7.
12:45 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sandėlių karai  N-7.
22:30 NBA Action.
23:00 NBA rungtynės 
Milvokio „Bucks“ – Minesotos 
„Timberwolves“.
01:30 Terminatorius 2. Teismo 
diena  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė.
08.30 Eko virusas.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Istorija gyvai.  
11.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva.  
11.30 Inovacijų DNR.  .
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Pėdsakas N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.

16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Miško balsas.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Būsto anatomija.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Marketingas 360.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Sukilėlis rugiuose. N-14 
23:15 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.



  
2022 m. kovo 12 d.SKELBIMAI

įvairūs

siūlo darbą 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.lt

SIŪLO 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

Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiū-
rėti.

Tel. (8-609) 92144.

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. 

Paslaugos

Geodeziniai matavimai. ribų 
nustatymas. Topografinės nuo-
traukos. Pastatų energinio nau-
dingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

UAB TALGrANITAS pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

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

Tel. (8-656) 24531. 
Įdėklai - gamina, montuoja. 

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 
Darome lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANeVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August 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) 8010.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

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

GYVŪNŲ, AUGINTINIŲ 
ŽENKLINIMAS ir 

REGISTRAVIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

Atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

Vet.gyd. Lina Černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 
0,5mm, 0,8mm 

skardą. Tomas.
Tel. (8- 617) 62969.

Dengia stogus, pristato me-
džiagas. 

Tel. (8-648) 76227.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypų Kad. Nr. 3448/0001:373, 
priklausiančio E. B., J. B., esančio Kirmėlių k., Troškūnų sen., Anykščių raj., 
kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo  (Kad. Nr. 
3448/0001:443) savininką R. N. ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų lai-
kotarpyje po paskelbimo spaudoje į Anykščius, Dariaus ir Girėno g. 8, dėl 
žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-688) 91408.

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

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.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypų (kadastriniai 
Nr. 3422/0001:97 ir 3422/0001:285), esančių Daujočių k., Svėdasų sen., 
Anykščių raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo 
sklypo (kadastrinis Nr. 3422/0001:318), savininkus, turto paveldėtojus ar 
įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpiu po paskelbimo spaudoje į A. 
Baranausko a. 1, Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasite-
irauti: (8-682) 58669.

Skelbimus galite 
talpinti ir portale 

anyksta.lt

Asmeninio skelbimo 
kaina:

6 Eur -7 dienos; 
10 Eur - 14 dienų.
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perka

parduoda VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 13 d. (sekmadienį) prekiausime 

„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 5 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei 
vėluosime, prašome 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 
(rudos, juodos, raibos, pilkos, margos, 
baltos) DOMINANTE veislės, baltoms 
Leghornų veislės dedeklėms vištaitėms 
įsigyti – pristatome paukštyno kaina ( šią 
savaitę 7,50 Eur.) 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Vištos, vištaitės,
UAB „Rumšiškių paukšynas“ 

viščiukai!
Kovo 8 d. (antradienį) 

prekiausime vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami išankstiniai užsakymai

UAB ,,Rumšiškių paukštynas“ 
paaugintiems 2-3-4 savaičių mėsi-
niams broileriams viščiukams įsigyti. 
Prekiausime lesalais.

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Ažuožeriai 8.25, Anykščiai (m.turg.) 
8.35, Skiemonys 9.00, Mačionys 
9.15, Burbiškis 9.25, Rubikiai 
9.35, Debeikiai 9.45, Leliūnai 9.55. 
Svėdasai 10.10, Viešintos 14.45, 
Andrioniškis 15.00, Troškūnai 15.15, 
Traupis 15.30, Levaniškiai 15.40.

Tel. (8-699) 53820.

UAB „TOLMANA“ 
Geromis kainomis superka 

juodojo metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

VIŠTAITĖS
Parduodame Lietuvos paukščių 

ūkiuose auginamas
4-5-6 mėn. vakcinuotas įvairių spalvų vištaites.

Kaina nuo 7 Eur.
Pristatome nemokamai!
Telefonas užsakymams:

(8-699)12631.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Vienkiemį su daugiau žemės, 
gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. 
Siūlyti gerus variantus. 

Tel. (8-611) 01110.

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

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

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

mišką su žeme arba 
išsikirtimui, visų rūšių 

medieną. 
Valome apleistus plotus. 

Tel. (8-670) 80829.

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

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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. 

Nekilnojamasis turtas

Kavinę Anykščių mieste. 
Tel. (8-679) 57028.

Kuras

Malkas. Skaldytas, kaladėlė-
mis ar rąsteliais. Perka mišką. 

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Statybinę medieną: gegnes, 
murlotus ir t. t. Taip pat pušines 
malkas kaladėmis, turi sausų.

Tel. (8-608) 51317.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
kovo 12 -14 d.d. - priešpilnis.

Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.

Teofanas, Galvirdas, 
Darmantė.

šiandien

kovo 13 d.

vardadieniai

oras

-3

+5

kovo 14 d.

Matilda, Darmantas, 
Karigailė.

Važiuoja vilkas ir kiškis trau-
kiniu. Kiškis miega pirmame 
aukšte, o vilkas - antrame. Gir-
di kiškis - kažkas bumbtelėjo, ir 
klausia vilko:

- Ei, kas ten nukrito?
- Mano maikė.
- Tai ko taip garsiai?
- Nespėjau nusivilkt.

***
Šefas kandidatui:
- Mes ieškome žmogaus, ku-

ris nebijotų jokio darbo ir nie-
kada nesirgtų.

- Puiku, įdarbinkite mane. Aš 
padėsiu ieškoti.

***
Naujasis rusas kalbasi su 

draugu:
– Turiu 900-inį „mersą“.
– Betgi tu pirkai 600-inį?
– Taip, bet apsiverčiau.

***
Vieną kartą pagavo polici-

ja tris indėnus ir uždarė juos į 
kalėjimą. Pirmą dieną Stiprioji 
ranka bandė išlaužti grotas, bet 
nepavyko. Antrą dieną Šoklioji 
koja bandė peršokti per viršų - 
nepavyko. Trečią dieną Žvitrio-
ji akis pamatė, kad grotų visai 
nėra...

***
Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas atsako:
- Konservuota karalienė.

***
Žmona vyrui:
- Matai šitą žmogų nuotrau-

koje?
- Taip.
- Lygiai 6 valandą vakare jį 

paimi iš darželio!

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

kas skanaus? Mėgstamiausi – paprasti patiekalai

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Traupio seniūnijos seniūnė Daiva Tolušytė maistui neiš-
ranki:  ji sako labiausiai mėgstanti paprastus patiekalus, o 
labiausiai – savo pačios užaugintas daržoves. 

Paklausta, ar jai svarbu, kas 
rašoma parduodamų produktų 
etiketėse, D. Tolušytė sakė: „Į 
jas kažkiek pažiūriu. Aš aps-
kritai dažniausiai perku ne-
apdorotus maisto produktus 
– mėsą, žuvį – ir iš jų gaminu. 
Neperku pusfabrikačių, ne itin 
juos mėgstu ir nelabai pripažįs-
tu. Beveik viską gaminu pati. 
O maistui nesu išranki. Labai 
mėgstu įvairias daržoves – jas 
troškinu, garinu. Daržovių, 
žinoma, užsiauginam patys. 
Galbūt pavasarį kažko trūksta, 
tai tenka nusipirkti, bet šiaip 
užsiauginam ekologiškų daržo-
vių, niekada jas augindami ne-
naudojam jokių trąšų“, – sakė 
seniūnė. 

Ar mėgsta D. Tolušytė suktis 
virtuvėje? „Daugiau gaminu 
dėl to, kad reikia, bet ta veikla 

pasidariusi tokia įprasta, kad 
jau net nebegalvoju – patinka 
ar nepatinka. Tiesiog gaminu, 
ir tiek. Įkvėpimas mane retai 
pagauna, bet virtuvėje iš tikrų-
jų praleidžiu nemažai laiko. 
Stengiuosi paprastus patiekalus 
gaminti: jei mėsa - tai mėsa, jei 
košė - tai košė. Jei kepu mėsą, 
prie jos bus patiekiama daržo-
vių – jokių makaronų, jokių ko-
šių ar bulvių. Jei valgom košę, 
tai valgom tada tik košę“, – apie 
tai, kas dažniausiai dedama ant 
stalo, pasakojo Traupio seniū-
nijos seniūnė.

Sprandinės kepsnys su 
daržovėmis:

Kiaulienos sprandinę apibars-
tau druska, pipirais, smulkintais 
česnakais, prieskoninėmis žo-

lelėmis ir apšlakstau alyvuogių 
aliejumi. Į skardą dedu daržo-
ves: svogūnų, pomidorų, mor-
kų, saliero šaknį, kaliaropių, 

pagardintų česnakais, trupučiu 
pipirų, ir druskos. Užpilu aly-
vuogių aliejaus, įpilu vandens 
ir kepu orkaitėje.

Traupio seniūnijos seniūnė Daiva Tolušytė sakė, kad įkvėpimas 
virtuvėje pagauna retai, bet gaminti ji mėgsta.

Amiliutė sugalvojo, kuo 
pakeisti dingusius degtukus

Karas net neprasidėjo,
O lentynos ištuštėjo. 
Trūksta druskos ir degtukų, 
Grikių kruopų, cukoriukų.

Cukoriukų pasdžiovinsma -
Ir virš krosnies paskabinsma.
O ir grikių už pirties
Šį pavasarį pasės.

Bet iš kur paimt degtukų? -
Amiliutė galvą suka. 
Cinkteli mintis auksinė -
Žiebtuvėlis juk pintinėj!

Marcės pamestas anūko,
Kuomet pernai kraną suko.
Šito gėrio ir Norfelėj
Prisipirkt, kiek nori, gali. 

- Trisdešimt man žiebtuvėlių!
Skečias akys pardavėjų...
Stebisi du paaugliai:
- Negi tu, bobut, rūkai?


