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Iš Svėdasų (Narbūčių k.) seniūnijos kilusi re-
žisierė, aktorė ir dainininkė Brigita Bublytė 
anykštėnus jau ne kartą džiugino savo pasiro-
dymais. Ji atliko beveik neįmanomą dalyką – 
į vieną sujungė du archajiškus muzikavimo 
žanrus – ispanišką fl amenką ir lietuviškas su-
tartines. Jos spektakis „Flamenko ir sutartinių 
jungtuvės“ rodytas ir Anykščiuose. 
B. Bublytė šiuo metu gyvena Ispanijoje, kur to-
liau kremta fl amenko doktorantūros studijas 
Barselonoje – Aukštojoje Katalonijos muzikos 
mokykloje. Ji – vienas iš tų žmonių, kuriems 
laikina emigracija leido pra-
turtinti mūsų kultūrą. 

Idėja Lietuvai

Naujai išrinktas Seimas ėmėsi rimtai spręsti alkoholizmo problemą. Tikslių skaičių nėra, bet 
manoma, kad alkoholizmas Lietuvoje pasiekė epidemijos lygį – 60 tūkstančių asmenų yra al-
koholikai, o apie 450 tūkstančių girtauja. 
„Šilelis“ pabandė pažvelgti į šią problemą iš šalies – kiek efektyvios yra draudimo priemo-
nės, kuo gali padėti medikai į šitą problemą patekusiam žmogui, kaip gali padėti 
sau pats žmogus?   4 psl.

Nauji metai – naujas „Šilelis“!
Prenumeruokite savaitraščio elektroninę versiją ir 

gaukite laikraštį elektroniniu paštu. 

Kaina:  3 mėn. – 5 Eur,  6 mėn. –10 Eur,  metams – 20 Eur. 
Užsakymą ir apmokėjimo kopiją siųskite 
el. paštu silelis@res.lt, info@nyksciai.lt 

Tel. paiteirauti: 8 381 581 22; 8 605 33 338

Jau senoliai žinojo, kad Mėnulis turi di-
delę įtaką augalams. Spausdiname ka-
lendorių, kuris mylintiems žemę padės 
sulaukti geriausio derliaus.

Visai rimtai
Kadangi vis garsėja reikalavimai į Lietuvą at-

vežti darbininkų iš Ukrainos ir Uzbekijos, kurie, 
skirtingai nei vietiniai, yra labai kvalifi kuoti ir 
dirbs už minimumą, tai aš siūlau idėja Lietuvai 
- kodėl mums iš Uzbekijos neatsivežus Seimo na-
rių, kurie dirbtų už minimumą? Juk dažniausiai 
Seimo narys apie realų gyvenimą Lietuvoje žino 
tiek pat, kiek aš apie Uzbekiją. 

Kvalifi kuoti, iškart užsienio kalbą mokantys ir 
tikrai nori dirbti. Ir visai tai – tik už minimumą. 
Už jį ne tik atliktų visas pareigas, bet dar ir pa-
tarėjus iš Uzbekijos atsivežtų. Pavyzdžiui, manęs 
Seimo narys Boštonas Mamedovas nuo Anykščių 
nė kiek nešokiruotų. 

Linas BITVINSKAS

11 psl.

9  psl.

Ispaniškas medus 
neprilygsta protėvių 

kaimo nektarui...

Nuo 2018 m. vasario 1 d. 
„Šilelio“ redakcija skaitytojų ir 

reklamos užsakovų 
lauks naujoje vietoje – 

Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai 
„Anykščių vyno“ gamyklos patalpose

Kova su vėjo malūnais laimima 
nutildžius vėją
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Statistika niekada ne-
abejojau. Ji teigia, kad 
Lietuva gyvena tikro eko-
nominio pakilimo sąly-
gomis. Palenkiu galva ir 
pritardamas dar sakau: ne 
ekonominio pakilimo, o 
tiesiog ekonominio stebu-
klo sąlygomis. Veltui eko-
nomistai laužo galvą, kurį 
iš ekonominių ir mokesčių 
modelių pritaikyti – ame-
rikiečių ar skandinavų. 

Dabar Lietuvoje egzistuojantis modelis toks unikalus, 
kad kito tokio nerasi. Kiek pakalbu su žmonėmis, visų 
išlaidos viršija pajamas, o žmonės vis dėlto išgyvena. 
Vakariečiams mokytis iš mūsų ir mokytis.

Ekonominė situacija Lietuvoje man primena gyve-
nimo „prie Brežnevo“ stebuklus, kai vogė visi, bet vog-
ti nebuvo ko. Planas buvo vykdomas 100 procentų, o 
parduotuvės stovėjo tuščios. Nors parduotuvėse prekių 
nebuvo, bet visiems visko užteko. Nors visiems visko 
užteko, bet visi vis tiek vogė. 

Žodžiu, kuo ilgiau tyrinėju, kaip veikia ekonomika, 
tuo labiau įsitikinu, kad Lietuvą seniai valdo nežemiš-
kos jėgos. Žmonės taip nesugalvotų. O jei sugalvotų,  
neveiktų. Dabartinėje sistemoje nėra jokios logikos, 
bet ekonomika funkcionuoja ir nesugriūna. Na, besisu-
kantys ekonomikos krumpliaračiai sutraiško vieną kitą, 
dar kitus išsviedžia į emigraciją, bet iš esmės ji veikia.

 Beje, stebuklai vyksta visur, kur tik ima lašėti eko-
nomikos kraujas – pinigai. Ir apima absoliučiai visas gy-
venimo sritis. Pažvelkim į Seimą. Seime darbas lengvas, 
bet įstatymus priima sunkiai. Dirba 141 Seimo narys, bet 
balsavimuose dalyvauja tik pusė. Nors tradiciškai pluša 
tik pusė narių, įstatymai išeina tobuli. Nors įstatymai 
būna tobuli, vos priėmus juos jau reikia taisyti, nes ne-
veikia. Nors įstatymai neveikia, mokesčių nuskaičiuoti 
nuo mūsų niekada nepavėluoja. Nors mokesčiai suryja 
pusę mūsų uždarbio, politikams jie vis tiek atrodo per 
maži ir nuolat ieškoma būdų, kaip ką nors papildomai 
apmokestinti. Nors mokesčiai per maži, biudžetas vis 
tiek perteklinis. Nors biudžetas perteklinis, algoms pa-
kelti pinigų nėra. 

Arba pažvelkim į verslą. Čia stebuklai ne mažesni. 
Įmonės neturi lėšų, bet vis plečiasi. Nors pagamina vis 
daugiau ir uždirba vis daugiau, tačiau algoms kelti pi-
nigų irgi nelieka. Kuo mažiau pinigų algoms įmonėse, 
tuo toliau skraido poilsiauti ir tuo naujesnėmis mašino-
mis važinėja įmonių vadovai.

O žemės ūkis? Čia išvis stebuklų laukas. Ar girdė-
jote, kad žemės ūkyje kurią nors kultūrą apsimokėtų 
auginti? Tai štai, faktas, kad auginti nieko neapsimo-
ka, bet dirbami laukai tik plečiasi. Ūkininkai vis ma-
žiau uždirba, bet jų džipai tampa vis galingesni. Ar bu-
vo nors vieni metai, kad ūkininkams leistų uždirbti? Aš 
bent nepamenu – tai sausra, tai lietus, tai kruša... Bet 
kuo mažiau uždirba ūkininkas, tuo naujesnė jo techni-
ka. Pamatysite kelyje naują traktorių, žinokit – jis pri-
klauso visiškam vargšui.

O mūsų darbo rinka? Nors nedarbas muša rekordus, 
bet darbuotojų vis tiek trūksta. Įmonės žmonių priima 
vis daugiau, bet bedarbių nemažėja. Bedarbiai neturi 
pinigų, o parduotuvėse perka tiek pat, kiek ir turintys 
darbą. Nors bedarbiai ieško darbo, bet radę sako, kad 
dirbti jiems neapsimoka. Neapsimoka dirbti ir turin-
tiems darbą. Kuo daugiau aplinkui bedarbių, tuo sun-
kiau rasti darbuotoją.

Kaip bežiūrėsi, Lietuva – nuostabi šalis.  
Linas BITVINSKAS

Iš esmės

Kai gyvenimas – 
tiesiog stebuklas

Pasitarime, kurį organi-
zavo muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas, dalyva-
vo Anykščių savivaldybės 
mero pavaduotojas Sigu-
tis Obelevičius, kultūros 
reikalus rajone kuruojanti  
Audronė Pajarskienė, ra-
šytojas Rimantas Povilas 
Vanagas, muziejaus ku-
ratorius Tautvydas Kon-
trimavičius ir dar keletas 
žmonių.

Jau praeitais metais 
Anykščiuose rezidavo 
trys Rašytojų sąjungos 
nariai. Buvo sprendžia-
ma, ar tęsti ir kaip tęsti 
rezidencijas. Klausimas 
nagrinėtas atsižvelgus į 
UNESCO rekomendaci-
jas po to, kai ši organiza-

cija pernai rudenį Anykš-
čių neįrašė į savo kultū-
ros miestų tinklą. Viena iš 
UNESCO rekomendacijų – 
remtis ne tik praeitimi, bet 
aktyvinti ir dabarties lite-
ratūrinį miesto gyvenimą.  

Diskusijoje dalyvavusi 
anykštėnė Simona Vaitku-
tė, pati Suomijoje buvusi 
rezidencijoje, kalbėjo, kad 
reikia surasti balansą tarp 
to, kas yra, ir to, ko tikisi 
menininkai. „Menininkai 
nevažiuoja pamatyti turis-
tinių objektų, jie turi net 
terminą, apibūdinantį spe-
cialius objektus turistams  
„spąstai turistams“. Meni-
ninkai atvažiuoja pamatyti 
ir pabūti ten, kur yra gyva 
bendruomenė, pažiūrėti ne-

sugadintos, „neužasfaltuo-
tos“ aplinkos. Vykstantys 
mieste darbai, kuriais sie-
kiama pagerinti infrastruk-
tūrą, mus ne išskiria, o kaip 
tik suvienodina“, – įspėjo  
S. Vaitkutė. 

Diskutuota apie tai, ar 
rašytojų rezidentavimas 
turi atnešti apčiuopiamos 
naudos vietos bendruome-
nei, ar pasitenkinti tiesiog 
neformalia nauda, kad ra-
šytojas išsiveš mielus pri-
siminimus iš Anykščių. 
Rašytojas R. P. Vanagas, 
buvęs rezidencijoje Šve-
dijos Gotlando saloje, juo-
kėsi, kad rašytojai ne ta 
liaudis, kuri čia pat paga-
mintų produktą. „Mes vis-
ką turime, esame uniku-
mas. Kiek žinau, reziden-
cijas menininkams siūlo 
ne viena vieta Lietuvoje, 
bet rezidencijos tik rašy-
tojams dar niekur nėra“, – 
apie tai, kad būtina išnau-
doti šansą ir tapti rašytojų 

rezidencijų vieta, kalbėjo 
R. P. Vanagas. 

A. Verbickas pateikė 
skaičiavimus, kad rašytojų 
rezidencijoms nuomojan-
tis viešbutį, nes nėra tam 
skirtų patalpų, kuriose bū-
tų galima apgyvendinti at-
vykstančius rašytojus, per 
metus reikėtų iki trisdešim-
ties tūkstančių eurų. „Ka-
žin, ar savivaldybė imtųsi 
pati viena finansuoti“, – 
suabejojo A. Verbickas. 

Kad rašytojų rezidenci-
joms reikia ieškoti papildo-
mų fi nansinių šaltinių, pri-
tarė ir mero pavaduotojas 
S. Obelevičius. Pasitarimo 
dalyviai nutarė apžiūrėti 
galimas būsimų rezidenci-
jų vietas Anykščiuose, ku-
rios leistų „atpiginti“ rašy-
tojų rezidentavimą ir tiktų 
rašytojams. 

Taigi, rašytojų, vaikš-
tančių Anykščių gatvėmis, 
dar pamatysime.  

 Linas BITVINSKAS

Karas ir rašytojai kainuoja brangiai
Sausio 18 dieną Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko muziejuje vyko pasita-
rimas dėl Anykščių literatūrinio miesto pro-
jekto. Esminė tema, kuria diskutavo susirinkę 
anykštėnai, buvo rašytojų rezidencijų Anykš-
čiuose klausimas.

Bedarbių 
daugėja

2018 m pradžioje  Ute-
nos teritorinėje darbo biržo-
je buvo registruoti 9845 dar-
bo ieškantys asmenys, kurie 
sudarė 12,2 proc. darbingo 
amžiaus gyventojų. Bedar-
bių dalis nuo darbingo am-
žiaus gyventojų, palyginti su 
2017 m. sausiu, mažėjo ke-
turiose savivaldybėse (Igna-
linos, Utenos, Visagino ir 
Zarasų), dviejose (Anykščių 
ir Molėtų) – augo. Mažiau-
sia darbingo amžiaus gyven-
tojų registruota bedarbiais 
Utenoje (9,8 proc.). Aukš-
čiausias nedarbas regione 
Ignalinos rajono savivaldy-
bėje – 15,1 proc. 

Neturinčių darbo vy-
rų registruota 5444. Darbo 
neturinčios moterys sudarė 
11,3 proc. teritorijos dar-
bingo amžiaus moterų. Re-
gistruota 4401 darbo netu-
rinti moteris, jų nedarbas – 
11,3 proc. aptarnaujamos te-
ritorijos darbingo amžiaus 
moterų. 

Tarp registruotų dar-
bo pasiūlymų paklausa 
išlieka tarptautinio kro-
vinių vežimo transporto 
priemonės vairuotojams, 
pardavėjams, siuvėjams, 
virėjams. Tarp specialistų 
didžiausias įsidarbinimo 
galimybes turėjo parda-
vimų ir verslo vadybinin-
kai, administravimo spe-
cialistai.

Išsiskyrė laisve  
Antrus metus iš eilės 

banko „Citadele“ inici-
juoto tyrimo „Verslo kliū-
čių žemėlapis 2017“ metu 
savo nuomonę apie verslo 
problemas išsakė per 500 
smulkių ir vidutinių įmo-
nių, 30 regioninių verslo 
asociacijų, visos 60 savi-
valdybių.

Utenos apskrityje vers-
lininkai labiau nei kituose 
šalies regionuose išgyvena 
dėl klientų trūkumo bei au-
gančios konkurencijos, o 
mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius beveik visose re-
giono savivaldybėse auga 
lėčiau. Keturios iš šešių 

Utenos apskrities savi-
valdybių – Zarasų, Igna-
linos, Molėtų ir Visagino 
– pagal „Citadele“ banko 
sudarytą 2017 m. vers-
lo laisvės indeksą pateko 
tarp 10 blogiausiai įver-
tintų šalies savivaldybių. 

Paklausa nekvalifi -
kuotam darbui su-
daro per 30 proc. vi-
sų darbo pasiūlymų.

Tyrimo duomenimis, 
mažiausiai barjerų Utenos 
regione patiria Utenos ir 
Anykščių verslininkai – 
šie rajonai pagal verslo 
laisvės indeksą užėmė 
atitinkamai 31 ir 40 vie-
tas iš visų 60 Lietuvos 
savivaldybių. Zarasų r. 
liko 52-oje, Ignalinos r. 
– 54-oje, Molėtų r. – 56-
oje, o Visagino – 50-oje 

vietose. 
Utenos r. verslo laisvės 

indeksas siekia 90 proc., 
Anykščių r. – 83, Zarasų 
r. – 66, Ignalinos r. – 64, 
Molėtų r. – 59, Visagine 
– 57 proc. šalies vidur-
kio. Utenos regionas pa-
gal įmonių skaičių užima 
paskutinę vietą šalyje – 
1000 gyventojų pernai 
teko 15 veikiančių smul-
kių ir vidutinių įmonių. 
Tai dukart mažiau už Lie-
tuvos vidurkį (29 įmonės 
1000 gyventojų). 

Pagal įmonių skai-
čiaus augimo tempus per-
nai išsiskyrė tik Anykš-
čiai – veikiančių smulkių 
ir vidutinių įmonių skai-
čius per metus išaugo čia 
beveik 11 proc. Tai – aš-
tuntas rezultatas iš visų 
60 Lietuvos savivaldybių. 

ŠILELIS

Paradoksai: auga verslas ir 
bedarbių skaičius

Metų pradžioje pasirodė du pranešimai, ku-
rie tik įrodo, kad Anykščiai – išskirtinis kraš-
tas, turintis labai netikėtų augimo galimybių. 
Čia gana sėkmingai auga mažos ir vidutinės 
verslo įmonės, tačiau sparčiai didėja ir be-
darbių gretos. 

Pagal įmonių skaičiaus augimo tempus pernai 
išsiskyrė tik Anykščiai.
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Veidrodis

Banginis apgynė nuo ryklio 
JAV Meino valstijos jūrų biologę, plaukiojusią greta 

kuprotojo banginio, nuo tigrinio ryklio apgynė šis didžiu-
lis žinduolis.

Bransvike gyvenanti Nan Hauser, Banginių tyrimo ir iš-
saugojimo centro prezidentė, sakė nardžiusi prie Kuko sa-
lų, kur akis į akį susitiko su 25 tonas sveriančiu kuprotuoju 
banginiu. Jis prisiartino ir galva lengvai pabaksnojo, paskui 
pridengė ją savo peleku ir kartą net iškėlė iš vandens. Visa 
tai matoma vaizdo įraše. Tik po šio susitikimo biologė pa-
stebėjo netoliese besisukiojantį tigrinį ryklį. Anot N. Hauser, 
banginiai yra „altruistiški“ ir dažnai užstoja ruonius nuo plėš-
rūnų, bet ji niekur neskaitė, kad banginis apsaugotų žmogų.

Australas sugėdino besipešančias 
kengūras

Vienas australas netikėtai tapo kengūrų dvikovos stebėto-
ju. Gyvūnai susikibo ne juokais, tad vyras nusprendė įsikišti. 

„Baikit! Juk jūs draugai, ką apie tai pasakytų jūsų tėvai, 
o aš žinau, kur jie gyvena“, – riktelėjo vyras. 

Kengūros, išgirdusios tokią moralizuojančią kalbą, iš 
karto nustojo peštis ir nušuoliavo. Australas pranešė, kad šį 
kartą nusprendė į kengūrų tėvus nesikreipti. 

Populiariausias slaptažodis – 123456 
Kompanija „SplashData“ sudarė netikusių, bet populia-

rių praėjusių metų slaptažodžių reitingą. 
Pirmąją vietą „netikėlių“ reitinge užėmė kodas 123456, 

antroje vietoje angliškas žodis „password“ (slaptažodis), 
trečioje vietoje – kodas 12345678. 

Taip pat į sąrašą pateko tokie slaptažodžiai: qwerty, fo-
otball, admin, welcome, login, abc123, dragon, master ir 
passw0rd.

Programuotojų teigimu, norėdami, kad jų duomenys būtų 
saugūs, vartotojai turėtų slaptažodžius pasirinkti kuo sudė-
tingesnius, sudarytus iš raidžių, skaičių ir simbolių.  

Turtingiausi sportininkai – 
krepšininkai ir golfo žaidėjai

 „Forbes“ žurnalas sudarė turtingiausių visų laikų 25 
sportininkų reitingą.  Per karjerą daugiausiai uždirbo legen-
dinis krepšininkas Maiklas Džordanas, kuris sutaupė 1,85 
milijardo dolerių. 

Toliau – golfo žaidėjai Taigeris Vudsas (1,7 milijardo 
dolerių) ir Arnoldas Palmeris (1,4 milijardo dolerių). 

Futbolininkai uždirbo kukliau. Anglijos futbolininkas 
Deividas Bekhemas per karjerą uždirbo 800 milijonų do-
lerių. Jis reitinge septintąją vietą dalinasi su krepšininku 
Kobe Brajentu. 

Portugalas Krištianas Ronaldas, tebetęsiantis karjerą, 
uždirbo 725 milijonus dolerių. Dar vienas iš garsiausių fut-
bolininkų argentinietis Lionelis Mesis kol kas yra uždirbęs 
600 milijonų dolerių.  

Parengta pagal užsienio spaudą

„Projektavimo darbai, 
kuriuos atlieka  UAB „Ur-
banistika“, turėjo būti už-
baigti praeitų metų birže-
lio mėnesį, bet tęsiasi iki 
šiol, – „Šileliui“ kalbėjo 
meras K. Tubis. Pasak jo, 
situacija nėra palikta sa-
vieigai. „Praktiškai, kas sa-
vaitę arba aš, arba kas nors 
iš savivaldybės skambina 
projektuotojams. Mes ir 
gražiuoju, ir griežčiau rei-
kalaujame, kad darbai būtų 
užbaigti, taikysime ir pini-
gines nuoskaitas,  tačiau 
situacija yra tokia, kokia 
yra“, – sakė K. Tubis.   

Pernai lapkričio mėnesį 
Anykščių rajono savival-
dybėje jau vyko techninio 
projekto „Šeimyniškėlių 
medinės pilies istorinio ir 
kultūrinio paveldo panau-
dojimo pažintinei turizmo 
plėtrai Anykščių rajone“ 
I etapo projektinių pasiū-
lymų viešasis svarstymas. 

Tada architektas Vytau-
tas Meškauskas susirinku-
siems pristatė koreguoja-

mas 2006 metais parengto 
projekto technines deta-
les, pilies archajiškumo ir 
šiuolaikines technologijas, 
kurias ketinama pasitelkti 
statant medinę Šeimyniš-
kėlių pilį. 

Projektinius pasiūly-
mus pateikę specialistai 
atsakė ir į susirinkusiems 
iškilusius klausimus: doc. 
dr. Gintautui Zabielai bu-
vo patvirtinta, kad staty-
bų metu pamatinės kons-
trukcijos nebus įkasamos 
į piliakalnį giliau nei vieną 
metrą.  Anykščių rajono 
garbės pilietis profesorius 

Antanas Tyla sakė tikintis 
rajono vadovų siekiu įgy-
vendinti projektą, o prista-
tyme dalyvavęs Kavarsko 
Šv. Jono Krikštytojo para-
pijos klebonas dr. Nerijus 
Vyšniauskas sveikino rajo-
no vadovų sprendimą ori-
ginaliu būdu saugoti  krašto 
ir Lietuvos istoriją. 

Šis projektas – jau se-
niai Anykščių krašto žmo-
nių gvildenta idėja. 2004 
metais rajono savivaldybės 
taryba ir Pasaulio anykštė-
nų bendrijos taryba pasi-
rašė deklaraciją dėl pilies 
statybos.  Pilis turėjo būti 

pradėta statyti dar pernai, 
minint Piliakalnių metus, 
tačiau ekspertai nustatė, 
kad statybų konkursą lai-
mėjusi Povilo Gurklio fi r-
ma, įsikūrusi Kupiškyje, 
statant pilį gerokai nukrypo 
nuo techninio projekto, to-
dėl šalių susitarimu sutartį 
buvo nuspęsta nutraukti. 

Voruta  – istoriniuo-
se dokumentuose minima 
pilis, kurioje 1251 metais 
Lietuvos karaliui Mindau-
gui pavyko apsiginti nuo 
lietuvių kunigaikščių, sie-
kusių atimti iš jo valdžią. 

Linas BITVINSKAS

Stringantis projektavimas 
neleidžia judėti toliau

Anykščių rajono savivaldybė neatsisako planų netoli Anykščių pastatyti medinę pilį. Jos sta-
tyba  numatyta ir Anykščių rajono strateginiame plėtros plane. Pasak rajono mero Kęstučio 
Tubio, darbus tęsti  trukdo stringantis projektavimas. 

Pasak mero Kęstučio Tubio, projektuojanti medinę pilį UAB „Urbanistika“ 
vėluoja mažiausiai pusmetį.  

R
edakcijoss nuotr.

Nusikaltimai ir nelaimės
Iš šeimos 
paimtas 

mažametis
Anykščių policijos pa-

reigūnai gavo iškvietimą 
į Naujuosius Elmininkus.  
Pranešėjęs tvirtino, kad 
girtaujantys tėvai nepri-
žiūri ketverių metų sūnaus.

Sausio 20-ąją, apie 19-
tą valandą, nuvykus nuro-
dytu adresu, bute aptikta 
neblaivi (1,88 prom.) 43-
ejų moteris ir neblaivus 
(2,58 prom.) 50-metis vy-
ras. Poros vaikas sirgo, at-
rodė išsekęs, todėl išvežtas 
į ligoninę, kurioje paguldy-
tas gydyti ir stebėti. Įvykis 
tiriamas.

Sumušė
Sausio 19 d. į policijos 

pareigūnus kreipėsi 29 me-
tų Keblonių kaimo gyven-
toja, pranešdama, kad jai 
ir jos sugyventiniui būnant 
kaimo turizmo sodyboje, 
esančioje Molėtų r., pasta-
rasis pareiškėją sumušė. 39 

metų vyras buvo neblaivus 
(nustatytas 1,68 prom. gir-
tumas). Jis sulaikytas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Tėvas auklėjo 
Sausio 19-ąją Anykš-

čiuose, Šilo g. namuose, 
20 vyrui trenkė neblaivus 
48 metų tėvas. Po konfl ikto 
tėvas iš namų pabėgo. Tos 
pačios dienos vakarą įtaria-
masis sulaikytas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Apvogė
Sausio 19-osios vidur-

dienį pas 78 metų vyrą 
Vaidlonių kaime (Troškū-
nų sen.) į namus buvo už-
ėjusios nepažįstamos mo-
terys ir iš jo pavogė 350 
eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Padegė
Sausio 19-osios vakarą 

Anykščiuose, Šilo gatvėje, 
degė namas. Gaisro metu 
išdegė vidus, nudegė 30 
kv.m šiferiu dengto stogo 

ir perdengimo. Įtarta, kad 
namą padegė neblaivus 
vyras. Policijos pareigū-
nai Anykščiuose, J. Biliū-
no – Žiburio g. sankryžoje, 
sulaikė įtariamąjį (g. 1969 
m.). Vyrui nustatytas 2,55 
prom. girtumas. Namas 
priklauso Panevėžio r. gy-
ventojai. Padaryta turtinė 
žala tikslinama. 

Gaisre žuvo 
žmogus

Sausio 22-ąją Anykščių 
sen., Klevėnų kaime, degė 
gyvenamasis namas. Atvy-
kus ugniagesiams, atvira 
liepsna degė vieno aukšto 
medinis namas su mūri-
niu priestatu. Namo viduje 
ugniagesiai aptiko apdegu-
sį, kaip įtariama, namo sa-
vininko (g. 1938 m.) kūną. 
Gaisro metu nudegė namo 
stogas, sudegė viduje bu-
vęs turtas. 
Parengta pagal policijos 
komisariato ir priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos 

informaciją

Renginiai
Troškūnuose
Sausio 26 dieną 18 

val. Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriu-
je startuoja septintasis 
projekto ,,Muzikos gar-
sų spalvos“ sezonas. An-
drius Zalieska ir Tadas 
Dešukas kviečia į akus-
tinį koncertą, kurio metu 
pristatys akustines dainų 
versijas iš naujo grupės 
,,Arbata“ albumo. 

Spektaklis
Sausio 28 dieną 12.30 

valandą Anykščių kultū-
ros centro teatras kvie-
čia į spektaklį „Prieblan-
doje“. Režisierius Jonas 
Buziliauskas. 

JUOKIS 2018 
Vasario 4 dieną 13 

val. AKC Svėdasų sky-
riuje, o 17 val.  Anykščių 
kultūros centre –  humo-
ro šventė „Juokis 2018“.  
Pasirodys Aukštaitijos 
(Šeduvos, Kėdainių r. ir 
kt.) humoro kolektyvai. 
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Kenčia visa 
visuomenė

Lietuvos verslo konfe-
deracijos (LVK) užsaky-
mu atliktas tyrimas paro-
dė, kad tarp vartojančiųjų 
alkoholį šalies gyvento-
jų 4 proc. išgeria beveik 
kasdien, o 86 proc. svai-
giuosius gėrimus vartoja 
ne dažniau nei kartą per 
savaitę. 

3,7 proc. tai daro kas-
dien arba beveik kasdien, 
10,5 proc. – 2-4 kartus per 
savaitę, 17,2 proc. – kartą 
per savaitę, 23 proc. – 2-3 
kartus per mėnesį, likusie-
ji – kartą per mėnesį ir re-
čiau. Tyrėjai teigia, kad 10 
proc. išgeriančių suvartoja 
apie 37 proc. viso alkoho-
lio. Šie žmonės sudaro tik 
apie 5 procentus visos Lie-
tuvos populiacijos, tačiau 
tikėtina sukelia daugiausia 
problemų.

Apibendrinus tyrimą,  
susidarytas piktnaudžiau-
jančiųjų alkoholiu paveiks-
las: 89 proc. šių respon-
dentų nesportuoja, neturi 
kitų pomėgių, menkai iš-
silavinę, dažniausiai gy-
vena kaime (kuo mažesnė 
gyvenvietė, tuo didesnis 
procentas vartojančių al-
koholį kasdien), populia-
riausi gėrimai – stiprus alus 
(„bambalinis“) ir spirituo-
tas vynas, kurie vartojami 
namuose arba viešose vie-
tose. Daugiau nei pusei (57 
proc.) girtaujančiųjų buvo 
kilę konfliktų šeimoje ar 
su draugais, kai tuo tarpu 
85 proc. geriančių tik pro-
gomis tokių konfliktų ne-
turėjo.

Aalkoholizmas nėra tik 
kaimo problema.  Tarp Lie-
tuvos rašytojų, aktorių, po-
litikų ir verslo atstovų yra 
ne viena dešimtis kenčian-

čių nuo šios priklausomy-
bės. Pastarąjį dešimtmetį 
alkoholis pasiglemžė dau-
gybę meno ir kultūros vei-
kėjų. Rrašytojai Ričardas 
Gavelis, Sigitas Geda, Val-
demaras Kukulas ar Tomas 
Arūnas Rudokas, mirė besi-
grumdami su šia problema, 
o kiti, kaip aktorius Vytau-
tas Šapranauskas, pasirinko 
savižudybę.  Praeitą rudenį 
parlamentaras Linas Bal-
sys priminė, kad alkoho-
lizmo problema neaplenkia 
ir Seimo. 

Iš alkoholizmo 
duobės išlipti 

galima
Vieni iš alkoholizmo liū-

no brenda patys, kitiems rei-
kalinga gydytojų pagalba. 
Vieni dalyvauja Minesotos 
programoje, kiti lanko ano-
niminių alkoholikų grupes, 
kurios yra įsikūrusios visuo-
se didžiuosiuose miestuose 
ir rajonuose.  Praėjusių me-
tų pabaigoje Anykščių AA 
grupė anykštėnus pakvietė 
į atvirą susirinkimą, kurio 
metu besivaduojantys iš 
priklausomybės pasakojo 
savo blaivėjimo istorijas. 
Poros sveikstančių žmonių 
(43-erių Astos ir 46-erių Jus-
to) istorijomis pasidalinsime 
su „Šilelio“ skaitytojams. 

Astos istorija. 
Kodą „nulaužė“ 

net Londone
Mūsų šeima gyveno pa-

siturinčiai, man nieko ne-
trūko, buvau lepinamas 
vaikas. Tėvai išgerdavo tik 
per šventes. Brolis visai ne-
vartojo alkoholio. Tuomet 
aš galvojau, kad jis kaž-
koks kitoks, visai durnas...   
Maištauti prieš tėvus pra-
dėjau nuo 14 metų. Tuo-
met turėjau draugę, kurios 
mama vartojo alkoholį. Pa-

bandžiau ir aš, patiko ap-
svaigimo būsena. Gėriau vi-
są paauglystę. Ne taip, kad 
griuvinėčiau, tačiau, kaip 
mes vadindavome, „iki gero 
linksmumo“. Tuomet nieko 
blogo nemačiau. Baigiau 9 
klases, įstojau į profesinę 
mokyklą. Gyvenau links-
mai, nors tėvai barė, aš nie-
ko neklausiau. Tiesa, pagirių 
niekada nejutau, man bloga 
nebuvo, nors ir padaugin-
davau. 

Ištekėjau, tėvai pado-
vanojo butą. Viskas klojosi 
gerai. Butas yra, tad kom-
panijos švęsti šventes ir ne 
šventes rinkdavosi pas mus. 
Kažkuriuo vienu metu man 
pradėjo darytis bloga, ta-
čiau tuomet jau gėriau ne 
tik savaitgaliais, bet ir pa-
prastomis dienomis. Gimė 
dukra. Tiesa, kai laukiausi, 
negėriau. Vėliau vėl pradė-
jau gerti, nes pasijutau labai 
pervargusi. Vaiką palikda-
vau mamai. Gėrėme abu su 
vyru. Išeidavome pas drau-
gus kartu, grįždavome jau 
atskirai. 

Pajutau, jog rituosi į du-
gną. Nusibodo toks gyveni-
mas, panorau išvykti į užsie-
nį, pamaniau, gal sugebė-
siu nebegerti. Įsivaizdavau, 
kad ten labai gera, kad ga-
lėsiu užsidirbti. Išsiskyriau 
su vyru, dukrą palikau tė-
vams. Prieš išvažiuodama 
užsikodavau, bet po dviejų 
savaičių gyvenimo Londone 
kodą „nulaužiau“. Dirbau ir 
gėriau savaitgaliais. 

Po kurio laiko grįžau. 
Gėriau iš džiaugsmo, kad 
susitikau senus draugus, 
susitaikiau su vyru. Vėl gė-
rėm abu, vėl išsiskyrėm, 
nes grįždavom po išgertu-
vių atskirai. Būdavo labai 
bloga, dukra slaugydavo. 
Brolis ir tėtis veždavo ko-
duotis į Vilnių. Galvojau, 
nuvažiuosiu, kad tik jie visi 
nuo manęs atstotų. Leisdavo 

kažkokius vaistus, o aš lauk-
davau, kada tas kodas pasi-
baigs... Lankiausi pas psi-
chologą. Už viską mokėjo 
tėvai. Išbūdavau kurį laiką 
negėrus ir vėl užgerdavau. 

Internete perskaičiau 
apie anoniminių alkoholi-
kų grupes. Nutariau paban-
dyti, nes niekaip su savimi 
susitvarkyti nebegalėjau. 
Prisižadėdavau pati sau ne-
begerti, bet pažadų neįvyk-
dydavau. Prieš pora metų 
atėjau į vieno rajono ano-
niminių alkoholikų grupę.  
Dabar dvejus metus gyve-
nu blaiviai. Buvo labai sun-
ku, tačiau su AA grupės na-
rių pagalba, su tokių pačių, 
kaip aš, pagalba įveikiau 
savo bėdą. Nesisvaiginu dar 
labai trumpą laiką, bet man 
tai didžiulis laimėjimas.  Aš 
noriu negerti, man gera būti 
blaiviai, tačiau šiai būsenai 
palaikyti reikia didžiulių 
mano valios pastangų. Man 
padeda dukra ir tėvai, kurie 
visada šalia manęs. 

Justo istorija. 
Gruodžio bijau iki 

šiol
Keliolika gyvenimo me-

tų gruodžio mėnuo man 
buvo pats siaubingiausias. 
Tą mėnesį geriausių drau-
gų gimtadieniai ir pasku-
tinės metų šventės. Gruo-
džio mėnesį man kažkodėl 
nutikdavo visos nelaimės. 
Gerti pradėjau 2001 metų 
gruodžio mėnesį. Iki to laiko 
alkoholį vartojau labai retai 
ir saikingai. Kas tais metais 
atsitiko, niekada nesupra-
tau. Žmonos gimtadienis 
gruodžio 6 d. Kai užgėriau, 
tai nenustojau gal pusę me-
tų. Savaitgaliais – „konkre-
čiai“, darbo dienomis – „su 
protu“. Kai pagalvoju, nuo 
to laiko nebuvo pertraukos, 
kad visai negerčiau. Ban-
džiau gydytis priklausomy-

bių centre, kodavausi, ta-
čiau gruodžio mėnuo visas 
mano pastangas paleisdavo 
vėjais. Gruodis man – kaip 
prakeikimas. Tai buvo kaž-
kas, kas su manimi nesusiję, 
kažkas nevaldoma ir mis-
tiška.  Ir taip prasikamavau 
dešimt metų. Iširo šeima, iš-
silakstydavo visos draugės,.

Dabar džiaugiuosi, kad 
gyvenime nepasitaikė tokia, 
kuri kartu gyventų ir kartu 
gertų. „Atgėriau“ visą ilgą 
dešimtmetį ir prieš 2011 m. 
gruodį nusprendžiau, kad 
gana, nebeturiu jėgų ger-
ti. Kaip tik tuo pačiu lai-
ku nejučiomis išsikalbėjau 
su savo buvusiu sugėrovu, 
kuris prieš kurį laiką buvo 
nustojęs gerti. Jis man pa-
pasakojo apie mūsų miesto 
AA grupę.  Pagalvojau, rei-
kia pabandyti gelbėtis nuo 
gruodžio mėnesio. Draugas 
nusivedė mane į AA, ne iš 
karto viską priėmiau, pro-
testavau, ginčijausi, buvau 
užsisklendęs nuo visų, ta-
čiau tų metų gruodį „prašo-
kau“ ir nustebau. Po dešim-
tmečio tą mėnesį negėriau. 
Po to „užgėriau“ pavasarį, 
bet neilgai. Trejetą metų 
blaiviausi sunkiai – prieš 
save ir visą pasaulį protes-

tuodamas užgerdavau,  AA 
grupės draugai kuriam lai-
kui ištraukdavo. 

Taip kartojosi keletą 
kartų, tačiau aplinkui save 
mačiau blaivėjančius žmo-
nes, padedančius man, su-
prantančius mane. Mačiau, 
kaip keičiasi mano žvilgs-
nis, gerėja nuotaika, norisi 
kažką veikti. Ir tokia bū-
sena man patiko. Jau bus 
penkeri metai, kai gyvenu 
blaivų gyvenimą. Ar nepa-
galvoju, kad norėčiau iš-
gerti? Nemeluosiu, pagal-
voju neretai. Taip atsakytų 
kiekvienas sveikstantis, jei 
būtų sąžiningas. Tačiau tuos 
penkerius metus sunkiai dė-
liojau savo gyvenimo mo-
zaiką. Išmokau „surinkti“ 
savo mintis, turiu daug pla-
nų, reikia daug ką padary-
ti. Man patinka dabartinė 
mano blaivaus gyvenimo 
mozaika. Dėkoju draugams 
už pagalbą, o sau – už va-
lią ir užsispyrimą.  Viskas 
lyg ir gerai, tačiau gruo-
džio mėnesio visada bijau, 
nors nebeliko nei žmonos, 
nei gimtadienius šventusių 
draugų. Vis tiek prieš kie-
kvienų metų gruodį jaučiu 
didelį nerimą... 

Kova su vėjo malūnais laimima nutildžius vėją
atkelta iš 1 psl.

Vaizdai Anykščiuose liudija, kad girtavimas 
neaplenkė ir mūsų krašto. Girtuoklių nedrausmina net 
akmeninis vyskupas Antanas Baranauskas, rūsčiai nuo 
pastamento žvelgiantis į linksmybes. 
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Medikai mato pasekmes

– Sunku pasakyti, kiek 
rajone yra alkoholikų. Ti-
kriausia panašiai tiek, kaip 
šalies vidurkis, gal kokie 
5 procentai. Kai buvo lei-
džiama koduotis, buvo apie 
100 asmenų, kurie buvo už-
sikodavę. 

Ar sumažės alkoho-
likų? Gal. Tai priklausys 
nuo žmonių sąmoningumo. 

viešos alkoholio reklamos. 
Tačiau nė vienas įstatymas 
nėra tobulas. Turiu ome-
nyje tą situaciją, kuomet iš 
užsienietiškų žurnalų buvo 
plėšoma ar užklijuojama 
gėrimų reklama. Tai buvo 
nelabai suprantama, gal net 
juokinga. 

– Ar pritariate svei-
katos apsaugos ministro  
Aurelijaus Verygos ini-
ciatyvai, kad kiekvienas 
pacientas turėtų pildyti 
anketą apie savo „drau-
gystę“ su alkoholiu?

– Nemanau, kad dažnai 

vartojantys alkoholį pa-
cientai visi rašytų tiesą, o 
tiems, kurie nevartoja, ar iš-
geria tik retkarčiais, ar ver-
ta gaišti laiką rašant „prisi-
pažinimus“. Būkime rea-
listais – visiškas alkoholio 
išnaikinimas neįmanomas.  
Kol pats žmogus nesupras, 
kad reikia negerti ar nustoti 
gerti, prievarta čia nepadės. 

– Kokia Jūsų nuomonė 
apie anoniminių alkoholi-
kų (AA) grupes?

– Šios grupės yra labai 
gera iniciatyva. Jie supran-
ta vieni kitus, padeda vėl 

paslydusiems. Nenorėčiau 
išsiplėsti bevardindamas 
visus gerus dalykus.  Alko-
holizmas – baisi liga, su ja 
sunku kovoti. Visuose soci-
aliniuose sluoksniuose yra 
asmenų, turinčių priklauso-
mybę ir negalinčių su tuo 
susitvarkyti. 

Mes, gydytojai, ge-
riausiai žinome šios ligos  
pasekmes, tačiau ne visi ga-
lime atsilaikyti potraukiui. 
Ne paslaptis, kad ir tarp me-
dikų yra priklausomų nuo 
šių „velnio lašų“.  
Dalina RUPINSKIENĖ 

Vien draudimai ir alkoho-
lio branginimas čia nieko 
nepadės, reikia šviesti jau-
nimą. Vyresnio amžiaus 
žmonės pamena Andropo-
vo alkoholio draudimo lai-
kotarpį. Ar gėrė mažiau? 
Tikrai ne. Suaktyvėjo po-
grindinė alkoholio preky-
ba. Kas gali garantuoti, kad 
taip neatsitiks dabar. Su-
praskite mane teisingai, aš 
ne prieš suvaržymus. Gerai, 
kad alkoholis brango, gerai, 
kad gėrimų gali nusipirkti 
tik vyresnio amžiaus jau-
nuoliai, gerai, kad nebėra 

Apie tai, kiek mūsų rajone yra alkoholikų ir ar vien 
draudimu „su šaknimis“ išrausime alkoholizmą, „Ši-
lelis“ kalbėjosi su Anykščių rajono Psichikos sveikatos 
centro direktoriumi Audroniu Gustu. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Premjera. Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 
07:20 Premjera. Alvinas ir 

patrakėliai burundukai 
07:30 Premjera. Detektyvė 

Miretė 
07:45 Premjera. Džeronimas 
08:10 Karinės paslaptys 
09:00 Labas rytas, Lietuva 
09:30 Žinios 
11:50 Pasaulio dokumentika. 

Milijono dolerių vertės 
žuvis. Laukiniai eršketai – 
prie išnykimo ribos 

12:45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Japonijos 
gamtos kalendorius 

13:40 Puaro 
15:15 Dokumentinė apybraiža 

„Mes nugalėjom“ 
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios 
17:55 Sportas 
17:58 Orai 
18:00 Teisė žinoti 
18:30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba 
19:30 Stilius 

20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“ 

20:30 Panorama 
20:52 Sportas 
20:57 Orai 
21:00 „Eurovizija 2018“ 
23:20 Premjera. Tvirti vyrukai 

 
06:25 Dienos programa 
06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 „Nickelodeon“ valanda. 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 KINO PUSRYČIAI 

Tomas Litlis ir 
stebuklingas veidrodis 

11:40 Denis - grėsmė 
visuomenei 

13:35 Sidnė Vait 
15:40 Lėktuvai, traukiniai ir 

automobiliai 
17:30 Bus visko 
18:30 Žinios 
19:30 Vėžliukai nindzės. 
21:35 Tronas. Palikimas 
23:55 Laukinės aistros 3. Aistros 

dėl deimantų 

 
06:15 Televitrina 
06:30 Aladinas 
07:00 Legenda apie Korą 
07:30 Keršytojų komanda 
08:00 Aladinas 
08:30 Superekspertai 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 
10:30 Ozo legendos. Sugrįžimas į 

Smaragdo miestą 
12:15 Vaikų darželio policininkas 
14:40 Parduotuvių maniakės 

išpažintis 
16:50 Ekstrasensai detektyvai 
18:00 Misija: vestuvės 
18:30 TV3 žinios 
19:25 Eurojackpot 
19:30 Planas tėčiui 
21:50 Prometėjas 
00:15 Giria 
02:00 Heraklis 

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina 
09:00 Autopilotas 
09:30 Apie žūklę 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Liūčių sezono belaukiant 

12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair. Visiškai 

slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
17:00 LKL čempionatas. 

Neptūnas – Lietkabelis 
19:30 PREMJERA Dainuok 

mano dainą 
21:30 Misija „Neįmanoma“ 3 
23:55 Sveiki atvykę į praeitį! 

007:05 Programa 
07:09 TV parduotuvė 
07:25 „Didysis barjerinis rifas“. 
08:25 PREMJERA. „Vyrų 

šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė“. 

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Vandenyno milžinai“. 
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera. Vaiko nuotrauka“ 
15:00 „MMA „King of the Cage“ 

II tarptautinis turnyras. 
16:00 Žinios 
16:18 Orai 
16:20 Mano Europos 

Parlamentas 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios 
18:27 Orai 
18:30 „4 kampai“. 

19:00 Muzikiniai sveikinimai 
20:00 Žinios 
20:27 Orai 
20:30 „Gurovo bylos”
22:30 Žinios 
22:57 Orai 
23:00 „Detektyvas Morsas“ 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Duokim garo! 
07:35 Kultūrų kryžkelė. 
08:05 Misija. Vilnija. 
08:30 Maistas ir aistros 
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip 
09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Rasos lašeliai 2017 
12:05 Piaf. Baletas.
13:30 Klauskite daktaro. 
14:20 Stilius. 
15:10 Giminės ir 
16:00 Euromaxx 
16:35 Lietuvos menininkų 

portretai 
17:30 Atspindžiai. 
18:00 Prisikėlimo ekspresas – 

šimtmečio veidai 
18:50 Brižit Bardo. Klaida  
19:50 Filosofo Antano Maceinos 

110-osioms gimimo 
metinėms 

20:15 Stambiu planu 

21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Rojaus alėja 

22:45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Sraigės efektas“ 

23:45 Mano tėviškė. 
00:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 Televitrina 
06:30 Ledo kelias 
07:30 Įspūdingiausios atostogų 

vietos 
08:30 Ekstremali žvejyba 
09:00 Vienam gale kablys 
09:30 Statybų gidas 
10:00 Karys lenktynininkas 
10:30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės 
11:00 Išlikimas 
12:00 Jokių kliūčių! 
13:00 Įspūdingiausios atostogų 

vietos 
14:00 Žygis palei Nilą 
15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 
17:00 Sandėlių karai 
18:00 Lietuvos talentai 
21:00 Dainų dvikova 
21:30 TV3 žinios 
22:30 Naša Raša 
23:00 Mačetė žudo 
01:10 Mirtinas smūgis 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. 

07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 

07:30 Šventadienio mintys 
08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite 
09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai 
11:25 Mūsų gyvūnai 
11:50 Pasaulio dokumentika. 

Premjera. Atšiaurioji 
Kanada 

12:45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Jeloustouno 
gamta 

13:40 Puaro 
15:15 Laisvės vėliavnešiai 
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt. HD. 
17:30 Žinios 
17:55 Sportas 
17:58 Orai 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės 
18:30 Pramoginė laida „Editos 

šou“ 
19:30 Savaitė. Visuomenės 

aktualijų laida. 

20:30 Panorama 
21:00 Premjera. Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
21:55 Noting Hilas 
00:00 Padaugintasis 

 
06:25 Dienos programa 
06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 „Nickelodeon“ valanda. 

Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Bitės fi lmas 
11:40 Trys nindzės. Pusdienis 

pramogų parke 
13:35 Pirmasis riteris 
16:10 Pričiupom! 
16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 
19:30 Nepaprasti italų nuotykiai 

Rusijoje 
21:35 Paskutinės atostogos 
23:50 Skambutis 2 

06:15 Televitrina 
06:30 Aladinas 
07:00 Legenda apie Korą 
07:30 Keršytojų komanda 

08:00 Aladinas 
08:30 Simpsonai 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
10:30 Svajonių sodai 
11:30 Elfai 
13:05 Guliverio kelionės 
14:50 PREMJERA. Septyni 

varnai 
16:55 Ekstrasensai detektyvai 
18:00 Raudonas kilimas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Taksi 2 
00:10 PREMJERA. 

Stebuklingos dovanos 
01:55 Giria 

06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. II dalis 

07:30 F. T. Budrioji akis 
08:30 Tauro ragas 
09:00 Galiūnų čempionų lyga 
10:00 Pavariau 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Didysis atodrėkis 

Amerikoje 
12:40 Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai 
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. 

Nevėžis – Šiauliai 
19:30 Kvapų detektyvas 

21:40 Juodasis sąrašas 
22:40 Gyvi numirėliai 
23:45 Misija „Neįmanoma“ 3 

 
07:05 Programa 
07:09 TV parduotuvė 
07:25 „Vandenyno milžinai“. 
08:30 „Girių takais“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 Mano Europos 

Parlamentas 
10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Gurovo bylos 6. Bet 

kokia kaina“ 
12:45 „Namas su lelijomis“ 
15:00 „Geriausios nardymo 

vietos“. 
16:00 Žinios 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su 

V. Mačiuliu“. 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios 
18:27 Orai 
18:30 Mano Europos 

Parlamentas 
19:00 „Juodosios katės“ 
20:00 Žinios 
20:30 „Juodosios katės“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios 
23:00 „MMA „King of the 

Cage“ 
00:00 „Deimantų medžiotojai“ 

  
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas 
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė 

„Sraigės efektas“. 
07:00 Mokslo sriuba. 
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
08:30 Krikščionio žodis. 
08:45 Kelias 
09:00 Euromaxx. 
09:30 Premjera. Padirbta, 

vogta – parduota! 
10:00 ARTS21. 
10:30 Pradėk nuo savęs 
11:00 Septynios Kauno dienos. 
11:30 Durys atsidaro 
12:00 Teatras 
12:45 ARTi 
13:00 Linija, spalva, forma 
13:30 Stop juosta 
14:00 Legendos 
14:45 Šventadienio mintys 
15:15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje 
15:45 Petras Geniušas 
17:15 Kultūros teismas. 
18:00 Nes man tai rūpi 
18:45 Premjera. Kiotas. 

Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis 
vertybėmis 

19:30 Martyno Liuterio 
gyvenimas 

19:45 Premjera. Stiuartas 
Litlis 

21:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 

21:50 Martynas Levickis. 
„Classic live show“ 

23:35 Nacionalinis turtas. 
00:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 Televitrina 
06:30 Ledo kelias 
07:30 Įspūdingiausios 

atostogų vietos 
08:30 Ekstremali žvejyba 
09:00 Gyvūnų manija 
09:30 Vienam gale kablys 
10:00 Praeities žvalgas 
10:30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“ 
11:00 Išlikimas 
13:00 Įspūdingiausios 

atostogų vietos 
14:00 PREMJERA. 

Terakotinė armija 
15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 
17:00 Sandėlių karai 
18:00 Elementaru 
19:00 Ištroškę greičio 
21:30 TV3 žinios 
22:30 Daktaras Hausas 
23:30 Kvailiausi pasaulio 

nutrūktgalviai 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Savaitė. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
17:55 Sportas 
17:58 Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 

18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gimę tą pačią dieną 
20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 Panorama 
21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 
21:25 Orai 
21:29 Loterija „Jėga“ 
21:30 LRT forumas 
22:20 Auksinė komanda 
23:25 Premjera. Kolekcija 
00:15 Premjera. Detektyvas 

Monkas 
01:00 LRT radijo žinios 

06:30 Dienos programa 
06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
09:50 24 valandos 
10:35 Yra, kaip yra 
11:40 24 valandos 
12:30 Bus visko 
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 24 valandos 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 
20:00 PREMJERA Paveldėtoja 
21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios 
22:30 Skvoteriai 
00:35 Kortų namelis 
01:30 Vampyro dienoraščiai 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 

06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 TV Pagalba 
12:00 Miestas ar kaimas 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 NAUJAS SEZONAS. 

Šviesoforas 
20:00 Miestas ar kaimas 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kobra 11 
23:35 Gaudynės 
00:35 Kaulai 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę 

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena 
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai 
21:00 Superbombonešis. 

Naikinti viską 
23:15 Sveiki atvykę į praeitį! 
01:10 Gyvi numirėliai 

06:25 Programa 
06:29 TV parduotuvė 
06:45 Mano Europos 

Parlamentas 
07:15 „24/7“. 
08:15 „Sparnuočių gyvenimas. 

Ištvermės ribos“. 
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Kita moteris“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė 
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris 
16:47 Orai 
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 
10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Beatos virtuvė. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
17:55 Sportas 
17:58 Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Emigrantai 
20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 Panorama 
21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 
21:25 Orai 
21:29 Loterija „Jėga“ 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Valdžios tvirtovė 
01:00 LRT radijo žinios 

20:30 Farai 
21:00 Pinigų traukinys 
23:05 Superbombonešis. 

Naikinti viską 

06:25 Programa 
06:29 TV parduotuvė 
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Gyvenimo būdas“. 
08:15 „Visatos stebuklai“. 
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Kita moteris“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė 
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris 
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris 
20:30 „Gyvenimo būdas“. 
21:30 PREMJERA. „Vaiduoklis 

kreivame veidrodyje“ 
22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 

06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 Peliukas Lukas 
07:25 Lesė 
07:50 Kelias į namus. 
08:20 Septynios Kauno dienos. 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų 

kalba. 
12:10 Euromaxx. 
12:40 Prokurorai. 
13:30 Nes man tai rūpi. 
14:20 Slaptoji užduotis 

„Popiežius“. 
15:15 Premjera. Grizis ir 

lemingai 
15:25 Peliukas Lukas 
15:40 Lesė 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
16:30 Laba diena, Lietuva. 
18:00 Misija 
18:30 Atspindžiai 
19:00 FIBA krepšinio 

čempionų lyga. 
Utenos „Juventus“ – 
Oldenburgo „EWE 
Baskets“ 

21:00 Mokslo sriuba 
21:15 Premjera. Slaptoji 

užduotis „Popiežius“. 

22:10 Antradienio detektyvas. 
Premjera. Damos 

23:50 DW naujienos rusų 
kalba. 

00:00 Dabar pasaulyje. 

06:45 Televitrina 
07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 
09:00 Gyvūnų manija 
09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11:30 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 
14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
17:00 Kastlas 
17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 
21:00 Naša Raša 
21:30 Elitinis jaunimas 
23:15 Aukščiausia pavara 
00:25 Kobra 11 
01:25 Daktaras Hausas 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 
10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Emigrantai. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
17:55 Sportas 
17:58 Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 Panorama 
21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 
21:25 Orai 
21:29 Loterija „Jėga“ 
21:30 Auksinis protas 
22:50 Klausimėlis.lt. HD. 
23:20 Valdžios tvirtovė 
01:00 LRT radijo žinios 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas 

Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 TV Pagalba 
12:00 Šviesoforas 
12:30 Moterys meluoja geriau 
13:00 Kempiniukas 

Plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 NAUJAS SEZONAS. 

Šviesoforas 
20:00 Gero vakaro šou 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:25 Viking Lotto 
22:30 Suvokimas 
01:00 Kaulai 
01:50 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę 

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena 
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai 
21:00 Babilonas 
22:55 Pinigų traukinys 

06:25 Programa 

06:29 TV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“.
07:15 „Gyvenimo būdas“. 
08:15 „Visatos stebuklai“. 
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė 
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris 
16:47 Orai 
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris 
20:27 Orai 
20:30 „Gyvenimo būdas“. 
21:30 PREMJERA. 

„Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 

22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 
23:45 „Rasputinas“ 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 

07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 Peliukas Lukas 
07:25 Lesė 
07:50 Pradėk nuo savęs. 
08:20 Nacionalinis turtas. 

08:50 Kaip atsiranda daiktai 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Padirbta, vogta – 

parduota! 
12:40 Stilius. 
13:35 Legendos. 
14:20 Slaptoji užduotis 

„Popiežius“. 
15:15 Premjera. Grizis ir 

lemingai 
15:25 Peliukas Lukas 
15:40 Lesė 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
16:30 Laba diena, Lietuva. 
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Septynios Kauno dienos 
19:00 Maistas ir aistros. 
19:30 FIBA krepšinio čempionų 

lyga. Atėnų „PAOK“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“ 

21:30 Premjera. Ar galima 
sustabdyti alcheimerį? 

22:30 Elito kinas. Bebras 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:10 Dabar pasaulyje. 

06:45 Televitrina 
07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 
09:00 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“ 
09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11:30 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 
14:30 Televitrina 

18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris 
20:27 Orai 
20:30 „Gyvenimo būdas“ 
21:30 „Rasputinas“ 
22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:00 Mažieji sekliai ir Baltosios 

Damos paslaptis 
07:25 Lesė 
07:50 Stop juosta. 
08:20 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Durys atsidaro. 
12:40 Stiuartas Litlis 3. 
13:55 Misija. Vilnija. 
14:20 Lietuvos menininkų 

portretai. Vaiva. 
Gyvenimas už lango. 

15:15 Premjera. Grizis ir 
lemingai 

15:25 Peliukas Lukas 
15:40 Lesė 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
16:30 Laba diena, Lietuva. 
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Kelias į namus 
19:00 ARTS21. 

19:35 Premjera. Dangaus vardu 
20:25 Prokurorai 
21:15 Premjera. Slaptoji 

užduotis „Popiežius“. 
22:10 Donas mirė 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:45 Televitrina 
07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 
09:00 Karys lenktynininkas 
09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11:30 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 

12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 
14:00 6 kadrai 
14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
17:00 Kastlas 
17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 
21:00 Naša Raša 
22:00 Farai 
23:00 Nešiotojai 
00:40 Kobra 11 
01:40 Daktaras Hausas 
02:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 

ANTRADIENIS, sausio 30 d.

TREČIADIENIS, sausio 31 d.
15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
17:00 Kastlas 
18:00 Europos taurės krepšinio 

rungtynės. Peterburgo 
„Zenit“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ 

19:55 Rezidentai 
21:00 Naša Raša 
21:30 Kulka 
23:15 Aukščiausia pavara 
00:25 Kobra 11 
01:25 Daktaras Hausas 
02:15 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 

06:30 Dienos programa 
06:35 Didysis žvejys 

07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
09:50 24 valandos 
10:35 Yra, kaip yra 
12:35 Kitu kampu 
13:25 Rožių karas 
15:55 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 
20:00 PREMJERA Paveldėtoja 
21:00 Moterys prieš vyrus 
21:30 Žinios 
22:30 Maksimali rizika 
00:30 Kortų namelis 
01:30 Samdomas žudikas. 

Nuodėmių atleidimas 

06:30 Dienos programa 
06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
09:50 24 valandos 
10:35 Yra, kaip yra 
11:40 24 valandos 
12:35 Nuo... Iki... 
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 
20:00 PREMJERA Paveldėtoja 
21:00 Kitu kampu 
21:30 Žinios 
22:30 Samdomas žudikas. 

Nuodėmių atleidimas 
00:30 Kortų namelis 
01:20 Skvoteriai 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas 

Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 TV Pagalba 
12:00 Šviesoforas 
12:30 Moterys meluoja geriau 
13:00 Kempiniukas 

Plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Šviesoforas 
20:00 Prieš srovę 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Džiunglės 
00:10 Kaulai 
01:10 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę 

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena 
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-01-03 atliko 
žemės sklypo Nr. 3470/0002:268, priklausančio Violetai Garunkš-
tienei, Rimvydui Bronislovui Garunkščiai, Palmirai Kunigėnienei, 
esančio Vilkabrukių k., Svėdasų s., Anykščių r. sav., kadastrinius 
matavimus. Kviečiame atvykti, žemiau nurodytu adresu, gretimo 
sklypo kad. Nr. 3470/0002:42 savininkę Danguolę Skardžiuvienę 
dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po pa-
skelbimo spaudoje. 

2017-12-04 atliko žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3416/0006:18, 
priklausančio R.Paunksniui, esančio Rubikių 1-oji g. 13, Keblonių 
k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kvie-
čiame atvykti, žemiau nurodytu adresu, gretimo sklypo kad. Nr. 
3416/0006:25 savininkę Auksuolę Misiūnaitę dėl bendros sklypo 
ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8 LT-29114 Anykščiai, tel. 8 
629-03163 el.p. info@anmat.lt

Užsak. Nr. 1820
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 

10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Gyvenimas. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 

17:30 Žinios 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 
20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 Panorama 
21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 
21:25 Orai 
21:29 Loterija „Jėga“ 
21:30 Pokalbių laida „Svarbios 

detalės“ 
22:30 Dviračio žinios 
23:00 Martos paslaptis 

 
06:30 Dienos programa 
06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
09:50 24 valandos 
10:35 Yra, kaip yra 
12:35 KK2 
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 
20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 
22:30 Uždara grandinė 
00:25 Kortų namelis 
01:25 Maksimali rizika 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 
10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Stilius. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 
20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 Panorama 
20:59 Loterija „Jėga“ 
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas 

penktadienis. Švilpiko 
diena 

06:45 Televitrina 
07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 
09:00 Praeities žvalgas 
09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11:30 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 
14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
17:00 Kastlas 
17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 
20:30 Farai 
21:30 TV3 žinios 
22:30 Svetimšalis 
00:55 Elitinis jaunimas 

06:25 Programa 
06:29 TV parduotuvė 
06:40 „Geriausios nardymo 

vietos“. 

06:45 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 

07:15 „Gyvenimo būdas“. 
08:15 „Visatos stebuklai“. 
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė 
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Gurovo bylos 1. 

Medžioklė“ 
16:00 Reporteris 
16:47 Orai 
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris 
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris 
20:30 „Gyvenimo būdas“. 
21:30 PREMJERA. „Vaiduoklis 

kreivame veidrodyje“ 
22:30 Reporteris 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 
08:55 Meilės sūkuryje 

08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 TV Pagalba 
12:00 Šviesoforas 
12:30 Moterys meluoja geriau 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 NAUJAS SEZONAS. 

Šviesoforas 
20:00 Farai 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kolumbiana 
00:45 Kaulai 
01:35 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę 

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų 

gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų 

gatvės 
18:00 Info diena 
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija (18) 
20:30 Savaitės kriminalai 
21:00 Šoklys 
22:45 Babilonas 

06:25 Programa 
06:29 TV parduotuvė 
06:45 „Girių takais“. 

07:15 „Gyvenimo būdas“. 
08:15 „Visatos stebuklai“. 
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė 
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris 
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris 
20:30 „Gyvenimo būdas“. 
21:30 PREMJERA. „Vaiduoklis 

kreivame veidrodyje“ 
22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Bardų festivalis 
„Akacijų alėja 2017“. 

07:15 Peliukas Lukas 
07:25 Lesė 
07:50 Linija, spalva, forma. 
08:20 Lietuva mūsų lūpose. 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Iniciatyvai „Idėja 

Lietuvai“ skirta 
Didžioji idėjų ir 
pokyčių konferencija. 

13:35 Prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai. 

14:20 Ar galima sustabdyti 
alcheimerį? 

15:15 Premjera. Grizis ir 
lemingai 

15:25 Peliukas Lukas 

10:00 TV Pagalba 
12:00 Šviesoforas 
12:30 Moterys meluoja geriau 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Džiunglių knyga 
21:10 Olimpo apgultis 
23:30 PREMJERA. Aukšta klasė 
01:50 Kolumbiana 
03:45 Suvokimas 

06:30 Dienos programa 
06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 
10:35 Yra, kaip yra 
12:35 KK2 
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 24 valandos 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis 

21:00 Pasaulinis karas Z 
23:15 Užtemimas 
01:30 Uždara grandinė 

006:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 

06:05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 

07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 Peliukas Lukas 
07:25 Lesė 
07:50 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Stop juosta. 
12:40 Teatras. 
13:25 Stambiu planu. 
14:10 Skambantys pasauliai su 

Nomeda Kazlaus. 
15:00 Mano tėviškė. 
15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios 

Damos paslaptis 
15:40 Lesė 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
16:30 Laba diena, Lietuva. 
18:00 Mokslo sriuba. 

15:40 Lesė 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
16:30 Laba diena, Lietuva. 
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Nacionalinis turtas 
19:00 Lietuva mūsų lūpose 
19:35 Premjera. Dangaus 

vardu 
20:30 Anapus čia ir dabar 
21:15 Mano tėviškė 
21:30 Keliaukime kartu. 
22:00 Narcizas. Drama. 
23:45 DW naujienos rusų 

kalba. 
00:00 Dabar pasaulyje 

06:45 Televitrina 
07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 
09:00 Gyvūnų manija 
09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11:30 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 
14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius 
17:00 Kastlas 
17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 
21:00 Naša Raša 
22:00 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - Tel 
Avivo „Maccabi“ 

00:00 Aukščiausia pavara 
01:15 Kobra 11.

18:35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 

19:35 Premjera. Dangaus vardu 
20:30 Kultūros teismas. 
21:20 Europos kinas. Premjera. 

Ir vis tiek mes mylime 
22:55 XX tarptautinis akordeono 

festivalis „Vilnius 2017
23:55 Nacionalinis turtas. 
00:20 DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje.

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 F. T. Budrioji akis 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena 
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Reali mistika 
20:25 Reali mistika 
21:30 „Delta“ būrys 
23:55 Šoklys.

KETVIRTADIENIS, vasario 1  d.

PENKTADIENIS, vasario 2 d.

SAVAITĖ
SAUSIO 27 D. 
ŠEŠTADIENIS

Sausio 28 d. 
SEKMADIENIS

Sausio 29 d. 
PIRMADIENIS

Sausio 30 d. 
ANTRADIENIS

Sausio 31 d. 
TREČIADIENIS

Vasario 1  d. 
KETVIRTADIENIS

Vasario 2  d. 
PEMKTADIENIS

Saulė  teka 08:18
 leidžiasi 16:46, 
dienos ilgumas 

08.28.
Priešpilnis (pilnėja), 
12 mėnulio diena.
Europos duomenų 
apsaugos diena.

Tomas, Gedautas, 
Nijolė, Leonidas, 

Manfredas.

Saulė  teka 08:16,  
leidžiasi 16:48.

Dienos ilgumas 
08.32.

Priešpilnis (pilnėja), 
13 mėnulio diena.

Girkantas,  Žibutė,  
Valerijus,  Aivaras.

Saulė  teka 08:15,  
leidžiasi 16:50.

Dienos ilgumas 08.35.
Pilnatis, 14 mėnulio 

diena.
 

 Hiacinta, Jacinta, 
Martyna, Milgaudas, 
Banguolė, Ipolitas, 

Liudvika, Liuda, 
Martė.

Saulė  teka 08:13,  
leidžiasi 16:52.

Dienos ilgumas 08.39.
Pilnatis, 15 mėnulio 

diena.

Liudvika, Marcelė, 
Skirmantas, Budvilė, 

Luiza, Skirmantė.

Saulė  teka 08:11,  
leidžiasi 16:55.

Dienos ilgumas 08.44.
Pilnatis, 16 mėnulio 

diena.

Pijonijus,  Gytautas, 
Eidvilė, Ignotas, 

Brigita.

Saulė  teka 08:18
 leidžiasi 16:46, dienos 

ilgumas 08.28.
Priešpilnis (pilnėja), 
12 mėnulio diena.
Europos duomenų 
apsaugos diena.

Tomas, Gedautas, 
Nijolė, Leonidas, 

Manfredas.

Saulė teka 08:19, 
leidžiasi 16:44.
Dienos ilgumas 

08.25.
Priešpilnis (pilnėja). 
11 mėnulio diena. 

Tarptautinė 
holokausto aukų 
atminimo diena.  

Angelė, Jogundas, 
Jogundė, Natalis.
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HOROSKOPAS 
sausio 27 d. – vasario 2 d. 

Avinas
03 21–04 20

Jautis
03 21–05 21

Dvyniai
05 22–06 21

Vėžys
06 22–07 22

Liūtas
07 23–08 21

Mergelė
08 22–09 23

Svarstyklės
09 24–10 23

Skorpionas
10 24–11 22

Šaulys
11 23–12 22

Ožiaragis
12 23–01 20

Vandenis
01 21–02 18

Žuvys
02 19–03 20

Savaitės pradžia – atkaklaus 
darbo metas. Sėkmingai 
klostysis santykiai su 
artimiausiu jums žmogumi. 
Šią savaitę daugiau dėmesio 
skirkite savo sveikatos 
būklei. Turėsite būti lankstūs 
tvarkydami reikalus. Savaitgalis 
tinkamas aktyviam poilsiui. 

Šią savaitė geras laikas 
aplankyti gimines ir draugus. 
Savaitės viduryje galimi 
nesusipratimai šeimoje. 
Pasijusite įskaudinti. 
Konfl iktus išspręsite tik 
pasitelkę visą savo kantrybę. 
Savaitės pabaigoje jūsų  
kategoriškumas gali pakenkti 
santykiams su artimaisiais.

Savaitės pradžioje būsite 
dėmesio centre, spinduliuosite 
pasitikėjimu savimi. Savaitės 
viduryje saugokite sveikatą. 
Šią savaitę nesudarinėkite 
sandorių. Nepasikliaukite kitų 
nuomone, tariami patarėjai 
norės jums pakenkti. Savaitės 
pabaigoje bendraukite su 
draugais.

Savaitės pradžia bus įtempta. 
Galimos išlaidos. Savaitės 
viduryje pasistenkite užbaigti 
senus darbus. Venkite aštrių 
pasisakymų – vėliau dėl 
to galite gailėtis. Iš šeimos 
narių sulauksite palaikymo ir 
supratimo. Tai jus nuramins ir 
suteiks pasitikėjimo savimi.

Išbandymų metas. Teks 
grįžti prie neišspręstų 
problemų ir atidėtų darbų. 
Neeksperimentuokite, galite 
patekti į nemalonią situaciją. 
Santykius su artimu žmogumi 
gali aptemdyti pavydas 
ir nesutarimai dėl pinigų. 
Savaitės pabaiga pilna 
netikėtumų. Elkitės apdairiai, 
jūsų emocijos pridaryti bėdų.

Savaitės pradžia sėkminga. 
Patirsite naujų įspūdžių. 
Savaitės viduryje nepasiduokite 
svetimai įtakai. Prieš priimdami 
svarbų sprendimą, ramiai 
apsvarstykite. Savaitės 
pabaigoje nesileiskite į 
avantiūras. Šiomis dienomis 
atsisakykite susitikimų. 
Pasirūpinkite sveikata.

Pirmoje savaitės pusėje 
tiesiog trykšite energija. 
Jūsų optimizmo pakaks 
ir aplinkiniams. Pavyks 
įgyvendinti pačius drąsiausius 
užmojus. Savaitės viduryje 
nesitraukite atgal – pasistenkite 
išlaikyti savo pozicijas. Gali 
erzinti patarimai. Bendravimas 
su draugais suteiks naujų 
galimybių.

Sumaištis. Ramybę drums 
nedideli sunkumai. Gali tekti 
vienu metu spręsti ne vieną 
klausimą. Nuotaiką gali 
praskaidrinti bendravimas 
su vaikais. Neatsisakykite 
draugų pagalbos ir įtakingų 
žmonių paramos. Kiekvienas 
naujas darbas, pradėtas 
savaitės pabaigoje, netgi pats 
rizikingiausias, savo laiku duos 
vaisių.

Savaitės pradžioje kils keblumų 
dėl jūsų elgesio. Antroje 
savaitės pusėje laukia naujos 
pažintys, kurios turės didelės 
įtakos jūsų ateičiai. Atsivers 
naujos galimybės dalykinėje 
sferoje. Šilti asmeniniai 
santykiai nudžiugins atvirumu.

Savaitės pradžioje lengvai 
seksis įgyvendinti ankstesnes 
idėjas ir planus. Šis periodas 
palankus stiprinti draugiškus 
santykius. Savaitės viduryje 
būkite dėmesingesni 
pasirašydami svarbius 
dokumentus. Rūpesčių naštą 
palengvins maloni aplinka ir 
draugija.

Šiuo metu būkite atidūs 
vaikams ir giminaičiams. 
Savaitės viduryje būkite 
apdairesni profesiniuose ir 
fi nansiniuose reikaluose. 
Namuose pasistenkite sukurti 
malonią ir jaukią atmosferą. 
Savaitgalį užsiimkite remonto ir 
namų ruošos darbais. 

Gali atsirasti naujų fi nansinių 
šaltinių. Savaitės pradžia 
palanki spręsti problemas. Jūsų 
greita reakcija į įvykių eigą 
padės išvengti nemalonumų. 
Savaitės pabaigoje būkite itin 
atsargūs - neskolinkite patys ir 
nesiskolinkite iš kitų. Savaitgalį 
numatomas romantiškas 
pasimatymas.

Gali būti, kad apie šį nedi-
duką restoranėlį yra girdėję ne 
visi anykštėnai, nors jis veikia 
jau pustrečių metų. Įsikūręs 
Pušyno gyvenamųjų namų 
mikrorajone, „Pušyno”maisto 
parduotuvės pastate, jis tik 
kukliu logotipu ant durų „pasi-
sako savo vardą“. Atskleisime, 
kas slepiasi po šiuo kuklumu.

Įžengus į „Čiobrelius“ 
lyg ir niekas nenustebina – 
nėra jokio ypatingo interjero, 
erdvių ar dekoracijų, tačiau 
iškart pasitinka jo šeiminkė 
Edita Bačkulienė. Patogiai 
įsitaisius prie stalo ir atsiver-
tus meniu, su kiekviena eilute 
antakiai kyla aukštyn. Picų, 
fri bulvyčių ir cepelinų čia 
nėra, tačiau stebina Anykš-
čiuose retai siūlomi patieka-
lai. Gurmaniškai skambantys 
kelių rūšių salotų pavadinimai, 
sriubos, rytietiški patiekalai, 
sušiai, lietuvių mėgstami gri-

lio kepsniai, dabar populiarūs 
burgeriai, patiekalai vegeta-
rams. „Pradėję dirbti Anykš-
čiuose norėjome pasiūlyti tai, 
ko nėra kitose kavinėse, – 
pasakojo „Čiobrelių“ šeimi-
ninkė Edita. – Taip atsirado 
rytietiškos virtuvės maistas, 
sušiai. Gaminu pati, nenau-
doju paruoštų marinatų, pries-

konių mišinių, todėl patiekalai 
turi savitą skonį, kurį sukuria 
mano fantazija. Niekada iš 
anksto negaminu pusgami-
nių, salotų ar kitaip nelengvi-
nu darbo. Kiekvienas patie-
kalas ruošiamas tik tada, kai 
užsakomas.“

Atėjusius pietauti į „Čio-
brelius“ nustebins dar vienas 

Rytietiškos ir lietuviškos virtuvės dermė
Savaitgaliais norisi patinginiauti ir laiką leisti savo malonumui be namų ruošos 
darbų. Dažnai sau to neleidžiame dėl vienintelės priežasties – valgyti šeima vis 
tiek nori, reikia gaminti, tad koks čia savaitgalis sau. Siūlome pamiršti virtuvę ir 
šįkart papietauti Anykščių kavinėje„Čiobreliai“.

Žiemą puikiai sušildė aštroka 
tailandietiška sriuba laksa, kuri verdama 
su krevetėmis arba vištiena, kaip kam 
skaniau, ryžių makaronais, pagardinama 
kokosų pienu, soja, austrių padažu.

Vos spėjus suvalgyti sriubą, ant stalo 
garavo traški kiauliena medaus ir 
sojos padaže su ryžiais. 

dalykas. Sriubai ir pagrindi-
niam patiekalui paruošti čia 
sugaištama vos 10–15 minu-
čių, o desertui visada kepamas 
naminis pyragas.

Tad pamirškite virtuvę 
ir puodus savaitgalį – už jus 
skanius pietus šeimai paruoš 
„Čiobreliai“.

ŠILELIS

PRIZŲ STEIGĖJAS  

Spręskite kryžiažodį, skambinkite į redakciją, pa-
sakykite teisingą atsakymą ir bandykite laimėti 
prizus. Prizus kviečiame atsiimti redakcijoje.
Praėjusios savaitės atsakymas: AFEKTO BŪSENA
Laimėtojas: Stasė Žibutienė iš Šovenių kaimo.
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Ispaniškas medus neprilygsta protėvių 
kaimo nektarui...

– Kodėl Ispanija?
– Ispanija yra šalis, ku-

ri man padėjo išsivaduoti 
iš sudėtingų santykių Lie-
tuvoje. Gyvenimas čia man 
suteikė naujos patirties tiek 
profesiniame, tiek asmeni-
niame gyvenime. Lietuvo-
je vokalo specialybė ir te-
atras mano gyvenimą buvo 
įsukęs tam tikru ritmu, už-
daręs kažkokioje erdvėje, 
tad atėjo poreikis sustoti ir 
apmąstyti – ką negerai da-
rau, kodėl nesijaučiu ab-
soliučiai laiminga? Buvo 
aišku, kad Lietuvoje radi-
kalių permainų nepatirsiu, 
kad reikia išvažiuoti ten, 
kur manęs niekas nepažįs-
ta, kur mane vertina tokią, 
kokia esu, ir kur galiu viską 
pradėti iš naujo. 

Penkerius metus iš ei-
lės Sevilijoje, Andalūzi-
jos sostinėje, mokiausi 
flamenko dainavimo ir 
šokio, dabar esu Barselo-
noje. Taigi, Ispanijoje to-
liau studijuoju fl amenką, 
apie kurį svajojau nuo to 
momento, kai pamačiau 
C. Sauros fi lmą „Flamen-
co“.

– Kiek laiko gyvenate 
Ispanijoje ir ar jau laiko-
te save tos šalies gyven-
toja? Ar gyvenate  viena, 
ar turite šeimą? 

– Į Ispaniją atvykstu 
kasmet jau 8 metus. Atva-
žiuoju mokytis ir tobulinti 
profesinių įgūdžių. Norė-
čiau turėti Barselonoje sa-
vo būstą, bet niekada ne-
pamiršiu, kad esu lietuvė. 
Šeimos kol kas neturiu.

– Ar suradote Ispani-
joje mėgstamos veiklos? 

– Iš dalies, nes atva-
žiuoju mokytis. Čia atra-
dau antrus namus, kurie 
padėjo iš naujo atskleisti ir 
suprasti gimtuosius namus 
ir mano šaknyse paslėptus 
lobius. Studijuodama su-
pratau, kad fl amenkas, o, 
matyt, ir bet kuri kita kul-
tūra, įsileidžia mane tik iki 
tam tikros ribos. Atsirado 
poreikis giliau pažinti sa-
vosios kultūros bruožus. 
Taigi, teko atsitraukti nuo 
savo šalies, susižavėti fl a-
menku ir per kontrastą at-
rasti sau artimą archajiš-
kos lietuviškos sutartinės 
magiją.

– Kuo panaši ir kuo 
skiriasi ši šalis nuo Lie-

tuvos?
– Lietuvoje reikia klau-

sytis ką sako, o Ispanijoje – 
kaip sako. Sakykim, An-
dalūzijos ispanai daug 
kalba, užverčia tave žo-
džių lavinomis, bet mažai 
pasako. Ten reikia pajus-
ti, ne ką sako, o kaip sa-
ko, kaip prisiliečia, kaip 
pasilabina prisiglausdami 
skruostais. 

Ispanų žodžiuose nėra 
jokio negatyvumo, griež-
tos kritikos, bet po jų 
draugišku fasadu kartais 
slepiasi daugybė velniūkš-
čių. O pas mus šiurkščiuo-
se žodžiuose neretai slypi 
geranoriškumas ir nuo-
širdumas. Vis dėlto man 
priimtinesnis ispaniškas 
bendravimo būdas. 

– Koks didžiausias 
kultūrinis šokas buvo at-
vykus gyventi?

– Šokas buvo, kad esu 
svetima, kad mane priima 
ne kaip žmogų, o kaip tu-
ristę, iš kurios galima už-
sidirbti.

– Ko galėtų pasimo-
kyti lietuviai iš ispanų?

– Emocinės sveikatos 
ir jausmų raiškos. Vienas 
iš ispanų raiškos būdų ir 

yra fl amenkas. Tai Ispa-
nijos pietinės dalies, An-
dalūzijos, kultūros šerdis, 
jungianti dainavimą, šokį 
ir skambinimą gitara. Ro-
mų, krikščionių, arabų, 
sefardų, afrikiečių, Pietų 
Amerikos ir vietinių ispa-
nų senųjų kultūrų natūra-
li tarpusavio kaita sukūrė 
fl amenko meną. 

Flamenke esantis is-
torinis kodas sukuria pa-
grindą bet kuriai kitai 
tautai jame surasti dale-
lytę savęs. Jis augo, vys-
tėsi ir plito geležinkelių, 
upių ir sausumos keliais, 
kurie jungė senuosius pi-
etų Ispanijos miestus. Tai 
dinamiškos miesto kultū-
ros atspindys. Flamenko 
melodijomis skamba ir 
Ispanijos poetų Federiko 
Garsia Lorkos, Augusto 
Ferano, Manuelio Ma-
čado ir kt. eilės. Ispanai 
nevengia išreikšti savo 
jausmų. 

– Kaip Jums atrodo 
Lietuva ir Anykščiai iš 
toliau? Gyvendami čia 
mes dažniausiai matome 
tik minusus, o ar yra to, 
ko galėtų pavydėti už-
sienietis?

– Trys trumpi apibū-
dinimai – gamta, ramybė, 

nuoširdumas.
– Jeigu būtų jūsų 

valia, ką pakeistumėt 
Anykščiuose, kad žmo-
nės gyventų geriau arba 
nesiektų išvažiuoti?

– Mano manymu, rei-
kėtų bent dviejų dalykų – 
tiesioginio traukinio su 
Vilniumi ir profesiona-
laus teatro – laboratorijos, 
kur būtų sukurta profesio-
nali infrastruktūra, remia-
ma valstybės.

– Galbūt jūs radote 
savo vietą būtent ten, 
kur dabar ir gyvenate?

– Niekur iš Lietuvos 
taip lengvai nepabėg-
siu, nes susikurti kom-
fortišką gyvenimą sve-
timoje šalyje ir išlaiky-
ti savo identitetą yra la-
bai sudėtinga. Greičiau 
norėčiau būti tarpinin-
kė tarp mano tėvynės – 
Lietuvos ir mano pačios 
aistros – Ispanijos. 

Tiesą pasakius, tai jau 
ir darau. Su kino režisie-
riumi Armu Rudaičiu su-
kūrėme dokumentinį fi l-
mą „Sutartmenko“ apie 
mano spektaklį „Flamen-
ko ir sutartinių jungtu-
vės“, pristatėme anykš-
tėnams. Tikiuosi, kad ir 
didesnė Lietuvos žmonių 

auditorija turės galimybę 
jį pamatyti. 

Ir kaip gi aš be savo 
lietuviškų bičių!!! Biti-
ninkauju Narbūčių kaime, 
netoli Svėdasų, o Ispani-
joje medus visai kitoks ir 
neprilygsta mano protė-
vių kaimo žiedų nektarui.

– Ko jus išmokė gy-
venimas ir ko negalima 
ignoruoti, jeigu siekia-
me gyventi laimingai? 

– Manau, kad svar-
biausia yra meilė šalia 
esančiam. Svarbus yra 
klausymas ir girdėjimas 
tiek savęs, tiek kito, tiek 
aplinkos. Svarbiausia – 
žmogus, o paskui jau pro-
fesija ir visi titulai.

Linas BITVINSKAS

atkelta iš 1 psl.

Sausio mėnesį Ispanijoje, Barselonoje Brigita Bublytė tarp doktorantūros 
studijų ir egzaminų Aukštojoje Katalonijos muzikos mokykloje mėgavosi saulės 
spinduliais, maudynėmis jūroje ir tapymu gryname ore. Tiesa, Viduržemio jūroje 
vietiniai šiuo metu nesimaudo, tačiau šiaurietei menininkei ji tikra atgaiva.
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Trumpai apie Ispanijos karalystę
Ispanijos Karalystė – valstybė Euro-

pos pietvakariuose, Pirėnų pusiasalyje. 
Ribojasi su Portugalija, Prancūzija, Ando-
ra ir Gibraltaru. Ispanija yra supama Vi-
duržemio jūros ir Atlanto vandenyno. Jai 
taip pat priklauso du autonominiai mies-
tai Afrikoje. Ispanija suvienyta valdant 
karaliui Ferdinandui II Aragoniečiui ir 
karalienei Izabelei I. 1492 metais pasida-
vė paskutinė maurų valstybė Pirėnuose – 
Granados emyratas. Nuo to laiko Ispanija 
tapo vieninga valstybe. Ispanija yra suskirstyta į 50 provincijų, kurios sugrupuotos į 17 
autonominių regionų ir 2 autonominius miestus. 

Sostinė – Madridas.
Didžiausias miestas – Madridas.
Valstybės vadovai -  Pilypas VI (karalius) ir Mariano Rajoy  (ministras pirmininkas).
Plotas - 504 782 kvadratiniai kilometrai.
Gyventojų skaičius - 46 070 146.
Lietuviai - pirmieji lietuviai į Ispaniją pateko per Pirmąjį pasaulinį karą, pabėgę iš 

Rusijos imperijos kariuomenės dalinių, vykstančių į Salonikų frontą. Per 1936–1939 m. 
Ispanijos pilietinį karą abiejose kovojančiose pusėse kovėsi lietuvių savanorių iš Lietuvos, 
JAV ir Pietų Amerikos. Dar 1941 m. belaisvių stovykloje netoli Burgoso buvo 14 lietuvių. 

1990–2004 m., ypač po 1999 m., kai buvo panaikintas vizų režimas, į Ispaniją dirb-
ti, uždarbiauti ar studijuoti išvyko apie 50 000 lietuvių. Dauguma jų kuriasi Valensijos 
ir Almerijos žemės ūkio regionuose, pastarajame 2004 m. gyveno apie 80 proc. visų 
Ispanijos lietuvių.

1998–2008 m. imigrantų skaičius Ispanijoje augo labai sparčiai. 1998 m. kitų šalių 
piliečiai sudarė tik 1,6 % visos populiacijos, o 2008 m. – net 11,3 proc.. 2005 m. Europos 
Sąjungoje Ispanija buvo antra pagal imigrantų ir emigrantų skirtumą tūkstančiui gyven-
tojų po Kipro ir buvo antra pasaulyje po JAV pagal bendrą imigruojančių asmenų skaičių

Be fl amenko Brigita 
Bublytė turi dar vieną 
aistrą – bitininkystę.  
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PERKA

NE KIL NO JA MASIS  
TUR TAS 

Brangiausiai Lietuvoje 
perka miškus (brandžius, 
jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.
Tel. 8 676 41 155

Perkame miškus visoje 
Lietuvoje. Domina įvairūs 
miškai: su žeme arba išsi-
kirtimui. Siūlome geriausią 
kainą. Tel. : 8 606 86 369; 
8 670 88 452 

P i r k č i a u  1 – 2  k a m b a -
r ių  butą  Anykščiuose . 
Tel. 8 607 49 133

AUTOTECHNIKA

Įmonė perka automobi-
lius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus. 
Tel. 8 628 07 656

Perka važiuojančius, neva-
žiuojančius automobilius, 
mikroautobusus, visureigius. 
Tel. 8 648 67 177

Perka traktorių MTZ arba 
T-40AM (gali būti nevažiuo-
jantis); traktorinę savivartę 
priekabą. Tel. 8 672 45 414

Tel. 8 700 29 000

www.res.lt

TELEVIZIJA
INTERNETAS

TELEFONIJA

n i ų  a n g a s .  A t l i e k a -
me smulkius remonto, 
santechnikos  darbus . 
Tel. 8 644 41 260

DOVANOJA
Dovanoja gražius 2 mėnesių 
kaimiškus šuniukus. Augs 
nedideli. Tel. 8 675 47 714

NUOMA
 Vienam asmeniui išnuo-
mojamas dviejų kambarių 
butas miesto centre ( J. Bi-
liūno g.). Tel. 8 601 22 310

Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius.
DIRBAME IR ŠEŠTADIENIAIS

UAB „TORVISIDA“ P E R K A

Tel.:  8 699 60 871;  8 610 41 900 
Vairuotojų g. 7, Anykščiai

GYVULIUS

8 687 93 058, 8 616 25 401

J. Kazlausko įmonė 
nuolat brangiai 
PERKA 

Tel.: 8 650 73 427; 
        8 699 34 217

V E R Š E L I U S 
ir AVIS

Veršelius perkame nuo 3 sav. 
iki 3 mėn amžiaus. 
Mokame PVM. 
Pasiimame patys.

Belgų buliukus ir telyčaites bei 
kitus veršelius.

Geromis kainomis. 

Žemės ūkio kooperatyvas nuolat 
brangiai PERKA 

VERŠELIUS

Tel.: 8 600 40 863;
        8 678 00 255

P E R K A M E  AV I S , 
BARONUS. Už avis mo-
kame po 30 eurų, už baro-
nus-ėriukus mokame po 50 
eurų, už jaunas avytes po 
20 eurų. Greit nuperkame. 
Tel. 8 605 98 178 

ĮVAIRŪS

 

MEDIENOS SUPIRKIMAS, 
MIŠKOTVARKOS 

PROJEKTŲ RENGIMAS
Tel. 8 618 41 283

Perku kiaunių, šeškų, mangu-
tų kailius. Atvažiuoju pasiim-
ti. Tel. 8 615 33 186

Brangiai perkame ąžuoli-
nius rąstus visoje Lietuvo-
je. Tel. 8 614 11 114

PARDUODA
MALKAS

P A R D U O D A 
Į VA I  R I A S  M A L  K A S 
rąs tais, ka la dė lė mis ar-
ba skal  dy tas .  Mašinos 
kai na – nuo 120 eurų. 
Tel. 8 688 48 169

Parduoda įvairias malkas. 
Vežame miškavežiu po 30 
erdv.m. Tel. 8 604 12 810

Nebrangiai parduoda ber-
žines, alksnines malkas 
kaladėmis, skaldytas, tri-
metrėmis. Tel. 8 630 57 490

   NEKILNOJAMASIS
TURTAS

Parduodamas sodyba Troš-
kūnų sen., Anykščių r. Mū-
rinis namas, 73 a sklypas, 
tvenkinys, nauja pirtis. Tel. 
8 683 91 121

Anykščių r., Drobčiūnų k. 
parduodama medinė sody-
ba su 30 a. sklypu. Kartu 
parduodami 0,81 a ž.ū. ir 
0,36 a miškų ūkio paskirties 

sklypai. Tel. 8 640 32 442

PASLAUGOS

Nebrangiai taiso skalbi-
mo mašinas, šaldytuvus, 
šaldiklius. Garantija iki 
2 m., pensininkams – 
nuolaidos.Vyksta į rajo-
nus. Tel. 8 644 45 610.

Laiptinių dažymas. Įvai-
rūs buto remonto dar-
bai (gipsas, glaistymas, 
tapetavimas). Vonių at-
naujinimas. Kaminų va-
lymas, krosnių remontas. 
Įvairių krovinių perve-
žimas mikroautobusu. 
Tel. 8 605 02 472

Pjauname pavoj inga i 
augančius medžius prie 
pastatų, elektros linijų, 
sodybose. Genim šakas, 
valome pakrantes. Tel. 8 
644 41 260

Valome kaminus, kros-

MB „Uosėja“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (kad. Nr. 
3410/0001:226), priklausiančio Vytaliui Bieliūnui, esančių Smėlynės 
k., Troškūnų sen., Anykščių r., kadastrinius (geodezinius) matavimus.

Kviečiame gretimų sklypo (kadastriniai Nr. 3410/0001:276) savinin-
ko Antano Pačinsko paveldėtojus ar įgaliotus asmenis atvykti 10 die-
nų laikotarpiu po paskelbimo spaudoje į Anykščius, Dariaus ir Girėno 
g. 8, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti 8 688 91 408.

Užsak. Nr. 1818

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Ute-
nos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius atlieka že-
mės sklypo proj. Nr. 549-1, esančio Ažupiečių k., 
Anykščių sen., Anykščių r. kadastrinius matavimus. 
Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo kadastrinis 
Nr.3454/0002:227 savininkę Diną Rinkevičiūtę ar jos 
įgaliotus asmenis. Pretenzijas ir pasiūlymus galima 
pareikšti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje adre-
su: J. Biliūno g. 28-2, Anykščiai, tel. (8-612) 84188,  
el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt.

Užsak. Nr. 1819

Siuvyklėlė Profesionalus 
siuvimas, taisymas, 
persiuvimas. 

Tel. 8 601 400 16
A. Baranausko a. 14, Anykščiai (įėjimas per 

bromą)

Organizuojame siuvimo kursus.
Jūsų patogumui dirbame ištisą savaitę nuo 8 iki 18 val.

Šį sezoną antradieniais 
vyks 16 žaidimų, tačiau ko-
mandų galutinį rezultatą su-
darys 14 žaidimų taškai, at-
metus 2 nesėkmingiausius 
komandos rezultatus. 

Pirmajame ture laimėjo 
praeito sezono nugalėtojų 
komanda „Nikė“, surinkusi 
64 taškus. Antri – komanda 

 „Auksinio proto“ kovos 
atsinaujino

„Šį kartą“, surinkusi 62 taš-
kus, o trečia – svėdasiškių 
komanda „Varpas“,  surin-
kusi 58 taškus. Tradiciškai 
Anykščiuose šį žaidimą ve-
da Vaida Jucienė. Kol kas 
Anykščiuose „Auksinio 
proto“ kovose dalyvauja 5 
komandos.

Linas BITVINSKAS

Sausio 23 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje vėl prasidėjo „Auksinio 
proto“ žaidimai.

A
utoriaus nuotr.

Komandoje „Šį kartą“ žaidė ir mokslų dr. G. Alkauskas

Kaip „Šileliui“ sakė 
Anykščių rajono savival-
dybės vyriausioji specialis-
tė Audronė  Pajarskienė, Į 
prancūzų kalbą verčiamas 
A. Kurkovo romanas keis 
pavadinimą. „Tikrai žino-
ma, kad prancūziškai roma-

„Šengeno istorija“ virs  
„Anykščiai, Paryžius, Londonas“

Pernai vasarą visą savaitę Anykščių krašte 
viešėjo vienas žymiausių šių laikų Ukrainos 
rašytojų Andrejus Kurkovas. Jis čia pristatė 
labai anykštėnišką, nors ir rusų kalba parašy-
tą romaną „Šengeno istorija“. Romanas šiuo 
metu verčiamas į kelias kalbas, o anykštėnus 
labiausiai nudžiuginti turėtų jo prancūziška 
versija.

nas vadinsis jau ne „Šenge-
no istorija“, o „Anykščiai, 
Paryžius, Londonas“ , – sa-
kė A. Pajarskienė. 

A. Kurkovas, kurio ro-
manai verčiami į dešimtis 
pasaulio kalbų, Anykščių 
kraštą atrado prieš keletą 

metų per pažintį su Kije-
ve gyvenančiu leidėju Vir-
ginijumi Strolia, kilusiu iš 
Anykščių apylinkių.

Apsilankęs V. Strolios 
gimtinėje, rašytojas rusų 
kalba išleido solidų roma-
ną „Šengeno istorija“, ku-
rio paantraštė skelbia, kad 
tai – lietuviškas romanas. 
Mat šio romano herojai – 
Anykščių krašto žmonės, 
išgyvenantys skirtingas 
patirtis, pasirinkę kiekvie-
nas savo emigracijos kelią 
į Vakarų Europą.

Knygos  ve iksmas 
vyksta Lietuvoje, Anykš-
čiuose, Prancūzijoje ir 
Anglijoje. Pasak R. Kur-
kovo, pro pakeltus Šenge-
no užtvarus tūkstančiai lie-
tuvių išvyko sutirpti ben-
drame Europos kultūros 
buljone.

Rašytojas A. Kurkovas 
– daugiausia į užsienio kal-
bas verčiamas šiuolaikinis 
Ukrainos rašytojas, daugiau 
nei 20 knygų, scenarijų au-
torius, žurnalistas. Jo kny-
gos išverstos į 36 pasaulio 

kalbas. Lietuvių kalba yra 
išleistas jo romanas „Iškyla 
ant ledo. Pašalinio mirtis“, 
dvi jo knygos: „Maidano 
dienoraštis“ ir „Bikfordo 
pasaulis“

„Apie romaną pradėjau 
galvoti dar iki sprendimo 
tikrai jį rašyti. Nuo 2004-
ųjų pradėjau dažnai lankytis 
Lietuvoje, susipažinau su 
šalimi ir jos žmonėmis ir vis 
daugiau domėjausi pačia 
šalimi, mitais ir tiesa, kuri 
kartais pasirodydavo esanti 
mitas arba atvirkščiai. Galų 
gale nusprendžiau padėkoti 
Lietuvai, kad ši taip palai-
ko Ukrainą. Mane sužavė-
jo jūsų atvirumas. Norėjau 
parodyti, kaip lietuviai savo 
šalį nešiojasi tiesiog kišenė-
se“, – apie „anykštėniško“ 
romano sukūrimą pasakojo 
A. Kurkovas.

Už dvišalių ryšių puose-
lėjimą A. Kurkovui įteiktas 
Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos 
apdovanojimas „Lietuvos 
Tūkstantmečio žvaigždė“.

Linas BITVINSKAS

Vienas žymiausių šių laikų Ukrainos rašytojų Andrejus 
Kurkovas šiemet vėl atvyksta – jis dalyvaus kasmet 
Vilniuje vykstančioje knygų mugėje. 
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Augalai Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Lapinės
petražolės 2, 3, 29, 30 27 – 2, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Šakninės
petražolės 17–19 13–17 13–17 12, 13, 17, 

18 14, 15 10–12, 
15, 16 12–14 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Krapai,
kalendros,
pankoliai

9–11 5–8 4–7, 11, 31 1–4, 7, 8, 
29, 30

1, 4, 5, 
9, 10, 27, 

28, 31

2, 5–7, 
25, 28, 29

2–4, 7, 8, 
25, 26, 
30, 31

4, 5, 22, 
23, 26, 27, 

31

1, 2, 22–
24, 27–29

20, 21, 25, 
26 21, 22

2, 19, 
20, 30, 

31

Morkos, 
pastarnokai 17–19 13–17 13–17 12, 13 – 15, 16 12–17 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Žirniai,
pupelės 7, 8 – – 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 3, 27, 30 1, 28, 29

Rozmarinai,
bazilikai,
mairūnai

11 7, 8 6, 7 4 9, 10 5–7 2–4, 7, 8, 
31 4, 5, 31 1, 2, 29 – – –

Špinatai,
salotos,
lapiniai

burokėliai

2–4, 29–31 1, 2, 28 1–3, 29, 30 2, 27, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Salierai 2, 3, 21, 29, 
30 3, 27 2, 3, 25, 26, 

29, 30
2, 21–23, 

27, 30

1, 20, 
23, 24, 
27, 28

20, 21, 
15, 30

17, 18, 
21–29

17, 18, 
24–27

14, 15, 
21–24

17, 18, 20, 
21 14–17 11–15, 

23–25

Porai 4,5, 9–11, 
31 1, 2, 5–8 1, 4–7, 31 2–4, 

28–30

1, 9, 
10, 26–

28
5–7, 25 2–4, 30, 

31 26, 27 22–24 20, 21 1, 2, 28, 
29

2, 26, 
27, 30, 

31

Saulėgrąžos 11 7–10 6–10 2–6, 10, 
30

1–3, 
6–10, 
27–30

3–7, 25–
27, 30

1–4, 7, 8, 
27, 28

4, 5, 24–
27, 31

1, 2, 21–
24,27–29

20, 21, 25, 
26 21, 22 19, 20

Česnakai – 16, 17 15–19 12–16 9–13 5–9 2–6, 15, 
31

1–3, 11, 
12, 30 7, 8 5, 6 1, 2, 9–12 27

Laiškiniai
svogūnai 4, 5, 31 1, 2, 28 1 – 9, 10 5–8 2–8, 31 1–5, 26–31 1, 2, 22–29 20, 21

1, 2, 
19–22, 
28, 29

19, 20, 
26, 27

Ropiniai
svogūnai – 16, 17 15–19 12–18 12–15 10–12 – – 9, 10 – – –

Ridikai, 
ridikėliai 17–19 13–17 13–19 12, 13 12–15 10–

12, 15, 16 15 11–14 7–10 6–8, 11 7, 8 4, 5

Pomidorai 11 7, 8 6, 7 12–18 9, 10 5–8 2–6, 31 1–3, 13, 14 5 2–4, 30, 31 1, 2, 
27–29 27

Ropės,
grieščiai 17–19 13–17 13–17 12, 13, 17, 

18 14, 15 10–12,15–
17 12–14 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Burokai 18–21 13–17 13–17, 25, 
26

12, 13, 
21–23

20, 23, 
24

15, 16, 
20, 21

12–
14, 17, 
18, 21, 

22

9, 10, 13, 
14, 17, 18

9, 10, 14, 
15

7, 8, 11, 
12, 17, 18

7, 8, 
14–17

4, 5, 11–
15

Moliūgai,
patisonai,
baklažanai

11 7, 8 6, 7 4, 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 27 –

Agurkai 2, 3, 29, 30 27 – 2, 30 1, 27, 28 25 – 26, 27 22–24 20, 21 – 23–25
Bulvės, 

topinambai 17–19 13–17 13–19 12–18 12–15 10–12 – 13, 14 9, 10 7, 8 – –

Paprikos 11 7, 8 6, 7 4 9, 10 5–8 2–6 1–3, 30 5 2–4, 30, 31 – –
Smidrai, 
kopūstai

(ir žiediniai)
2, 3, 29, 30 3, 28 16, 17 2, 27, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Braškės, 
sodo 

žemuogės
– 16, 17 15–17 12, 13 – 15, 16 12–14 9, 10 – 11 7, 8 4, 5

Sėjamosios 
gėlės – 7, 8 6, 7, 11 2–4, 7–10, 

30

1, 
4–8, 27, 
28, 31

2–4, 
25, 28–30 1, 25–29 22–25 21 – – –

Svogūminės
gėlės – 16, 17 15–17 12, 13, 17, 

18 14, 15 10–12, 
15, 16 12–14 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Vijoklinės
gėlės 7, 8 – – 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 3, 27, 30 1, 28, 29

Paruošta pagal internetą

Mėnulio sėjos kalendorius 2018 metams 

G. Gotovskio fi rma. Šaltupio g.19, Anykščiai. 
Tel. 8 381 5 27 53

Husqvarna – daržininkų draugas!

Darbo laikas:  darbo dienomis 8–17 val. Šeštadieniais 8,30 – 13 val.
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„Graži mūsų Lietuva, 
graži mūsų kalba, gražios 
mūsų dainos“, – tokiais žo-
džiais vėlų ketvirtadienio va-
karą vaikų lopšelio-darželio 
„Žiogelis“ direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui Vitalija 

Po koplyčios skliautais – dainos Lietuvai

Čypienė pradėjo šio kolek-
tyvo inicijuotą dainų vakarą 
Anykščių koplyčioje. 

Į kolektyvo kvietimą da-
lyvauti Lietuvai skirtų dainų 
vakare atsiliepė miesto lop-
šelių-darželių pedagogai ir 

skambėjo dainos apie brolius 
milžinus, apie klojančią line-
lius mergelę, apie kasdieni-
nės duonos skonį, apie žalius 
jovarėlius, apie rūteles, apie 
brangiausios žemės saują, 
kurios kiekvienoje dulkelė-
je esame mes...

Vakaro pabaigoje per ke-
turiasdešimt balsingų mote-
rų užtraukė „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos“ ir „Tegy-
vuoja Lietuva, kaip tas ža-
lias ąžuolas“. Tarsi suvirpė-
jo koplyčios skliautai, tarsi 
sušlamėjo lietuviško ąžuolo 
lapai, lyg pritardami dainuo-
jančioms. 

Tad tegu būna kuo dau-
giau Lietuvoje tokių viską 
mokančių moterų, daugiau 
tokių, kurios daug gali, ku-
rios motiniškai ugdo jauną-
ją kartą, kurių širdys moka 
džiaugtis...

Dalina RUPINSKIENĖ

A
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Sausio 18 dieną Anykščių koplyčioje vyko dainų vakaras, skirtas Lietuvai. 
Dainų vakare, kurį organizavo lopšelio-darželio „Žiogelis“ kolektyvas, 
dalyvavo per 40 dainuoti mėgstančių žmonių.   

„Pagalba daiktais“ – 
tai nuo 2010 m. kovo mė-
nesio VšĮ „Geros valios 
projektų“ ir „Pilietinės 
atsakomybės fondo“ su-
kurta iniciatyva. 

Praėjusiais metais su-
sisiekėme su rajono mo-
kymo įstaigomis bei se-
niūnijomis ir prašėme 
rekomenduoti daugiavai-
kes šeimas, kurioms ga-
lėtume padovanoti apie 
15 Dormeo antklodžių. 

Gavome 25 šeimų są-
rašą. Fondui nusiunčiau 
visą, nes nekilo ranka 
ką nors išbraukti. Buvo-
me maloniai nustebin-
ti, kai fondas „Pagalba 
daiktais“ mums atsiuntė 
25 antklodes, kuris šian-

Antklodės šildys 25 šeimas
Sausio 23-ąją Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centre rin-
kosi socialiai remtinų tvarkingų daugiavaikių šeimų atstovai, kurie 
gavo dovanų dvigules Dormeo prekės ženklo antklodes. MUIC vado-
vė Elvyra Lasskaja trumpai papasakojo apie centro veiklą, vykdomus 
projektus ir akcijas. Viena iš centro vykdomų akcijų – „Pagalba daik-
tais“.  

dien jums ir įteiskime“, – 
kalbėjo centro vadovė 
E. Lasskaja. 

Centro darbuotojos 
padalino švedų atsiųstas 
dovanas vaikams.

Dalina RUPINSKIENĖ
Šilti apklotai buvo įteikti 11 Anykščių miesto ir seniūnijos šeimų bei 7 
Debeikių, 3 Traupio ir 4 Troškūnų seniūnijų daugiavaikėms šeimoms. 

Elvyra Lasskaja kiekvienam rado šiltą žodį

D
. R

upinskienės nuotr.

Represijas patyrę 
važinės pigiau

2017 metų gruodžio 7 dieną Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė transporto lengvatų pa-
keitimo įstatymą. Šiuo įstatymu suteikta teisė 
transporto lengvatomis naudotis jaunesniems 
negu 70 metų nuo įvairių  represijų nukentėju-
siems asmenims.

Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos 
Anykščių fi lialo vadovė Pri-
ma Petrylienė sako, kad ne 
visi represuotieji žino apie 
šio įstatymo pakeitimą.  

Jei anksčiau transporto 
lengvatomis galėjo naudo-
tis tik asmenys, sulaukę 70 
metų, tai dabar šio įstatymo 
5 dalies 3 punktas skamba 
taip. „Nuo 1939–1990 me-
tų okupacijų nukentėję as-
menys – politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, buvę getų, kon-
centracijos ir kitokio tipo 
prievartinių stovyklų kali-
niai, jaunesni kaip 70 metų“. 

Pasak P. Petrylienės,  
įstatymas įsigaliojo 2018 m. 
sausio 1 dieną. 

ŠILELIS

LPKTS Anykščių fi l. vado-
vė P. Petrylienė rūpinasi, 
kad nukentėję nuo okupa-
cijų žinotų apie suteiktas 
lengvatas.

Troškūnų K. Inčiūros viduri-
nės mokyklos pedagogų trio. 

Ir suskambo koplyčios 
erdvės, aidu atkartodamos 
dainų žodžius. Ir džiaugėsi 
susirinkusiųjų širdys, kad 
draugėn jas suvedė daina. Ir 

D
. R

upinskienės nuotr.

Įsigijome šilko atraižų, 
kurios turėjo virsti mielais 
šalikėliais. Šį meną jau se-
nokai yra įvaldžiusi Elvy-
ra Gribulienė, kuri ir mokė 
norinčius pabandyti. Elvy-
ra atsinešė savo tapybos 
pavyzdžių: šalikėlių, skaru-
čių, paveikslėlių. Ji  pasa-
kojo, kad daugybę gaminių 
yra išdalinusi, dovanojusi ir 
pati jais puošiasi. Kaip gera 
mokytoja, Elvyra kiekvie-
nam iš mūsų padėjo, pa-
tarė, pataisė. Ji teigė, kad 

Atrasti naujus pomėgius niekada nevėlu
Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai turi įvairių pomėgių, 
bet visada galima atrasti naujų. Anksčiau moterys mokėsi vėlimo 
technikos, o šiais metais susidomėjo tapyba ant šilko.

dalintis savo patirtimi yra 
malonu, jai negaila laiko 
ir energijos. 

Ne vieną dieną ,,Eglu-
tės“ lopšelio-darželio ka-
binete, kur įsikūręs TAU, 
buvo labai gyva ir įdomu. 
Rinkomės medžiagas, tem-
pėme jas ant rėmelių, pie-
šėme, liejome dažus. Ir ko-
kių tik čia linksmų kuriozų 
nebuvo. Tai dažai išsiliejo 
kur nereikia, tai kontūras 
buvo per storas... Vieniems 
geriau, kitiems ne iš kar-

to pasisekė. Net neturėju-
siems teptuko nuo moky-
klos laikų buvo smagu – 
tikras atsipalaidavimas ir 
atradimo džiaugsmas. Mū-
sų šalikėliai pražydo aguo-
nomis, rožėmis, našlaitė-
mis. Savo rankomis sukurti 
darbeliai bus puiki dovana 
draugei, sesei, marčiai.

Visi rankdarbių mėgė-
jai dėkingi mielai Elvyrai 
už atrastą naują pomėgį ir 
puikiai praleistą laiką.

Regina Budreikaitė E. Gribulienė noriai padeda kiekvienam.


