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Kultūros strategiją ant Anykščių 
veido rėš graveriai

Robertas AlEkSIEJūNAS
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Anykščių rajono savivaldybė rajono kultūros strategiją už 5000 eurų parengti patikėjo UAB „Bu-
giris“, kurios steigėja yra anuometinio rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėja dirbusi, o dabar  
Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojos pareigas užimanti Jurgita Bugailiškienė.

Rajono kultūros strategija reikalinga tam, kad Anykščiai galėtų siekti 2022-ųjų metų Europos 
kultūros sotinės titulo.

Artumas
Viską reikia daryti savo laiku. 

Sakykim, vesti arba ištekėti. Aną-
dien gavau reklaminį lankstinuką, 
kur žada galimybę nusipirkti „Kal-
bantį... kraujo spaudimo matavimo 
aparatą“. 

Juk tai beveik kaip žmona ar vy-
ras – ranką apglėbia vakarais, pa-
sikalba ir (svarbiausia) pastebi, jei 
tau kas negerai. Kur tu gausi tokį 
rūpestingą sutuoktinį? Štai kodėl 
Lietuvoje kuo daugiau technikos  
– tuo mažiau santuokų.  

  linas BITVINSkAS

KONCERTAS. Lapkričio 15 d. 
(sekmadienį) 15 val. Anykščių ko-
plyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre (Vilniaus g. 36) skambės 
Brodvėjaus muzika, kurią atliks John 
Staniunas (baritonas, JAV) ir Eglė 
Perkumaitė (fortepijonas, Lietuva). 
Koncertas nemokamas. 

Maras. Gerkonių miške (Debei-
kių sen.), rastas negyvas 1,5 amžiaus 
šernas sirgo afrikiniu kiauliu maru. 
Tai penktas rajone užfiksuotas afri-
kinio kiaulių maro atvejis bei pir-
masis ne Šimonių girios masyve ir 
priešingoje Šventosios upės pusėje. 
Pasak Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršininko 
Dainiaus Žiogelio, akivaizdu, kad 
kiaulių maras plinta ir kyla grėsmė 
kiaulėms. Jas debeikiečiams laikyti 
kol kas vis dar galima. 

Nuseko. Kaip „Anykštai“ sakė 
Anykščių hidrometeorologijos pos-
to stebėtojas Petras Buterlevičius, 
Šventosios vandens lygis Anykš-
čių mieste nuo rugpjūčio 4 dienos 
iki šios savaitės vidurio  nukrito 56 
centimetrus ir tėra 1 cm virš posto 
lygio. Vandens lygis prieš porą metų 
spalio mėnesį buvo nukritęs 11 cm, o 
1960-aisiais buvo nukritęs net 45 cm 
žemiau posto lygio. Upėje vanduo 
„sušilęs“ iki 6,8 laipsnio. 

Konkursas. Savivaldybė paskelbė 
apleistos teritorijos ir pastatų miesto 
Tilto gatvėje konversijos konkursą. 
Šioje vietoje norima sukurti vietinių 
produktų prekyvietę, sutvarkyti auto-
busų stoties prieigų viešąsias erdves, 
nenaudojamą buvusį prekybos pavil-
joną ketinama pritaikyti socialinio ir 
bendruomeninio verslo ir paslaugų 
klasterio infrastruktūros bei Turizmo 
informacijos centro reikmėms.

Alkoholis. Seimas priėmė spren-
dimą nuo ateinančių metų sausio 
1 dienos drausti prekybą alkoholiu 
degalinėse. Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša buvo tarp balsavusiųjų už tokį 
sprendimą, tuo tarpu jo kolega Ričar-
das Sargūnas – prieš.

Nedarbas. Lietuvos darbo biržos 
duomenimis, lapkričio 1 d. rajone 
registruoti 1767 bedarbiai, jie sudaro 
11,5 proc. rajono darbingo amžiaus 
gyventojų (spalį buvo 10,7 proc.)
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Ramybė: UAB „Bugiris“ steigėja ir darbuotoja, savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko pavaduo-
toja Jurgita Bugailiškienė nemato nieko blogo balsuoti už savo pačios parengtą kultūros strategiją, 
o savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas irgi nemato 
nieko blogo į konkursus kviesdamas su liberalais susijusias bendroves.

Sergejus Jovaiša 
balsavo taip, 
kaip anyksta.lt 
skaitytojai

Padeda matematinis mąstymas – po 
nesėkmės turi ateiti sėkmė

Verslininkas Deividas Dilys 
sako: „Nekalbadieniai šeimoje 
būna tik tada, kai darbe išnau-
doju žodžių limitą. “. 

Dabužių tvenkinyje nuskendo 
du anykštėnai
Dviejų vyrų žūklė Dabužių tvenkinyje vakar, lapkričio 13 dieną, penktadienį, baigėsi tragiškai. Apie 11 valandą, apvirtus valtelei, 

abu žvejai nuskendo. Vyrai, vienas gimęs 1943, antras - 1951 metais, Anykščiuose gyveno kaimynystėje.  
Šiame tvenkinyje prieš tai buvo nuskendęs vienas žmogus.

Iš šios mažutės valtelės iškritę nuskendo Anykščių miesto gyven-
tojai. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai tvenkinyje rado 
tolokai nuo kranto apvirtusią valtelę ir pamatė dvi 
plūduriuojančias striukes.

Vyrus iš Dabužių tvenkinio ištraukė iš Utenos atvykę priešgaisri-
nės gelbėjimo komandos vyrai. 

Kražių skerdiko 
Svėdasuose 
niekas nenori 
prisiminti

Keliuose žmonių 
ir žvėrių 
susidūrimai 
dvelkia mirtimi
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spektras

Temidės svarstyklės
Kumelė. 2015-11-09, apie 6 

val. 30 min., pastebėta, kad iš ga-
nyklos, esančios Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., pavogta kumelė. 
Nuostolis – 850 eurų.

Andrioniškio seniūnija buvo pir-
moji, kurioje vyrai dalino atšvai-
tus, moteris pamalonino specialiais 
krepšiais ir dar keliems andrioniš-
kiečiams įteikė vaikiškas knygeles 
apie Kelių eismo taisykles.  

Atšvaitą gavo ir 95 metų andrio-
niškietis Juozas Milčiukas. Beje, 
su daug metų Anykščių kelių tar-
nyboje dirbančiu R.Vizbaru jie 
seni pažįstami. „Atšvaitą gavau 
ir pernai, tačiau pamečiau, tad šis 
man pačiu laiku, - sakė J.Milčiukas 
iš karto atšvaitą užsidėjęs, kaip pa-
mokytas, ant dešinės rankos. – aš 
daug vaikštau, o Antrojo pasauli-
nio karo pabaigoje pėsčias iš Ber-
lyno parėjau...“ 

Pasak Anykščių policijos komi-
sariato Kelių policijos poskyrio 
viršininko R.Versinsko, nors eismo 

Atšvaitas pradžiugino 95-erių 
andrioniškietį

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių kelių tarnybos inžinierius Rimantas Viz-
baras ir Anykščių  policijos komisariato Kelių policijos poskyrio 
viršininkas Rimvydas Versinskas seniūnijose dalino atšvaitus. 
Per lapkričio 11-ąją Lietuvos automobilių kelių direkcijos inicia-
tyva skelbiamą Atšvaitų dieną Anykščių rajono kelininkai išdali-
no apie 300 atšvaitų, 100 specialių krepšių ir 50 spalvotų knygelių 
apie kelių eismo taisykles. 

nelaimių dėl atšvaitų nenešiojimo 
rajone pastaruoju metu neįvyko, 
tačiau dar ne visi supranta jų reikš-
mę: „Tą pačią dieną, kai buvo dali-
nami atšvaitai, vakare išaiškinome 
net kelis pažeidėjus“ 

Atšvaitą prie drabužių reikėtų pri-
tvirtinti taip, kad būtų matomas iš 
visų pusių. Pakabinamą atšvaitą, per-
vertą virvele, reikia segtuku prisegti 
prie drabužių (pvz. kišenės), dešinė-
je pusėje, kad jis švytuotų žmogaus 
kelių aukštyje. Atšvaitą-juostelę ga-
lima uždėti ant drabužių rankovės 
ar kojos  Atšvaito paviršiaus plotas 
turi būti pakankamai didelis (apie 16 
kv.cm), kad transporto priemonės 
žibintų šviesos galėtų jį apšviesti. 
Kadangi kelkraščiu pėstiesiems rei-
kia eiti priešinga automobilių eismo 
judėjimo kryptimi, atšvaitą reikia se-

gėti dešinėje kūno pusėje.
Esant prastam orui, tėvams reko-

menduojama vaikus rengti švieses-
niais drabužiais, kad šie išsiskirtų 

iš tamsios aplinkos. Bauda už at-
švaitų nenešiojimą keliuose tam-
siuoju paros metu siekia nuo 23 iki 
40 eurų. 

Anykščių kelių tarnybos inžinierius Rimantas Vizbaras ir Anykš-
čių policijos komisariato Kelių policijos poskyrio viršininkas 
Rimvydas Versinskas atšvaitą įteikė 95–erių andrioniškiečiui 
Juozui Milčiukui, nes šis pernai gautąjį jau buvo pametęs. 

Autoriaus nuotr. 

Priėmė. Ketvirtadienį Seimas 
net 109 balsais pritarė suteikti 
Seimo Antikorupcijos komisi-
jai laikinosios tyrimo komisi-
jos įgaliojimus ir pavesti atlikti 
parlamentinį tyrimą dėl social-
demokratų bei konservatorių at-
stovų ir jų aplinkos galbūt netei-
sėtų veiksmų. Kaip sakė partijos 
“Tvarka ir teisingumas” atstovas 
Petras Gražulis, Antikorupcijos 
komisija turėtų išsiaiškinti ne tik 
Druskininkų atvejį, bet ir kon-
servatorių ankstesnę veiklą. 

Nepriėmė. Tradicinės šeimos 
niekintojai gali toliau nebau-
džiami siautėti. Vakar Seimas 
išbraukė iš posėdžio darbotvar-
kės projektą, kuriame siūloma 
visiems, kurie kalbomis, de-
monstruojamais daiktais, plaka-
tais, šūkiais, audiovizualinėmis 
priemonėmis niekina tradicinę 
šeimą, skirti administracines 
290-869 eurų baudas. 

Liga. Šiandien  visame pasau-
lyje minima Pasaulinė diabeto 
diena. Cukrinis diabetas - la-
bai pavojinga ir klastinga liga, 
o daugiausia nerimo medikams 
kelia tai, kad sergančiųjų dia-
betu skaičius nenumaldomai di-
dėja - Lietuvoje per 50 metų jų 
skaičius padidėjo net 25 kartus, 
šiuo metu oficialiai registruota 
apie 120 tūkst. šia liga sergan-
čių žmonių. Manoma, kad dar 
antra tiek kol kas net nežino, jog 
ja serga. Vien per pastaruosius 2 
metus sergančiųjų padaugėjo net 
10 proc. 

Pamokė. Lietuvos jaunių 
(iki 19 metų) futbolo rinktinė 
antrosiose 2016 metų Europos 
čempionato atrankos varžybų 
septintosios grupės rungtynėse 
Portugalijoje 0:5 (0:1) pralai-
mėjo Portugalijos komandai ir 
patyrė antrąją nesėkmę. Lie-
tuviai pirmąsias 50 minučių 
sėkmingai gynėsi ir atsiliko 
tik 0:1, bet vėliau portugalų 
pranašumas tapo akivaizdus ir 
jie pelnė dar keturis įvarčius. 

Mokesčiai. 22 Vilniaus taksi 
bendrovės per 7 metus nuslėpė 
apie 2 mln. eurų mokesčių. Dėl 
to bus teisiamos ir jos, ir 27 fizi-
niai asmenys. Kriminalinės po-
licijos biuras baigė ikiteisminį 
tyrimą, trukusį 4 metus. Polici-
jos pareigūnai ir prokurorai išsi-
aiškino, kad visas taksi įmones, 
kurios buvo registruotos keliais 
adresais, įkūrė du vilniečiai - 
šios įmonės tuomet užėmė 70 
proc. Vilniaus taksi rinkos. Nors 
jos legaliai teikė taksi paslau-
gas, neskubėjo mokėti mokesčių 
valstybei. 

Sveika. “Gelbėtojų” žvaigždė 
Pamela Anderson teigia išsigy-
džiusi hepatitą C. “Aš sveika, 
- rašė ji šeštadienį savo “Insta-
gram” profilyje. - Aš ką tik su-
žinojau: hepatito C nėra”. “Aš 
meldžiuosi, kad kiekvienas, kam 
nustatytas hepatitas C, galėtų 
gydytis. Netrukus bus daugiau 
galimybių. Aš žinau, kad vis dar 
sunku sulaukti gydymo”, - tei-
gė 48 metų aktorė. P. Anderson 
2002-aisiais paskelbė serganti 
pavojinga kepenų liga. Ji užsi-
krėtė, kai naudojosi ta pačia ta-
tuiravimo adata, kaip ir jos bu-
vęs vyras Tomis Li.

Parengta pagal 
ElTA informaciją 

Mirtis. 2015-11-10 Utenos aps-
kr. VPK Anykščių r. PK pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1968 m., rasto namuose, 
esančiuose Anykščių r. sav., Kur-
klių sen., mirties priežasties nusta-
tymo.

 Daužė. 2015-11-09 apie 22 val. 
Anykščių r. sav., Viešintų sen., 
sulaikytas ir pasodintas į tarybinį 
automobilį neblaivus (2,82 prom.) 
19-metis jaunuolis, padaręs admi-
nistracinį teisės pažeidimą, kuris 
nepakluso teisėtiems pareigūnų 

reikalavimams, vartojo necenzū-
rinius žodžius, daužė rankomis 
automobilio salone esančią sti-
klinę pertvarą, kelis kartus spyrė 
į galinių durelių stiklą, rankomis 
bandė suduoti policijos pareigū-
nams.

 

Tėvynės sąjungos partijos narys, 
parlamentaras ir būsimas kandidatas 
į Seimą Anykščių-Kupiškio apygar-
doje Sergejus Jovaiša balsavo taip, 
kaip sakė portalo anyksta.lt skaityto-
jai. S.Jovaiša Seime pristatė portalo 
anyksta.lt balsavimo rezultatus ir 
pareiškė, kad remdamasis šiais re-
zultatais ir jis balsuoja už tai, kad lai-
krodžiai nebebūtų sukinėjami. Pasak 
politiko, vargu ar kitose Lietuvos sa-
vivaldybėse gyvenantys asmenys turi 
kategoriškai priešinga nuomonę nei 
anykštėnai, balsavę portale anyksta.lt, 
iš kurių net 87,3 proc. pasisakė prieš 
laikrodžių sukinėjimą.

Šiam sprendimui pritarė 53 Seimo 
nariai, 4 buvo prieš, 24 susilaikė. Tie-

Sergejus Jovaiša balsavo taip, 
kaip anyksta.lt skaitytojai
Lietuvos Seimas pritarė sprendimo projektui, kurį įgyvendinus 

Lietuvoje nebebūtų sukinėjamos laikrodžių rodyklės, t.y. nebe-
kaitaliojamas „vasaros“ ir „žiemos“ laikas.

sa, sprendimas dar nėra galutinis - jis 
perduotas Vyriausybei, kuri turės su-
derinti jį su kitomis Europos Sąjun-
gos valstybėmis. „Dabar kamuolys 
- Vyriausybės pusėje“, - kalbėdamas 
apie proceso būsimą eigą šyptelėjo 
garsus krepšininkas.

Priminsime, kad minėtas balsavi-
mas portale anyksta.lt buvo paskelb-
tas S.Jovaišos iniciatyva. Politikas 
tada dėstė, kad jis neturi kategoriš-
kos asmeninės nuomonės, todėl nori 
pasitarti su rinkėjais. Po minėto bal-
savimo portale anyksta.lt bei Seime, 
S.Jovaiša „Anykštai“ sakė, kad kai 
kuriais klausimais ir ateityje jis nau-
dosis šia praktika. 

                                      - ANYKŠTA

anyksta.lt
Ką manote apie “vasaros” 

laiką?
Balsų kiekis:  204

Nepritariu laiko keitimui
87.3%  

Pritariu laiko 
keitimui

10.8%  

Neturiu 
nuomonės

2%  

Parlamentaras Sergejus Jo-
vaiša prieš balsavimą Seime 
dėl laikrodžių sukinėjimo 
atsiklausė portalo anyksta.
lt skaitytojų ir balsavo taip, 
kaip jam buvo patarta.

Anykščių baseine rungtyniauja 
geriausi šalies plaukikai: Danas 
Rapšys, Andrius Šidlauskas, Gytis 
Stankevičius, Povilas Strazdas ir 
šiuo metu geriausias šalies plau-
kikas, Lietuvos čempionas, Eu-
ropos sidabro ir bronzos medalių 
laimėtojas G.Titenis. Šiandien ryte 
kvalifikaciniame plaukime  50 me-
trų krūtine jis užtikrintai pirmavo 
(27,38 sek.) ir dar plauks 200 me-
trų distanciją, rytoj – 100 m krū-

„Bangenio“ baseine lenktyniauja 250 plaukikų
Vakar Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“ prasidėjo dvi 

dienas truksiančios Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžy-
bos, kuriose dalyvauja geriausi šalies plaukikai, tarp jų - Lietuvos 
plaukimo rinktinės nariai. Anykštėnai turės progą stebėti mūsų 
kraštiečio Giedriaus Titenio plaukimus.

tine. 
Kaip pastebėjo G.Titenio  ir 

šalies rinktinės treneris Žilvinas 
Ovsiukas, rinktinės plaukikams 
tai gera treniruotė prieš Europos 
plaukimo 25 m baseine čempio-
natą Netanijoje (Izraelis) gruodžio 
2–6 dienomis. „Svarbu techniški 
grybšniai, -  šypsojosi Ž.Ovsiukas, 
- o tikrus rezultatus matysime fina-
luose vakare“. Vis dėlto intriga yra 
–  kova vyks tarp irgi geros spor-

tinės formos plaukiko A.Šidlausko 
ir G.Titenio... 

Varžybose plaukia 16 jaunųjų 
Anykščių kultūros ir sporto centro 
auklėtinių (treneris Redas Pivoriū-
nas). Nors į finalus prasimušti jie 

šansų beveik neturi, tačiau jiems tai 
proga plaukti kartu su geriausiais 
plaukikais. Šiandien ir rytoj pus-
finalių ir finalų plaukimai vyks 17 
val., rytoj parengiamieji plaukimai 
ir estafečių finalai prasidės 9 val. 

Plaukikas Giedrius Titenis ir jo treneris Žilvinas Ovsiukas džiau-
giasi galimybe rungtyniauti Anykščių baseine   Autoriaus nuotr.   
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar reikia, 
kad prekybos 
centrai dirbtų 
per didžiąsias 
metų šventes?

Alina STASIULEVIČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Manau, kad nebūtinai. Jei 
ne tinginiai, tai prieš šventes 
viskuo apsirūpina, kažką pasi-
ruošia. Tegu ir prekybos centrų 
darbuotojai švenčia. Juk viskuo 
galima prieš šventes apsirūpin-
ti. 

Bronė ČENIENĖ, Kurklių 
pirmojo kaimo gyventoja:

- Didžiosios šventės yra 
šventės visiems. Tai turėtų būti 
šventė ir prekybininkams. Ka-
dangi kaime gyvenu, tai per 
šventes tikrai produktų nepri-
reikia. Gal per šventes kokia 
budinti vaistinė ir turėtų dirbti. 

Giedrius BAREIKIS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Kartais ir per šventes ko 
nors prisireikia. Geriau tegu 
dirba. Nors, kita vertus, parda-
vėjos ir jų šeimos dėl to nuken-
čia. 

Bet AK-47 suteiktų solidumo

Donaldas VAIČIŪNAS, apie socia-
linių darbuotojų apsaugos priemones: 

„Manau, kad tinkamiausia priemo-
nė būtų elektrošoko prietaisas.“

 Pirmasis probacijos pareigūnas 
buvo Šurikas

Dangiras VANAGAS, Panevėžio 
apygardos probacijos tarnybos proba-
cijos skyriaus Anykščių rajono teritori-
joje vyresnysis inspektorius, apie elge-
sį keičiančio pobūdžio programas:

„Individualiam darbui su nuteistai-
siais skirta motyvuojančių pokalbių 
programa „Elgesys-pokalbis-pasikeiti-
mas“ ir grupiniam darbui - „Smurtinio 
elgesio korekcija bausmių vykdymo 
sistemoje“.  

Ryte žmona būna nepatenkinta

Deividas DILYS, verslininkas, apie 
tai, kaip leidžiasi įkalbamas:

„Būna taip – pinigai yra numatyti 
kažkam konkrečiam tikslui, o va at-
siranda draugas, kuris pasiūlo įdomią 
idėją, ir aš dažnai ryžtuosi tai avantiū-
rai.“

Ir Lietuvoje kažkodėl didina 
kariuomenę

Jonas ŠIMĖNAS, nepriklausomy-
bės akto signataras, apie sovietmetį:

„Vienu metu Sovietų Sąjungoje atė-
jo laikas, kai daugelį darbų turėjo dirb-
ti kariuomenė. Buvau Rusijoje Pskovo 
srityje tuo metu, tai ten jau ir karves 
melždavo kareiviai, nes vietiniai vyrai 
nuolat būdavo girti visi 100 procentų, 
o moterys nesugebėdavo vienos ir su 
darbais, ir su girtais vyrais tvarkytis.“

Ir savo, ir mamos rūsį ištuštino

Veneta VERŠULYTĖ, savivaldybės 
administracijos direktorė, apie akciją:

 „Pagrindinę akcijos simboliką (50 
vnt. 3 l talpos stiklainiai, uždengti me-
taliniais dangteliais (su lazeriu išpjauta 
kiauryme) gamino Anykščių kultūros 
strategijos rengėjai. Jie savo lėšomis 
apmokėjo ir su akcijos simbolikos 
įsigijimu bei gamyba susijusias išlai-
das“. 

Vadinasi, blaivyklose ir 
parduotuvės reiktų

Rimantas ČEPULIS, Anykščių po-
licijos komisariato vadovas, apie blai-
vyklas: 

„Blaivyklos pasiteisintų, jeigu būtų 
sukurtos atskirai nuo medicinos ir po-
licijos įstaigų, darbas būtų vykdomas 
kompleksiškai. Neužtenka vien pilietį 
išblaivyti ir iš karto jį paleisti. Tikėtina, 
kad jo pirmosios mintys išėjus per du-
ris, bus kur vėl prisigerti.“

Sveikas protas ir rankos nesusiję

Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos 
narys, liberalas, apie rajono strategiją:

 „Tikiuosi, kad J.Bugailiškienei už-
teks sveiko proto ir nebalsuos už savo 
parengtą projektą.“ 

“Debeikių” klubo me-
džiotojai reiškia nuoširdžią 
užuojautą JURKŠTŲ šeimai 
skaudžios netekties metu.

užjaučia

Anykščių priešgaisrinė gelbėji-
mo tarnyba pranešimą apie Dabu-
žių tvenkinyje skęstančius vyrus 
gavo apie vienuoliktą valandą ryte. 
„Kai ugniagesiai gelbėtojai nuvy-
ko į įvykio vietą, jie rado tolokai 
nuo kranto apvirtusią valtelę ir 
plūduriuojančias striukes, - sakė 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Saulius Slavinskas. – Į 
pagalbą pasikvietėme narus iš Ute-
nos. Jie ir ištraukė skenduolius“.

 Tikėtina, kad vyrai bandė iš-
plaukti į krantą, nes spėjo nusi-
vilkti striukes.Vienas rastas arčiau 
kranto. Apvirtusi valtelė plūduria-
vo netoli vietos, kur buvo ištraukti 

Dabužių tvenkinyje nuskendo 
du anykštėnai

skenduoliai. Vandens temperatū-
ra vandens telkiniuose yra apie 6 
laipsnius šilumos, neužsigrūdinęs 
žmogus tokiame vandenyje gali iš-
silaikyti apie 5-10 minučių. 

„Vieną nuo kito nuskendusius 
vyrus radome maždaug 10–15 
metrų atstumu, trijų, trijų su puse 
metro gylyje“, - sakė skenduolius 
ištraukę Utenos apskrities prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos ko-
mandos vyrai.

Anykščių policijos komisaria-
to kriminalinės policijos poskyrio 
viršininkė Aušra Staškevičienė  
teigia, kad dėl dviejų anykštėnų 
žūties vyksta tyrimas, tačiau ji 
neįžvelgia nusikalstamos veikos 

požymių. „Tikėtina, kad tai nelai-
mingas atsitikimas“, - sakė ji. 

Diena šiandien buvo stebėtinai šil-
ta, galima sakyti, jog be vėjo. Tad pa-
vojaus apvirsti žvejams, kad ir maža 
valtele, lyg ir nebuvo. Kita vertus, 
valtelė neregistruota, vyrai neturėjo 
gelbėjimosi liemenių ar rato. 

Vienas Dabužių kaimo gyven-
tojas teigė šiuos vyrus su ta maža 
valtele dažnai matydavęs žvejojan-
čius. Šiandien jis lyg ir girdėjęs jų 
pagalbos šauksmus. 

Pasak senų dabužiečių, jie prisi-
mena tik dar vieną atvejį, kai šiame 
nedideliame tvenkinyje, kuris atsi-
rado kolūkmečiu užtvenkus Susie-
nos upelį, nuskendo žmogus. 

Skenduoliai buvo ištraukti į krantą ties šiomis eglutėmis.
Autoriaus nuotr.

 

Nedidelis Dabužių tvenkinys pasiglemžė jau trečio žmogaus gyvybę. 

Kokio didumo buvo valtelė, matyti iš santykio su gelbėtojų valtimi.
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rievės

1915-ųjų lapkričio 8–ąją Rokiš-
kio rajone gimusi  V.Kaupelienė į 
Troškūnus atsikėlė šeštojo praeito 
amžiaus dešimtmečio pradžioje. Mo-
teris gerai prisimena Nepriklausomos 
Lietuvos metus. Pasak jos, ūkinin-
kams ir tuomet buvę sunku. „Su pi-
nigais sunkiai versdavomės, o norint 
parduoti bekoną, tekdavo jį vežti iš 
vakaro ir laukti eilėje“, - prisiminė. 
Nors ji buvo ūkininko dukra, tačiau 
iš jaunumės dirbo visus ūkio darbus. 
Ištekėjusi paliko namus. Prisimena 
vestuves buvus 1938 ar 1939  metais. 
„Mūsų vestuvės buvo vasario 16-ąją, 
prisimenu, kai į vyro pusę „veseliot“ 
važiavom, tai muzikantas kažkokią 
šviesą ant nugaros buvo prisitaisęs, 
- sakė V.Kaupelienė.  - O vestuvės 
tai mano pusėj smagesnės buvo“. 
Su dviem broliais augusi mergina, 
„pasogos“ gavusi 2 karves, arklį ir 
„lineiką“, paliko šeimą ir apsigyveno 
9 metais vyresnio vyro namuose.  Že-
mės jie turėjo apie 18 hektarų.

Karo metus šeima pragyveno pa-
lyginti ramiai, tačiau pokaris kirto 
negailestingai. Paklausta, koks skau-

Džiaugsmas ir skausmas 
buvo greta Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Praeitą sekmadienį Troškūnuose gyvenančiai Venslavai Kaupe-
lienei sukako 100 metų. Penktadienį jubiliatę sveikino Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, Troškūnų seniūnas Antanas Jan-
kauskas, Anykščių kredito unijos, kurios pajininkė yra senolė, 
darbuotojos, o kaimynai, giminės ir artimieji jubiliejų šventė se-
kmadienį Troškūnų bažnyčioje ir už vaišių stalo.

džiausias išgyvenimas išliko atminty-
je, jubiliatė nedvejodama atsakė, kad 
kai su vaikais ant rankų buvo išvyta 
nuo savo žemės, iš savų namų. Tad 
džiaugsmingiausias gyvenimo įvykis 
susijęs su skausmingiausiu – kai rado 
kur prisiglausti...

Išvyta iš namų, jauna šeima prie-
globstį rado Troškūnuose. Apsigyveno 
pamiškėje. Vyras dirbo miškų ūkyje, ji 
- senojoje Troškūnų ligoninėje.  

Vyrą V.Kaupelienė amžino atilsio 
palydėjo 1974–aisiais, dabar ne kas 
iš buvusių draugų, artimų giminių ir 
belikę, tačiau šimtametė džiaugiasi 
gausia savo šeima ir jos atžalomis. 
Ji užaugino du sūnus ir tris dukras, iš 
kurių su viena jų – Zita -  ir gyvena. 
Palmyra gyvena Rokiškyje, Rita – Jo-
navoje, Paulius - Panevėžyje. Šiame 
mieste gyveno ir jos amžino atilsio 
palydėtas sūnus Modestas. Senolė su-
silaukė 5 anūkų ir 4 proanūkių. Taigi, 
praeitą savaitgalį tik pačių artimiau-
sių švęsti jubiliejaus buvo susirinkę 
42 jai artimi žmonės. Beje, Anykščių 
rajono meras K.Tubis, pasirodo, jog  
mokėsi su jubiliatės vaikais Troškūnų 

vidurinėje mokykloje, prisiminė ben-
dras išdaigas.

Jubiliatė gerai girdi ir mato, nesi-
skundžia atmintimi ir su ją pasvei-
kinusiu meru bei kitais svečiais su-
sidaužė tradicine šampano taure. Iki 
80-ies metų jubiliatė išvis nevartojo 
vaistų, tačiau dabar jau jų prireikia. 
Ji teigė valganti viską. Paklausta, ar 
laikosi dietos, panašu, kad tokį žodį ji 
išgirdo pirmą kartą. Jubiliatė mėgsta 
tradicinius lietuviškus valgius – bul-

Šimtamete Venslava Kaupeliene rūpinasi jos dukra Zita. 

Jubiliatę Venslavą Kaupelienę Lauko gatvės gyventojų vardu 
sveikina greitai aštuoniasdešimtmetį švęsianti kaimynė Ada Ale-
knavičienė. 

Autoriaus nuotr. 

ves su dažiniu, „razavų“ miltų blynus 
su tušintų kopūstų padažu...

Paklausta, ar pažiūri televizorių, 
V.Kaupelienė nesutrikusi atsakė: 
„O kaipgi. Sporto laidas, žinias...“. 
Šimtametė turi savo nuomonę apie 
Lietuvos vidaus ir užsienio politi-
ką. „Lietuviai patys darbo neturi, tai 
ką darys su tais pabėgėliais, kuriuos 
ruošiasi priimti?, - svarstė šimtametė 
ir pridūrė. - O tų vaikelių man gaila. 
Jie nekalti“.   

Kaip pastebėjo Troškūnų seniūnas 
Antanas Jankauskas, Troškūnų seniū-
nijoje kita šimtametė jubiliejų švęs tik 
2021 metais.

Anykščių rajone gyvenančius šim-
tamečius galima ant pirštų suskai-
čiuoti. Kadangi kitose valstybinėse 
įstaigose tokios informacijos gauti 
nepavyko, o savo gyventojus geriau-
sia pažįsta seniūnai, tad apie seniau-
sius rajono gyventojus jų ir teiravausi. 
Bene visi teigė, kad pervirtusių per 
90-metį turi nemažai, tačiau šimta-
mečiais galėjo pasigirti tik keli. 1915 
metų rugsėjo 9-ąją į Kauną pas vaikus 
šiuo metu gyvenančio Alfonso Riškos 
sveikinti važiavo Kavarsko seniūnas 
Algirdas Gansiniauskas, šiemet šim-
tametę Oną Kuktienę sveikino Kur-
klių seniūnas Algimantas Jurkus. 

Kaip pastebėjo Viešintų seniūnė 
Janė Každailienė, ko gero, seniausią 
rajono gyventoją, 106 metų  sulau-
kusį Antaną Kavaliūną, prieš keletą 
metų amžino poilsio  palydėjo viešin-
tiškiai.

Įdomu tai, kad 100 metų ribą daž-
niausia perkopia moterys, vyrams 
peržengti į antrą šimtmetį pavyksta 
itin retai. Beje, rekordus registruojan-
čios agentūros į šimtamečius žiūri ne 
itin patikliai, nepasikliauja tik duo-
menimis asmenų registre, nes metai, 
ypač vyrų, gali neatitikti tiesos. 

Vieną iš seniausių šalies moterų 
111 sulaukusią šiaulietę Emiliją Kriš-
topaitę prieš 2 metus sveikino pati ša-
lies prezidentė Dalia Grybauskaitė, o 
internete pavyko rasti žinią apie Šal-
čininkų rajone gyvenančią 117–metę. 
Pasaulyje seniausia gyventoja buvo 
127 metų sulaukusi meksikietė.

linas BITVINSkAS

Taip, seimūnai praranda ryšį 
su tikrove. Štai liberalė Dalia 
Teišerskytė skundėsi, kaip teko 
vienuolika valandų praleis-
ti sėdint šalia juodaodžio ir 
lėktuvo tualeto, iki šiol vis dar 
jaučiasi tos kelionės pažemin-
ta. „kai skridau iš pasaulio 
parlamentarų kongreso ir kitų 
šalių parlamentarai skrido kaip 
priklauso, kaip žmonės, o man 
teko sėdėti tarp negro ir kloze-
to, tai yra afroamerikiečio, ir 
abu jie kvepėjo vienodai. kitų 
šalių parlamentarai praeidami 
klausė manęs, kodėl aš čia sė-
džiu, gal man bloga, man buvo 

gėda už mūsų valstybę. Na, 
patikėkite, sėdėti per naktį šalia 
tualeto, kai kas penkios minutės 
ten kas nors ką nors daro, o ša-
lia sėdi, matyt, iš vakaro gerai 
įkalęs pilietis ir dvokia visais, 
kokiais tik įmanoma, kvapais... 
Aš tiesiai šviesiai sakau: visą 
kelią prablioviau. Aš jaučiausi 
pažeminta“, – parlamente skun-
dėsi D.Teišerskytė. 

Seimūnai aiškiai pamiršo, 
kad būtent tualetai lietuvoje 
yra vieni iš vertingiausių ir 
brangiausių statinių, todėl ne-
abejotinai tapo tautos architek-
tūros ir minties pasididžiavimu, 
kokia gali būti gėda už valsty-
bę, kurioje tualetai kainuoja 
kaip prabangios vilos? Argi 
galima to gėdytis? kitas klausi-
mas, kam skųstis, kad ten  „kas 
penkios minutės ten kas nors 
ką nors daro“, gal paprasčiau 
pasakyti, jog duris užsidarytų? 
Dėl negro, t. y. afroamerikiečio, 
nuomonės neturiu, bet iš esmės 
reiktų priminti, kad kai kurios 
D.Teišerskytės kolegės į Afriką 
pas mylimuosius skraido, tai 
dėl tos smarvės jai tegu ir iš-
karšia kailį.  O šiaip tai turbūt 
dar pusė lietuvos nėra lėktuvu 

skridę, todėl atsidūrę „tarp 
negro ir klozeto“ irgi verktų, 
tačiau iš laimės. Ir taip visas 11 
skrydžio valandų. Ne tik verktų, 
bet dar ir dėkotų valstybei, kad 
į tokį tolį nemokamai nuskrai-
dino.  

D.Teišerskytė „Facebook“ 
vėliau atsiprašė: „Šiandien 
kalbėdama apie vieną nemalonų 
įvykį savo gyvenime, apie nuti-
kimą keliau-
jant lėktuvu, 
panaudojau 
netinkamus 
žodžius. Dėl 
to nuoširdžiai 
gailiuosi ir 
visų atsipra-
šau“. Visuo-
menė yra žiau-
ri, todėl ji gailisi dėl „negro“, 
tačiau niekam neužkliuvo, kad 
ji unitazą rasistiškai „klozetu“ 
išvadino. kas atsiprašys unitazo?

O pereinant prie vietinių nau-
jienų ir įvykių, tai Anykščiuose 
nieko naujo – vis dar einam 
kultūrėjimo ir turizmo keliu. 
Gražu, kad užsimota tapti Euro-
pos kultūros sostine ir stiklainių 
su „lazeriu išpjautomis dangte-
liuose kiaurymėmis“ pridėliota. 

Mano galva labai modernu, 
kad buvo pasirinkti trilitriniai 
stiklainiai. Tai kur kas geriau 
negu dvilitriniai arba litriniai, 
apie puslitrius net nekalbu. 
Viena vertus, reikia, kad indas 
būtų talpus, nes kokia idėja 
į mažutį stiklainėlį tilps, kita 
vertus -  nors kaip panaudosime 
gausias stiklainių atsargas, vis 
mažiau konservuojančių anykš-

tėnų rūsiuose, 
o „lazeriu 
išpjautos 
dangteliuose 
kiaurymės“ 
rodo, kaip 
toli pažengęs 
namų ūkis 
Anykščiuose. 
Juk norėdama 

išsitraukti agurką paprasta 
Anykščių šeimininkė nesigriebia 
atidarytuvo, nekrapšto dangte-
lio peiliu, nedaužo stiklainio, o 
sėda ir užprogramuoja lazerį. 
Vien šis veiksmas leidžia nuga-
lėti Europoje. 

O patirties būti kultūros sosti-
ne turime, juk net statėme operą. 
Tiesa, tas veiksmas kiek priminė 
Ramiajame vandenyne esančią 
Nauru valstybę. Šį sala galvojo 

galvojo, kaip čia išgarsėjus, to-
dėl bene už 16 milijonų dolerių 
nusprendė pastatyti Niujorke 
operą. Pastatė, bet išgarsėjo 
tik tuo, kiek statydami operą 
išleido. Todėl ir dabar, mano 
subjektyvia nuomone, galėtu-
me europiečius pamokyti, kaip 
kUlTūRINGAI, t.y. kultūrai, 
išleisti pinigus. Tai didžiulis 
skirtumas nuo paprasto pinigų 
leidimo: šiaip išleidžiami pini-
gai generuoja kažkokį produktą, 
o kultūringai išleidžiami pinigai 
dingsta be jokio pėdsako, kitaip 
sakant, ekologiškai švariai, 
neužteršdami nereikalinga 
materija, ypač kai procesus re-
guliuoja ir kultūrinius projektus 
priiminėja kiemsargiai.

Taigi, gairės kultūrai aiškios 
labai ilgam laikotarpiui, 
Anykščių patirtis šioje sferoje 
yra unikali, tvari ir nepakarto-
jama. Ir viešąjį tualetą turime. 
Su unitazais. Sprendžiant pagal 
įvykius ir, anot seimūnės, ne-
grų, t.y. afroamerikiečių, greit 
gausime. Tiesa, abejoju, ar jie 
atvyks iš Amerikos, todėl teisin-
giau juos būtų vadinti „afro“. 
Stigs šioje kompozicijoje tik 
verkiančios D.Teišerskytės.

...Todėl ir dabar, mano 
subjektyvia nuomone, ga-
lėtume europiečius pamo-
kyti, kaip KULTŪRINGAI, 
t.y. kultūrai, išleisti pini-
gus...

Geroji mama, kaip norėtųsi pasakyti tiek daug, 
bet širdis neišrenka tinkamų žodžių, o juk tik Jūs 
mokėjot mus užjausti, suprasti dažnai pavargus 
po darbų. O kaip norėtųsi prisiglausti prie rankų 
nuostabių ar būti šalia ir tiesiog apkabinti... 
Bet dažnai lieka tik mintys ar žodžiai, kuriuos 

galite suprasti tik Jūs, Mama. Bet šiandien ta-
riame mes visi, kad Brangiausia mums esat. 

Stasei PALŠAUSKIENEI 70-mečio proga stiprios sveikatos, 
geros nuotaikos linki 

dukra Asta ir sūnus Vilmantas su šeimomis
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 SKORPIONAS
Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 22). Šio ženklo galia – tai ge-

bėjimas saugoti ir branginti mylimus žmones. Būtent jo nuodin-
goji uodega suteikia Skorpionui gynėjo titulą ir priverčia jį gerbti. 
Nors Skorpionas niekada nesiekia pulti pirmas, jis nedvejodamas 
tai padarys, jeigu jo artimiesiems iškils pavojus.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

- Tai – kraštutinumų žmogus, jo-
kiais būdais nevengiantis konfliktų, 
greičiau jau pats jų ieškantis.

- Man tai visai netinka. Nesu konf-
liktiškas žmogus ir bet kokiais būdais 
stengiuosi tų konfliktų vengti. Dirbant 
paslaugų versle gal netgi būtų kvaila 
veltis į konfliktus. Kai sezonu metu 
kasdien tenka bendrauti su daugybe 
žmonių, tiesiog turi pasitelkti diplo-
matiją, o ne įrodinėti savo tiesas, net 
jeigu kartais iš tiesų esi teisus... Būna 
žmonių,  kurie pasinaudoja viena ar 
kita paslauga, o likus kelioms minu-
tėms iki nusipirktos pramogos pabai-
gos sako, kad man nepatiko - grąžinkit 
pinigus... Galėčiau ginčytis ir sakyti, 
kad jūs gi visą trasą praėjot – juk ka-
vinėje suvalgę kepsnį iki paskutinio 
kąsnio nereikalaujate grąžinti pinigų, 
nes jis jums nepatiko – ir pinigai ne-
gali būti grąžinti, bet jeigu matau, kad 
žmogus linkęs konfliktuoti, geriau aš 

Padeda matematinis mąstymas – 
po nesėkmės turi ateiti sėkmė
„Horoskopų niekada neskaitau, gal viena iš priežasčių ta, kad 

pasaulyje gyvena keli milijardai žmonių, kiekvienas jų gimę po 
tam tikru Zodiako žvaigždynu, ir teigti, kad tai galybei žmonių 
išsipildys tokios pat pranašystės, man atrodo nelogiška. Aš tikiu 
savimi – prieš septynerius metus, kai kūriau kukurūzų labirintą, 
90 proc. žmonių sakė, kad tai bus žlugęs projektas, tačiau „pa-
gimdžiau“ idėją ir, nepaisydamas tų skeptikų, ėmiausi ją įgyven-
dinti ir kol kas skinu sėkmingo darbo vaisius“, – sako lapkričio 
5-ąją 32-ąjį gimtadienį šventęs laipynių parko „Dainuvos nuoty-
kių slėnis“, karklų bei kukurūzų labirintų įkūrėjas, verslininkas 
Deividas DILyS.

tuos pinigus jam grąžinsiu vien dėl 
ramaus savo gyvenimo. Ir darbuoto-
jams sakau tą patį, dėl dešimt eurų ne-
verta gadinti sau nuotaikos, jeigu jau 
pasitaikė ta kategorija žmonių, kurie 
visada viskuo būna nepatenkinti, tai-
kiai spręskit su jais konfliktus. Lai-
mei, tokių žmonių daug nepasitaiko. 

Šiemet irgi buvo toks atvejis, ka-
dangi, matyt, visas Anykščių paslau-
gų sektorius išgyveno piką, šeima 
prie Dainuvos laipynių parko laukė 
valandą, nes viskas buvo „užkišta“. 
Pamatėm, kad per valandą nesusisuk-
sim, paprašėm palaukti dar pusvalan-
dį, ir ką – žmogus pradėjo administra-
torei „draskyti akis“ – aišku, puikiai 
jį suprantu, žmogus, atvažiavęs su 
šeima papramogauti tikisi greit ir ko-
kybiškai vieną ar kitą paslaugą gauti. 
Pats paskambinau jam, pakviečiau 
atvažiuoti į labirintus, ir ten praleisti 
laiką. Vėliau sulaukiau skambučio iš 

to žmogaus, kaip puikiai jie su šeima 
praleido laiką, o ir į laipynes savo ei-
lės sulaukė. 

Man nusileisti nėra sunku, daug 
svarbiau, kad sutikus gatvėje žmogų 
man nebūtų gėda jam pažiūrėti į akis.

- Šie žmonės nepripažįsta jokių 
kliūčių, puikiai moka analizuoti ir 
pasižymi subtilia intuicija.

- Intuicija būna, kad ir apgauna... 
O versle analizė būtina. Planuodamas 
kitą turistinį sezoną, nesiremsiu šio 
sezono puikiais rezultatais. Aš galvo-
ju taip, kad vis dėlto didžioji dauguma 
žmonių šiemet aplankė Anykščius ir 
dėl Lajų tako, ir dėl kitų siūlomų pas-
laugų, tad kažin, ar tie patys žmonės 
grįš ir kitą vasarą. Vadinasi, reikia 
galvoti apie kažką naujo. Turizmo 
verslas nėra prognozuojamas, jis pri-
klauso nuo daugelio aplinkybių, kar-
tais reikia eiti „va bank“.

- Kadangi save pernelyg aukštai 
vertina, sunkiai pakelia kritiką.

- Labai nemėgstu „sugedusio tele-
fono“ principo – tiek draugų, tiek ko-
legų visada prašau, kad man viską sa-
kytų tiesiai. Ir savo darbuotojams esu 
pasakęs, na, rengi šeštadienį vakarėlį, 
susikeisk su kolega, tikrai rasim išeiti 
– dirbu su jaunu kolektyvu ir supran-
tu, kad jie papramogauti nori, ir progų 
daugiau jauniems žmonėms atsiran-
da, bet prašau sakyti tiesą, o ne tai, 
kad šeštadienį į darbą neateisiu, nes 
smarkiai pasitempiau koją. 

O dar grįžtant prie kritikos, kartais 
būna ir taip, kad suprantu, jog man 
sako gana gerai pasvertą kritiką ar 
patarimą, bet dažnai būna ir taip, kad 
išklausau, bet padarau savaip. Mano 
pozicija tokia – geriau pabandyt, nors 
ir su labai minimalia sėkmės perspek-
tyva, nei paskui galvoti, o kaip būtų 
buvę...

- Jeigu Skorpionas kam nors yra 
draugas, jam neegzistuoja žodžiai 
„aš negaliu“. Jis visada yra pasi-
rengęs būti reikiamoje vietoje ir 
reikiamu laiku.

- Tikrai taip. Žmona man sako, kad 
dažniau turėčiau sakyti „ne“. Man 
labai sunku atsakyti žmogui, gal tai 
kartais kertasi ir su mano planais, 
interesais, bet jeigu draugas paskam-
bins naktį ir sakys, kad jam reikia 
pagalbos, tikrai padėjęs ragelį ramiai 
neapsiversiu ant kito šono ir miego-
siu. Ir pats turiu tokių draugų, kurie 
žinau, kad man bet kada padės – nėra 
taip, kad telefone du šimtai numerių, 
o paskambinti nėra kam.

Tik šiuo metu mano draugai pasi-
daliję į dvi grupes – tai tie, kurie jau 
turi šeimas, vaikus, ir tie, kurie dar 
neturi. Kad ir kaip būtų gaila, daugiau 
laiku praleidžiu su pirmaisiais, drau-
gaujame šeimomis. 

- Vargas tam, kuris pasimaišys po 
kojomis blogai nusiteikusiam Skor-
pionui. Šiems žmonėms būdinga 
savo pyktį išlieti ant kitų, dažniau-
siai niekuo dėtų aplinkinių.

- Aš nesu piktas žmogus, o ir su-
pykdyti mane sunku. Tam reikia, kad 
susidėtų ne viena aplinkybė – nuo-
vargis, įvairūs stresai, kažkokios ne-
sėkmės. Pavyzdžiui, šis sezonas buvo 
labai įtemptas ir kartais pabudęs ryte 
pajusdavau, kad esu piktas, bet ne ant 
kažkokio konkretaus žmogaus, bet 
tiesiog tokia būsena. Tada gal ir die-
ną būdavau griežtesnis, kas man visai 
nebūdinga, bet iš kitos pusės pamaty-
ti save tokį irgi ne pro šalį...Vadinasi, 
esu normalus žmogus.

Ypatingai nemėgstu pakelto bal-

so tonu, kad rėkčiau ant suaugusių 
žmonių, taip tikriausiai nėra buvę. 
Gal kaip darbdavys ir galėčiau tai sau 
leisti, bet nemanau, kad tuo galima ko 
nors pasiekti. Jeigu darbuotojų pagar-
bą bandai užsitarnauti tik pasėdamas 
tarp jų baimę, manau, tai blogo, kom-
pleksuoto vadovo savybė. 

- Viena iš geriausių šio ženklo 
savybių – neturėjimas baimės pra-
rasti pinigus. Nepasisekė kažkoks 
versliukas? Na ir kas, už tai jis įga-
vo dar daugiau patirties, o patirtis 
irgi kainuoja.

- Visiška tiesa. Būna taip – pinigai 
yra numatyti kažkam konkrečiam 
tikslui, o va atsiranda draugas, ku-
ris pasiūlo įdomią idėją, ir aš dažnai 
ryžtuosi tai avantiūrai. Labiau vertinu 
patirtį, galimybę pabandyti, netgi ga-
limybę suklysti nei pinigų maišą. 

Pinigai man svarbūs tiek, kiek jie 
padeda užtikrinti kokybišką gyve-
nimą – neskaičiuoti pinigų nuėjus į 
parduotuvę, turėti galimybę vaikams 
nupirkti norimą žaislą, išvažiuoti 
atostogų. 

Nesu išlaidus žmogus, kažkokių 
silpnybių, kurioms negailėčiau pini-
gų, neturiu. Gal stengiuosi pirkti ko-
kybiškesnį, sveikesnį maistą – dabar 
jau pradėjau skaityti produktų etike-
tes, dažnai neatsispiriu sūnaus prašy-
mams nupirkti dar vieną žaislą.

Mano žmona irgi nėra išlaidi. Sten-
giuosi žmoną kartas nuo karto nuste-
binti, išvykus atostogų į užsienį ne tik 
magnetuką ant šaldytuvo nuperku, 
bet pamaloninu ir kokiu mielu daik-
tu. Bet nesu tas vyras, kuris kas an-
trą dieną žmonai į namus neša gėlių. 
Prisipažinsiu, kad ir kalinių žmona 
neturi... Didesnius pirkinius planuo-
jam kartu, bet kada žmona nusiperka 
naują lūpdažį, aš tikrai nežinau... Kur 
ten gali susekti viską...

- Skorpionas – pavydus partne-
ris. Tiek vyrai, tiek moterys san-
tuokoje būna savininkiški, norintys 
valdyti partnerį.

- Esu saikingai pavydus. Man ma-
lonu, jeigu į mano žmoną kažkas at-
kreipė dėmesį, pasakė komplimentą, 
dėl to tikrai nepuolu aiškintis santy-
kių. Manau, daug kas priklauso nuo 
to, kaip į svetimo žmogaus rodomą 
dėmesį reaguoja tavo žmona ar vyras. 
Jeigu ribos neperžengiamos, tai vis-
kas tvarkoje.

Su žmona Aliona santuokoje gyve-
name jau beveik ketveri metai. Ji yra 
kilusi iš Elektrėnų, o susipažinome 
studijuodami Vilniuje. Parsivežiau 
žmoną į Anykščius, ji taip pat daug 
prisidėjo prie mūsų šeimos verslo 
kūrimo.

Kodėl ryžomės grįžti į Anykščius? 
Gal tikram vilniečiui ar kauniečiui at-
važiuoti gyventi į mažą miestelį būtų 
sunku, bet aš čia gimęs, augęs, baigęs 
tada dar Anykščių A.Vienuolio gim-
naziją. Nors išvažiavęs į Vilnių stu-
dijuoti (Vilniaus universitete D.Dilys 
baigė vadybą ir verslo administravi-
mą – aut.past.), sakiau, kad į Anykš-
čius negrįšiu. Bet pradėjau dirbti 
Vilniuje – kamščiai, įtempta rutina, 
darbas kabinete, „bendravimas“ su 
kompiuteriu. Tai nusibodo ir grįžome 
į Anykščius, ir nė vienos dienos dėl 
to nesigailėjome. Kai prieš šešerius 
metus čia grįžome, buvome vienin-
teliai iš mūsų draugų būrio, grįžę čia, 
o dabar jau kelios šeimos persikėlė 
į Anykščius ir mūsų kompanija jau 
susibūrusi čia. Šiais laikais atstumas 
nieko nereiškia, nuvažiuoti šimtą ki-
lometrų į Vilnių ar pasižiūrėti kino į 
Panevėžį, nieko nereiškia.

- Skorpionai - puikūs tėvai, nors 
truputėlį rūstoki ir pernelyg reiklūs 
savo atžaloms.

- Vyresniam sūnui Dovydui – 2,5 
metai, o mažylis Kristupas gimė vos 
prieš tris savaites. Gimus vaikams, 
gyvenimas kardinaliai pasikeitė ir 
pasikeitė į gerą, gražią pusę. Norėtųsi 
su vaikais praleisti daugiau laiko, bet 
ypač vasarą vaikus matydavau labai 
mažai. Vasarą su Dovydu važiuoda-
vom į laipynių parką, labirintus, pa-
žindindavosi jis su darbuotojais. Da-
bar toks laikotarpis, kai pagrindinis 
Dovydo klausimas: „Kas čia?“. Ryte 
Dovydas žino, kad tėtis kurs krosnį, 
tai būtinai ir jam reikės įdėti nors vie-
ną malką...

Gimus antram vaikui, viskas tapo 
šiek tiek ramiau – nebegąsdina kie-
kvienas mažylio spuogelis, verksmas, 
jau yra tam tikras „įdirbis“...

- Tėvams, auginantiems Skorpi-
oną, nelengva, nes jis visada turi 
savo nuomonę, laikosi savo pozici-
jos, į kompromisus leidžiasi labai 
retai ir vos radęs suaugusiųjų sil-
pnas vietas, jomis naudojais.

- Vaikas buvau skorpioniškas, da-
rydavau, ko negalima, mušdavausi. 
Tais laikais taip nevadindavo, bet da-
bar būčiau įvardijamas kaip hiperak-
tyvus vaikas. Dažnai paerzindavau ir 
metais jaunesnę sesę. 

Užaugau labai gražioje, puikiai 
sutariančioje šeimoje, tad gal tokį 
pavyzdį atsinešiau ir į savo šeimą. 
Tikriausiai posakis, kad obuolys nuo 
obels netoli rieda, yra teisingas. Pra-
dėjęs eiti į mokyklą, pasikeičiau ir, 
kaip tėvai dabar sako: „Buvai geras 
vaikas, dėl kurio neteko niekada rau-
donuoti“.

Paklaustas, ar šeimoje būna nekalbadienių, verslininkas Dei-
vidas Dilys sako: „Nekalbadieniai šeimoje būna tik tada, kai 
darbe išnaudoju žodžių limitą. Kada paskutinį kartą su žmona 
barėmės net neprisimenu“.       Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Mano receptas
- Mano mama puikiai gamino, tad tėvų namuose visada buvau skaniai 

pamaitintas. Išvažiavęs studijuoti į Vilnių, kaip ir kiekvienas studentas 
kepdavau kiaušinienę, virdavau koldūnus ar kepdavau bulves, bet kažko-
kių ypatingų patiekalų negamindavau. Nebuvau vienišas – draugės irgi 
pasirūpindavo mano mityba, o dabar maisto gaminimu namuose užsiima 
žmona. Jeigu turiu laisvo laiko, tikrai negalvoju, ką čia man iškepti ar 
išvirti. Aš puikiai moku nuskusti bulves, nulupti svogūną, ką nors atnešti 
ar išplauti indus.

4 detalės apie Deividą DILĮ

Posakis...
„Neperšokęs griovio, nesakyk „op“. Kad ir koks tas griovys atrodo 

siauras, gali vis tiek kažkas pakišti koją, gali kažkur užkliūti, tad džiaukis 
tik pasiekęs kitą griovio pusę“.

Laisvalaikis...
„Anksčiau mėgau važinėti motociklu, žaisti futbolą, dabar pamėgau 

žaisti tenisą“.

Baimė...
„Seniau kažkiek bijojau aukščio. Tačiau, kai kūrėm laipynių parką, kar-

tu su aukštalipiu reikėjo pereiti visą trasą, pradžioj nebuvo labai drąsu, 
bet po kelių savaičių baimė išnyko“.

Mėgstamiausias metų laikas...
„Vasara. Man patinka ilgi gražūs vakarai, saulė, geras oras. Nors vasarą 

jau seniai neatostogavau, bet vasarą jaučiuosi geriausiai. Tiesa, pernai bu-
vom su šeima Juodkrantėje, bet kompiuterį vežiausi, telefonas irgi buvo 
įjungtas“.
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Rinkosi tuos, kurie 
Anykščiuose nestatytų uostų

Viešajame pirkime „Anykščių 
rajono kultūros strategijos parengi-
mas“ savivaldybė kvietimus daly-
vauti išsiuntė keturiems galimiems 
teikėjams. Iki nustatyto pasiūlymų 
pateikimo termino buvo gauti trys 
pasiūlymai. Juos pateikė vilniečių 
UAB „Ekonominės konsultacijos ir 
tyrimai“, VšĮ Anykščių verslo infor-
macinis centras ir UAB „Bugiris“. 

Matyti, kad visos šios bendrovės 
ir įstaigos savo veiklą orientuoja 
ne į kultūrą, o verslą bei ekonomi-
ką. Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, Viešų-
jų pirkimų komisijos pirmininkas 
Saulius Rasalas „Anykštai“ sakė, 
kad rengti strategiją buvo kviečia-
mos įstaigos bei bendrovės, kurios 
žino Anykščių specifiką.

„Mes žinojome, kad jie gali pa-
siūlyti normalią kainą. Jie anksčiau 
yra kažką darę ir neblogai padarę. 
Kiek esu komisijoje, kviečiame 
kuo daugiau dalyvių ir tuos, su 
kuriais nebuvo problemų“, - apie 
tai, kodėl savivaldybė konkurse 
pakvietė dalyvauti UAB „Ekono-
minės konsultacijos ir tyrimai“, 
kalbėjo S.Rasalas.

Iš šios bendrovės savivaldybė 
šiemet už 6000 eurų jau yra pirkusi 
strateginio planavimo sistemos at-
naujinimo bei papildomų funkcio-
nalumų diegimo paslaugas.

UAB „Ekonominės konsulta-
cijos ir tyrimai“ nuo 2013 metų 
vyriausiąja konsultante dirba bu-
vusi Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Venetos Ver-
šulytės viršininkė Jūratė Griciūtė. 
J.Griciūtei vadovaujant Socialinės 
paramos skyriui, V.Veršulytė buvo 
vedėjos pavaduotoja. Su dabartine 
rajono valdžia ją sieja ir tai, kad 
Lietuvos liberalų ir centro sąjungos 
sąraše ji buvo išrinkta į 2003–2007 
m. kadencijos Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybą. Liberalcentristai 
mutavo ir skaldėsi, nemažai Anykš-
čius valdančių liberalsąjūdiečių yra 
“išeiviai“ iš šios partijos. 2012 m. 
J.Giciūtė dalyvavo Lietuvos Res-
publikos Seimo rinkimuose kaip 
Lietuvos liberalų ir centro sąjungos 
remiama kandidatė šios partijos 
sąraše ir vienmandatėje Anykš-

Kultūros strategiją ant Anykščių 
veido rėš graveriai

čių-Kupiškio rinkimų apygardoje. 
Galbūt valdantieji, organizuodami 
viešuosius pirkimus, vis dar nepa-
miršta partijos bičiulių?

„Žinau, kad kažkokioje konsulta-
vimo firmoje ji dirba. Tai neturėjo 
įtakos. Net nežinojau, bet vis tiek 
būčiau tą bendrovę siūlęs. Tai dar 
geriau. Tai pliusas būtų. Žinomas 
žmogus ir suprantantis Anykščių 
specifiką, siūlydamas koncepciją 
nenusišnekės ir nepradės siūlyti 
uostą statyti jūros laivams“, -  pa-
klaustas, ar bendrapartietės pavardė 
UAB „Ekonominės konsultacijos ir 
tyrimai“ darbuotojų sąrašuose netu-
rėjo įtakos pasirinkimams, svarstė 
buvęs Lietuvos liberalų ir centro 
sąjungos Anykščių skyriaus pirmi-
ninko pavaduotojas S.Rasalas.

Strategijos rengėjai – 
visų galų meistrai

Pasidomėjus UAB „Bugiris“ 
projektinės veiklos  patirtimi ir 
kvalifikacija, paaiškėjo, kad ši 
bendrovė įregistruota tik šių metų 
pavasarį prieš pat paraiškų savival-
dybės Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo programos lėšoms gauti 
teikimo termino pabaigą.

Priminsime, kad iš savivaldybės 
biudžeto J.Bugailiškienės vardu 
pateiktam projektui „Kompleksi-
nių reklamos srities paslaugų plėtra 
Anykščių rajone“ buvo skirti 2380 
eurų. Už šiuos pinigus bendrovė 
ruošėsi įsigyti graviravimo įrangą.

 Internete apie UAB „Bugiris“  in-
formacijos pateikiama ypač mažai. 
Skelbiama, kad bendrovės steigėja 
yra J.Bugailiškienė, jos vadovas 
yra anksčiau savivaldybės viešųjų 
pirkimų specialistu dirbęs Audrius 
Bugailiškis. UAB „Bugiris“ yra re-
gistruota Keblonių kaime, joje iki 
birželio dirbo vienas darbuotojas, 
nuo rugpjūčio – du. Skelbiama, kad 
bendrovė užsiima reklamos veikla, 
o J.Bugailiškienė šiuo metu yra ko-
mercinių produktų dizainerė.

Europos kultūros sostinės 
titulas – ne pagrindinis tikslas

 Savivaldybės Kultūros ir turiz-
mo komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Audronė Pajarskie-
nė „Anykštai“ sakė, kad savivaldybė 
iki šiol tokios kultūros strategijos ne-

turėjo, o UAB „Bugiris“ ją parengti 
įsipareigojo per rekordiškai trumpą 
laiką – iki gruodžio mėnesio ir už 
mažiausią pasiūlytą kainą.

„Ne tikslas tapti Anykščiams Eu-
ropos kultūros sostine.Tai tikslas, 
nukreiptas į Anykščių rajono kul-
tūros raidą“, - apie tai, kam iš tiesų 
labiausiai reikalinga rajono kultūros 
strategija, užsukusi į „Anykštos“ 
redakciją aiškino A.Pajarskienė 
ir sakė, kad rajonas turi strateginį 
planą, tačiau „Bugiriui“ „iškelta 
užduotis orientuotis į Vakarus“... 
Pasak užduotį „Bugiriui“ suformu-
lavusios savivaldybės specialistės 
A.Pajarskienės, sukurta strategija 
bus pristatoma labai plačiai.

„Techninėje specifikacijoje nu-
matyta, kad su strategija bus supa-
žindinama visuomenė, savivaldybės 
Kultūros taryba, ją turės tvirtinti ra-
jono Taryba“, - sakė A.Pajarskienė, 
pridurdama, kad tai yra vienas pa-
grindinių strategijos principų.

Stiklainiai – svarbi 
kultūros strategijos dalis

Kartu su mero patarėju Donal-
du Vaičiūnu redakciją aplankiusi 
A.Pajarskienė atėjo ne tuščiomis, o 
nešina žydra spalva nudažytu trili-
triniu stiklainiu. Tai – akcijos „Kul-
tūros Idėjų Debesys“ dalis, kurios 
sumanytoja, kaip pasirodo, kartu su 
savivaldybe taip pat yra UAB „Bu-
giris“.

„Pagrindinę akcijos simboliką (50 
vnt. 3 l talpos stiklainiai, uždengti 
metaliniais dangteliais (su lazeriu iš-
pjauta kiauryme), nupurkšti dažais ir 
apklijuoti spalvotais informaciniais 
lapeliais bei įtvirtintas pieštukas, ga-
mino Anykščių kultūros strategijos 
rengėjai. Jie savo lėšomis apmokėjo 
ir su akcijos simbolikos įsigijimu 
bei gamyba susijusias išlaidas“, - 
„Anykštą“ informavo savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė.

Anykščių rajono savivaldybės 
išlaidos – įsigyta 100 vnt. (100 Eur 
plius PVM) užrašų knygelių „Kul-
tūros Idėjų Debesys“, kurių dalis 
panaudota komplektuojant  akcijos 
simboliką.

Sujudo etikos sargai

Tai, kad rajono kultūros strategi-
ją rengia su savivaldybės Kultūros 
tarybos pirmininko pavaduotoja 
J.Bugailiškiene susijusi UAB „Bu-
giris“, rajono Tarybos nariai žiūri 
kiek įtariai bei dalija patarimus, kaip 
šioje vietoje reikėtų išvengti galimų 
skandalų.

„Tikiuosi, kad J.Bugailiškienei 
užteks sveiko proto ir nebalsuos už 
savo parengtą projektą“, - vylėsi ra-
jono Tarybos narys, liberalas Lukas 
Pakeltis, prisipažindamas, kad dau-
giau informacijos apie vykusius kul-
tūros strategijos viešuosius pirkimus 
ir jo dalyvius neturintis.

Rajono Tarybos narys, savivaldy-
bės Etikos komisijos pirmininkas, 
socialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis neatmeta, kad kitą savaitę šis 
viešasis pirkimas ir UAB „Bugiris“ 
vardas gali būti linksniuojamas eti-
kos komisijos posėdyje.

„Jeigu Kultūros tarybos pirmi-
ninko pavaduotoja, tai aišku, kad 
kažkokie interesai yra. Čia kažkur 
yra susikirtimas su etika. Ruo-

UAB „Ekonominės konsul-
tacijos ir tyrimai“ vyriausioji 
konsultantė Jūratė Griciutė 
buvo savivaldybės adminis-
tracijos direktorės Venetos 
Veršulytės tiesioginė vadovė.

šiant sprendimus bei juos priimant 
ji dalyvauti negalės“, - pastebėjo 
D.Krikštaponis, kalbėdamas apie J. 
Bugailiškienę.

Tai, kad dalyvauti viešajame pir-
kime buvo pakviesta UAB „Eko-
nominės konsultacijos ir tyrimai“, 
kurioje dirba liberalė J.Griciūtė, 
D.Krikštaponis turėjo savo versiją.

„Galvoju, gal čia koks daugiau 
lobizmas. Gal J.Griciūtė galėtų įta-
ką daryti kažkur aukščiau? Net ne-
žinau. Aišku, kai įsigilini iš etikos 
pusės, tai yra nenormalu“, - sakė 
D.Krikštaponis, tikėdamasis apie tai 
iki Etikos komisijos posėdžio gauti 
daugiau informacijos.

Projektas – ne „Bugirio“, 
o anykštėnų

Tuo tarpu pati J.Bugailiškienė 
nemato nieko blogo, jei Kultūros 
tarybos posėdyje jai teks balsuoti 
už pačios  parengtą projektą.

„Kultūros taryba dirba visuo-
meniniais pagrindais ir aš ten nesu 

Rajono Tarybos narys, Eti-
kos komisijos pirmininkas 
Donatas Krikštaponis kul-
tūros strategijos rengimo 
procesuose įžvelgė viešųjų ir 
privačių interesų konfliktą. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

užsakovas kažkoks. Kultūros tary-
ba lygiai taip pat yra įtraukta į šitą 
darbą, jie nėra stebėtoja iš šalies, 
dalyvaus visame šitame kūrime. 
Manau, kad lygiai taip pat kaip jie, 
taip ir aš, išsako savo nuomonę, 
jeigu išsako, tai sau ir nepriešta-
rauja, sau ir pritaria. Aš galiu nu-
sišalinti ir nebalsuoti. Čia ne mano 
projektas. Čia Anykščių bendruo-
menės projektas, aš tik kaip admi-
nistruojantis asmuo“, - kalbėjo 
J.Bugailiškienė.

Anykščių kultūros strategijos 
rengėjai kartu su savivaldybe kvie-
čia jungtis krašto kultūros ateitimi 
suinteresuotus žmones drauge kur-
ti Anykščių kultūros plėtros viziją. 
Anot J.Bugailiškienės, žmonių iš-
sakytos mintys taip pat atsispindės 
naujai kuriamoje strategijoje.

Savo pasiūlymus anykštėnai 
taip pat gali mesti ir į viešosiose 
erdvėse pastatytus žydruosius sti-
klainius, kuriuos strategijos ren-
gėjai žada atidaryti jau gruodžio 
pradžioje.

Manau: “Taigi jau sustrategavo kultūros sostinę 2012 metais. Ir ką - pri-
plūdo iš kitur turistų, atsirado nacionalinių renginių, atsirado naujovių kul-
tūros srityje? Tai kaip tikėtis, kad dabar bus kitaip? kultūros strategijas turi 
rengti tokie kultūros profesionalai kaip Vytautas Balčiūnas. Būtent tokius žmo-
nes reikia kviestis, prašyti, jiems reikia tokius pinigus mokėti, neabejojant, kad 
gausi kokybišką rezultatą... liūdna, kad Anykščiuose tik taip išeina...”

Na ir: “kas čia sakė, kad tvarka bus, protekcianizmo ir korupcijos nebus 
? a ?”

Žinau atsakymas į: Na ir: “Skaidrumą žadėjo tas kas komisiją sudarė. 
lIBERAlAI”

Virginija: “Gera kultūros strategija gali padėti laimėti Europos kultūros 
sostinės titulą. O tai ar ne 2 milijonai eurų Anykščiams.”

 
Magija  atsakymas į: “Virginija: kiek iš tų 5 štūkų sugrįš į biudžetą, jeigu 

projektas liks uodegoj? Pasidomėkite, ar numatytas sėkmės procentas sutarty-
je. Tai yra, kokiomis dalimis bus sumokėti pinigai už strategiją”

Aha  atsakymas į: “Virginija: + dar kokie 4 iš savivaldybės, tai yra mūsų, 
biudžeto.”

Dar: “Ar kas nors atsižvelgė į interesų konfliktą. Ji neturėjo dalyvauti kon-
kurse, arba prieš dalyvaudama pasitraukti į kultūros tarybos pavaduotojos 
pareigų ir iš pačios kultūros tarybos.”

Jooo: “Jūs kalbate apie interesų konfliktą? kuriam iš anykštėnų „kultū-
rininkų“ būdingas etikos žinojimas? Net ir politikų. Gal tik vienintelis Tubis, 
kadangi ėjo aukštas pareigas, žino kur reikia nusišalinti.”

Ona: “konfliktui įžvelgti reikia vidinės kultūros. Šiuo atveju mano nuomo-
ne, gerai ištobulinta tik gebėjimo kultūringai prisiplakti kultūra.”

Geras: labai teisingas pastebėjimas. Bugailiškienė turi atsistatydinti iš ra-
jono kultūros tarybos arba nutraukti sutartį. Tai neetiška. Interesai kyšo kaip 
kiškio ausys. Ji pasinaudojo turima informacija kaip kultūros tarybos narė. 
Opozicija turėtų netylėti.”

Kultūros strategija: “Tikrai įdomu ką galima strateguoti kultūroje. Nuo-
jauta sako, kad tai bus įprastas panašiems dokumentams niekam neįdomių 
tuščių žodžių ir beprasmių sakinių kratinys. 5000€ uz nepilno menesio kopy-
pastinimą į keliolika puslapių teksto. Daleiskim 15% teks grąžinti organiza-
toriams. lieka 4250€. Jei panašias sumas imčiau, o tai daryti galėčiau , jei 
būčiau kvailesnis, už pridėtinę vertę kuriančias savo paslaugas ir jei kiti tikra 
verte kuriantieji taip darytų valdininkams būtų pi...., nes stotų visas lietuvos 
ūkis, nebesurinktų mokesčių, nebegautų algų, nebeturėtų už ką paėsti ir išperų 
pašerti.”

Ona: “Atsimenu, kad Bugailiškių įmonė buvo paremta per Verslo paramos 
fondą. Išeitų, savivaldybė pirma duoda pinigų saviškių įmonei sukurti, o pas-
kui tai įmonei pameta užsakymų? kuo ne Malinausko Druskininkai?

 
:)))))): “O geras - buvusių valdininkų nebūna? lauksiu, labai įdomu kokio 

lygio ta strategija bus.”  
  (komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):



2015 m. lapkričio 14 d.

pirmadienis 2015 11 16

sekmadienis 2015 11 15

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Vakavilis. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos globos atlaidai. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija.  
12.35 Mokslo ekspresas.  
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atlanto vandenynas. 
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi jausmai.  
21.55 Trumposios žinios.  
22.00 Premjera. Elžbieta. N-7.  
0.10 Trumposios žinios.  
0.15 Pasaulio dokumentika. 
Atlanto vandenynas. 
1.05 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. N-7.  
2.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.  
3.30 Savaitė.  

6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. Dora 
ir draugai”. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklinga progra-
mėlė. N-7.  
11.55 Mano tėtis nuvarė mašiną 
N-7.  
13.45 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Sekmadienio žinios su 
“Alfa”.  
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 PREMJERA Viską prisiminti. 
N14.  
0.30 Kuždesių sala. N14.

  
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Kumba.  
12.45 Majoras Peinas.  
14.45 Mažylio atostogos.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
21.45 Laukiniai šernai. N-7.  
23.55 Atpildas. N-14.  
1.35 Paliktieji. N-14. 

  
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Lenkijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.05 FAILAI X. “Uždegančios 
žiežirbos. Fejerverkų istorija”. 
12.10 “BBC dokumentika. Gamtos 
stebuklas. Mažyliai”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
17.00 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka II”. N-7.  
21.00 “Sostų karai”. N14.  
23.20 “Matrica. Revoliucijos”. N-7.  
1.45 Penktoji pavara (k)

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Svajonių sodai”.  
14.00 “Superauklė”. 
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 Nemarus kinas. “Kuprius”. 
N-7.  
19.00 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Diktė. Nuslėptos klaidos”. 
22.50 “Nepageidaujamas kaimy-

nas”. N14.  
1.05 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.40 Premjera. Kijevo senovė.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Žeimelis.  
13.45 Šventadienio mintys. 
14.15 Vilniaus festivalio pradžios 
koncertas.  
15.45 Žurnalisto, scenaristo 
Edmundo Ganusausko jubiliejui. 
Lemties kilpa.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis.  
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu. “Generolas SENA 
KARVĖ” Algimantas Čekuolis 
prieš “geležinį vilką” Andrių Tapiną.  
19.00 Muzikos savaitė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis “Big Band festival Šiauliai 
2015”. 3 d. 
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
2.05 LRT Kultūros akademija.  
2.50 Mokslo sriuba.  
3.15 Režisieriaus Algimanto 

Puipos filmų retrospektyva. 
Arkliavagio duktė.  
4.30 Vilniaus festivalio pradžios 
koncertas. 

  
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje.  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Alchemija.  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 PREMJERA Diagnozė. 
valdžia. Diskusijų laida.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 PREMJERA Vakarų efektas.  
21.35 Autopilotas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šventasis karas.  
23.30 Valanda su Rūta (k).  
0.45 Nuo... Iki... (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Statyk! (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.50 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Praeities žvalgas.  

15.00 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Šiaulių “Šiauliai” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė. N-7.  
22.00 TV3 žinios.   
23.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės.  
1.30 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  
2.25 24 valandos. N-14.  
3.15 Pavojingiausias karys. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai. Bulgarija.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
13.25 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 Premjera. “Kalifornijos 
intrigos”. S. 
1.55 “24/7”.  
2.40 Viskas. Aišku. N-7. 
3.45 “Kalifornijos intrigos”. S.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 .  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
23.50 Trumposios žinios.  
24.00 Prezidento kabineto 
vadovai.  
1.30 Komisaras Reksas. N-7.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

8.55 Kelias į žvaigždes. N-7.  
10.45 Žaliasis žibintas. N-7. 
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Elektra. N-7.  
23.55 “Kortų namelis”. N14.  
0.55 “Sekso magistrai”. N14.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Mažylio atostogos.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Tėtis namuose.. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14.  
1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.15 Naujokė. N-7.  
2.45 CSI kriminalistai. N-14.  

3.35 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  

   
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė 
Džonson.”N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 “Žmogus-voras 2”. N-7.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Vangelija”.
15.30 “Nikita”. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 “Tai nutiko Manhatane”. 
N-7.  
23.05 “Čarlio angelai”. N-7.  
1.05 “Pabaiga”. 
2.00 “Nikita”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys.. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
12.30 Viljamas Šekspyras. 
Hamletas.  
15.30 Namelis prerijose. 
17.10 Viltys ir likimai.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Žaidimas. N-14.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Laivas, kuris veža. N-7.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.55 Trumposios žinios.  
2.00 Muzika gyvai. Simfoninės 
muzikos koncertas “Iš orkestro 
lobyno”.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Bigbyto festivalis 
Druskininkuose.  
5.45 Prisiminkime.  

6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Aukso imperija”  
9.00 “Miesto skoniai”.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios.  
12.30 Šventasis karas (k) 
13.20 Panikos kambarys (k).  
13.45 Vakarų efektas (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.25 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.   
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
23.00 30 tamsos dienų. S.  
0.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.00 24 valandos.
2.45 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 “24/7”.  
12.50 Mūsų miškai.  
14.05 Šiandien kimba.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 14 d.

antradienis 2015 11 17

trečiadienis 2015 11 18

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
12.25 Prezidento kabineto 
vadovai. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Karinės paslaptys. 
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.15 Trumposios žinios.  
1.20 Klausimėlis.lt.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Karinės paslaptys. 
5.05 Emigrantai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  

7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Mano tėtis nuvarė mašiną. 
N-7.  
10.40 Stebuklinga programėlė. 
N-7. 
12.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Juodojo vanago žūtis. N14.  
0.50 “Sekso magistrai”. N14.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   

22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Nuodėmių daktaras. 
N-14.  
0.35 CSI kriminalistai. N-14.  
1.30 Amerikiečiai. N-14.  
2.25 Naujokė. N-7.  
2.50 CSI kriminalistai. N-14.  
3.40 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.   

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 “Kietakaktis”. N-7.  
23.35 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 

11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Amžiaus paslaptys. 
Briuso Li prakeiksmas” 
15.35 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės V. 
Kirminas pumpure”. N14. 
23.10 “Velvet”. N-7.  
0.45 “Pabaiga”. 
1.40 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
14.35 Žurnalisto, scenaristo 
Edmundo Ganusausko jubilie-
jui. Lemties kilpa.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 

20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Elžbieta. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Klasikinė kontrabanda.  
1.45 Žaidimas (kart.). 
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Tarptautinis bigbendų 
festivalis “Big Band festival 
Šiauliai 2015”.  
5.15 Kultūra.  
5.30 IQ presingas.  

  
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Panikos kambarys (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
16.00 Transporteris. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Aš - robotas. N-7.  
0.15 Paskutinės imperijos žlugi-
mas. N-14.  
2.05 24 valandos. N-14.  
3.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.   
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Ginčas. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Emigrantai.  
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Mokslo ekspresas.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Nakties įkaitas. N14.  
0.25 “Kortų namelis”. N14.  
1.30 “Sekso magistrai”. N14.  
2.40 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Taikdarys. N-14.  
0.30 Elementaru. N-7.  

1.30 Amerikiečiai. N-14.  
2.10 Naujokė. N-7.  
2.35 CSI kriminalistai. N-14.  
3.35 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14. 

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Ystviko raganos”. N14.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Žiedų ritmai”.  
11.30 “Sostinės keksiukai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  

13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 Amžiaus paslaptys. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės V. 
Mirties varpas”. N14.  
23.10 “Velvet”. N-7.  
0.45 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Kultmisijos.  
18.05 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
18.50 Kultūrų kryžkelė.  
19.10 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Stambulo 
“Galatasarajus” - Klaipėdos 
“Neptūnas”.  
22.00 DW naujienos rusų kalba. 

22.15 ARTi.  
22.45 Elito kinas. Premjera. 
Tūkstantį kartų labanakt. N-14.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Viktoras Pelėjus ir 
Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
2.30 Šiuolaikiniai lietuvių au-
toriai kitu kampu. “Generolas 
SENA KARVĖ” Algimantas 
Čekuolis prieš “geležinį vilką” 
Andrių Tapiną.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festiva-
lis “Purpurinis vakaras 2015”.  
5.20 Viltys ir likimai. 

   
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena. 
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
16.00 Transporteris. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 12 galimybių. N-14.  
0.15 Kita žemė. N-7.  
1.55 24 valandos. N-14.  
2.45 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.25 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Kelionių vėjai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.50 Kaimo diena. 
19.55 Gyvenk krepšiniu!  
20.00 Europos taurė 
2015/2016. Stambulo “Bešiktaš” 
- Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
21.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Gyvenimas.  
12.20 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Visuomenės 
priešai. N-14.  
23.55 Durys atsidaro.  
0.35 Komisaras Reksas. N-7.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  

13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta. 
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Pranaši pozicija. N-7.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.45 “Sekso magistrai”. N14.  
1.55 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

   
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja 
geriau.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Naujoji dukra. N-14.  
0.45 Kaulai. N-14.  
1.40 Amerikiečiai. N-14.  
2.30 CSI kriminalistai. N-14.  
3.15 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14. 

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Teisė tuoktis”. N-7.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Svajonių sodai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 Amžiaus paslaptys. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 

N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Šviesa 
ir šešėliai”. N-7.  
22.55 “Sekso magistrai”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
0.55 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Muzikos savaitė. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu. “Generolas 
SENA KARVĖ” Algimantas 
Čekuolis prieš “geležinį vilką” 
Andrių Tapiną.  
14.45 Esu toks, koks esu.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Šoblės kino klubas prista-
to. Absurdo žmonės.  
0.00 Šoblės kino klubas prista-
to. Sabaka.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.25 Trumposios žinios.  
1.30 Elito kinas. Tūkstantį kartų 
labanakt. N-14.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika.  
4.45 Didžioji Lietuva.  
5.15 Istorijos detektyvai.  

   
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Blicas. N-14.  
23.50 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Zielonos 
Goros “Stelmet”. N-14.  
2.30 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa.. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 Ginčas. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.
 17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 “Akis už akį”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Specialus tyrimas.  
12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
“Vario audra”.  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 Klausimėlis.lt.  
22.45 Premjera. Drakonas. 
Briuso Li istorija. 
0.50 Komisaras Reksas. N-7. 
1.40 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
2.05 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.35 “K11. Komisarai tiria”. 
N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Labdaros renginys 
“Pasidalink”. 2015 m.  
23.00 Džekas ir Džilė. N-7.  
0.55 Pragaras Konektikute. 
N14.  

   
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.   
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Aukštyn.  
21.20 Geležinis žmogus 3. 
N-14.  
23.55 Mačetė žudo. N-14.  
1.55 Taikdarys. N-14.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  

7.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Snaiperis 3”. N14.  
23.20 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?” 
12.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 Amžiaus paslaptys. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 3. Tylus 
klyksmas”. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
“Nuostabus protas”. N14.  
1.35 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  
7.15 Peliukas Lukas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Dainų dainelė 2014.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Sabaka.  
17.10 Visu garsu.  
18.00 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.20 Kijevo senovė. Meno 
pasaulis.  
19.55 Kijevo senovė. Meno 
pasaulis.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  

22.30 Visuomenės priešai. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.20 Koncertuojanti Europa. 
2.10 Trumposios žinios.  
2.15 Aš - laidos vedėjas.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

   
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Vakarų efektas (k).  
12.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.25 Statyk!.  
12.55 Autopilotas.  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 Šventasis karas (k). 
17.00 Info diena.  
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Geras žmogus. N-14.  
1.05 Septyni psichopatai. N-14.  
2.55 Pavojingiausias karys.  
N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 “Akis už akį”  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Ryšys”. S. 
1.05 “Kalifornijos intrigos”. S. 
2.50 “Ryšys”. S. 
4.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.05 Muzikinis gimtadienis. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
8.35 Vakavilis.
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
23.05 Premjera. Grupinė psi-
choterapija miške. N-14.  
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.25 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7.  
4.10 Emigrantai.  
5.05 Specialus tyrimas.  

6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-

nėlės” “. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Žiema Rūgpienių kaime. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris sutinka Šerloką 
Holmsą. 
10.55 Prezidento duktė. 
13.10 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Katės ir 
šunys. N-7.  
21.15 PREMJERA Vyrai juodais 
drabužiais 3. N-7.  
23.20 Kitos 48 valandos. N-7.  
1.20 Pranaši pozicija. N-7.  

   
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Rodencija ir dantukų fėja.  
12.50 Išsinuomokit vaiką!  
14.45 Negražios įseserės išpa-
žintys. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Didysis magijos šou. N-7.  
21.00 Parkeris. N-14.  

23.25 Supergreiti! N-14.  
1.25 Naujoji dukra. N-14.  

7.05 “Amerikos talentai“. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Lenkijoje. 
2015 m.  
12.00 Aš myliu kaimą.. N-7.  
12.30  “Svotai”. N-7.  
15.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.10 MANO HEROJUS 
“Baudėjas”. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS 
“Praeities šešėliai”. S. 

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  

16.35 “Stebukladarys”. N-7.  
17.40 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
18.55 ROMANTIKA 
“Imperatorienė Sisi”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Diktė. Gyvybė ir kūnas”. N14.  
22.55 “Laiškai Džuljetai”. 
1.05 “Sekso magistrai”. N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Premjera. Kijevo senovė.  
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Moteris ir keturi jos vyrai. 
1983 m. 
14.00 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės.  
15.00 Kostas Ostrauskas. 
Duobkasiai.  
16.05 Haudis Gaudis. 
16.30 Vakavilis. (kart.). 
17.00 Europos moterų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Latvija - Lietuva.  
19.00 Atspindžiai.  
19.30 Lietuvių dokumentika. 
Zona.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 

24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Bigbyto festivalis 
Druskininkuose.  
2.35 Muzikos savaitė.  
3.00 Linija, spalva, forma.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas. 

   
6.30 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.25 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vakarų efektas (k).  
23.05 Yra, kaip yra (k). N-7. 
0.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

 
7.00 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  

12.00 Sporto žmonės.  
12.30 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
13.30 Jokių kliūčių!  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Alytaus “Dzūkija” - 
Kėdainių “Nevėžis”.  
19.00 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų.N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Air America. N-14.  
0.45 Širšių lizdas. N-14.  
2.25 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.25 Kelionių vėjai. Rumunija.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Vera”. N-7. 
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Glorija”. N-14. 
0.00 Premjera. “Kino romanas”. 
N-14. 
1.50 “Glorija”. N-14. 
3.40 “Kino romanas”. N-14. 
5.05 Ginčas. N-7. 
6.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2016 metams

 

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20Eur.10 spalvotų ir šiltų „D”letters” 
šalikų.5 kuponai apsilankyti 2 asmenims baseine Bangenis.3 stiklo pa-

dėklai. 2 rinkiniai natūralaus rankų darbo muilo. 
Prizų steigėjai: A.Šimkaus firma - sodo ir daržo inventorius. „Biomaistas“ - sveikų ir natūralių kulinarinių 

maisto produktų gamybos įmonė. UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių 
bei aksesuarų įmonė. Anykščių plaukimo baseinas Bangenis su mini SPA. UAB „Pilnatvė“ - natūrali rankų 
darbo kosmetika ir muilas. Stiklininkė, keramikė Justė Kamarauskaitė.

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito 
užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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- Gerbiamas profesoriau,  
gal teko matyti, kaip įamžin-
tos būsimojo poeto ir vyskupo 
A.Baranausko dienoraščio fra-
zės. Anykštėnai autorės suma-
nymą dienoraščio ištraukas 
išpjaustyti metalo plokštėse ver-
tina skeptiškai: esą gal buvę ge-
riau išdrožti iš medžio ar iškalti 
ant akmens... 

Ką Jūs, Vilniaus Dailės aka-
demijos profesorius, tapyto-
jas, profesionalas, o drauge ir 
A.Baranauskui nesvetimas žmo-
gus - jo giminaitis, manote apie 
apie šį kūrinį? Ar tai buvo vykęs 
sprendimas tokiu būdu įpras-
minti A.Baranauko kūrybą?

- Man patiko paminklo idėja. 
Kažkada Kauno dramos teatre 
Egidijaus Stancikas vaidino jau-
ną Baranauską (rašytojos Vandos 
Juknaitės pjesė „Vainuto rašti-
ninkas“, pastatyta 1994 m. - red. 
pastaba), rašydamas jo dienoraštį. 

Profesorui stelos daro įspūdį Gražina ŠMIGElSkIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Naujieji Anykščių rajono savivaldybės vadovai nuolat kalba, 
kad senosios valdžios žiemą Anykščiuose pastatytos stelos su iš-
traukomis iš 18-mečio Antano Baranausko dienoraščio netinka 
Anykščių erdvėms: yra pernelyg modernios ir  nepaprastai bran-
gios. Dėl šių stelų, kurių autorė jauna kaunietė architektė Justina 
Padvarskaitė-Venclovienė, buvo pradėtas Anykščių rajono vy-
riausiosios architektės Daivos Gasiūnienės veiklos patikrinimas.

Nors sakoma, kad „valdovo balsas yra Dievo balsas“, „Anykš-
ta“ nuomonės apie tokį poeto A.Baranausko atminimo įamžini-
mą pasiteiravo profesionalo - Vilniaus dailės akademijos profeso-
riaus, tapytojo Arvydo Šaltenio. 

Iki tol nebuvau skaitęs A. Bara-
nausko dienoraščių, ir tai paska-
tino mane susirasti ir perskaityti 
jo susikurtas taisykles. Perskaitęs 
pagalvojau: „Dieve, kaip tai tin-
ka šiems laikams.“ Man patiko, 
kad Baranauskas kalba ne apie 10 
Dievo įsakymų, o rašo prisaky-
mus sau. Tai prisakymai, tinkami 
jaunam žmogui, kaip reikia elgtis, 
kaip gyventi. Man atrodo, kad kie-
kvienas, kas skaitys Baranausko 
dienoraštį, turėtų rasti jam artimas 
taisykles, paskatinančias taip pat 
padėkoti Dievui už valgį, už dieną, 
už naktį. Kita vertus, prisakymus 
sau rašė jaunas anykštėnas gal po 
kokios graužaties, gal po pasigėri-
mo, būdamas paprastu raštininku 
ir vargu ar galvodamas, kad bus 
kada vyskupas... A.Baranauskas 
atlieka  išpažintį sau, kuri artima ir 
šiuolaikiniam žmogui – jaunuoliui, 
menininkui, ir politikui taip pat. jis 
teigia, kad reikia gyventi doriau, 

tvarkingiau: atsikelk žvalus, eik 
dirbti, netinginiauk, negerk, nerū-
kyk... 

Man patiko paminklo idėja – jo 
horizontalumas. Nežinau, ar lengvai 
įskaitomas tekstas, tačiau pasirinkta 
medžiaga – surūdijęs metalas- vyku-
siai. Įsivaizduokime aštuoniolikme-
čio priesakus sidabriniame ar auksi-
niame fone. Kaip tai atrodytų? 

Pasaulyje surūdijęs metalas da-
bar dažnai naudojamas, nes toks 
metalas turi savo gražumą. Jeigu 
paminklas būtų iš medžio – jis ne-
būtų ilgaamžis, pajuoduotų,  paža-
liuotų, pūtų. Medis taip nepabrėžtų 
ilgaamžiškumo. O surūdijęs stelų 
metalas dera su ilgaamžiškumu, 
senove, tuo, kad dienoraštį rašė 
ne garsus ir didingas vyskupas, o 
jaunas žmogus, kuris gal net ne-
galvojo tada kuo bus. Parinkta 
medžiaga   pabrėžia laiko tėkmę, 
ilgą Anykščių istoriją. Šis poeto 
tekstas ir paminklo idėja man prie 
širdies. Ne todėl, kad aš tolimas 
A.Baranausko giminaitis, bet man 
patinka sumanymas Anykščiuo-
se parodyti jo dienoraštį. Matau 
šios idėjos prasmę. Gal kas sustos, 
perskaitys... Gal kažkoks jaunas 
žmogus susimąstys... Kur, jeigu ne 
Anykščiuose, statyti tokį pamin-
klą, tokius tekstus pateikti?

Blogiau atrodo pats paminklas 
A.Baranauskui. Man jis kur kas 
mažiau patinka, atvirai pasakius. 
Nors ir patį skulptorių Arūną Saka-
lauską seniai pažįstu, o paminklas 
(pastatytas Anykščiuose 1993 me-

tais, o 1994 m. įvertintas Lietuvos 
Nacionaline premija, - red. past.) 
Šiame paminkle mažiau Baranaus-
ko, kaip poeto, dvasios išreikšta. 
Jame Baranauskas labiau vyskupas 
ir su bendra Anykščių architektūra 
paminklas neturi tokios raiškos. 

A.Baranausko dienoraščio fra-
gmentai stelose man atrodo labiau   
pavykęs sumanymas– idėja pateik-
ta šiuolaikiškai ir originaliai. O 
žmonės ką... Vilniuje taip pat labai 
kritiškai buvo reaguojama į vamzdį 
prie Neries. Net meninė visuomenė 
dėl to buvo susiskaldžiusi. Niekada 
nereikia skubėti reaguoti, kol dar-

Profesorius Arvydas Šaltenis sako: „Man prie širdies metalo 
stelos...“. Profesoriui mažiau patinka pats paminklas Antanui 
Baranauskui, nes jis skirtas labiau vyskupui, nei poetui.

Keturiose plieninės konstrukcijos stelose iškaltos eilutės iš aš-
tuoniolikmečio A.Baranausko sudarytų elgesio taisyklių, kurių jis 
laikėsi Rumšiškėse, kai mokėsi raštininko specialybės. Dienoraš-
tyje 1852 metų sausio 2 dieną aštuoniolikmetis jaunuolis sudarė 
sau kasdieninio elgesio taisykles: „Taisyklės arba punktai 1853 
metų kasdieniniams užsiėmimams ir kitiems dalykams, kurių pri-
valau laikytis, kol būsiu mokykloje“.

Pirmajame plieniniame skyde, netoli bažnyčios, iškalti 
A.Baranausko dienoraščio žodžiai: „kadangi šiandien žvilg-
terėjau pats į save ir savo vidaus bei sielos būvį, tiek dvasinių, 
tiek pasaulietinių pareigų vykdymą palyginau su anuo metu, kai 
dar buvau tėvų namuose, matau, kad smarkiai klydau ir labai 
esu nutolęs nuo man nurodyto kelio. Ir todėl Viešpats Dievas 
primindamas įsako dažnai ir nekaltai kentėti. O pasaulietiškumo 
sugadintų mano proto ir širdies kitaip neįmanoma sugrąžinti į 
pirmykštį kelią, kaip tik įvedus griežtą tvarką ir viskam nubrėžus 
deramas ribas...“

Kitose stelose, šalia kurių yra tokio pat metalo suoliukai, 
iškaltos eilutės : „Negerti degtinės ir kitų stiprių gėrimų, nes jie, 
susilpnindami protą, jį atbukina ir žmogų padaro panašų į žvė-
rį, pagaliau sukelia įvairias ligas ir mirtį. Nerūkyti jokios rūšies 
tabako, nes tai vergia krūtinę, reikalauja išlaidų ir yra džiovos 
šaltinis. laikytis griežtos dietos, nes per sotus maistas apsunkina 
skrandį ir protą daro nepajėgų darbui. laikytis tylos – kalbėti tik 
tiek, kiek natūraliai reikia...“

 „laikytis tvarkos valgymo laiko ir vietos atžvilgiu. Niekados 
nevalgyti ne prie stalo. Ir nepradėti, ir nebaigti valgio, nepadė-
kojus Dievui už jo dovanas. kasdien tuo pačiu metu keltis. Atsi-
kėlus padėkoti Aukščiausiajam, kad išlaikė man gyvybę praėjusią 
naktį, nusiprausti, apsirengti ir žvaliai imtis rankų arba protinio 
darbo. Atliekamu nuo pareigų laiku skaityti naudingas knygas 
arba rašyti kiek galint saugantis dykinėjimo, kaip viso pikto šal-
tinio. Tuo pačiu metu gulti, pirma Viešpačiui Dievui padėkojus 
už išlaikymą gyvybės bei sveikatos praėjusią dieną ir taip pat 
paprašius globos nakties poilsio metu...“

„Su niekuo, net su kolega, nei su kuo kitu bet kokio luomo, 
nesivelti į vaidus, kantriai pakęsti kito nemalonų žodį, saugotis 
įžeidžiančių pokštų ir stengtis savo paslaugomis įgyti visų pagar-
bą. Apie nieką niekada blogai nekalbėti, o tai, ką turiu pasakyti, 
įsitikinti pirma tų žodžių nauda arba blogomis pasekmėmis nu-
tylėjus. labiausiai saugotis melo – laikantis pažado, neplėšiant 
kito šlovės, nes prarastas pasitikėjimas negrįžta, o kas jo neturi, 
nelaimingiausias pasaulyje...“

bas netampa savastimi. Čia pat teka 
upė, bažnyčia. Viskas jungiasi. O ar 
stelas reikėjo derinti prie paminklo? 
Gal, sakyčiau, statant paminklą rei-
kėjo jį labiau derinti prie aplinkos.

Nereikia karščiuotis ir katego-
riškai spręsti „taip“ ar „ne“. Kad 
įvertintum reikia laiko. Pažiūrėkit, 
koks gražus Vilniaus senamiestis... 
O jį kūrė ne vienas architektas, ne-
buvo jokių cenzūrų, vyr. architek-
tų, specialių leidimų... Architektai 
projektavo tik atskirus namus. O 
kaip gražiai per laiką visa tai su-
silydė į vieną dermę. Per laiką er-
dvės formuojasi. 

Konkursą įrengti paminklui laimėjo Kauno projektavimo, restauravimo ir statybos institutas. Atminimo 
ženklų įrengimas (su PVM) kainavo apie 100 000 Lt. Lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bendruomenių veiklai, šiam tikslui paskyrė Anykščių miesto vietos bendruomenės taryba, 
paremiant Anykščių rajono savivaldybei.      Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kompozicijos autorė – architektė Justina Padvarskaitė-Venclovienė.



  
2015 m. lapkričio 14 d.SITUACIJA

Nutrenkę žvėrį sunkvežimiai 
nuvažiuoja

Stirną ties Leliūnų kaimu užmu-
šęs sunkvežimio vairuotojas ne-
sustojęs nuvažiavo. Negyvą stirną 
pervažiavo ir dar labiau sumaitojo 
jos nepastebėjęs lengvojo auto-
mobilio vairuotojas. Tuomet buvo 
paskambinta bendruoju pagalbos 
telefonu 112 ir pranešta apie įvykį.  

Ši informacija turėjo pasiekti ir 
Debeikių medžiotojų būrelio me-
džiotojus, kurie turėjo tinkamai 
pašalinti stirnos liekanas. Tačiau 
stirnos gabalai tebuvo nutempti 
nuo kelio važiuojamosios dalies į 
pakelės krūmus, ir po kelių dienų  
dar šiurpino į autobusų stotelę ei-
nančius vaikus...

Kelių eismo taisyklėse teigiama, 
kad kelyje, viešose ar privačiose 
teritorijose atsitikęs įvykis, kurio 
metu buvo apgadinta transporto 
priemonė, buvo sužeistas ar nu-
gaišo gyvūnas, yra eismo įvykis, 
o apie jį reikia nedelsiant pranešti 
policijai, paskambinti bendruoju 
pagalbos telefonu 112. Kartais vai-
ruotojai šią pareigą primiršta. 

Tai paliudijo ir Anykščių mais-
to ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkas, medžiotojų klubo „Šilas“ 
valdybos narys Dainius Žiogelis. 

Keliuose žmonių ir žvėrių 
susidūrimai dvelkia mirtimi
Kelyje iš Anykščių į Svėdasus, įkalnėje ties Leliūnų kaimu, automobilio sumaitotos stirnos gabalai pakelėje kelias dienas kraupino 

link autobusų stotelės einančius vaikus. Tai paskatino “Anykštą” šia tema pasidomėti plačiau, pasiaiškinti, kaip išvengti susidūrimų 
su miško gyvūnais, ką daryti, jeigu užmušėte į kelią iššokusią stirną ar kitą žvėrį, apgadinote automobilį.

Rajone per metus po automobilių ratais žūva šimtai miško gyventojų, daugiausia stirnų.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Medžiotojas gyvena visai šalia 
magistralinio kelio Daugpilis - 
Kaunas, tad jam dažniausia ten-
ka pasirūpinti kelio atkarpoje ties 
Virintos upeliu ir Kurklių šilu po 
susidūrimų su automobiliais žuvu-
siais žvėrimis. 

Pasak D.Žiogelio, paskutinis 
įvykis buvo sekmadienį, Visų 
šventųjų dieną. „Lankiau artimųjų 
kapus, gal kokiom trim valandom 
buvau išvažiavęs iš namų. Grįžtu, 
o pakelėje - užmušta elnė, dar šilta, 
-  prisiminė prieš kelias dienas įvy-
kusį įvykį D.Žiogelis. – Šalimais 
mėtėsi žvėrį partrenkusio sunkve-
žimio buferio plastmasės gabalai. 
Mano nuomone, elnė buvo nu-
trenkta gal pieš porą valandų, o nei 
bendruoju pagalbos telefonu, nei 
policijai pranešta nebuvo. Prie ke-
lio gyvenantys medžiotojai kartais 
priversti tapti sanitarais. Kadangi 
esu būrelio, kurio plotuose buvo 
užmuštas žvėris, narys, man ir teko 
juo pasirūpinti“. 

D.Žiogelis vardijo, kad šiemet 5 
kilometrų kelio Daugpilis – Kaunas 
atkarpoje po automobilių ratais pa-
teko 2 stirnos, briedis ir jau minėta 
elnė. „Per metus šioje kelio atkar-
poje užmušti net 6  briedžiai, krau-
pią statistiką vardijo D.Žiogelis, 
beje, neskaičiuodamas po auto-

mobilių ratais papuolusių lapių, 
kiškių, barsukų ir kitų mažesnių 
žvėrelių. Lengvųjų automobilių 
susidūrimai su briedžiais dažnai 
baigiasi tragiškai, nes kelis šimtus 
kilogramų sveriantis aukštas žvė-
ris smūgio užmetamas ant maši-
nos kapoto ir skrieja į automobilio 
saloną arba per stogą. Pernai su 
briedžiu susidūręs lengvasis auto-
mobilis vertėsi kelis kartus ir buvo 
sudaužytas nepataisomai. Jam net 
vairas buvo nulaužtas.  Laimė, jog 
vairuotojas liko gyvas, nes važiavo 
vienas ir paskutinę akimirką spė-
jo nugriūti ant keleivio sėdynės“. 
Medžiotojas prisiminė ir sunkveži-
mio susidūrimą su briedžiu, kai po 
avarijos buvo sutrikdytas eismas 
abiem kelio pusėm, nutįso kilome-
trinės automobilių eilės. 

Pasak D.Žiogelio, po susidūrimo 
su automobiliais, nors Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai 
gydyti miško žvėris ir nepriklau-
so, žvėrių gydyti ir netenka. Jeigu 
jie nežūva iš karto, juos dažniau-
sia tenka pribaigti. „Kaip išgydyti 
briedį, netekusį visų kojų?“ -  re-
toriškai klausė medžiotojas. Beje, 
daug susidūrimų su briedžiais ša-
lyje baigėsi vairuotojų ir keleivių 
žūtim. 

D. Žiogelis sakė, kad rudenį 

elniai ir briedžiai migruoja tarp 
ganyklų, rujoja ir tampa ypač neat-
sargūs. Jis prieš keletą metų iš toli 
matė elnią, kuris nuleidęs galvą ėjo 
per kelią ir pateko po vilkiko ra-
tais. Beje, magistraliniame kelyje 
Daugpilis - Kaunas net nėra įspė-
jamųjų ženklų „Laukiniai žvėrys“. 
Pasirodo, tarptautiniame kelyje jie 
gali būti statomi, tik jeigu yra ati-
tvarai ar tvoros.

D. Žiogelis pabrėžė, kad sužeisti 
ar žuvę medžiojamieji gyvūnai ir 
jų dalys priklauso medžioklės plo-
tų naudotojams. Tad niekam neva-
lia jų savintis, o pasitaiko, kad žvė-
relį nutrenkęs vairuotojas įsimeta jį 
į bagažinę ir sprunka. Už tai gresia 
administracinė atsakomybė. 

Nubaustas vos vienas

Anykščių policijos komisaria-
to vyresnysis specialistas Petras 
Pumputis teigė, kad šiemet gauti 
35 pranešimai apie susidūrimus su 
žvėrimis. Automobilių susidūrimų 
su žvėrimis apskaita neišskiriama 
iš kitų įvykių, tad jis ne iš karto ga-
lėjo pasakyti, kiek vairuotojų yra 
nubausta už tai, kad kelyje suva-
žinėjo žvėrį. „Šiemet buvo vienas 
toks atvejis“, - pastebėjo P. Pum-
putis. Paklaustas, kokie skirtumai, 
jeigu vairuotojas susidūrė ir žvėrį 
užmušė ženklo „Laukiniai žvėrys“ 
zonoje ir ne joje, P.Pumputis atsakė: 
„Jei atkarpa pažymėta kelio ženklu, 
vairuotojas privalo į tai atsižvelgti 
ir įvertinti, kad žvėries išbėgimo 
į kelią tikimybė didesnė, kadangi 
toks kelio ženklas statomas vieto-
se, kur tokie atvejai dažni. Įvertinus 
vairuotojo veiksmus, jis gali būti 
baudžiamas administracine bauda. 
Žvėrys laksto visur. Tačiau dides-
nė tikimybė jų išvengti yra atvirose 
vietovėse, o miškingais ir krūmais 
apaugusiais keliais reikia važiuoti 
ypač atsargiai. Ypatingai dėmesingi 
vairuotojai turi būti tamsiuoju paros 
metu ir pasirinkti tokį greitį, kad iš-
vengtų susidūrimo“.  

Susidūrimuose sudaužytų au-
tomobilių savininkai gali tikėtis 
žalos atlyginimo tuo atveju, jei au-

tomobilis draustas „Kasko“ drau-
dimu. Draudimo bendrovės teigia 
per metus atlyginančios nuostolių 
už šimtus tūkstančių eurų.

Pavojai tyko tamsiu 
paros metu

Galima spėti, kad ne absoliučiai 
visi keliuose užmušti ar sužeisti 
žvėrys patenka ir į aplinkosau-
gininkų apskaitą. Pasak Utenos 
regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento Anykščių agentūros ve-
dėjo Arnoldo Kazakevičiaus, per 
pernykštį medžioklės sezoną (nuo 
2014 balandžio 15 d. iki 2015 m. 
balandžio 15 d.) Anykščių rajono 
keliuose užmušti 2 briedžiai, 1 
taurusis elnias ir 98 stirnos. „To-
kius duomenis pateikė medžiotojų 
būrelių vadovai“, - sakė agentūros 
vedėjas. Pasak jo, žvėrių keliuose 
vairuotojai turėtų labiausia saugo-
tis tamsiuoju paros metu. „Nuspėti 
žvėries veiksmų neįmanoma, ta-
čiau žmogaus veiksmai gali turėti 
įtakos, bus išvengta nelaimės ar 
ne“ , - sakė A.Kazakevičius, pa-
stebėdamas, kad apie suvažinėtus 
kiškius, lapes, barsukus ir kitus 
smulkius žvėris medžiotojai duo-
menų nepateikia.  

Gelbsti saugus greitis 
ir budrumas

Įspėjamieji ženklai „Laukiniai 
žvėrys“ statomi ne šiaip sau, tačiau 
daug vairuotojų į juos nekreipia 
dėmesio, važiuoja kaip važiavę. 
„Vėlų rudenį tik kokias šešias va-
landas būna šviesu, tad svarbu va-
žiuoti saugiu, o ne leistinu greičiu, 
ženklo „Laukiniai žvėrys“ zonoje 
sumažinti greitį ir būti ypač ati-
diems, atkreipti dėmesį į automo-
bilio šviesų tvarkingumą, -  šiuos 
du aspektus išskyrė individualios 
automobilių remonto įmonės savi-
ninkas Vytautas Gruzinkas, kuriam 
iš įvykio vietos po susidūrimo su 
žvėrimis teko vežti ne vieną sudau-
žytą automobilį. 

Trisdešimt dvejų metų vairuo-
tojo stažą turintis, beje, kasdien 
važinėjantis iš Anykščių į Kur-
klius ir atgal per Anykščių šilelį 
V.Gruzinskas  teigia nesuvažinėjęs 
nė vieno miško žvėries. „Praeitą 
žiemą man vairuojant į kelią išė-
jo septyni briedžiai, o šį pavasarį 
grožėjausi ant kelio prieš automo-
bilį išėjusia briede su mažu brie-
džiuku. Lapė ar kiškis, tikėtina, 
bus nublokštas į šalį arba paklius 
po automobilio dugnu, tuo tarpu 
susidūrimas su briedžiu, elniu ar 
stirna gali baigtis tragiškai, nes va-
žiuojant dideliu greičiu šie žvėrys 
įlekia į automobilio saloną arba 
verčiasi per stogą. Pastebėjau, kad 
žvėrys į kelią iššoka iš kelkraščio, 
tad pavojingose vietose visada 
stengiuosi važiuoti galimai arčiau 
kelio vidurio. Kartais žvėrį išduoda 
akys, kurios nuo šviesų atsispindi.
Beje, esu įsitikinęs, kad žvėrys per 
kelią bėga būriais ir, jei perbėgo 
vienas, reikia tikėtis, kad iš paskos 
bėgs dar keli. Tai ypač būdinga 
stirnoms ir šernams“.

Internete rašoma, kad apsisau-
goti nuo susidūrimo su žvėrimis 
padeda specialūs švilpukai, įtaisyti 
prie buferio ar kitoje atviroje vieto-
je. Pasiekus apie 50 kilometrų per 
valandą greitį, jie skleidžia žmogui 
negirdimą, tačiau žvėrių labai ne-
mėgiamą aukšto dažnio ultragarsą 
Tokius maždaug 300 – 400 metrų 
atstumu garsą skleidžiančius ir 
žvėris baidančius, keliolika eurų 
tekainuojančius prietaisus jau se-
niai naudoja Vokietijos, Skandina-
vijos ir kitų šalių vairuotojai. 

Po automobilių ratais žūna daug lapių, mangutų, ežių, tačiau mažų žvėrelių niekas net neskaičiuo-
ja, nes žalos automobiliams jie padaro mažai.  

Autoriaus nuotr.

Aplinkos apsaugos Anykš-
čių rajono agentūros vedėjas 
Arnoldas Kazakevičius sakė, 
kad per medžioklės sezoną 
rajono keliuose automobiliai 
užmušė per šimtą kanopinių 
žvėrių. 

Prie magistralinio kelio gy-
venančiam medžiotojui Dai-
niui Žiogeliui dažnai tenka 
matyti ir šalinti automobilių 
nutrenktus žvėris.

Trisdešimt dvejų metų vai-
ruotojo stažą turintis Vytautas 
Gruzinskas sako nesuvažinė-
jęs nė vieno žvėries. Jis ne kar-
tą su autovežiu po susidūrimų 
su žvėrimis vežė nepataisomai 
sudaužytus automobilius.

Anykščių policijos komisa-
riato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis sakė, kad 
už kelyje nutrenktą žvėrį 
šiemet nubaustas vienas vai-
ruotojas.
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VILNONĖS ANTKLODĖS
Lapkričio 18 d. (trečiadienį): 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 Leliūnuose, 

13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (miesto turguje), 14.30 Ažuožeriuose, 
14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose (turguje), 
15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (52 Eur), dvigules (58 Eur), vaikiškas (33 Eur) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotus) įvairių išmatavimų (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur),  
patalynės komplektus (26-29 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji higrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                     

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Atsiribojo nuo bet kokios 
giminystės

Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad 
kaime su sugyventine gyvenęs žu-
dikas Kražiuose Anapilin siuntė 
po vieną auką kasdien. O socialinė 
darbuotoja nužudyta norint paslėpti 
nusikaltimą. Nusikalsti įtariamąjį 57 
metų R. Bekintį paskatino besaikis 
gėrimas, kadangi alkoholį kasdien 
gėrė beveik metus. Sulaikytas pa-
reigūnų vyras teigė, kad nelabai su-
pranta, kas su juo vyksta, tad vargu 
ar būtų nustojęs žudyti, jeigu jo nu-
būtų sulaikę. Aukų galėjo būti žymiai 
daugiau. 

Svėdasų seniūnas Valentinas Ne-
niškis sakė, jog tokio žmogaus ne-
pamena. „Svėdasuose jis gyveno dar 
tarybiniais laikais, nepažinojau to-
kio“,- teigė V.Neniškis. Beje, seniū-
nui teko atsakinėti ir respublikinės 
žiniasklaidos žurnalistų klausimus, 
kurie ieško nusikaltėlio „šaknų“, ta-
čiau V.Neniškis niekuo padėti nega-
lėjo. 

Tiesa, Anykščių rajone gyvena 
netikras  R.Bekinčio brolis, kuris 
dirba vienoje iš Svėdasų įstaigų, bet 
jis griežtai atsiribojo nuo tokios gi-
minystės. „Nenoriu apie tai kalbėti, 
nebendraujam jau 40 metų, kartu 
neaugom, neturiu ką pasakyti“, - 
„Anykštai“ sakė vyriškis. Vis dėlto 
kai kurie „Anykštos“ komentatoriai 
suteikė papildomų žinių, nors ir la-
bai menkų, apie žudiką.  „Jis mokėsi 
Aulelių aštuonmetėje mokykloje, 

pažinojau jį, vagis buvo, vogdavo iš 
tuometinių rūkyklų lašinius, dešras... 
Kai jį pasodino už pirmą žmogžu-
dystę, artimieji sakė bijantys jo su-
grįžtančio“, - rašė „Žinanti“, „Nebu-
vo geras, nuo pat vaikystes.mokykloj 
mes jo bijodavom“,- rašė „Nebuvo“. 
Tačiau ir šitos žinios pakankamai 
skurdžios. Nors buvo pasklidę žinių, 
kad jis čia turėjo žmoną ir porą vaikų, 
ši informacija nepasitvirtino, taip pat 
buvo kalbama, jog kažkur Anykščių 
rajone R.Bekintis turėjo sugyventinę, 
bet vargu, ar į laisvę iš kalėjimo tik 
„atostogų“ išeidavęs R.Bekintis, ga-
lėjo sukurti kokį pastovesnį ryšį.      

Siautėjo Anykščių ir 
Utenos istorijose

Geriausiai R.Bekintį prisimena 
buvę pareigūnai: „Buvęs Anykščių 
rajono kriminalinės milicijos posky-
rio viršininkas Arvydas Paškevičius 
puikiai atsimena žmogžudį ir Aulelių 
žmogžudystę. “Žemaitienę jis nusi-
vedė į mišką ir spygliuota viela pri-
rišo prie medžio. Tada iškasė duobę 
ir trenkė aukai kastuvu per galvą” - 
pasakojo buvęs pareigūnas.

Viena pamiškėje gyvenusi sena 
moteris buvo paskelbta dingusia be 
žinios, o R.Bekintis sėdo į kalėjimą 
už vagystę. Tyrimas buvo pradė-
tas iš kalėjimo gavus operatyvinę 
informaciją apie tai, kad vagis yra 
dar ir žmogžudys. Realiausia, kad 
kalėjime R.Bekintis pasigyrė savo 
“žygdarbiu”... A.Paškevičiui pavyko 

prispausti R.Bekintį - šis prisipažino 
nužudęs Žemaitienę ir parodė vietą, 
kur užkastas jos kūnas“,- „Anykštai“ 
pasakojo buvęs milicijos viršininkas 
(„Kražių skerdikas – anykštėnas“ 
„Anykšta“, 2015-11- 07.)

R.Bekintis buvo išties gerai žino-
mas Anykščių rajono policijos pa-
reigūnams – čia jis įvykdė daugybę 
nusikaltimų. Savo, kaip nusikaltėlio 
karjerą, R.Bekintis Anykščių rajone 
pradėjo vos su-
laukęs 19 metų 
– pirmą kartą jį 
teismas nutei-
sė už ginkluotą 
apiplėšimą 3 
metų laisvės at-
ėmimo bausme. 
Į laisvę grįžęs 
vyras nuvarė 
svetimą automo-
bilį ir gavo 4 metų laisvės atėmimo 
bausmę. Vos tik paleistas į laisvę 
R. Bekintis siekdamas nuslėpti api-
plėšimą nužudė savo auką. Žudiką 
dar 1986 m. teisė Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas –jam buvo skirta 
12 metų laisvės atėmimo bausmė. 
Tačiau į laisvę žudikas išėjo anksčiau 
laiko ir  jau 1994 m. lapkritį jis buvo 
nuteistas už vagystę. Dar vienas 
nuosprendis dėl vagystės jam buvo 
priimtas 1995 m. balandį – teismas 
skyrė R.Bekinčiui kalėti puspenktų 
metų. Ši bausmė buvo subendrinta su 
anksčiau už nužudymą skirtu nuos-
prendžiu. R.Bekintis dar keletą kartų 
buvo teisiamas dėl vagysčių, įsibrau-
nant į svetimus namus ne tik Anykš-
čių, bet ir Utenos rajonuose. Iš patai-
sos namų į laisvę išėjęs R.Bekintis 
nebegrįžo persikėlė į Kelmę. Taigi, 
vyras kalėjime buvo praleidęs beveik 
pusę gyvenimo – apie 28 metus. 

Perspėjimų neišgirdo

Apie tai, kad šis žmogus gali im-
tis žudynių, policiją ne kartą buvo 
įspėjusi ir jo sugyventinė.   2014 m. 
jis išgirdo net kelis nuosprendžius, 
susijusiais su smurtu bei grasinimais 
nužudyti. „Kad R. Bekintis gali ryž-
tis baisiausiems nusikaltimams, pir-
moji baisius pavojaus signalus siuntė 
jo sugyventinė Petrė Kazlauskienė. 
Moteris dar paėjusių metų balandį 
policijai pranešė, kad nuo alkoholio 
apsvaigęs sugyventinis ją sumušė – 

Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis sakė, jog žmogžudystėmis 
įtariamo Rimanto Bekinčio neprisimena.

linas BITVINSkAS
linas.b@anyksta.lt

Svėdasų miestelyje prasidėjo 12 kartų teisto įtariamojo žmogžudystėmis Rimanto Bekinčio nusikaltėlio „karjera“.

Kražių skerdiko Svėdasuose 
niekas nenori prisiminti

Kražiuose nužudytos keturios moterys privertė nerimauti vyresnio amžiaus gyventojus, o valstybines institucijas imtis darbo. Įvai-
riais kampais analizuotas policijos sulaikyto 57 metų įtariamojo Rimanto Bekinčio elgesys, kuris teistas anksčiau jau 12 kartų, prisi-
minti jo padaryti nusikaltimai. Nors R.Bekintis jau seniai Anykščių krašte negyvena, tačiau nusikalstamą karjerą pradėjo čia – Svė-
dasų krašte. 

„Anykšta“ domėjosi, ar kas pamena šį žmogų, juolab kad buvo kalbama, jog Anykščiuose gyvena jo buvusi žmona ir vaikai, todėl 
neatmetama galimybė, kad jis čia lankydavosi. 

daužė per galvą, spardė į pilvą, ran-
kas bei smaugė. Jau tada R. Bekintis 
siuntė baisias užuominas – moteris 
nurodė, kad jos sugyventinis grasino 
ją „nužudyti, nupjauti liežuvį ir suka-
poti kirviu“. P. Kazlauskienė, gerai 
pažinojusi savo sugyventinį, policijai 
nurodė, kad neabejoja, jog R. Bekin-
čio grasinimai yra rimti ir jis gali bet 
kada ją nužudyti. „Sugyventinio vi-
sada bijojau, nes jis yra agresyvus ir 

grasinimus gali 
bet kada įvyk-
dyti“, – sakė P. 
Kazlauskienė. 
Kad grasino 
savo moteriai, su 
kuria kartu gy-
veno apie dvejus 
metus, neneigė ir 
pats R. Bekintis. 
Tačiau jis nela-

bai ką galėjo papasakoti – teisinosi, 
kad buvo labai girtas. „Jeigu būčiau 
blaivus, taip tikrai nebūčiau pasiel-
gęs, dėl to kaltas alkoholis“, – jau 
tada svaigalus kaltino R. Bekintis. 
Tąkart teismas smurtavusiam vyrui 
skyrė laisvės apribojimo bausmę 
vieneriems metams bei įpareigojo jį 
dalyvauti elgesį keičiančiose progra-
mose. Bet ar jis laikėsi šių nurody-
mų, niekam nerūpėjo – po metų jis 
dar kartą sumušė savo sugyventinę. 
Išsigandusi P. Kazlauskienė iškvietė 
policiją. Parą už grotų praleidęs vyras 
buvo išleistas į namus, o kai grįžo į 
Kražius, vėl puolė sugyventinę – esą 
supyko, kad ši kviečia pareigūnus. 
Tada moteris vėl buvo sumušta. „Jis 
grasino, kad nuims galvą, nukapos 
kojas ir rankas“, – policijai nurodė 
moteris. Rugpjūtį jis vėl smurtavo 
prieš savo sugyventinę, kuri, nors ir 

bijojo vyro grasinimų, bet jo taip ir 
nepaliko. Sugyventinę R. Bekintis 
buvo sumušęs rugpjūčio 11 d. – ap-
svaigęs nuo alkoholio moteriai du 
kartus kumščiu trenkė per veidą. 
Konfliktas įvyko, kai jiedu kieme 
gėrė alų. Dėl ko mušė sugyventinę, 
R. Bekintis negalėjo paaiškinti – dėl 
girtumo neatsiminė (jam buvo nusta-
tytas 2,65 prom. girtumas). Policijoje 
vyras aiškino, kad daugiau nevar-
tos smurto prieš P. Kazlauskienę ir 
ketina kreiptis pagalbos į medikus, 
nes nori visiškai nevartoti alkoholio. 
„Noriu su savo sugyventine toliau 
gyventi, jos atsiprašiau“, – sakė jis. 
Mylimajam atleisti nutarė ir P. Kaz-
lauskienė – teisme ji sakė, R. Bekin-
čiui reikia suteikti dar vieną galimy-
bę. Juk blaivus jis „yra geras žmogus 
ir darbininkas, padeda ūkyje“. „Jis 
smurtauja tik būdamas neblaivus“, 
– P. Kazlauskienė aiškino tikinti, kad 
jos sugyventinis pasikeis ir daugiau 
nebevartos alkoholio.“, - apie sugy-
ventinių gyvenimo peripetijas skelbė 
portalas „Delfi“.

Anykščiuose – tik 3 
lygtinai paleisti

Įvykiai Kražiuose visuomenėje 
atgaivino  diskusijas dėl keleto klau-
simų. Vieni politikai ėmė kelti klau-
simą dėl mirties bausmės grąžinimo, 
kiti – dėl priverstinio gydymo nuo al-
koholizmo, treti – dėl geresnio anks-
čiau laiko išėjusių kalinių priežiūros. 

Panevėžio apygardos probacijos 
tarnybos probacijos skyriaus Anykš-
čių rajono teritorijoje vyresnysis ins-
pektorius Dangiras Vanagas teigė, 
kad per 2015 m., t.y. iki 2015m. spa-
lio 1 d., į jų  probacijos skyriaus duo-
menų registrą Anykščių rajone buvo 
įtraukti  107 asmenys, iš jų 8 moterys, 
7 nepilnamečiai. Iš 107 registre esan-
čių asmenų  - tik 3 asmenys,  lygtinai 
paleisti iš pataisos įstaigų, o lyginant 
su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu lyg-
tinai paleistų iš pataisos įstaigų asme-
nų skaičius sumažėjo nuo 6 iki 3. 

Paklaustas, kokia tikimybė, kad šie 
asmenys gali nusikalsti, D.Vanagas 
atsakė: „Šiuo metu probacijos sky-
riaus duomenų Anykščių rajono re-
gistre yra 2 asmenys, lygtinai paleisti 
iš pataisos įstaigų. Jiems nustatyta 
žema pakartotinio nusikalstamumo 
elgesio rizika“. 

Pasak D.Vanago, pareigūnai vyk-
do dvi elgesį keičiančio pobūdžio 
programas: individualiam darbui su 
nuteistaisiais skirta motyvuojančių 
pokalbių programa „Elgesys-pokal-
bis-pasikeitimas“ ir grupiniam darbui 
- „Smurtinio elgesio korekcija baus-
mių vykdymo sistemoje“.  D.Vanago 
teigimu, Anykščių rajono teritorijoje 
dirba 2 pareigūnai, kurie šiuo metu 
prižiūri 60 asmenų.

(Nukelta į 14 p.)

...„Šiuo metu probacijos 
skyriaus duomenų Anykščių 
rajono registre yra 2 asme-
nys, lygtinai paleisti iš patai-
sos įstaigų. Jiems nustatyta 
žema pakartotinio nusikals-
tamumo elgesio rizika“...
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parduoda

SITUACIJA

įvairūs

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

siūlo darbą
Siuvimo įmonė UAB “Nevėžis” 

- siuvimo įrengimų derintojui (-ai) 
turinčiam(-iai) darbo patirties. 
Darbas viena pamaina. 

Tel. (8-45) 58-75-27.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes, griovius. 
Atliekame kitus kasimo dar-
bus. 

Tel.: (8-698) 46745.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Baldų gamyba

Baldų gamyba virtuvės, spintos, lo-
vos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Iškerta ir išveža mišką, surūšiuoja 
medieną. Parengia projektus miško 
kirtimui. Perka medieną.

Tel. (8-687) 59061.

Autoservisas “Automera”. Visų tipų 
turbinų remontas. Garantija. 

Tel. (8-686) 44447, Panevėžys.

Veža krovinius iki 10 tonų su kranu 
ir savivarčiu iki 5 tonų. Priima užsaky-
mus durpių briketams iš Šepetos.

Tel. (8-612) 93386.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Valo kaminus, mūrija ir skardina ka-
minų galvutes, keičia stogus, atlieka 
įvairius statybos darbus.

Tel.: (8-685) 10959, (8-671) 23906.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kokybiški nerūdijančio plieno kami-
nų įdėklai. Pristatomieji kaminai (dvi-
sieniai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna me-
dieną. Parduoda sausą kokybišką 
statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349.

Modernia įranga gamina medžio 
masyvo duris ir laiptus iš uosio, juo-
dalksnio, ąžuolo, pušies medienos. 
Gultai ir dailylentės pirčiai. 

Tel.: (8-389) 34324, 
(8-620) 32251, (8-655) 52871, 
www.ledausta.lt.

Kražių skerdiko Svėdasuose niekas nenori prisiminti

Anykščių policijos komisariato vadovas Rimantas Čepulis sako, 
kad blaivyklos pasiteisintų tik tada, jeigu su mėgstančiais išgerti 
būtų dirbama kompleksiškai.  

 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Griauna įvairius statinius. Smulkina 
statybines medžiagas, akmenis. 

Tel. (8-610) 23495.

(Atkelta iš 13 p.)
Mirties bausmės panaikinimas 

nusikaltimų statistikos nepakeitė
 Anykščių policijos komisariato 

vadovas Rimantas ČEPULIS sako, 
kad asocialių ir girtauti linkusių as-
menų priežiūra negali apsiriboti tik 
valstybinių institucijų kontrole, akty-
vi turėtų būti ir bendruomenė. 

- Įvykiai Kražiuose visuomenėje 
atgaivino diskusijas dėl bausmių 
sugriežtinimo. Kaip manote, ar tai 
buvo vienetinis įvykis, ar buvo gali-
mybių tokios tragedijos išvengti?

- Tokia baisi tragedija negali palikti 
abejingų nei piliečių, nei politikų ar 
pareigūnų ir turime padaryti viską, 
kad tokių tragedijų nebūtų ar būtų 
kuo mažiau. Šis įvykis sukėlė daug 
diskusijų, norisi tikėti, kad bus priim-
ta ir tam tikrų gerų sprendimų. Pagal 

statistiką panašūs įvykiai įvyksta re-
tai, todėl  pastebėti sunku. 

- Policijai priekaištaujama, kad 
ji pakankamai neprižiūrinti tokių 
girtauti linkusių žmonių?

- Girtavimą ir asocialų gyvenimo 
būdą lemia daug aplinkybių. Tai ne-
darbas, socialiniai įgūdžiai, lengvai 
prieinamas alkoholinių gėrimų įsigi-
jimas, „lengvi“ pinigai, t.y. gaunamos 
įvairios pašalpos, kurios kai kurių as-
menų vos ne visos išleidžiamos alko-
holiui. Policija nuolat domisi tokiais 
gyventojais, lanko tokius žmones ne 
tik patys, bet ir padeda savo funkcijas 
vykdyti vaiko teisės apsaugos, socia-
liniams darbuotojams, probacijos tar-
nybų pareigūnams. 

Policininkai nuvykę pagal pra-
nešimus, dažnai išgirsta: „Jis  jau 5 
dienas geria, nieko nedirba, išvežkite 

jį...“, o pareigūnams paaiškinus, kad 
vien tam nėra teisinių pagrindų, iš-
klausoma įvairių priekaištų. Policija 
negali veikti kaip panorėjus, darbas 
reglamentuotas, o asocialūs ir girtauti 
linkę žmonės taip pat turi savo teises, 
kurias saugo įstatymai. 

- Ar siūlomos represinės priemo-
nės yra išeitis? Sakykim, mirties 
bausmės grąžinimas, priverstinis 
gydymas?

- Lietuvoje mirties bausmės vykdy-
mas buvo sustabdytas 1996-aisiais, o 
1998-aisiais Seimas šią bausmę išvis 
panaikino, palikdamas griežčiausią 
sankciją - įkalinimą iki gyvos galvos. 
Mes - Europos Sąjungos šalis, kur 
mirties bausmė netaikoma. Siūlymai 
sugrąžinti mirties bausmę yra reakci-
ja į tikrai skaudų įvykį, bet nemanau, 
kad mirties bausmės atgaivinimas 
sumažintų nusikaltimų skaičių. Skai-
čiau, kad diskusiją šiuo klausimu ir 
specialistai teigė, kad įvertinę nusi-
kaltimų žiaurumą ir mastą tada, kai 
buvo taikoma mirties bausmė, ir po 
to, kai ji buvo panaikinta, pačių nu-
sikaltimų statistika iš esmės nepakito. 
Manau, jog didesnė bausmė, kad tas 
pilietis, padaręs sunkų nusikaltimą, 
nešiotų kaltę visą likusį gyvenimą. 

Priverstiniam gydymui įgyvendinti 
reikia priimti tam tikrus įstatymus, tai 
turi būti susiejama su tuo, kad toks 
žmogus, būdamas alkoholiku, kels 
grėsmę savo ir kitų sveikatai ar gy-
vybei.

Vien priverstinių priemonių vargu 
ar pakaks. Tai turėtų būti kompleksiš-
kos priemonės, vykdomos ne vienos 

institucijos. Turėtų būti ir  kontrolė, ir 
prevencija, ir priežasčių šalinimas. 

Sutinkame, kad jei grįžęs iš įkalini-
mo vietos asmuo tinkamai integruo-
tųsi į visuomenę, jis mažiau linktų į 
nusikaltimus. Tačiau mūsų visuome-
nė dažniausiai tokį žmogų atstumia, 
todėl įvyksta priešinga reakcija. 

- Galbūt vėl reiktų atgaivinti 
blaivyklas?

- Tiek policijos, tiek medicinos 
darbuotojai dažnai susiduria su girtais 
piliečiais. Padauginęs alkoholio yra 
toks pats ligonis kaip, pavyzdžiui, ap-
sinuodijęs nešviežiais grybais ir jam 
reikalinga medicininė pagalba, bet 
skirtingai nuo apsinuodijusio maistu, 
pergėręs ir apsinuodijęs alkoholiu, 
medicinos įstaigose  neretai  elgiasi 
agresyviai, terorizuoja gydytojus, 
trukdo darbui, piktina kitus aplinki-
nius, todėl vėl kviečiami policijos pa-
reigūnai. Policija turi teisę išblaivinti, 
tačiau tai ne mūsų pareiga. 

Tokiose situacijose reiktų atskirų 
patalpų, atskiro personalo ir todėl jau 
keli metai kalbama apie blaivyklų 
įkūrimą. Jau ne vienoje savivaldybėje 
buvo ieškoma tam sprendimų, nagri-
nėjami teisiniai pagrindai. Blaivyklos 
pasiteisintų, jeigu būtų sukurtos atski-
rai nuo medicinos ir policijos įstaigų, 
darbas būtų vykdomas kompleksiš-
kai. Neužtenka vien pilietį išblaivyti 
ir iš karto jį paleisti. Tikėtina, kad 
jo pirmosios mintys išėjus per duris 
bus kur vėl prisigerti. Su išsiblai-
viusiu piliečiu turi dirbti gydytojai, 
psichologai. Laikinai girtas asmuo 
būtų izoliuotas iš viešųjų vietų, o už 

jo medicininį aptarnavimą ir suteiktą 
pagalbą tektų jam pačiam susimokėti. 
Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse 
yra įkurtos blaivyklos ar išblaivinimo 
centrai, paslaugos yra kompleksiškos 
ir labai nepigios... 

Teko skaityti, kad Lenkijoje įkur-
toje blaivykloje „klientus“ aptarnauja 
kvalifikuotas 35 žmonių personalas, 
o nakvynė yra daugiau kaip 60 Eur. 
Blaivykloje dirba gydytojai ir psi-
chologai, jie blaivyklą paliekantiems 
lankytojams rengia pokalbius apie 
alkoholio žalą.

- Ar pakanka pajėgų policijai 
prižiūrėti grįžusius į laisvę? 

- Su nuteistais ir grįžusiais iš įka-
linimo įstaigų dirba ne tik probacijos 
darbuotojai, bet aktyviai domisi, ben-
drauja ir vykdo prevencinę veiklą po-
licijos darbuotojai.

Tokius asmenis policijos apylinkių 
inspektoriai lanko ir kontroliuoja vie-
ni bei jie padeda probacijos tarnybų 
pareigūnams. Aktyviai bendraujama 
su seniūnais, seniūnaičiais, sociali-
niais darbuotojais, stengiamasi žinoti 
kuo daugiau apie tokių asmenų gyve-
nimą, prevenciškai reaguoti. Mano-
me, kad šių asmenų integracija negali 
apsiriboti tik valstybinių institucijų 
kontrole, aktyvi turėtų būti ir ben-
druomenė, visuomeninės organiza-
cijos, taip pat bendruomenė turi būti 
aktyvi ir pastebėjusi netinkamą tokių 
asmenų elgesį. 

Policija prašytų apie asmenis, kurie 
kelia įtarimų arba yra agresyvūs, in-
formuoti apylinkės inspektorius arba 
pranešti pasitikėjimo telefonu.  
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parduoda

Nuoširdžius padėkos žodžius norime ištarti visiems vi-
siems, kurie prisidėjo gilia užuojauta palydint mūsų brangų 
žmogų Antaną ADAMONĮ.

Pagarbiai - žmona ir vaikai

Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: 8 610 21793ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

perka
Brangiai – įvairius automobi-

lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti su 
mišku.

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje 
(su žeme ir išsikirtimui, už suteiktą 
informaciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, 
(8-686) 82976.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemės, miškų sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, dalys, technika

UAB “BIFER” - automobilius 
su variklio, pavarų dėžes, va-
žiuoklės defektais.

Tel. (8-616) 02079.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskai-
to iškart, automobilį pasiima 
patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, at-
siskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus. 
Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

GAZ-53 ir ZIL-130 variklius. 
Tel. (8-686) 09293.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 
Eur/kg), bulius (1,40 Eur/kg). 
Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“ Kupiškyje žymiai 
didesnėmis kainomis superka: 

kviečius, miežius, kvietrugius, rugius, rapsą, žirnius bei pupas. 
Turint didesnius kiekius siūloma ir geresnė kaina. Atsiskaitoma per 5 dienas. 

Atvežus grūdus, užkrėstus kenkėjais, grūdai pagal atskirą susitarimą išvalomi.
Teirautis: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

Perkame įmonę, 
registruotą 

kaimo vietovėje. 
Tel.: (8-686) 23411.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kita

Mišką ir medieną. Dideliais kie-
kiais visas malkas, kaina 13 Eur/ 
1 kub. m. 

Tel. (8-609) 80524.

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties sklypą 
Anykščių r. Gerkonių k. Plotas 15 
ha, našumo balas 36. Kaina 52 
500 Eur. 

Tel. (8-659) 25585. 

Namą Gegužės g. su 11 arų namų 
valda. Yra ūkinis pastatas, tvenki-
nys, geras privažiavimas, 200 m 
iki upės, būtinas kapitalinis namo 
remontas. Kaina 13 800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Nebrangiai - du trečdalius gyve-
namojo namo ploto ir 4 arų žemės 
sklypą Kvarco gatvėje.

Tel. (8-613) 68354.

Automobiliai

TOYOTA AVENSIS 2007 m. (dy-
zelis, visi privalumai, naujos žiemi-
nės padangos), ką tik iš Vokietijos. 
Kaina 4650 Eur.

Tel.: (8-612) 09959, (8-600) 99157.

2005 m. VW PASSAT B5+ (1.9 
l, TDI, TA iki 2017 m. 11 mėn.). Iš 
Vokietijos. 

Tel. (8-699) 43030.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus. Turi sausuolio.

Tel. (8-645) 19855.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, 
durpių briketus nuo 90 Eur, pjuve-
nų briketus nuo 130 Eur. Sveria. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Gyvuliai

Ožiuką.
Tel. (8-608) 51754.

Ramią darbinę kumelę (650 Eur). 
Tel.: (8-656) 27033, 
(8-655) 01333.

10 metų ramią darbinę kumelę, 
stambinta žemaitukė. Galima keis-
ti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Kita

600 AB “Anykščių kvarcas” akci-
jų. Vienos akcijos kaina 5 Eur.

Tel. (8-613) 68354.

Maistines bulves - 0,20 Eur/kg, 
pašarines bulves - 0,07 Eur/kg. 
Atveža.

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Maistines bulves 15 ct/kg, grū-
dų mišinį 100 Eur/toną, avižas 
90 Eur/toną.

Tel. (8-678) 73465.

Skerdykla Molėtų rajone - svi-
lintą kiaulienos skerdieną ir su-
bproduktus. 

Tel.: (8-698) 02399, 
(8-383) 44105.

Lietuvišką kiaulių skerdieną 
puselėmis 40-70 kg, subproduk-
tus. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.
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rita, Vaišvydas, Gerdvilė.

oras
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IŠ artI

Amiliutė braižo naują
autobusų stotį

Kviečiu susipažinti su mano augintiniais Zbitka ir 
Vudžiu.

Vidmantė.

Rukis mėgsta praustis ir nusiprausęs pagulėti kriau-
klėje. Visada su mama išeina į lauko terasą įkvėpti tyro 
oro. Daug miega, bet, kai pabunda, žaidžia futbolą. 
Futbolo kamuoliu būna graikinis riešutas, pomidoras 
ar obuolys (neaišku iš kur ištrauktas). O šiaip dažniau-
siai sėdi ant palangės ir laukia, kada iš mokslų sugrįš 
tikrasis jo šeimininkas.                                       

Titas

Meškis ir Pūkis - geriausi, neišskiriami draugai. 
Meškis žino, kad jam į virtuvę negalima eiti, o Pūkui 
galima, jam neuždrausi, juk jis katinas, tad Pūkis, jei 
nuo virtuvės stalo nugvelbia skanėstą, tai skuba pas 
Meškį ir kartu pasidalindami suėda. O Meškis su Pū-
kiu niekuo nesidalina. 

Viktorija Vėtaitė

Turiu Degu pelę, kuri buvo viena. Po to kolega at-
nešė du mažus degu peliukus ir taip Degu pelė tapo 
globėja mažųjų peliukų.

Degu pelė rūpinasi dviem mažaisiais peliukais, kai 
yra pašalinių žmonių, o mažieji laksto ir lipa per narvo 
groteles, tada pelė Degu tampo juos už uodegų ir nori, 
kad būtu prie jos, nes ji taip gina savo globotinius. Ta-
čiau maitindamiesi kiekvienas rūpinasi savimi. Mėgsta 
uogas, avietes arba žemuoges, džiovintus dobilus. 

                                                    Dalė Bražionytė

Kadangi sulaukė didžiulio jūsų susidomėjimo, 
portalas anyksta.lt iki gruodžio 11 dienos pratęsia 
nuotraukų konkursą „Mano augintinis”. Prime-
name, kad gražiausios nuotraukos autoriui atiteks 
laikraščio „Anykšta“ 2016 metų prenumerata pus-
mečiui, o dar dviem konkurso laimėtojams dovano-
sime „Anykštos“ prenumeratą trims mėnesiams. 

Renkant nugalėtoją įtakos turės ir jūsų parašytas 
tekstas.                                                        - ANYKŠTA

Pratęsiame nuotraukų konkursą 
„Mano augintinis”

“Čia aš, katė Liza. Esu labai ypa-
tinga katė! Žaidžiu su kamuoliuku, 
maistą nuo stalo pasiimu letėnele. 
Kartais jaučiuosi esanti ne katė, o 
puma ir, gindama savo teritoriją, 
išveju iš savo kiemo net šunis, jau 
nekalbant apie svetimus katinus.

Esu tokia ypatinga, kad mano 
šeimininkas parašė apie mane 
knygą ,,Liza karalienė’’. Siūlau vi-
siems ją perskaityti! Jis mane taip 
myli, kad maitina vien žuvimi!”

 Šeimininkas Juozas Apčinikovas.

Serė yra Cor-
nish Rex veislės 
katė. Jai jau yra 11 
metų. Ji yra labai 
pikta su tais, kurie 
jos negerbia arba 
kurie jos neglos-
to. Su savais Serė 
yra labai mielas ir 
šiltas gyvūnas. Jei 
tik ji pamato mūsų 
kieme kitą katę, ji 
iš karto ją nuveja, 
ant jos šnypščia. 

Jei tik kas nors 
ją ne taip paglos-
to, tai ji atsigręžia, 
dreskia ir kanda 
tam žmogui. 

Urtė

“Štai mūsų trys kartos”.
Vaida.

Štai per visą
Stalo plotį
Deda lapą
Ji planuoti.

Daug punktyrų
Ir taškelių,
Dar - žinynai jai
Ant kelių.

Veda liniją per upę -
Stumia autobusų grupę
Iki pat kultūros centro -
Suskaičiuoja iki cento.

Štai čia aikštė kuo puikiausia
Ir keliauti patogiausia –
Atvažiavus išlipai
Ir kultūron panirai. 


