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„Rimpex” įsikūrė „Kremliuje“ Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Prekyba žemės ūkio produktais užsiimanti uždaroji akcinė bendrovė „Rimpex“ įsikūrė ir jau 
dirba naujose patalpose Liūdiškių gatvėje, name, kurį dar tarybiniais metais šmaikštaudami gyven-
tojai praminė „Kremliumi“. 

Šio namo pirmame aukšte įsikūrė UAB „Rimpex“ biuras. 

Sunkumai
Kiekvienam – savi sunkumai: 

kam deimantai per maži, kam 
„Feraris“ nemadingas. Buvęs 
Prancūzijos prezidentas Šarlis 
de Golis yra pasakęs: „Kaip 
įmanoma suvaldyti valstybę, 
kurioje 246 sūrio rūšys?“.

Sūris yra niekai, pasakyčiau 
taip – kaip įmanoma suvaldyti 
šalį, kurioje vieną narkomaną, 
kuris tesugeba tik į namus pa-
bėgti, gaudo 3000 policininkų? 
Įsivaizduokite kokio dydžio 
turėtų būti policijos pajėgos, 
norint išgaudyti visus nusikal-
tėlius...

Linas BITVINSKAS

Trečiadienį  buvęs Andrioniškio seniūnas, dabar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas užimantis Saulius 
Rasalas, iš savivaldybėje vykusios seniūnų sueigos išprašė „Anykštos“ žurnalistą Robertą Aleksiejūną.

.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

PARODA. Gruodžio 2 d. (trečia-
dienį) 16 val. Sakralinio meno centre 
(Vilniaus g. 11, Anykščiai) atidaro-
ma Elvyros Katalinos Kriaučiūnai-
tės paroda „Monologai“. Dalyvauja 
autorė, dailėtyrininkė Regina Urbo-
nienė ir smuikininkė Monika Urbo-
naitė. Renginys nemokamas.

Mokesčiai. Utenos apskrities 
valstybinė mokesčių inspekcija in-
formuoja, kad už žemę Anykščių 
rajono savivaldybės gyventojai ir 
įmonės jau sumokėjo  216 000 eurų. 
Iš viso iki lapkričio 25-osios Anykš-
čių rajone šį mokestį yra sumokėję 
84 proc. gyventojų bei įmonių.

Kalėdos. Mero patarėjas Kęstu-
tis Indriūnas kol kas negali atsaky-
ti, kaip kalėdiniam laikotarpiui bus 
puošiami Anykščiai. „Anykštos“ 
žiniomis, anksčiau miesto puošimo 
reikalais prieš didžiąsias metų šven-
tes rūpindavosi savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
specialistai, tačiau pasikeitus rajono 
valdžiai, šiuos reikalus kuruoti ėmė-
si pats architekto išsilavinimą turin-
tis mero patarėjas K.Indriūnas.

Akcija. Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrius kviečia dalyvau-
ti akcijoje „Kalėdų šiluma iš Jūsų 
rankų“ ir aukoti bei Kalėdines do-
vanėles nešti į Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrių adresu V.Kudirkos 
g. 14 darbo dienomis iki 16 val. 
Dovanomis bus pradžiuginti vieniši 
senoliai.

Padėjo. Iš Kurklių miestelio 
parko, mėgstamos kurkliečių pasi-
vaikščiojimo vietos,  tvenkinio buvo 
ištrauktas į jį prieš keletą savaičių 
įgriuvęs šimtametis gluosnis. Be 
atlygio jį iš tvenkinio išvilko UAB 
„Kurklių karjeras“ traktorius. 

Vargai. Anykščiuose plėšikai 
brovėsi į Šaltupio gatvėje veikiančią 
kavinę „Kadagynė“. Savininkas Jo-
nas Šiaučiulis „Anykštai“ sakė, kad 
išvengti didesnių nuostolių pavyko 
tik dėl to, kad gyvena šalia, todėl 
išgirdo suveikusią signalizaciją. Plė-
šikai į šią viešojo maitinimo įstaigą 
laužėsi jau aštuntąjį kartą.

Sukaktis. Burbiškio grupinio gy-
venimo namų filialas penktadienį 
minėjo vienerių metų sukaktį.

Rajono valdantieji teisinosi dėl 
Sauliaus Rasalo akibrokštų

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Rasalas (dešinėje) neigė, kad se-
niūnų sueigoje buvo geriamas alkoholis, žadėjo papūsti į alkotesterį, tačiau to nepadarė.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radze-
vičius įžvelgė, kad ribojimai 
žurnalistams savivaldybėje 
buvo laužti iš 
piršto.

Ugniai liepta 
degti ilgiau 

Darbo turėtų netekti 8 vyrai, 
po 4 asmenis iš abiejų minėtų 
komandų.

Šiluma atpigs. 
Kada nors...

Per Tarybos posėdį meras 
Kęstutis Tubis pranešė, kad 
anykštėnams šiluma pigs 19 
procentų.

Politiko vizitinė kortelė pasikeitė po 
trisdešimtojo gimtadienio

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ projektų vadovas Alvy-
das Gervinskas: „Kortom lo-
šiu, į kazino neinu, bet ant kal-
nų slidžių pirmą kartą 48-erių 
atsistojau”. 

Kavarskiečiams 
reikia medinės 
pilies
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spektras

Temidės svarstyklės
Melavo. 2015-11-12 40-metis 

vyriškis, gyvenantis Anykščiuose, 
J. Biliūno gatvėje, įspėtas dėl me-
lagingo įskundimo. Jis melagingai 
įskundė policijai asmenį, pavogusį 
jam priklausantį automobilį, iš tiesų 
automobilis pavogtas nebuvo.

Vagystės. 2015-11-03 Anykš-
čiuose, J. Biliūno gatvėje, iš 61-erių 

moters rankinės buvo pavogta pinigi-
nė. Nuostolis – 324 eurai. 2015-11-12 
Anykščių K. Ladigos gatvėje iš ran-
kinės buvo pavogta odinė piniginė su 
pinigais. Nuostolis ¬ 92 eurai. 

Nesirūpina. 2015-11-18 Anykščių 
rajono policijos komisariate gautas 
Vaikų išlaikymo fondo administracijos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos pranešimas, kad 35-erių vy-

ras, gyvenantis Panevėžio rajone, nuo 
2012 metų lapkričio mėnesio nemoka 
teismo sprendimu priteisto išlaikymo 
savo trims mažamečiams vaikams.

Pagrobimas. 2015-11-25 vyriškis, 
atėjęs į parduotuvę, esančią Anykš-
čiuose, Valaukio gatvėje, atvirai pagro-
bė 4 plastikinius butelius 1 litro talpos 
alaus. Nuostolis - 3,68 eurai.

Mirtis. 2015-11-25 Anykščių ra-

jono policijos komisariate pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 53-ejų vy-
riškio, rasto namo kieme Troškūnų 
seniūnijoje, mirties priežasties nu-
statymo. 

Apiplėšimas. 2015-11-25, apie 
5 valandą,  Anykščiuose, Dariaus ir 
Girėno gatvėje, 18-metį sumušė du 
jaunuoliai ir iš piniginės pagrobė 35 
eurus.

Priėmė. Vis daugiau pasaulio 
valstybių praneša atsisakančios 
pabėgėlių, o Lietuvos Seimas ke-
tvirtadienį priėmė įstatymus, pagal 
kuriuos numatoma pabėgėlių per-
kėlimo į Lietuvą tvarka. O tvarka 
į tvarką nepanaši, labiau į chaosą. 
Visų pirma nuo šiol pabėgėlių atsa-
komybė krenta ant Vyriausybės, o ne 
ant Seimo pečių. Įtartinos pataisos 
priimtos, nors jose nebeliko normų 
dėl priimamų pabėgėlių socialinių 
garantijų, išmokų dydžio, integraci-
jos. Matyt, šie klausimai politikams 
pasirodė per daug sudėtingi, tai jais 
pasirūpins, kai reikalas prispirs. 

Neprieštarauja. Konstitucinis 
Teismas, atsakydamas į parlamenta-
rų grupės užklausą, vakar išaiškino: 
tik vienos valstybinės pensijos gavi-
mas daugiavaikėms motinoms, net 
jei joms priklauso ir daugiau pensijų, 
neprieštarauja Konstitucijai. Tas pats 
teismas dėl teisėjų yra išaiškinęs, 
kad jie gali gauti ir daugiau pensijų. 
Ir jokiu būdu nesumažintų. 

Nugriovė. Šiaulių miesto savi-
valdybė “atkūrė tvarką” - nugriovė 
dizainerio Viliaus Purono skardinę 
skulptūrą “Penktasis kėlinys”, be-
veik 5 metus stovėjusią prie are-
nos. V. Purono akcentai - iš arenos 
prieigų pašalintas “Penktasis kėli-
nys”, Talkšos pakrantėje dar stovinti 
“Lapė” - statyti autoriaus iniciatyva, 
su buvusių merų palaiminimu. Savi-
valdybės teigimu, dabar V. Puronas 
turįs oficialiai raštu pasiūlyti “Lapę” 
kaip dovaną, ją įvertinti, miesto ta-
ryba tuomet priimsianti sprendimą. 
Tačiau pasak paties dizainerio, tai - 
“kabinetinis futbolas”. “Aš ne valdi-
ninkams dirbu ir ne politikų kaden-
cijoms, o miestui. Pavargau nešioti 
jiems raštus”, - sakė V. Puronas. 

Eglės. Jau šią savaitę Lietuvos 
miestų aikštėse įsižiebs Kalėdų 
eglės. Jas puošdami, dauguma mies-
tų per galvą nesiverčia, tik kaunie-
čiai kaip ir kasmet ketina išsiskirti 
- jų žaliaskarė bus išmani. Vilnius 
irgi mėgina nustebinti - eglė Ktedros 
aikštėje Kalėdas pasitinka papuošta 
suapvalintų langų motyvais. 

Atima. Tęsiasi Norvegijoje gy-
venančių lietuvių problemos su šios 
šalies vaiko teisių sergėtojais - per 
pastarąjį mėnesį iš dar trijų šeimų 
vaiko teisių apsaugos tarnyba “Bar-
nevernet” paėmė vaikus. Lietuvos 
vadžios institucijos teigia norvegų 
sprendimų paveikti negalinčios. 
Norvegijoje dirbanti advokatė San-
dra Latotinaitė “Vakaro žinioms” pa-
tvirtino, kad pastaruoju metu iš lie-
tuvių šeimų buvo paimti trys vaikai 
- 12 bei 6 metų ir 3 mėnesių. Dviem 
atvejais vaikai paimti įtariant, kad 
šeimoje prieš juos smurtaujama, vie-
nas vaikas paimtas dėl vieno iš tėvų 
sveikatos problemų. 

Įtikinėja. Jungtinės Karalystės 
premjeras Deividas Kameronas sakė 
norįs, kad šalis Sirijoje vykdytų oro 
atakas prieš “Islamo valstybę” (IS), 
tačiau jis vis dar turi įtikinti daug 
prieš tokius veiksmus nusistačiusių 
įstatymų leidėjų, skelbia “Reuters”. 
BBC radijui D.Kameronas teigė vi-
sada manęs, kad šalis turi prisidėti 
prie antskrydžių prieš IS kovotojus. 
Tačiau, pasak jo, tuo reikia įtikinti 
dar daug žmonių. Anot D. Kamero-
no, balsavimas parlamente vyks tik 
įsitikinus, kad bus patvirtintas veiks-
mų planas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

A.Sysas prisiminė tarybinį posa-
kį – „kalbam apie partiją, galvojam 
apie Leniną“ ir juo iliustravo soci-
alinio modelio sąsajas su Darbo 
kodeksu. Pasak politiko, kai kalba-
ma apie socialinį modelį, tuo pačiu 
kalbama ir apie Darbo kodekso 
pakeitimą. 

A.Sysas dėstė, jog kol kas yra 
sutarta, kad pensinis amžius toliau 
nuo 65-erių metų nebus ilginamas. 
2026 metais ir vyrai, ir moterys į 
pensiją išeis 65-erių. Dabar poli-
tikai sutaria, kad ši riba nebus to-
liau stumiama, tačiau pats Seimo 
vicepirmininkas pripažino, kad 
nėra garantijų, kokius sprendimus 
priims kitų kadencijų parlamentas. 
Tiesa, privalomasis darbo stažas 
turėtų būti ilginamas nuo 30 iki 35 
metų. „10 tūkstančių įmonių vado-
vai gauna mažesnius nei minima-
lius atlyginimus“, – pavyzdį apie 
valstybės mokestinės sistemos ne-
tvarką pateikė A.Sysas.   

Politikas aiškino, kad derantis 
dėl Darbo kodekso pakeitimų skir-
tingos interesų grupės ir skirtingos 

Inkubatoriuje kalbėta apie socialinį modelį
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį Anykščių menų inkubatoriuje Seimo vicepirminin-
kas Algirdas Sysas anykštėnams pristatė galimus Darbo kodekso 
pakeitimus. Kartu su juo viešėjo ir Vyriausybės vadovo Algirdo 
Butkevičiaus patarėja Auksė Kontrimienė, kuri mūsų apygardo-
je bus socdemų kandidatė per 2016 metų Seimo rinkimus. 

Su anykštėnais bendravo socialdemokratai Seimo vicepirminin-
kas Algirdas Sysas bei Vyriausybės vadovo patarėja Auksė Kon-
trimienė. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

partijos siūlo savo variantus ir su-
derinti visų suinteresuotų pusių po-
zicijas yra sudėtinga. Kita vertus, 
pasak A.Syso, reikia prognozuo-
ti, kaip teoriniai dalykai atsilieps 
praktikoje.  „Konservatoriai liepia 
grąžinti pensijas, kurias jie atėmė, 
bet mes juk negalime peržengti 
savo galimybių ribos“, – iliustraci-
ją pateikė socialdemokratas.  

„Negalima perlenkti lazdos li-
beralizuojant Darbo kodeksą. Dar-
buotojai visada bus silpnoji gran-
dis, o lietuviai – pati mobiliausia 
Europos Sąjungos grupė. Galime 
turėti trečiąją emigracijos bangą“, 
– apie galimas Darbo kodekso 
pataisas kalbėjo A.Sysas. Jo tei-
gimu, prie Darbo kodekso pataisų 
teks ilgokai intensyviai dirbti, nes 
„priimti labai lengva, o pataisyti 
sunku.“

Anykščių meras Kęstutis Tu-
bis po A.Syso kalbos sakė, jog 
kai tiek daug yra dalyvių kuriant 
naują socialinį modelį, „kad tik 
neišeitų „zapo“ ir „Mersedeso“ 
hibridas“.  „Škoda?“ – šyptelėjo 

A.Kontrimienė.
 Beje, po A.Syso kalbėjusi prem-

jero patarėja kolegą pagyrė aforiz-
mu: „Po Algirdo pasisakymo kaip 
po sočių pietų – liko tuščias stalas 
ir nebėr ką pasakyti.“ Ji atskleidė, 
kad naujo socialinio modelio kūrė-
jams - mokslininkams sumokėta 5 
milijonai, bet procesas užsitęsė.

A.Sysas tvirtino, kad sunku 
prognozuoti, kuo baigsis tas soci-
alinio modelio kūrybos procesas. 
„Politika yra toks menas – susi-

tart. Dėl kai kurių dalykų su li-
beralais niekada nesutinku, bet jų 
nuomonę reikia gerbti./.../Sociali-
nį modelį mes tikrai priimsim, bet 
turinio prasme... Galim susitart, 
bet iššoks koks Pilypas iš kanapių 
ir visus įtikins.“ – sakė Seimo vi-
cepirmininkas.

Paklausyti svečių iš Vilniaus 
atėjo keletas Anykščių įmonių va-
dovų, keli vietos socialdemokratai, 
na, ir vienas kitas paprastas mirtin-
gasis. 

Delegacija Anykščių rajono savi-
valdybėje susitiko su rajono bei švie-
timo įstaigų vadovais.

Ministras rajono vadovus ragino 
optimizuoti bibliotekų tinklą

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį  ture po Anykščius dalyvavo Kultūros ministras Šarūnas Birutis, Švietimo ir mokslo 
viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartke-
vičius, Seimo narys Kęstutis Daukšys. Svečius po rajoną lydėjo Seimo narys Ričardas Sargūnas.

Kultūros ministras Š.Birutis su-
sitikime norėjo kalbėti tiek daug, 
kad R.Sargūnui teko jį stabdyti, 

tačiau šis jo neklausė.Ministras pa-
stebėjo, kad „Anykščiai Lietuvos 
žemėlapyje atrodo labai gerai“, ak-

centavo, kad „dėmesys konkrečiai 
sričiai matomas per finansus“ bei 
Anykščiams piešė šviesią ateitį. 
Anot ministro, Vorutos pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio projek-
tas „gali būti finansuotas konkurso 
tvarka“.

Aplankęs Okuličiūtės dvarelį, mi-
nistras Š.Birutis niekaip negalėjo pri-
siminti jo pavadinimo.

„Kaip vadinasi tas namas?“, - su-
sitikime klausė ministras. Jam buvo 
priminta bei juokais paaiškinta, kad 
toks namo „kodinis pavadinimas“.

Iš Kultūros ministro rajono vado-
vai susilaukė ir raginimų optimizuoti 
savivaldybės bibliotekų tinklą. Tiesa, 
optimizuoti, aiškino Š.Birutis, tai ne-
reiškia, kad jas uždaryti. Esą keista, 
kai miestelyje veikia ir viešosios bi-
bliotekos skyrius, ir mokyklos bibli-
oteka, todėl reikia ieškoti kelių, kaip 
jas būtų galima sujungti.

Ture buvo numatyta keletas su-
sitikimų su savivaldybei pavaldžių 
įstaigų vadovais bei darbuotojais, 
SODROS ir darbo biržos atstovais. 
Įprastai tokių susitikimų su aukštais 
šalies pareigūnais rajone padažnėja 
prieš artėjančius rinkimus.

Svečiams iš sostinės susutikime rajono meras Kęstutis Tubis priminė, kad jau devynerius metus dėl 
lėšų stygiaus tęsiasi Anykščių kultūros renovacija.                 Autoriaus nuotr.

Šis pasigyrimas, regis, supykdė 
socialdemokratą, buvusį rajono 
vicemerą Donatą Krikštaponį.  
„Nuopelnas ne jūsų, o mūsų. Ger-
biamas mere, tu dalyvavai tik kuro 
pirkime“, - rėžė D.Krikštaponis, 
kuris buvo biokatilinės statybų 
Anykščiuose iniciatorius. K.Tubis 
atsikirto, kad kai jis atėjo į valdžią, 
dar nebuvo nei statybų leidimo, 
nei techninės dokumentacijos. Ta-

Šiluma atpigs. Kada nors...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Meras, liberalas  Kęstutis Tubis ir buvęs vicemeras socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis per rajono Tarybos posėdį nepasi-
dalino nuopelnų, kurio iš judviejų dėka anykštėnams pigs šiluma. 
O linksmiausia, jog gruodžio mėnesį anykštėnai už kilovatvalan-
dę šiluminės energijos mokės daugiau nei lapkričio mėnesį... 

čiau paskui meras pripažino, jog ir 
D.Krikštaponis prisidėjo prie bio-
katilinės įrengimo ir taip jį aprami-
no... Rajono Tarybai buvo pateikti 
UAB „Anykščių šiluma“ skaičia-
vimai, kuriuos tvirtins Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės ko-
misija (VKEKK). VKEKK spren-
dimą priima per penkis mėnesius 
nuo kainos pateikimo, o kartais 
procesas trunka net ir ilgiau. Tad 
realu, jog iš 19 procentų mažėjan-
čios šilumos debesio rezultatas gali 
būti tik kitam šildymo sezonui. 

rydu Savicku prieš rinkimus per 
televiziją kalbėjome, kad šiluma 
atpigs 20 procentų, kiti kandidatai 
į merus netikėjo”, - dėstė K.Tubis. 

Per Tarybos posėdį meras 
K.Tubis pranešė, kad anykštėnams 
šiluma pigs 19 procentų, o kitais 
metais dar labiau.. „Kai su Alf-
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar reikėtų 
priverstinai 
gydyti nuo 
alkoholizmo?

Apie 1990 metus Anykščių ra-
jone į privatų verslą nėręs buvęs 
vienos stambios rajono statybi-
nės organizacijos vyr. inžinierius 
Rimas Jasiūnas buvo pirmosios 
Anykščiuose privataus kapitalo 
uždarosios akcinės bendrovės „Ad 
libitum“ savininkas ir direktorius, 
vėliau užsiėmė automobilių preky-
ba ir remontu. Nuo 2000-ųjų dau-
giau kaip dešimtmetį R.Jasiūnas 
buvo vienos iš didžiausių ir sė-
kmingiausiai dirbusios Anykš-
čių rajone „Jarimpekso“ įmonės 
akcininku ir direktorium, kol ši 
2012–ųjų pradžioje bankrutavo. 
Keletą metų prieš tai didmenine 
pašarų gamyba besiverčiantis „Ja-
rimpeksas“ buvo pripažintas spar-
čiausiai regione augančia įmone ir 
apdovanotas prestižine „Verslo ži-
nių“ „Gazele“. Tuomet bendrovės 
pardavimų apimtys siekė 50 mln. 
litų, o metinis pelnas viršydavo 
milijoną litų. 

Tačiau dėl prieš krizę R.Jasiūno 
įsteigtos „Jarimpekso investicijos“ 
nekilnojamam turtui pirkti paimtų 
ir „Jarimpekso“ laiduotų paskolų, 
kitų įmonių bankroto, 2012-ųjų 
kovą bankroto byla buvo iškelta 
ir „Jarimpeksui“. Tačiau ilgametę 
patirtį turintis verslininkas ir tuo-
met rankų nenuleido: „Bankruta-
vo 90 proc. nekilnojamuoju turtu 
besivertusių Lietuvos įmonių... 
Dievulis mus nubaudė už akty-
vumą“, - tuomet „Anykštai“ sakė 
R.Jasiūnas (Vidmantas ŠMIGELS-

„Rimpex” įsikūrė „Kremliuje“

KAS „Bankrutuoja „Jarimpeksas“, 
„Anykšta“, 2012-04-05) ir nenei-
gė, kad kurs naują įmonę ir iš pre-
kybos pašarais nesitrauks. 

Tą naują įmonę, kuri, galima 
sakyti, tęsia „Jarimpekso“ veiklą,  
R.Jasiūnas pavadino „Rimpex“, ši 
įmonė vėl „įsipiešia“ tarp sėkmin-
gų ir augančių didžiausių rajono 
įmonių. Paklaustas apie įmonės 
apyvartą, R.Jasiūnas konkrečių 
sumų neįvardijo, pasiūlė pasižiū-
rėti internete. Jame  šaltiniai nu-
rodo, kad 2012 –2013 m. įmonės 
apyvarta buvo tarp 2–3 milijonų 
eurų, o 2014 m. - jau tarp 3–5 mln. 
eurų. „Verčiamės žemės ūkio pro-
duktų gamyba, - sakė R.Jasiūnas. 
– Randam kur nupirkt, turim kam 
parduot“. 

Liūdiškių gatvėje bendrovė pir-

ko 4 kambarių apie 100 kv. m butą 
ir jame įkūrė ofisą. Prie namo įren-
gė automobilių parkavimo aikštelę 
su šlagbaumu. „Rimpex“ dirba 4 
žmonės. 

Kol kas prie buvusio „Jarimpek-
so“ dar kabo „Rimpex“ pavadini-
mas, pastate patalpas nuomojasi 
draudimo bendrovė „BTA drau-
dimas“. Pastato ilgokai nepavyko 
parduoti, internetiniuose skelbi-
muose pastato kaina buvo nurodo-
ma 125 tūkst. eurų. 

Šiomis dienomis „Anykštai“ 
pavyko sužinoti, kad pastatas jau 
turi naujus šeimininkus. Jį nupir-
ko skaitmenine ir plačiaformate 
spauda bei fotografijos verslu už-
siimanti kaimyniniame Kupiškyje 
registruota įmonė „Skaitmeninė 
vizija“.  

Šiame pastate, prieš tai buvusioje Šaltupio“ alinėje, klestėjo 
„Jarimpeksas“, o dabar kursis „Skaitmeninė vizija“.  

Prie pastato Šaltupio gatvėje vis dar galima įžiūrėti „Jerimpek-
so“ bendrovės ženklą.

Autoriaus nuotr.

Versle Rimas Jasiūnas jau 
ketvirtis amžiaus.

Raisa NABAŽIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Žinoma, kad reikėtų. Ypač 
tuos, kurie dėl to kenkia sau, 
šeimoms ir aplinkiniams. Tačiau 
svarbiausia, kad pats žmogus to 
norėtų. Pažįstu daug tokių, kurie 
kasdien geria, tačiau alkoholikais 
savęs nepripažįsta. Manau, kad 
alkoholizmas yra liga, kurią rei-
kia gydyti. 

Julė VAŠKŪNIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Reikėtų alkoholikus gydyti 
priverstinai, kaip kadaise ir buvo. 
Ypač tuos, nuo kurių kenčia šei-
mos, vaikai. Baisiausia, kad geria 
ir motinos. Net nesitiki, kad taip 
gali būti.

Algimantas DAČIULIS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Kiek prisimenu, tai buvęs pri-
verstinis gydymas efekto nedavė. 
Buvo visokių priemonių. Svarbu, 
į kokią aplinką žmogus pakliūva 
po gydymo. Visiškai nedegrada-
vęs asmuo pats susipras, kad jam 
reikia gydytis, o jei pats nenorės, 
niekas jam nepadės. 

Nors Skiemonyse ir Traupyje dirbs 
tik po vieną gaisrininką, gesinti gais-
rų turi važiuoti du asmenys: etatinis 
darbuotojas ir savanoris. Planuojama 
savanoriui už darbo valandą gesinant 
gaisrą mokėti 7 eurus, tiesa, pasak 
Anykščių rajono ugniagesių tarnybos 
vadovo Rimanto Bilinsko, finansavi-
mas savanoriams kol kas nėra numa-
tytas.  

Pereinant prie savanorystės, pa-
ilgintas laikas, per kurį ugniagesiai 
privalo nuvykti į gaisrą – nuo 15 iki 
18 minučių. Kitaip tariant, taupant 
biudžeto lėšas ugniai rekomenduoja-
ma degti lėčiau...

Rajono Tarybai pristatydamas 

Ugniai liepta degti ilgiau 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos nuostatus. Po šių nuostatų tvirtinimu slypi iš centrinės 
valdžios nuleistas ugniagesių etatų mažinimas. Todėl po Naujų-
jų metų Skiemonių ir Traupio ugniagesių komandose vienu metu 
budės tik po vieną gaisrininką. Darbo turėtų netekti 8 vyrai, po 4 
asmenis iš abiejų minėtų komandų.

Anykščių rajono ugniagesių tarny-
bos nuostatus R.Bilinskas kalbėjo 
be didelio entuziazmo, todėl rajono 
meras Kęstutis Tubis stebėjosi, kad 
ugniagesių vadovas, pasiūlęs tvirtinti 
jo įstaigos nuostatus, siūlo jų netvir-
tinti. R.Bilinskas pripažino, kad būsi-
ma pertvarka jam džiaugsmo nekelia. 
„Tie vyrai, kuriuos atleidžiame iš dar-
bo, neis dirbti savanoriais. Jie nenorės 
net į gaisrinės pusę žiūrėti“, – dėstė 
ugniagesių tarnybos viršininkas. 

Po Tarybos posėdžio „Anykš-
tos“ pakalbintas R.Bilinskas sakė, 
kad nuo 2017 metų po vieną budintį 
gaisrininką liks ir Kurklių, Viešintų ir 
Debeikių komandose ir palaipsniui, 

naikinant gaisrininkų etatus, visose 
komandose bus pereita prie savano-
rystės. Savanorių–ugniagesių veiklą, 
efektyvumą, R.Bilinsko nuomone, 
stabdys ne tik tai, jog sunku rasti 
tuos savanorius, bet ir organizaciniai 
dalykai – etatiniam gaisrininkui apie 
gaisrą bus pranešama iš bendrojo pa-
galbos centro, o tas jau pats privalės 
susirasti sau savanorį porininką. Sa-
vanoriai turėtų budėti pagal grafiką, 
jie bus savo namuose, tačiau nusta-
tytą parą turėtų būti pasiruošę bet ku-
riuo momentu išvykti į gaisrą.

Anykščių rajono ugniagesių tarny-
bos viršininkas R.Bilinskas atskleidė 
ir pozityvesnę savanorystės pusę. Pa-
sak jo, Vakarų valstybėse gaisrininkų 
savanorių užtenka, o savanorystė yra 
lyg ir laisvalaikio praleidimo forma, 
hobis. Jis kalbėjo, kad Anykščiuose 
gyvenantis amerikietis savo šalyje 
buvo gaisrininku-savanoriu ir jau 
kurį laiką prašosi į tokią pat tarnybą 
Anykščiuose.    

Bangai vandens nebepakaks.
Bus emigracijos srovelė...

Algirdas SYSAS, Seimo vice-
pirmininkas, apie Darbo kodekso 
pataisas: 

„Darbuotojai visada bus silpnoji 
grandis, o lietuviai - pati mobiliausia 
Europos Sąjungos grupė – galime 
turėti trečiąją emigracijos bangą.“

Nors stalas liko...

Auksė KONTRIMIENĖ, Vy-
riausybės vadovo patarėja, po 
A.Syso kalbos: 

„Po Algirdo pasisakymo kaip po 
sočių pietų – liko tuščias stalas ir 
nebėr ką pasakyti.“

Abiem po medalį!

Donatas KRIKŠTAPONIS, bu-
vęs Anykščių vicemeras, pyko, 
kad meras Kęstutis Tubis giriasi, 
kad pinga šiluma: 

„Nuopelnas ne jūsų, o mūsų. 
Gerbiamas mere, tu dalyvavai tik 
kuro pirkime.“

Žvyrkelių asmens 
duomenų apsauga

Saulius RASALAS, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas, prieš išpra-
šydamas „Anykštos“ žurnalistą iš 
seniūnų sueigos aiškino, kodėl po-
sėdis bus uždaras: 

„Supranti, apie kelius pasišnekė-
sime, kur kas, natūraliai.“

Svarbiausia – protingas 
patarėjas

Lukas PAKELTIS. Lietuvos res-
publikos liberalų sąjūdžio Anykš-
čių skyriaus pirmininkas, apie savo 
partiečio S.Rasalo sprendimą iš se-
niūnų sueigos pašalinti žurnalistą:

 „Tikrai tai nėra partijos pozicija. 
Aš S.Rasalo poelgį priimu kaip ne-
susipratimą. S.Rasalas sprendimą 
priėmė pasitaręs pats su savimi.“

Ypač tai tinka partiečiams

Alvydas GERVINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie atlai-
dumą:

 „Jeigu už kiekvieną klaidą ar 
nuoskaudą „mėtysi“ žmones iš 
savo rato, greitai gali pamatyti, kad 
likai vienas.“

Po „Velnio akmens“ anykštėnams 
geležies užtenka metams

Aurika TREŠČENKO, gydyto-
ja, apie geležį: 

„Geležis geriausiai pasisavinama 
„ant tuščio skrandžio“, todėl ją re-
komenduojama gerti prieš valgį.“
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ruošiausi rašyti „rieves“ apie 
tarptautinę padėtį, bet virtuozas 
Igoris Vilniuje atėmė policininkų 
„Kalašnikovą“. Kai pradėjau 
dėlioti sakinius apie piktą Lo-
retą Graužinienę ir gerą Saulių 
Skvernelį, Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotojas Saulius Rasalas 
nusprendė neįsileisti „Anykštos“ 
žurnalisto į seniūnų pasitarimą. 
Taip ir vėl likau prie suskilusios 
geldos, t.y. vietinių aktualijų pel-
kėje. Taigi dėl to, kad nesužinojo-
te mano toliaregiškų prognozių, 
kaip buvęs policininkas taps 
Lietuvos Prezidentu, kaltas 

S.Rasalas.
Uždaras seniūnų pasitarimas 

yra absoliutus nonsensas, visiška 
durnystė. „Anykštos“ žurnalistai 
į tuos pasitarimus vaikščiojo gal 
dvidešimt metų ir visai ne dėl to, 
kad kam nors ten buvo labai įdo-
mu. Nereikia didelių įtikinėjimų, 
visiems aišku, kad man, gyvenan-
čiam Svėdasų seniūnijoje, neįdo-
mūs Surdegio keliai, Laukagalių 
apšvietimas ar Varkujų šiukšlės. 
Į seniūnų sueigas mes einame 
tik tam, kad praneštume kaimo 
žmonėms, mūsų skaitytojams ir 
liberalų rinkėjams, jiems svar-
bius dalykus. Seniūnai, žinoma, 
ir patys pasipasakoja, kokius jie 
nurodymus gavo, kiek ir kokioms 
reikmėms pinigų skirta, bet 
neutrali, nešališka informacija 
gyventojams taip pat neabejoti-
nai reikalinga.

Nemalonu, kai tave patį ar 
tavo kolegą iš kur nors išveja. 
Net nesvarbu iš kur. Iš esmės būti 
išvytam yra nemalonu. Tačiau 
man šioje istorijoje šlykščiau-
sia, kad cenzoriaus vaidmens 
ėmėsi liberalas ir kad žurnalistas 
buvo pašalintas iš susitikimo su 
seniūnais. Man regis, mes ir taip 
skriaudžiam seniūnijų gyventojus 

- dauguma „Anykštos“ tekstų yra 
apie Anykščių miesto aktuali-
jas, apie miesčionių problemas 
ir džiaugsmus. Bendri seniūnų 
renginiai - proga žurnalistams 
išgirsti koncentruotą informaciją 
apie tai, kuo kvėpuoja toliau 
nuo „sostinės“ gyvenantys, ir 
tai pateikti skaitytojams, kurie, 
dar kartą kartoju, yra ir rinkė-
jai, kuriems valdžia privalo būti 
atskaitinga. Valdžios priedermė - 
kviesti, prašyti žurnalistų, kad jie 
būtų malonūs ir į tokias sueigas 
ateitų.    

Vyresnieji atsimena frazę iš 
seno „multiko“ – „drakonas 
žuvo – tegyvuoja drakonas“...  
Liberalai, ypač jų lyderis  Lukas 
Pakeltis, padėjo „Anykštai“ ko-
voti su buvusia rajono socdemų-
konservatorių valdžia. Kai KGB 
rezervo kapitono Viliaus Juodelio 
vedami ankstesnieji mus žlugdė 
finansiškai ir stengėsi kontro-
liuoti visą iš savivaldybės į išorę 
išeinančią informaciją, liberalai 
buvo vienintelė politinė rajono 
jėga, kuri demonstravo, kad 
jiems rūpi žodžio laisvė. Gaila, 
bet po savivaldos rinkimų viskas 
verčiasi aukštyn kojom. Na, ne 
staigiai, ne kategoriškai, bet 

pamažu verčiasi. Laisvės šaukliai 
patys tampa informacijos do-
zuotojais, ribotojais. Valdovais, 
kurie sprendžia, kada pasilikti, o 
kada išeiti...

Tas pats S.Rasalas triukšmin-
gai griovė savivaldybėje įrengtą 
stiklinę sieną. Sienos griovimo 
akcija viešųjų ryšių požiūriu buvo 
pigi: kam griauti estetišką ap-
tvarą, jei galima paprasčiausiai 
atidaryti duris, bet naivesniems 
rinkėjams liberalai pademonstra-
vo, kokie jie atviri, vieši ir priei-
nami. Praėjo mažiau nei pusmetis 
nuo sienos griovimo ir liberalų 
skaidrumas apsiblausė...

Buvęs administracijos direkto-
rius, socialdemokratas V.Juodelis 
kartais šiaip sau išsidirbinėjo iš 
žurnalistų, tačiau dažniausiai jo 
veiksmus buvo galima logiškai 
paaiškinti – kažką slepia, „tem-
pia gumą“, nenori pateikti jam 
nenaudingos informacijos. Tuo 
tarpu S.Rasalo poelgio protu pa-
aiškinti neįmanoma, juk jis pats 
turėtų būti suinteresuotas, kad 
žurnalistai kuo daugiau apie tai, 
kaip jam rūpi seniūnijos, rašytų.   

Portale anykšta.lt komentato-
rius „Blinda“ parašė: „Vyrai – 
nors snukį subjaurokit, nepatikės 

ponas...“  Na, gal tik tokia išmin-
timi galima paaiškinti adminis-
tracijos direktorės pavaduotojo 
veiksmų logiką.

Bet vis dėlto meras Kęstutis 
Tubis  S.Rasalui vyti žurnalis-
to iš seniūnų renginio, matyt, 
neliepė. Šią išvadą darau iš 
abiejų šių „liudininkų parody-
mų“. S.Rasalas, reikalaudamas 
iš renginio išeiti, mano kolegai 
aiškino, kad už uždarų durų su 
seniūnais kalbės apie kelius, o 
meras per rajono Tarybos posėdį 
kalbėjo gerokai gudriau. K.Tubis 
nurodė, kad kartais valdinin-
kai gali neįsileisti žurnalistų į 
renginius dėl asmens duomenų 
apsaugos. Neva, seniūnų sueigo-
je buvo kalbama apie konkrečius 
asocialus, „žulikus“ir panašiai... 
Taigi „parodymai“ nesutampa, 
todėl, matyt, mero versija, kuri 
yra logiškesnė, buvo sugalvota 
vėliau. Darytina išvada, kad ra-
jono vadovas pridengė kvailystę 
padariusį pavaldinį, suprasda-
mas, jog  nedaug kas patikės jo 
versija apie asmens duomenų 
apsaugą. Todėl yra vilčių, kad 
savo galių ne laiku ir ne vietoje 
kiti rajono vadovai bent kurį 
laiką nedemonstruos...       

Projekto tikslas buvo padėti 
socialinės rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriantiems asme-
nims integruotis į darbo rinką, 
siekiant išvengti jų socialinės 
atskirties. Projekto metu buvo 
vykdoma tikslinės grupės as-
menų socialinė ir profesinė 
reabilitacija, socialinių darbuo-
tojų mokymai ir kvalifikacijos 
kėlimas. Projekto tikslinė gru-
pė: socialinės rizikos šeimos, 
ilgalaikiai bedarbiai ar sociali-

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų (re)integravimas į darbo rinką“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-097)

VšĮ „Viva Vitalis“ sėkmingai įgyvendino projektą „Socialinės 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų (re)integravimas į 
darbo rinką“, projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-097, finan-
suojamą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

nės pašalpos gavėjai, nuteistieji 
laisvės atėmimo bausmėmis, ku-
riems iki išėjimo į laisvę liko ne 
daugiau kaip 24 mėn., ir asme-
nys, paleisti iš laisvės atėmimo 
vietų. Projekto metu 130 tiksli-
nės grupės narių buvo suteiktos 
kompleksinės paslaugos, tokios 
kaip ilgalaikė socialinė reabilita-
cija, profesinė reabilitacija, tarpi-
ninkavimas įdarbinant, bendrųjų 
įgūdžių mokymai, profesiniai 
mokymai, bendruomenės savipa-

galbos grupės, suteikta kokybiška 
bei efektyvi socialinė ir psicholo-
ginė pagalba, siekiant integruoti 
projekto dalyvius į visuomenę ir į 
darbo rinką. Projekto įgyvendini-
mo metu buvo siekiama, kad da-
lyviai suvoktų savo galimybes ir 
per kompetencijos bei kvalifika-
cijos kėlimą integruotųsi į darbo 
rinką ir visuomenę. 26 dalyviai 
sėkmingai įsidarbino, 30 asmenų 
įgijo profesinį išsilavinimą šiuo 
metu darbo rinkoje paklausioms 
specialybėms, 80 tikslinės gru-
pės narių tobulino žinias ar įgi-
jo naujų, dalyvaudami bendrųjų 
gebėjimų mokymuose. Siekiant 
suteikti kompetentingą pagalbą 
projekto dalyviams, buvo kelia-
ma specialistų, kurie dirbo su 
tiksline grupe, kvalifikacija mo-
kymų metu ir dalijantis gerąja 

patirtimi su užsienio partneriais 
Didžiojoje Britanijoje. 

Projektas buvo įgyvendintas 
Panevėžio miesto ir Anykščių 
rajono savivaldybėse su projekto 
partneriais: Panevėžio socialinių 
paslaugų centru, Anykščių mo-
terų užimtumo ir informacijos 
centru, Panevėžio bendruome-
ne “Senamiestietis”. Projektas 
buvo ypatingas tuo, kad veiklas 
vykdė patyrę socialinių paslaugų 
centro darbuotojai, puikiai pažįs-
tantys socialinę atskirtį patirian-
čių asmenų problemas, kartu su 
visuomeninių organizacijų na-
riais, psichologais, Darbo biržos 
specialistais, profesinių mokymo 
centrų darbuotojais, ekspertais 
iš užsienio. Nuoširdaus darbo ir 
pastangų dėka, išaugo projekto 
dalyvių savivertė, pasitikėjimas 

savo galimybėmis, profesinė 
kompetencija, savarankiškumas, 
socialiniai ryšiai, o tuo pačiu 
motyvacija ir galimybės inte-
gruotis į darbo rinką.

Dalyvauti projekte buvo su-
teikiamos vienodos galimybės 
visiems asmenims, priklausan-
tiems remiamoms tikslinėms 
grupėms. Nebuvo jokių riboji-
mų dėl lyties, rasės, tikėjimo, 
amžiaus, įsitikinimų, negalios 
ar seksualinės orientacijos.

Projekto biudžetas - 
426.413,64 EUR 

Projekto trukmė -  nuo 2012-
02-27 iki 2015-11-30 (46 mė-
nesiai). 

Meras K.Tubis pasakojo apie 
Anykščiuose atpigusią šilumą, kas 
kavarskiečiams nėra didžiai aktua-
lu, ir surengė balsavimą dėl medi-
nės pilies statybų. Daugelis sėdin-
čių salėje mero paklausti, ar reikia 
medinės pilies ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio, pakėlė rankas. K.Tubis 
pažadėjo, kad kitais metais prasi-
dės statybos ir jau po metų jis pa-
kvies kavarskiečius į pilį.

O L.Kuojienė, kalbėdama apie 
nuveiktus darbus, sakė, jog ir 
miesto eglės puošimas, ir šven-
čių organizavimas, ir miesto 
aplinkos tvarkymas gula ant se-

Kavarskiečiams reikia medinės pilies Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į Kavarsko miesto Centrinės seniūnaitijos seniūnaičio rinkimus 
atvažiavo ir rajono meras Kęstutis Tubis.  O seniūnaičio rinki-
mai vyko be intrigos. Nors buvo pasiūlytos kelios kandidatūros, 
tačiau už dabartinę seniūnaitę Laimą Kuojienę balsavo didžioji 
dauguma iš gal 35 renginio dalyvių ir balsavimai už kitus kandi-
datus nebeturėjo prasmės.

niūnaitės pečių. „Ateina laikas, 
kai nesusikalbame su seniūnu ir 
pas merą nuvažiuoti nesibodim, 
bet rezultatų iš to daug nėra. /.../ 
Daužai, daužia galvą į sieną ir 
kartais norisi nutraukti tą gran-
dinę“, – kalbėjo Kavarsko Cen-
trinės seniūnaitijos seniūnaitė. 
Meras K.Tubis pusiau juokais 
aiškino, kad Kavarsko seniū-
ną Algirdą Gansiniauską reikia 
dar labiau kritikuoti, nes kritika 
duoda vaisių. „Žmogus pradėjo 
domėtis, veikti“, – lyg ir gyrė se-
niūną meras.

Kavarskiečiai, išsakydami savo 

problemas merui, aiškino, kurias 
Kavarsko gatves reikia remon-
tuoti, kalbėjo, kad reikia prie ka-
pinių atvežti žvyro, jog kapinėse 
trūksta vandens. O kai K.Tubis 
pasigyrė, kad Anykščiuose sufor-
muoti 9 sklypai investuotojams, 
kavarskiečiai išsakė pageidavi-
mą, jog valdžia bandytų verslą 
pritraukti ir į jų miestą. Pradėjus 
kalbėti apie senelių namų įkūri-
mo Kavarske galimybes, meras 
K.Tubis žadėjo: „Jei bus porei-
kis, įkursim senelių namus.“

Beje, Centrinės seniūnaitijos 
seniūnaitės rinkimuose dalyva-
vo ir Kavarsko klebonas Nor-
bertas Martinkus, kuris, regis, 
yra vienas aktyviausių miestelio 
bendruomenės narių. Klebonas 
dalyvauja ne tik diskusijose apie 
bažnyčių priežiūrą, bet domisi ir 
kitais, visiems parapijiečiams rū-
pimais dalykais.      

Kavarskiečiai beveik vieningai balsavo už seniūnaitę Laimą 
Kuojienę.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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 ŠAULYS
(lapkričio 23 d. - gruodžio 21 d.) Tai gali būti šviesaus proto, 

ryžtingas ir išmintingas žmogus. Ir gali būti tikrų tikriausias ego-
centrikas. Šauliai nuolat keliauja – jei ne fiziškai, tai bent min-
timis. Svajoja palikti savo pėdsaką pasaulyje, tad veržiasi link 
reikšmingų darbų. 

- Silpnosios Šaulio pusės – tai 
kuklumo trūkumas ir nesugebėji-
mas pripažinti savo klaidų.

- Aš manau, kad daugeliui žmonių 
yra sunku pripažinti savo klaidas, 
ypač tas, kurios nėra labai aplinki-
nių matomos, tokios klaidos, apie 
kurias daugiau žinai tu pats. Aišku, 
pirmiausia tenka sau jas pripažinti, 
ir tai daug lengviau nei apie tokias 
klaidas garsiai kalbėti su kitais. Ta-
čiau, jeigu mano padarytos klaidos 
veikia kitų žmonių gerovę, jų gy-
venimo kokybę, tada koks bebūtų 
noras patylėti apie tas klaidas, jas 
pripažįstu.

Ne tik Šauliui, bet, manau, po bet 
kokiu Zodiako ženklu gimusiam 
žmogui svarbu, kad jo darbai būtų 
įvertinti, pamatyti. Taip pat yra ir 
su manimi – jeigu matau, kad mano 
priimti sprendimai, atlikti darbai 
duoda naudą kitiems, be abejo no-
riu būti įvertintas. Tai juk malonu, 
pakelia nosį ir padidina motyvaciją 
toliau veikti. 

- Tai žmogus, kuris tiki tik tuo, 
ką pats pamato. Jis turbūt ma-
žiausiai iš visų Zodiako ženklų 

Politiko vizitinė kortelė pasikeitė po 
trisdešimtojo gimtadienio

Buvęs Anykščių rajono meras, kelių kadencijų rajono Tarybos 
narys, šiuo metu dirbantis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
projektų vadovu, atsakingu už daugiabučių renovaciją, Alvydas 
Gervinskas gruodžio 11-ąją švęs 53-ąjį gimtadienį.

Po Šaulio Zodiako ženklu gimęs pašnekovas sako, kad horosko-
pų niekada neskaitantis ir jais netikintis. „Aklai tikėti likimu ne-
verta, nes jeigu tik juo tikėsi, tada reikia nebent sėdėt ir laukt, kol 
tas likimas už tave viską padarys. Manau, kad kiekvienas žmogus 
savo likimui gali daryti įtaką“, – sako politikas. 

tikintis įvairiais gandais bei pa-
skalomis.

- Draugų būryje kartais pasida-
lijam gandais ir nuogirdom, bet aš 
savo akim nepamatęs, rankom ne-
pačiupinėjęs, retai kuo patikiu. Man 
reikia faktų arba įrodymų, pagrin-
džiančių vieną ar kitą gandą. 

Prisipažinsiu, kad pats skaitau 
komentarus ir, perskaitęs nepagrįs-
tą kritiką savo atžvilgiu, reaguoju 
skausmingai. Kartais akivaizdu, kad 
žmogus piktybiškai tau kenkia, blo-
gai apie tave kalba, gal nereikėtų į jų 
pasisakymus reaguoti, bet man labai 
nemalonu. 

Manau, kad ir šeima išgyvena iš-
girdusi vienokius ar kitokius gandus 
apie mane, gal net labiau nei aš pats 
ir kartais net man nesakydami.

- Šaulys beveik niekada ne-
abejoja, kad jis turi teisę kitus 
mokyti, kad geriausiai supranta 
ir atskiria, kas yra gėris, kas yra 
blogis.

- Tikrai ne. Galiu mokyti tik tada, 
kai pats gerai žinau, bet dėtis visa-
žiniu man nebūdinga. Taip elgiuosi 
ir kolektyve, darbe, taip pat ir šei-

moje.
- Šauliai dažnai vadinami pa-

žadukais, nes turi tokią ypatybę 
- žada daug ir visuomet nuošir-
džiai, tačiau dažnai tiesiog nepa-
jėgia ištesėti.

- Kartais, kaip liaudis sako, toks 
„griekas“ ir būna. Gal tai daugiau 
žiūrint per politinę prizmę. Kartais 
gali leptelėti kokį pažadą norėdamas 
viešumoje atrodyti gerai, gražiai, 
nepagalvodamas, kad vėliau tam ti-
kros sąlygos gali neleisti to padaryti. 
Taigi tokių pažadų mano gyvenime 
yra buvę. 

Man nesuprantama, kaip galima 
kitam neduoti antro šanso, gali-
mybės pasitaisyti, juk mes nesam 
tobuli. Jeigu už kiekvieną klaidą ar 
nuoskaudą „mėtysi“ žmones iš savo 
rato, greitai gali pamatyti, kad likai 
vienas. 

- Jei visiems Zodiako ženklams 
būtų sukurtos uniformos, Šau-
liams atitektų mėlyni džinsai. Tai 
tarytum simbolizuoja jų laisvę ir 
nuotykių troškimą.

- Kalbėti apie spalvą, džinsus ar 
nuotykių troškimą (juokiasi)? Kaž-
kada mėlyna spalva buvo kaip mano 
vizitinė kortelė – ir mokykloje, ir 
studijų metais ypač mėgau mėlyną 
spalvą ir daugelis mano drabužių iš 
tiesų buvo mėlyni, melsvi. Gal tik 
peržengęs trisdešimtmetį „atradau“ 
ir kitas spalvas. 

Dėl laisvės... Taip, aš mėgstu lais-
vę. Mėgstu būti laisvas tiek priim-
damas sprendimus, tiek dirbdamas. 
Mane erzina kasdienė rutina ir, kiek 
galiu, stengiuosi nuo jos pabėgti.

Kortom lošiu, į kazino neinu, bet 
ant kalnų slidžių pirmą kartą atsisto-
jau būdamas 48-erių metų. Tai, ma-
tyt, ir pasako apie tą nuotykių troški-
mą. Anksčiau sakydavau, kad niekas 
manęs ant kalno neužkels, nesvarbu, 
kiek duotų pinigų. Pinigų niekas ne-
davė, bet aplinkybės taip susiklostė, 
kad pradėjau slidinėti – sūnus su 
draugu važiavo snieglentėmis slidi-
nėti į Latviją, pagalvojau, kodėl man 
nepabandžius atsistoti ant slidžių. 
Nuo to viskas ir prasidėjo ir dabar 
kiekvieną žiemą ant Kalitos kalno 
praleidžiu labai daug vakarų.

- Šauliai nėra prisirišę prie 
gimtųjų namų ar šeimos, jie labai 
nepriklausomi ir nepakenčia su-
varžymų.

- Netiesa. Esu labai prisirišęs tiek 
prie savo gimtųjų namų, tiek prie 
dabartinių, tiek prie šeimos. Dukrai 
Linai – 29–eri, sūnui Aurimui – 27 
metai, bet iki šiol mes visi kartu 
mėgstame keliauti, visi važiuojam 
slidinėti, daugelį švenčių sutinkam 
drauge – tai, manau, rodo, kad man 
šeima, namai yra labai svarbu. 

Esu gimęs Vidiškėse (Ukmergės 
r.), ir tas kraštas man iki šiol yra la-
bai svarbus, vaikystės namuose gy-
vena mama. Užaugau su dar dviem 
seserimis Virginija ir Daiva. Abi 
tapo mokytojomis, svainis irgi mo-
kytojas, beje, mano mama irgi buvo 
mokytoja. 

Vaikystėje nebuvau labai aktyvus, 
bet rykštele kartą esu gavęs – už tai, 
kad su pusbroliu išilgai kelio pamė-
tėm akmenis, taigi, manau, nepa-
grįstai (juokiasi). Gal dėl to, kad tai 
buvo vienintelis kartas, kai gavau 
lupti, iki šiol puikiai prisimenu, ku-
riame kambaryje ir kurioje kamba-
rio vietoje tai įvyko. 

Vaikystėje daug skaičiau, slidinė-

jau lygumų slidėmis. Ir vėl iki dabar 
prisimenu, kaip aš jų norėjau ir kaip 
jas gavau, kaip jos atrodė, kieno ga-
mybos buvo. Jos buvo brangios, o 
nuolat lūždavo, tai mes jas vinimis 
susikaldavom, skarda nuo silkių dė-
žučių apvyniodavom, ir toliau slidi-
nėdavom. 

- Draugai gerbia Šaulius už 
jų tiesmukiškumą, kuris kartais 
galbūt ir įžeidžia, tačiau leidžia į 
save pažiūrėti kaip yra, o ne per 
rožinius akinius. Dėl to jautresni 
žmonės retai artimiau draugauja 
su Šauliais.

- Niekada nesistengiu kito įžeisti. 
Priimu žmones tokius, kokie jie yra. 
Kiekvienas mes turim savo keiste-
nybių, savo įpročių, požiūrių...

Ar sunku tapti mano draugu? Žiū-
rint, kas slepiasi po sąvoka „drau-
gas“. Ar tai tas žmogus, su kuriuo 
susitinki kartą per metus, bet to susi-
tikimo lauki kaip didžiausios šven-
tės, ar tai tas žmogus, su kuriuo susi-
tinki kasdien. Aš jų turiu visokių.

Anksčiau kompanijų reikėda-
vo daugiau, dabar – mažiau. Labai 
gražiai sugyvenam su studijų grupe 
(A.Gervinskas Kauno politechnikos 
institute įgijo inžinieriaus elektriko 
specialybę – red.past.). Susitinkam 
kiekvieną vasarą ir plaukiam baida-
rėmis – kartu būna ir antrosios pu-
sės, ir vaikai. Baigę studijas pirmus 
du kartus susitikdavom kas penke-
rius metus, o po to, kai netekom 
dviejų grupiokų, po antrojo laidotu-
vių, nusprendėm, kad neturim mes 
tiek daug laiko, kad galėtumėm taip 
retai susitikti. Baigiam visas Lietu-
vos upes baidarėmis apiplaukti...

- Šauliams būdinga savybė - 
žinių troškimas. Jei susitikote su 
žmogumi, kuris viskuo domisi, 
yra smalsus, ir nori viską apie 
visus žinoti, tai greičiausiai bus 
Šaulys.

- Žinoti yra gerai. Tik su žinių 
bagažu kartu ateina ir Sokrato pasa-
kyta mintis „Žinau, kad nieko neži-
nau“. Ypatingai, kai patenki į naują 
darbą, kas man labai sekasi, privalai 
semtis vis naujų ir naujų žinių. 

Hobio arba kažkokios srities, į 
kurią nuolat gilinčiausi, neturiu, bet 
ką mėgstu – tai meistrauti. Įrankiai – 
mano silpnybė. Pinigų jiems negai-
liu, net seilė varva, kaip reikia vis 
naujų, vis daugiau... 

Nuo nuotaikos priklauso, ar bū-
siu išlaidus, ar ne. Prieš įsigydamas 
daiktą kelis kartus pasveriu, retai 
kada investuoju kur nors spontaniš-
kai. (Paklaustas, ar žmonai kailinius 

jau yra nupirkęs, A.Gervinskas sako: 
„Jeigu kailiniai yra taupumo ar išlai-
dumo matas, tai žmona kailinius turi 
jau seniai). 

- Norinčioms sužavėti Šaulį gali 
tekti pasistengti, nes šie gana rei-
klūs, jiems labai svarbūs bendri 
interesai, geras, sutampantis hu-
moro jausmas, svarbi ištikimybė.

- Su žmona Aušra susipažinau Vi-
diškių mokykloje. Būdamas devin-
toje ar dešimtoje klasėje pamačiau 
naują merginą, nes iki tol būsima 
žmona mokėsi kitoje mokykloje, 
va ir prasidėjo viskas. Intensyviau 
susitikinėti pradėjome studijų me-
tais, nors draugystės pradžią abu gal 
vertinam skirtingai. Mes juokaujam, 
kad aš anksčiau pradėjau galvoti, 
kad mes draugaujam, o žmona – vė-
liau. Man atrodo, seniau buvo kitaip 
nei dabar – dabar jaunuoliai gali net 
tikslią datą pasakyti, kada pradė-
jo draugauti, seniau taip nebuvo... 
Draugavom penkerius metus, kol ta-
pom šeima. (Paklaustas, ar peršantis 
žmonai buvo romantiškas priklaupi-
mas ant vieno kelio, buvęs Anykš-
čių meras pripažino, kad tokio pasi-
piršimo, kokį rodo daugelyje filmų, 
nebuvo, tačiau ir daugiau detalių 
apie piršlybas neišduoda: „Tegu kas 
nors lieka ir paslaptyje“).

- Šauliams nesvarbūs jų vaikų 
pasiekimai, karjera ir pinigai, jie 
norėtų, kad šie užaugtų dorais, 
mylimais ir laimingais žmonėmis.

- Manau, visiems tėvams svarbūs 
jų vaikų pasiekimai, lygiai taip pat, 
kaip ir vaikų laimė. Dukra Lina yra 
Vilniaus universiteto klinikinės psi-
chologijos doktorantė, dėsto ir tame 
pačiame Vilniaus bei Edukologijos 
universitetuose. Sūnus Aurimas 
vienoje Vilniaus kompanijoje dirba 
projektų vadovų – mes su žmona di-
džiuojamės jais. 

Auginom vaikus, manau, libera-
liai. Daug jiems leisdavom, pasiti-
kėjom, ir nenuvylė jie mūsų. 

Pavyzdžiui, neprisimenu metų, 
kad per Kūčias visa šeima neva-
žiuotumėm į Vidiškes, tai šeimos, 
giminės tradicija.

Kažkaip pastebėjau, kad dabar 
vaikai retai kada į tėvus kreipiasi 
„jūs“. Mes su seserimis tiek anks-
čiau, tiek dabar į tėvus kreipdavo-
mės tik taip. Mano vaikai į mane 
kreipiasi „Tėvel“. 

Būna atvejų, kada ir dabar, jau bū-
dami suaugę, kreipiasi į mus patari-
mų. Tačiau, manau, kad turi jie ir savų 
paslapčių, gal kaip ir mes nuo jų...

- ANYKŠTA

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ projektų vadovas Alvydas 
Gervinskas teigia, kad nors mielai grįžta ir jaučia didelius sen-
timentus savo vaikystės miesteliui – Vidiškėms, tačiau namais 
dabar jau vadina Anykščius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 detalės apie Alvydą GERVINSKĄ

Šalis...
„Kroatija ir Juodkalnija. Pirmiausia savo kraštovaizdžiais, architektū-

ros, istorijos paminklais“.

Prietaras...
„Kaip ir kiekvienas jų žinau nemažai, bet nė vienu netikiu. Nei juodos 

katės, bėgančios keliu, nei trylikta diena, penktadienis, manęs negąsdi-
na“.

Knyga
„Neseniai antrą kartą perskaičiau E.M.Remarko „Vakarų fronte nieko 

naujo“. Tai sukrečianti knyga. Vaikystėje į ją labiau žiūrėjau kaip veiks-
mo knygą, šiandien jau skaitau ir matau aprašomų herojų jausmus, emo-
cijas“.

Automobilis...
„Vairuoju „Honda Civic“. Man svarbu patogus, saugus, automobilis. 

Turi būti malonu jį vairuoti“.

Mano receptas
- Mėgstu gaminti. Virtuvėje dažnai improvizuoju, gaminu kinų patieka-

lus, žvėrieną. Galiu pasidalinti čili sriubos receptu. Pagrindiniai ingredi-
entai yra ėrienos bei jautienos arba kiaulienos kauliukai, ryžiai, paprika, 
raudonosios paprikos milteliai, pomidorai, aštri paprika, svogūnai, mor-
ka. Kauliukus pirma reikia pamarinuoti, tada apkepinti keptuvėje, kad net 
šiek tiek apskrustų. Visas daržoves reikia apkepinti atskirai, nemaišant jų 
kartu. Viską susidėti į atskirus indelius ir tada, kai jau mėsa po apkepi-
nimo būna gerai išsitroškinusi vandenyje, pilti ryžius, sudėti daržoves. Ir 
tada jau reikia ragauti, ar pakankamai aštri.
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(Atkelta iš 1 p.)
Kodėl šįsyk sueiga slapta, 
paaiškinti nesugebėjo

„Pradžioje dalyvauti leisiu, po 
to – nebe“, - savivaldybės korido-
riuje perspėjo savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
tojas S.Rasalas.

„Ką ten tokio slapto aptarinėsi-
te?“, - pasiteiravome S.Rasalo.

„Supranti, apie kelius ten pašne-
kėsim, kur kas, natūraliai“, - apie 
numatomą pasitarimo programą 
informavo S.Rasalas, pastebėda-
mas, kad į savivaldybę susirinkę 
„žmonės spaudos bijo“.

Anksčiau apie savivaldybėje 
rengiamas seniūnų sueigas bū-
davo skelbiama rajono vadovų 
darbotvarkėse, šįsyk apie tai nu-
tylėta, o pati sueiga įvardinta kaip 
„gamybinis pasitarimas“. Kodėl?

„Ir visi pikti būdavo. Yra tokių 
dalykų, kurie yra grynai darbiniai“, 
- priežastis aiškino S.Rasalas.

Seniūnų sueigoje pasisakius 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkui Rimantui Če-
puliui bei Viešosios policijos sky-
riaus viršininkui Valdui Palioniui, 
S.Rasalas perspėjo, kad posėdžių 
salę žiniasklaidos atstovams me-
tas palikti.

„Dėkui žiniasklaidos atsto-
vams.Mes gerbiame jūsų darbą, 
bet norime dirbti patys“, - taip 
ir nesuteikęs galimybės toliau 
sueigoje „Anykštos“ žurnalistui  
dirbti žurnalistinį darbą, pareiškė 
S.Rasalas.

Neigia, kad susirinkime buvo 
geriamas alkoholis

Po to, kai pirmą kartą istorijoje 
iš seniūnų pasitarimo buvo išpra-
šytas „Anykštos“ žurnalistas ir 
apie tai paskelbta portale anyksta.
lt, į redakciją paskambino valdžia 
pasipiktinęs vyras: „Mums, kai-
miečiams, reikia, kad žurnalistai 
klausytų, kokie nurodymai duo-
dami seniūnams. Galų gale nori-
me sužinoti, ar seniūnai perduoda 
mūsų pageidavimus valdžiai. Toks 
valdžios elgesys yra ne tik žurna-
listų darbo trukdymas, bet ir rinkė-
jų ignoravimas, savotiška cenzūra, 
palikimas mūsų be informacijos. 

Nors, gal ir nereikia ieškoti, kur gi-
liai šuo pakastas, šis posėdis buvo 
pirmasis, kuriame, kaip seniūnė, 
dalyvavo naujoji Andrioniškio se-
niūnijos vadovė. Matyt, buvo ge-
riamas šampanas ir nenorėta, kad 
žurnalistai tai matytų.”

Žurnalistą iš posėdžių salės 
išprašęs savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Rasalas „Anykštai“ kate-
goriškai neigė, kad posėdis buvęs 
uždaras dėl seniūnės inauguravi-
mo. „Ji išėjo dar nesibaigus posė-
džiui, skubėjo laikyti egzamino“, 
- tvirtino S.Rasalas. Nežinia, juo-
kais ar rimtai jis aiškino, kad pats 
tuoj pat „papūs“ į policijos alko-
holio matuoklį, taip įrodydamas, 
kad vaišių nebuvo.

Nesusipratimas ar vėl 
prastėjantys santykiai 
su žiniasklaida?

Tai, kaip su „Anykštos“ žur-
nalistu savivaldybėje vykusios 
seniūnų sueigos metu pasielgė sa-
vivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas S. Rasalas, 
„Anykštos” pašnekovus  gerokai 
nustebino.

„Nesupratau tokio savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Sauliaus Rasalo poelgio 
motyvų. Čia yra absurdas ir tikrai 
juokinga. Pirma, žurnalistas yra 
Anykščių krašto bendruomenės 
narys, antra, tam tikros seniūnijos 
gyventojas, trečia, vietinės spau-
dos darbuotojas.

Aš tikrai nežinau, kas regla-
mentuoja gamybinių ar negamy-
binių posėdžių atvirumą ar užda-
rumą. Bendruomenė turi žinoti 
net ir gamybinių posėdžių aktua-
lijas“, - sakė rajono tarybos narys 
A.Liogė.

Buvęs rajono meras, rajono ta-
rybos narys Alvydas Gervinskas 
„Anykštai“ sakė, kad savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas S.Rasalas pasielgė 
neteisingai.

„Jeigu į savivaldybę susirinko 
visų seniūnijų seniūnai, susitiko 
su rajono vadovybe, tai toks ren-
ginys turėtų būti viešas.Ten ap-
tariamos žmonių problemos, ieš-
koma sprendimų, kaip jas spręsti. 

Nemanau, kad buvo teisingas 
žingsnis žurnalistą išprašyti”, - 
pastebėjo A.Gervinskas, prisimin-
damas, kad nieko panašaus jam 
vadovaujant rajonui nėra nutikę.

Rajono Tarybos narys Alfrydas 
Savickas sako, kad savivaldybė 
neturėtų slėptis nuo visuomenės, 
o kuo daugiau viešinti apie savo 
numatomus darbus.

„Mūsų koalicijoje buvo kalba-
ma, kad reikia gerinti santykius su 
spauda, kuo daugiau informacijos 
viešinti. Tai reiškia, kad vėl kaž-
kas negerai dedasi”, - pastebėjo 
A.Savickas.

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, būsimas partijos kandida-
tas į Seimą, Lukas Pakeltis, prieš 
savivaldos rinkimus garsėjęs kaip 
laisvo žodžio gynėjas, tikina, kad 
jis savo pozicijos nekeičia ir nesi-
džiaugia S. Rasalo poelgiu. Pasak 
L.Pakelčio, savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas ir 
jo pavaduotojas partijos skyriuje 
S.Rasalas, iš seniūnų sueigos iš-
vydamas žurnalistą, pasielgė ne-
apgalvotai.

 „Tikrai tai nėra partijos pozi-
cija. Aš S.Rasalo poelgį priimu 
kaip nesusipratimą. Jeigu rengi-
nys uždaras, tada turėjo žurnalisto 
neįleisti į salę iš pat pradžių, o čia 
dabar išprašė iš renginio vidurio. 
Manau, tai daugiau nepasikartos, 
galiu tik atsiprašyti žurnalisto. Tai 
nėra nei liberalų, nei koalicijos 
pozicija - S.Rasalas priėmė spren-
dimą pasitaręs pats su savimi”,  - 
„Anykštai“ kalbėjo L.Pakeltis.

Gamybinis susirinkimas 
nieko nereiškia

Šia tema kalbėdamasis su 
„Anykšta“, Lietuvos žurnalis-
tų sąjungos pirmininkas Dainius 
Radzevičius priminė, jog pagal 
Lietuvos Respublikos Konstitu-
ciją bei Visuomenės informavimo 
įstatymą, teisė rinkti bei skleisti 
informaciją gali būti apribojama 
tik įstatymu, o ne kažkokiu savi-
valdybės vidiniu dokumentu.

„Žodžio „gamybinis“ niekur 
įstatyme nėra, jis niekur nere-
glamentuotas kaip draudžiamas 
ar ribojamas. Savivaldybė turė-

tų pagrįsti, kuo remiantis buvo 
uždrausta rinkti bei skleisti in-
formaciją, nes visi ribojimai gali 
būti apibrėžti tik įstatymu”, - sakė 
D.Radzevičius.

Komandos narį ėmėsi 
ginti meras

Ketvirtadienį baigiantis rajono 
Tarybos posėdžiui meras Kęstutis 
Tubis pademonstravo diplomatinę 
išmintį. Meras niekieno neklaus-
tas grįžo prie skandalo, kai iš 
seniūnų sueigos buvo išprašytas 
„Anykštos“ žurnalistas. 

„Tokiais atvejais, kai negalime 
kalbėti viešai, kai reikia saugoti 
asmens duomenis, negalime įsi-
leisti žurnalistų. Policija pasisakė, 
seniūnai pasisakė apie asocialius 
asmenis, apie skundus“, -  lyg ir 

Ona: „Pritariu gerb.Rasalui, negalima trukdyti valdžiai degraduoti.”

Priminsiu: „Koks blogis buvo iki rinkimų Ros Garsia, bendravimo su 
žurnalistais tvarka, nežymėtos auto. Praėjo pusmetis, Virgą kita , sava pa-
keitė, bet ne kaip išėjo, auto toliau laksto be emblemų, tvarka bendravimo 
liko taip pat. Tačiau nors žurnalistų pro duris senieji nemėtė, visame rajone 
darbus dirbo, o ne facebuke ištisai vaidendavosi. Tai ką, brangieji, ledai 
pajudėjo, laukiam dar daugiau. Įdomu, kurį pirmą su antrankiais išves. Pa-
kentėkim.”

Justė: „Manau ne “ žmonės spaudos bijo” , bet seniūnai bijo kad nu-
sikalbės, o žurnalistai apie tai parašys. Atrodo, kad ne tik seniūnų posėsis, 
bet ir rajono kultūros tarybos posėdžiai, ir rajono įvaizdžio posėdžiai tapo 
nebevieši. 

Neišsilavinusiai, nuolankiai, savo nuomonės neturinčiai ir aklai Tubio 
bijančiai valdininkijai geriausia kai apie jų darbą sausai ir dažniausiai ne-
aiškiai kažką parašo atstovė spaudai. 

Taip yra lengviau jiems išlaikyti autoritetą tarp žmonių. Tačiau žmonės 
nėra kvailiai ir supranta kas ir kodėl taip vyksta.”

tu durnas: „Iš esmės valdiškoj kontoroje vykstantis valdininkų posėdžiai 
negali būti uždari. Žodžio laisvę ir informacijos gavimo laisvę saugo Lietu-
vos Konstitucija. Na , bet ką čia su baltarusiais diskutuoti.”

Įdomu: „O ką bendro turi atvirumas visuomenei ir gėrimas darbo 
metu? 

Nejaugi manote, kad žmonės neturi teisės žinoti apie Jūsų kvailumą? Kam 
slepiatės?Tokio dalyko, kaip proto ir sąžinės trūkumas ilgai nepaslėpsi. Ma-
tome kaip skiriasi pažadai ir valdymas ir suprantame, kad esate ne mažiau 
išsigimę dorovės atžvilgiu nei iki šiol buvusieji. Nieko tokio. Bus dar tų rin-
kimų ir žmonės susiprotės niekada nebalsuoti už tokius, kaip Tubis, Rasalas, 
Indriūnas ir Pakeltis.”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.).

balsai internete (anyksta.lt):

Rajono valdantieji teisinosi dėl 
Sauliaus Rasalo akibrokštų

Rajono meras Kęstutis Tubis 
savo kolegą rajono Tarybos 
posėdyje ėmėsi ginti net ne-
prašytas.

retoriškai kalbėjo meras, tačiau 
akivaizdu, jog jis galvoje turėjo 
konkrečią situaciją.

Motyvas, kodėl iš seniūnų pasi-
tarimo buvo išprašytas žurnalistas, 
matyt, sugalvotas po įvykio. Mat 
S.Rasalas tuo metu, kai žurnalistą 
„krapštė” lauk, kalbėjo visai apie 
kitus dalykus. „Supranti, apie ke-
lius ten pašnekėsim, kur kas, na-
tūraliai”, -  išvaromam žurnalistui 
dėstė administracijos direktorės 
pavaduotojas. Tačiau, faktas, jog 
meras kuria savotišką „alibi“ savo 
komandos nariui, teikia vilčių, 
kad ateityje valdininkai netrukdys 
žurnalistų darbo.

Priminsime, kad vos pradėję 
darbą rajono valdžioje, liberalai 
nuolat akcentavo, kad jiems labai 
svarbūs viešumo bei skaidrumo 
principai.

Rajono tarybos narys Arūnas 
Liogė savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojo 
Sauliaus Rasalo poelgį pavadi-
no juokingu ir absurdišku.

Saulius Rasalas aiškino, kad seniūnai spaudos bijo, tačiau žurnalistui pradėjus juos fotografuoti, 
visi jie laikėsi ramiai.
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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.  
10.55 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Speciali laida “Knygų 
Kalėdos”. Eglutės įžiebimo šventė 
Prezidentūroje.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.50 “Carito” paramos koncertas 
“Degu kaip žvakė”.  
20.30 Panorama.  
21.00 Savaitė.  
22.00 Premjera. Gintaro kamba-
rio beieškant. N-7.  
23.55 Trumposios žinios.  
24.00 Pasaulio dokumentika.  
1.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. N-7.  
3.25 Speciali laida “Knygų 
Kalėdos”.  
4.15 Savaitė.  
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 

6.30 “Žuviukai burbuliukai”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės” “. 
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 Jau 
atvažiavom?. 
11.50 PREMJERA Pamišę dėl 
šokių. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 Įkalinti laike. N-7.  
0.25 Mėnesio darbuotojas. N14.

   
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Laukiniai nuotykiai.  
12.35 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką. N-7.  
14.35 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala. U.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
21.45 Vienas šūvis. Dvi kulkos. 
N-14.  
0.10 Angelo širdis. N-14.  

2.20 Gynybos kodas. N-14. 

   
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 Pasaulį pakeitusios civiliza-
cijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį.
12.10 “Gamtos stebuklas. 
Mažyliai”. 
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k). N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”.
18.00 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka II”). N-7.  
21.00 “PREMJERA Okupuoti”. 
N14.  
23.00 Ašmenys. Trejybė. N14.  
1.10 “Penktoji pavara”.

 
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 - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Paprastai, skaniai, itališ-
kai”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. Alfredo 
nesėkmės. N-7.  
18.30 Derenas Braunas. Didžioji 
meno vagystė. N-7.  

20.00 Deividas Bleinas. 
Svaigulys.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI. 
PREMJERA Diktė. Aistros ir 
pančiai. N14.  
22.50 Grobis. N14.  
00.30 Derenas Braunas. Didžioji 
meno vagystė (k). N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
6.40 Laiko portretai.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didingas gamtos gro-
žis. nacionaliniai parkai.  
10.40 Premjera. Keliaukime kartu.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui.  
13.30 Šventadienio mintys. 
13.55 Kultūra.  
14.20 Adomo Mickevičiaus 
poezija.  
14.45 Pasaulio biatlono taurė. 
Mišri estafetė.  
15.45 Šoka “Žuvėdra”. 1999 m. 
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis. (kart.). 
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
17.55 Didysis fotografijos kvar-
tetas.  
19.10 Jonas Basanavičius.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“IVTKYGYG”.  
24.00 Panorama.  

0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Gyvos dainos festivalis “Aš 
toks vienas”. 2 d. 
1.50 LRT Kultūros akademija. 
Simonas Saarmann.  
2.35 Niekas nenorėjo mirti. 1965 
m. 

 
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 (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Vakarų efektas (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 Vakarų efektas.  
21.30 “Alfa” savaitė.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 “Diktatorių damos”. 
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 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  
10.30 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių!  

14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” 
- Šiaulių “Šiauliai” (1).  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Abu Dabio 
prizo lenktynės.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nuo sutemų iki aušros 2. 
Kruvini Teksaso pinigai. N-14.  
0.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.10 24 valandos. N-14.  
2.00 Pavojingiausias karys. N-14. 

 
7.20 ”Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.25 Afrikinis kiaulių maras.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.. N-7. 
10.00 Kelionių vėjai.  
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.  
17.25 Afrikinis kiaulių maras.  
17.30 ”24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 ”Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 ”Ryšys”. S. 
1.50 ”24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
8.37 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.05 Savaitė.  
12.00 Žinios. 
12.10 Bėdų turgus.  
11.25 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai. 
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.  
22.30 Lietuva gali.  
23.05 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
0.10 Teroras Norvegijoje. 
akistata su žudiku. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 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.  

8.50 Prezidento šuo. 
10.50 Keistuolis Deivas. 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
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 
Kelias. N14.  
0.15 “Kortų namelis”. N14.  
1.15 “Sekso magistrai”. N14.  
2.20 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
10.55 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
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 Rezidentai. 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 nusikal-
timų skyrius. N-14.  

1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.15 Naujokė. N-7.  
2.45 CSI kriminalistai. N-14.  
3.30 Aferistas. N-7. 
 

  
6.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.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 “Detektyvė 
Džonson.”N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 Paskutinis samurajus. 
N14.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  

11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
14.30 “Paprastai, skaniai, 
itališkai“. 
15.00 Diktė. Svajos ir deiman-
tai. N-7.  
17.00 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
21.00 “Širdžių ėdikas”. N-7.  
23.05 Stiklo namai. N14.  
1.10 “Nikita”. N-7.  
2.05 “Karadajus”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. Kultūros 
kūrėjų ir kaimo žmonių susiti-
kimas Marcinkonyse.  
7.00 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Didingas gamtos grožis.  
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Viljamas Šekspyras. 
Cimbelinas.  
14.25 Legendos.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Lilehameris 3. N-7.  
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 Lietuvos baletui - 90.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
5.10 Kultūra.  
5.25 Didžioji Lietuva. 
 

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Panikos kambarys (k).  
8.00 Vakarų efektas (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.05 Mes pačios.  
12.30 “Diktatorių damos” (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.  
16.30 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).  
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 Imperija. 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 Be stabdžių. N-14.  
23.00 Pagieža 2. S.  
1.05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.55 24 valandos. N-14.  
2.40 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
3.30 Greislendas. 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 ”Laukinių kačių nuoty-
kiai”..  
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. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 28 d.

antradienis 2015 12 01

trečiadienis 2015 12 02

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.10 Teroras Norvegijoje. 
akistata su žudiku.
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 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 die-
nos. N-7.  
0.20 Stilius.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.10 Karinės paslaptys.  

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

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Pamišę dėl šokių. N-7.  
10.55 Jau atvažiavom?  
12.40 “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 
Ekstremalus greitis. N-7.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.45 “Sekso magistrai”. N14.  
1.50 “Mentalistas”. N-7.  

   
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 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. 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 Rezidentai. 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 Aferistas. N-7.   

  
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 neįtikė-
tina.  
21.30 Padėkit tapti tėčiu. N-7.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  

10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Nebylus liudijimas”.  
15.00 Diktė. N14.  
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
19.00 “PREMJERA Tėvas 
Motiejus”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Džentlio kerštas”. 
N-7.  
22.50 “Velvet”. N-7.  
0.30 “Nikita”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
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.  
22.35 Gintaro kambario be-
ieškant. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 LRT OPUS ORE.  
5.10 Adomo Mickevičiaus 
poezija.  
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 Imperija. 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 Olimpo apgultis. N-14.  
0.20 Tylus liudininkas. N-14.  
2.05 Greislendas. N-14.  
2.50 Bobo užkandinė. 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 gyvū-
nai”. N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija iš Izraelio.  
12.00 Žinios. 
12.05 Emigrantai.  
13.00 Žinios. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Premjera. Senis. 
17.30 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) basei-
ne. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė 
transliacija iš Izraelio.  
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.  
0.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
0.45 Mokslo ekspresas.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Karinės paslaptys.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 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 
Žudymo sezonas. N14.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
1.55 “Sekso magistrai”. N14.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

   
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 Moderni šeima. 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 Rezidentai. 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 Karo dievas. N-14.  
0.10 Elementaru. N-7.  
1.50 Amerikiečiai. N-14.  
2.40 CSI kriminalistai. 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 Romantikai. N7.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Nebylus liudijimas”.  
15.00 “Detektyvas Kolambas. 
Seksas ir vedęs detektyvas”. 
N14.  
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
19.00 “PREMJERA Tėvas 

Motiejus”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Liepsnojantis žmogus”. N-7.  
22.50 “Velvet”. N-7.  
0.20 “Nikita”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.35 Septynios Kauno dienos.  
13.10 Istorijos detektyvai.  
13.55 Speciali laida “Knygų 
Kalėdos”.  
14.45 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
16.35 Teatras.  
17.25 Šlovės dienos. N-7.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Volgogrado 
“Krasnyj Oktiabr” - Klaipėdos 
“Neptūnas”.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Emalis.  
22.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 20 km individualios lenk-
tynės.  
0.45 Dabar pasaulyje.  

1.15 Lietuvos baletui - 90. Kultūra.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Gyvos dainos festivalis „Aš 
toks vienas”.  
5.10 LRT Kultūros akademija. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 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).  
2.30 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 Imperija. 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 Everli. N-14.  
23.50 Eurolygos rungtynės. 

Kauno “Žalgiris” - Izmiro 
“Karsiyaka”.  
1.35 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.25 Greislendas. N-14.  
3.15 Bobo užkandinė . N-14.  
4.30 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės pra-
keiksmas”. 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.  
17.50 Gyvenk krepšiniu!  
18.00 Europos taurė 2015/2016. 
Saratovo “Avtodor” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
19.50 Žinios.  
20.30 “80-ieji”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. 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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 28 d.

ketvirtadienis 2015 12 03

penktadienis 2015 12 04

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.30 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) basei-
ne. Atrankos plaukimai 
12.00 Žinios. 
12.05 Gyvenimas. Gyvenimo  
13.10 Stilius.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Premjera. Senis. 
17.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 “Griaunantys sienas” - 
iškilmingas renginys, skirtas 
Tarptautinei neįgaliųjų dienai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Visuomenės 
priešai. N-14.  
23.55 Durys atsidaro.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Istorijos detektyvai.  
3.05 Lietuva gali.  
3.35 Klausimėlis.lt.  
4.05 Speciali laida „Knygų 
Kalėdos”. Eglutės įžiebimo šven-
tė Prezidentūroje.  
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.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS Taksi 
2. N-7.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.40 “Sekso magistrai”. N14.  
1.40 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 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Moderni šeima. 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 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja 
geriau.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Operacija Y ir kiti Šuriko 
nuotykiai.. N-7.  
0.30 Kaulai. N-14.  
1.10 Amerikiečiai. N-14.  
2.20 CSI kriminalistai. 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 Kieta palyda. N-7 
23.40 “Judantis objektas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Nebylus liudijimas”.  
15.00 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. N-7.  
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”.

19.00 “PREMJERA Tėvas 
Motiejus”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 
Kareivėlių mūšis. N-7.  
22.50 “PREMJERA Begėdis”. 
N14.  
23.55 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Nikita”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi. Emalis.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Didysis fotografijos kvar-
tetas.  
15.00 Lietuvos baletui - 90. 
Kultūra.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Šlovės dienos. N-7.  
18.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 15 km individualios 
lenktynės.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Geriausi Lietuvos neįga-
lieji sportininkai.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Naktinis ekspresas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės.  
1.10 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.05 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).  
2.30 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 Imperija. 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 Konanas barbaras. N-14.  
0.10 Kasandros prakeiksmas. 
N-7.  
2.15 Greislendas. N-14.  
3.05 Bobo užkandinė. N-14.  
4.20 Tėvynė . 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 Karalius nuogas. 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.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija iš 
Izraelio.  
12.00 Žinios. 
12.05 Speciali laida „Knygų 
Kalėdos”. Eglutės įžiebimo 
šventė Prezidentūroje.  
13.10 Istorijos detektyvai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Premjera. Senis. 
17.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
„Vario audra”.  
22.40 Premjera. Į naktį. N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
3.05 Misija. Vilnija.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.10 Muzikinis projektas 
“Vario audra”.  

   
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 pingvi-
nai” 
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 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA Kaip prin-
cesė Natalija su Bjauriu cha-
rakteriu jaunikio ieškojo.  
23.00 Dubleris. N-7.  
0.45 Slenkstis. 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 Moderni šeima. 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 Princesė ir varlius.  
21.30 Toras. Tamsos pasaulis.  
N-7.  
23.45 Namai namučiai. N-14.  
1.30 Sėkmės džentelmenai. 
N-7.  

   
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.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Instinktas. N14.  
23.55 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
0.55 “Sausas įstatymas”. N14.  
2.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  

12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Nebylus liudijimas”.  
15.00 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. N-7.  
17.00 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
19.00 PREMJERA 
“Brokenvudo paslaptys. 
Kraujas ir vanduo”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 4. Audros 
akyje”. N-14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Žmonos maištas”. N-14.  
1.00 “Nikita”. N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Perloja.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Lietuvos baletui - 90. 
Prisiminkime.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Lietuvos baletui - 90. 
Baleto aristokratas.  
18.15 Lietuvos baletui - 90.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Visuomenės priešai. 
N-14.  

0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Lietuvos baletui - 90.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Koncertuojanti Europa. 
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Vakarų efektas (k).  
12.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Autopilotas (k).  
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 “Diktatorių damos” (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
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 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 Imperija. 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.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Bušido. N-14.  
1.35 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.25 Greislendas. N-14.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  
4.05 Tėvynė. 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 Karalius nuogas. N-7. 
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 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
17.25 “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. “Septintasis 
ženklas”. S. 
1.00 “Tinklas”. N-14. 
3.05 “Septintasis ženklas”. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Emigrantai.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
8.35 Vakavilis. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Didieji pasaulio išradimai. 
13.00 Žinios. 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulis gyvūnų akimis. 
14.00 Sveikinimų koncertas.  
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai.  
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. Išmuštieji iš vėžių. 
N-14.  
1.00 Pasaulio dokumentika. Didieji 
pasaulio išradimai. 
1.45 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulis gyvūnų akimis. 
2.40 Auksinis protas.  

3.50 Gyvenimas.  
4.45 “Griaunantys sienas” - 
iškilmingas renginys, skirtas 
Tarptautinei neįgaliųjų dienai.  

6.30 “Žuviukai burbuliukai”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” 
“. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Karlsonas sugrįžo. 
9.55 KINO PUSRYČIAI Atgal į 
jūrą. 
12.00 Denis - grėsmė visuomenei. 
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Sniego 
karalienė.  
21.05 Didžiosios motušės namai. 
N-7.  
23.10 PREMJERA Stebėtojų lyga. 
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 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Nepaprasta kelionė namo.  
12.45 Gatvės šokiai. N-7.  

14.45 Kengūriukas Džojis.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Vienas namuose. N-7.  
21.35 Greiti ir įsiutę. N-7. 
23.50 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. S.  
1.45 Traukinys į Jumą. N-14. 

  
7.05 “Amerikos talentai“. 
9.00 Statyk!. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio rasto kėlimo čem-
pionatas Lietuvoje.  
12.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
12.30 “Svotai”. N-7.  
14.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “PREMJERA Nikonovas ir 
Ko”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.10 MANO HEROJUS Mirtina 
dvikova. N14. 
0.15 AŠTRUS KINAS Kasyklos. 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 - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Paprastai, skaniai, itališkai”. 
13.00 “Sostinės keksiukai”.  

13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Nustebink mane”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.00 ROMANTIKA. PREMJERA 
“Iš Utos Danielos kolekcijos”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI. 
PREMJERA “Diktė. Artimi ir tolimi”. 
N-7.  
22.50 “Nenuoramos”. N-14.  
0.40 “Begėdis”. N-14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
9.30 Europos plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai.  
12.00 Krikščionio žodis.  
12.15 Didžioji Lietuva.  
12.45 LRT Kultūros akademija.  
13.30 Pasaulio biatlono taurė. Vyrų 
10 km sprintas.  
15.00 Geriausi Lietuvos neįgalieji 
sportininkai.  
15.30 Haudis Gaudis. 
16.00 Vakavilis. (kart.). 
16.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Lietuvos 
kamerinio orkestro koncertas.  
19.20 Didžiojo Vilniaus Seimo 
110-mečiui.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 

22.30 Naktinis ekspresas.  
23.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
2.00 Euromaxx.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Linija, spalva, forma.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas.

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.25 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 “SUPERDOKUMENTIKA 
Diktatorių damos”. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vakarų efektas (k).  
23.00 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). 

6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-

lis. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Sporto žmonės.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos rytas” 
- Utenos “Juventus”. 
19.00 Krokodilas Dandis. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Kelionė į Ameriką. N-7.  
0.55 Penkiakovė. N-14.  

 
7.20 Kelionių vėjai. Turkija.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Vera. Mažasis Lozorius”. 
N-7. 
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
15.55 VO Gelbėkit vaikus.  
16.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 Karalius nuogas. N-7.  
18.30 “Marionečių šokiai”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Rolerbolas“. 
N-14. 
23.50 “X kartos policininkai”. N-14. 
2.05 “Rolerbolas”. N-14. 
3.55 “Vera. Mažasis Lozorius”. 
N-7. 
5.25 Dar pažiūrėsim.  
5.55 Ginčas. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

Kryžiažodis  „Šventės“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ 

laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto pre-
kių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. 
Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdo-
vanotas 15 eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfu-
merijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks anykštėnei 
Lapkričio 3 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Spalvos“ tei-

singas atsakymas –  KADENCIJA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 87 
skaitytojai. Tai anykštėnai V.Lančickienė, V.Stasiūnienė, D.Kundrotienė, 
D.Šlamienė, L.Lekauskienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, D.Patumsienė, 
A.Patumsis,  Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė,  P.Girnienė, O.Arienė, 
A.Orlova, J.Mieželienė, B.Šovinienė, J.Šovinytė, Linas Šovinis, Laimu-
tis Šovinis, A.Kavolienė, L.Petuchovienė, A.R.Vilimas, A.Skaržauskienė, 
G.Žvironaitė, E.Zlatkutė, E.Jurėnaitė, V.Žemaitienė, A.Juknevičienė, 
R.Budrienė, V.Dikčiūvienė, D.Šlamienė, D.Mirzojeva, A.Vilčinskas, 
A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, E.Tamulėnienė, D.Varnienė, N.Varnas, 
S.Skapas, A.Keraitienė, N.Šilaikienė, R.Leščiūvienė ir I.Janienė; 
T.Jakniūnienė, G.Gudelis, E.Slavinskienė ir T.Prudnikovienė  iš Nau-
jųjų Elmininkų; S.Cemickienė, R.Žąsinas, N.Žąsinienė, B.Gudonienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas,  D.Brylius ir V.Mogylienė iš 
Viešintų; K.Lasauskas, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus; K.Imbrasaitė,  
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; D.Sudeikienė, V.Strazdienė 
ir E.Kiškienė iš Kavarsko; L.Dobrodiejienė iš Utenos,  E.Trečiokaitė 
iš Jatkonių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, T.Patumsienė iš Vikonių, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių,  J.Uzdrienė iš Sur-
degio, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš 
Kurklių, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė 
iš Aknystų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, S.Želnienė iš Maželių, 
J.Pačinskienė iš Padvarninkų, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų, K.Rimkuvienė iš Antupių, L.Didienė iš Medžiočių, 
J.Dubrienė iš Meldiškių bei J.Aukštakalnienė iš Ukmergės. 

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir parfumerijos 
parduotuvės „Mix Cosmetics” 15 eurų čekis  - atiteks R.LEŠČIUVIENEI 
iš Anykščių kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Gautos naujos 
raštuotos ir spalvotos 

moteriškos pėdkelnės
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Na, išoriškai Pabaltijo šalys iš 
postsovietinio mentaliteto vadavo-
si daug sparčiau ir ryžtingiau nei 
kaimynai. Paminklų Leninui, tankų 
ir kitų sovietinių balvonų pas mus 
beveik neliko. Tiesa, tankų nedaug 
ir tebuvo...

Baltarusijoje, Rusijoje, Moldovo-
je, net ir Ukrainoje iki „Maidano“ 
žmonės, regis, gyveno savo gyveni-
mą, o sovietiniai stabai savo -  lyg 
ir nebegarbinami, bet apdažyti, ap-
tvarkyti, negyvom gėlėm apkaišyti. 
Labiau atmintin įstrigo vestuvi-
ninkų ceremonijos prie tanko cen-
trinėje Tiraspolio aikštėje. Nepri-
pažintos, nuo Moldovos atskeltos 
Padniestrės Moldovos respublikos 

propagandos anatomija Pas brolius: leninai ir susireikšminusios
pardavėjos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Žmogų gali ištraukti iš Tarybų Sąjungos, bet Tarybų Sąjungos iš žmogaus neištrauksi... Tad nors 
mes, lietuviai, mėgstame šaipytis iš rusų ir baltarusių, kokie jie „post sovietiniai“, ne ką toliau men-
talitetiškai nuėjom ir mes patys. Vagystė iš firmos vis dar nėra tikra vagystė, pranešimas apie girtą 
vairuotoją dažnai suvokiamas kaip šlykštus įskundimas, o valdžia netikim taip pat, kaip netikėjom 
sovietmečiu. Tiesa, ją keikti galime kiek drąsiau...

(PMR) sostinėje stebėjau grotes-
kiškus vaizdus - nuotakos viena po 
kitos ėjo fotografuotis su tanku. Su 
tanku fotografavosi ir jaunikiai, ir 
pamergės, ir svočios, ir uošvės... 
Nors linksmiausios vestuvinės nuo-
traukos būtų tos, kuriose nuotaka 
ir Leninas. PMR–o nuotakos prie 
tanko – ne koks juokelis, tai rimta, 
solidu (jų galva) ir sakralu. PMR-o 
žmonės persmelkti beprotiška nos-
talgija Tarybų Sąjungai. Ir beveik 
visi mano sutikti šiame darinyje gy-
venantys asmenys buvo pikti. Keis-
ta, tačiau jie ant Moldovos su kuria 
kariavo, pyksta, atrodytų, mažiau 
nei ant Rusijos. Rusija ir rusai kalti, 
kad sugriuvo Tarybų Sąjunga, kad 

nebeliko sovietinės lygiavos ir ge-
rovės. Iš Rusijos biudžeto Padnies-
trės pensininkams mokamas kelių 
dolerių priedas prie pensijų, tačiau 
šie tokią pagalbą priima kaip paže-
minimą. Bet nors didžiosios Rusi-
jos rusai padnestriečiams greičiau 
yra blogis nei gėris, tačiau iš vieno 
tiraspoliečio išgirdau frazę: „Kas 
dar neišmoko rusiškai, tą „Kalašni-
kovas“ išmokys“.

Padniestrė apskritai yra geopoli-
tinis nesusipratimas. Po Antrojo pa-
saulinio karo prie dešiniame Dnies-
tro krante esančios Moldavijos, 
iš Rumunijos atimtos teritorijos, 
prijungtos kairiojo Dniestro kranto 
slaviškos teritorijos ir suformuo-

ta Moldavijos tarybų socialistinė 
respublika. O po Tarybų Sąjungos 
griūties Moldova tapo nepriklauso-
ma su visa Padniestre. Rusijos rusų 
remiami Padniestrės rusai pasišaudė 
ir de fakto tapo nepriklausomi, bet 
de jure mažai kam įdomūs. Nemyli-
mi, nereikalingi, dėl to ir pikti...

Moldovos gyventojai netrykšta 
optimizmu ir meile savajai valsty-
bei. Žinoma, nederėtų kelių sutiktų 
žmonių pasisakymų laikyti visuotina 
pozicija, tačiau ką girdėjau, tą rašau. 
Girdėjau, kad jiems gaila griauna-
mų „leninų“, nors Moldovoje, ypač 
šiaurinėje dalyje, „vado“ galvų tan-
kis prieš kelis metus buvo didesnis 
nei Rusijoje, pikta jiems ant savo-
sios valdžios ir dėl blogo gyvenimo. 
Linksmiausias priekaištas Moldovos 
valdžiai, kurį išgirdau Moldovoje, 
jog uždrausta moldavų kalba... Kal-
bos tokios lyg ir nėra, yra tik rumu-
nų kalbos moldavų dialektas, o to 
dialekto lyg niekas ir nenaikino. Bet 
paaiškėjo, kad šuo pakastas rašme-
nyse – rumunai rašo lotyniškais raš-
menimis, moldavai sovietmečiu rašė 
kirilica, o dabar vėl lotyniškom rai-
dėm... Štai tau ir kalbos naikinimas. 
Bet niekas nedraudžia pamačius už-
sienietį jam apsiskųsti, žiūrėk, dar 
vienas kitas ir patikės, ištransliuos 
pasauliui, kaip moldavų kalba, ku-
rios nėra, naikinama... 

Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos 
postsovietizmas labai lenda aptar-
naujančioje sferoje. Kavinėse, par-
duotuvėse, viešbučiuose labai daž-
nai pasijunti kaltas, kad nori valgyti 
ar miegoti. „Kur lendi, nematai, kad 
grindys išplautos!”, – Lietuvoje li-
kus pusvalandžiui iki parduotuvės 
uždarymo vargu ar tokį priekaištą 
kur išgirsi, o sesės slavės pykteli 
taip nuoširdžiai, net kiek nostalgiš-
kai, jog atsiprašinėdamas sprunki iš 
įstaigos. Tualetų operatorės ten bai-
siai svarbios ir labai vertingos, re-
gis, jos kaip likimo deivės, nužiūri 
ir nusprendžia, kam lemta į jos val-
domą įstaigą užsukti, o kam, deja, 
toliau teks keliauti šlapiam...  

Tankai Padniestrėje – rimta ir sakralu.                   Autoriaus nuotr. 

etiketas

Pinigai 
Ar galima dovanoti pinigus? 

Pinigai yra gera dovana, kai įtei-
kiami pradedant naują etapą, pa-
vyzdžiui, vestuvių ar įkurtuvių 
proga. Kitu atveju, iškreipiama 
pačios dovanos idėja, kurios esmė 
- maloniai nustebinti. Tačiau pini-
gai tiks artimiesiems, giminėms 
ar bičiuliams, turintiems konkre-
čių svajonių. Tam tikra suma gali 
prisidėti prie jų išsipildymo. Verta 
žinoti, kad kupiūras būtina įteikti 
vokelyje - nėra nieko blogiau, kaip 
pademonstruoti aplinkiniams, kiek 
pinigų dovanojate. 

Kokią sumą dera įteikti? Šio 
klausimo atsakymui etiketo for-
mulių nėra. Kiekvienam reikia 
nuspręsti pačiam, vadovaujantis 
intuicija ir sveiku protu. Pinigus 
priimta įteikti ir per laidotuves - 
tai Vakarų Europoje įsigalėjusi, o 
Lietuvoje dar nauja tradicija. Tik 
šiuo atveju tai bus ne dovana, o pa-
rama netektį patyrusiems šeimos 
nariams. Kartais tam pastatomos 
aukų dėžutės, o jei jų nėra - priim-
ta išreikšti užuojauta artimiesiems 
juos apkabinant ir įteikiant vokelį 
su pinigais. 

Brangios dovanos. Gavęs di-
delės vertės dovaną, žmogus ne-
retai pasijunta nejaukiai: labiau 
skolingas ir įsipareigojęs nei 
pamalonintas. Tokie jausmai ne 
itin dera su šventiškomis emo-
cijomis, todėl galima tvirtinti, 
kad išskirtinai brangi dovana - 
bloga dovana. Kita vertus, kas 
vienam brangu, kitam gali pa-
sirodyti menkniekis. Tad būtina 
ieškoti aukso vidurio ir įvertinti 
žmogaus finansinę situaciją bei 
pasaulėžiūrą. Jei taip nutiko, 
kad gavote brangią dovaną, ne-
sistenkite užsukti vertingų pir-
kinių karuselės. Neverta rinkti 
paskutinių litų ar, dar blogiau, 
skolintis vien norint atsilyginti 
tuo pačiu. Verčiau pasukti galvą 
ir nustebinti žmogų originalia, 
nors ir ne prabangia dovana. 

Dovanų gražinimas. Lietuvoje 
įprasta vadovautis liaudies išmin-
timi „dovanotam arkliui į dantis 
nežiūrima” ir nereikalingus daik-
tus kaupti namuose. Tačiau pakeis-
dami ar grąžindami dovaną jokiu 
būdu nenusižengsite etiketo nor-
moms. Todėl neskubėkite atsikra-
tyti visko, kas primena parduotuvę, 
kurioje ieškojote dovanos - etike-
tes ir čekius derėtų prie dovanos 
pridėti. Juos turėdamas dovanos 
gavėjas galės ne tik pakeisti dova-
ną, jei ji nepriimtina ar brokuota. 
Čekiai ir etiketės parodo, kad daik-
tas naujas, ant jų pateikiama daug 
svarbios informacijos, pavyzdžiui, 
kaip skalbti, kur laikyti, kaip nau-
dotis ir pan. 

Vieši pokalbiai apie pinigus. 
Apie pinigus galima ir netgi rei-
kia kalbėti, kadangi tai yra vienas 
kertinių mūsų gyvenimo institutų. 
Vertėtų užmiršti iš tarybinių laikų 
atėjusį dirbtinį kuklumą ir stereo-
tipą, kad pinigų tema yra tabu. Iš 
kitos pusės, lazdos perlenkti ne-
vertėtų. Viešas puikavimasis savo 
turtais - brangiu automobiliu, dide-
le alga ir pan. - su geromis manie-
romis nieko bendro neturi. Tai tas 
pats, kaip puikuotis savo protu.

Pagal tv3.lt parengė A.Š.

Į svarbiausių vietovių, susijusių 
su profesoriumi Algirdu Juliumi 
Greimu, sąrašą patenka ir Anykš-
čių r. Kunigiškių I kaimas, kuris 
buvo pirmoji būsimojo mokslinin-
ko nuolatinė gyvenamoji vieta Lie-
tuvoje. Berniukas gimė 1917 m. 
Tuloje (Rusija), kur jo tėvas Julius 
Greimas buvo I pasaulinio karo 
metu evakuotų lietuvių pradžios 
mokyklos mokytojas. 1918 m. mo-
kytojas Julius Greimas su žmona 
Konstancija Mickevičiūte-Grei-
miene ir septynmete dukra Gra-
žina bei metukų sūnumi Algirdu 
Juliumi grįžo į Lietuvą. Mokytojas 
vėl buvo įdarbintas toje pačioje 
Kunigiškių pradžios mokykloje. 

UNESCO sprendimas svarbus 
ir svėdasiškiams

    Lapkričio 3-18 dienomis Paryžiuje vyko UNESCO  Genera-
linė konferencija, kurios metu buvo paskelbtas UNESCO 2016-
2017 metais minimų sukakčių sąrašas. Į jį įtraukta per 40 svarbių 
datų. Šiame sąraše yra ir visame pasaulyje garsaus kalbininko, 
vieno iš semiotikos mokslo kūrėjų, lietuvių mitologijos tyrinėto-
jo lingvisto, eseisto profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo (1917-
1992) 100-osios gimimo metinės.

Vytautas BAGDONAS

Mokyklos pastate buvo įreng-
ti ir butai mokytojams, tad šiame 
name Greimų šeima ir apsigyveno. 
1919-aisiais Greimai išsikrausto į 
Kupiškio kraštą...

Buvusios mokyklos pastate nuo 
1987 metų veikia Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus. Steigiant 
muziejų, šių eilučių autorius su-
sisiekė ir su Prancūzijoje gyvenu-
siu  profesoriumi A.J. Greimu. Jis 
surado laiko atsakyti į laišką, pa-
sidalinti vaikystės prisiminimais, 
atsiuntė keletą nuotraukų. Profe-
sorius laiške džiaugėsi, kad buvo 
išsaugota senoji mokykla, įkurtas 
muziejus  ir prisipažino, jog Kuni-
giškių vardas jo šviesiuose vaikys-

tės prisiminimuose išliko tiktai iš 
tėvų pasakojimų, nes pats patirti tų 
įspūdžių dar negalėjo, buvo dar per 
mažas. Tačiau jo širdies kertelėje 
tikrai išliko Kunigiškių vardas… 

2009 metų gegužės 23-iąją  Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejuje 
buvo iškilmingai atidengta atmini-
mo lenta, įamžinusi  buvusius Kuni-
giškių pradžios mokyklos mokyto-
jus ir mokinius Čia atsirado vietos ir 
mokytojo, vėliau dirbusio Prienuose 
burmistru, 1941-ųjų vasarą ištremto 
į Sibirą ir Rešiotų lageryje numi-
rusio Juliaus Greimo, ir jo sūnaus 
pasaulinio garso mokslininko prof. 
Algirdo Juliaus Greimo atminimui. 
Ta pačią dieną muziejuje buvo ati-
daryta ir paroda- dokumentinė stu-
dija lietuvių ir prancūzų kalbomis 
„Algirdo Greimo vaikystė“.

2012-aisiais metais muziejuje 
veikė fotonuotraukų, dokumentų, 
spaudos publikacijų paroda „Pro 
garsaus mokslininko vaikystės lan-
gus“, skirta prof. Algirdo Juliaus 
Greimo 95-mečiui. 

Mažasis Algirdukas Juliukas 
su savo motina Konstanci-
ja Mickevičiūte- Greimiene 
tuo metu, kai šeima gyveno 
Kunigiškuose (Nuotrauka iš 
lankstinuko „Algirdo Grei-
mo vaikystė“).



  
2015 m. lapkričio 28 d.KAUKĖS

Reikėjo ginti tėvynę

S.Ignatavičius dėsto, jog 1920 m. 
spalio 7 d. Suvalkuose buvo pasira-
šyta Lietuvos ir Lenkijos karo veiks-
mų nutraukimo sutartis, tačiau jau 
kitą dieną lenkai šią sutartį sulaužė, 
ir gen. L.Želigovskio vadovaujami 
lenkų daliniai įsiveržė į Lietuvos 
teritoriją. Nesutikdami didesnio pa-
sipriešinimo, jie sparčiai brovėsi į 
Lietuvos gilumą, spalio 9 d. užėmė 
Vilnių (sostinę gynė 2 pėstininkų ba-
talionai ir kavalerijos eskadronas) ir 
veržėsi Kauno link, kur tuomet buvo 
visa Lietuvos vadovybė. Lapkričio 
mėnesį frontas trumpam sustojo 
Trakų-Vievio ir Musninkų-Širvintų, 
Giedraičių-Dubingių ruožuose. De-
šiniajame Neries upės krante prieš 
lenkus pasiaukojamai kovėsi mūsų 
2,4,7,8 ir 9 pėstininkų pulkai. Atski-
rasis Gūdų batalionas ir nedideli ka-
valerijos daliniai vykdė žvalgomojo 
pobūdžio veiksmus. Šiuose fronto 
ruožuose aktyviai pasireiškė ir Lie-
tuvos šauliai.  Lapkričio 17 d. puo-
lant Giedraičių-Dubingių fronto ruo-
že, lenkams pavyko pralaužti mūsų 
kariuomenės pozicijas ir į užnugarį 
prasiveržė lenkų kavalerijos brigada 
(3 eskadronai – apie 600 raitelių). 
Lenkų kariuomenė, lapkričio 17 d. 
pradėjusi puolimą Širvintų-Giedrai-
čių fronte, tikėjo laimėjimu. Jos pės-
tininkai turėjo pralaužti mūsų pulkų 
ginamas pozicijas, užimti Širvintus 
ir Giedraičius, tuomet puolimą tęsti 
Kėdainių, Ukmergės ir Kauno kryp-
timis. Priešas daug tikėjosi iš į mūsų 
užnugarį prasiveržusios kavalerijos 
brigados. Toks didelis lenkų kava-
lerijos dalinio pasirodymas giliame 
mūsų kariuomenės užnugaryje ga-
lėjo sukelti sumaištį visame krašte. 
Tačiau įvykiai susiklostė lietuvių 
naudai. Mūsų kariuomenės pėstinin-

Klastingieji Vakarai nori karo...
Sovietiniais metais buvo aiški priešprieša – Tarybų Sąjun-

ga pateikiama kaip vienintelė jėga Žemėje, kuri siekia taikos, o 
Vakarai buvo priešai – visi jų veiksmai tebuvo siekis užkariauti, 
užgrobti, nes esą tai neša pelną pramonininkams, gaminantiems 
ginklus. Kiekvienas Vakarų veiksmas buvo aiškinimas tik noru 
sukelti karinį konfliktą, žinoma, Tarybų Sąjunga didvyriškai ne-
siveldavo. Savaime aišku, demonizuojamos buvo ir visos Nepri-
klausomos Lietuvos struktūros, kurios buvo skirtos ginti Lietuvą: 
kariuomenė, šauliai, patriotinės organizacijos... Net jei vienas iš 
šeimos narių buvo dalyvavęs kažkurioje iš organizacijų, tokia šei-
ma buvo laikoma pavojinga ir net potencialia Vakarų agente. Ta-
čiau iš tikro „nuplėšus“ kaukę nuo propagandos pamatai, kad tai 
buvo tėvynei tarnavę žmonės, kurie nevykdė jokių „užsakymų“ 
iš „klastingųjų Vakarų“ ir nesiekė karo, tačiau gynė tėvynę. Apie 
vienos iš tokių organizacijų - šaulių - veiklą, kuri, beje, paliko 
nemažą pėdsaką ir Anykščių krašto istorijoje, pasakojo Lietuvos 
šaulių sąjungos V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys 
Ignatavičius ir muziejininkas Raimondas Guobis.

kai ir artileristai Širvintų-Giedraičių-
Musninkų fronto ruože ne tik atlaikė 
lenkų puolimą, bet patys kontrata-
kavo, perėjo į puolimą nublokšdami 
lenkus Vilniaus link. Sumušta lenkų 
kariuomenė bėgo palikdama sužeis-
tuosius, gurguolę, amuniciją ir pri-
plėštą grobį. 

Troškūnų šauliai stojo į kovą

Pasklidus žiniai, kad lenkų raite-
liai veikia netolimose apylinkėse, 
visiems Troškūnų šauliams buvo 
įsakyta rinktis šaulių būstinėje, bu-
vusme sename vienuolyne. Kadangi 
būrys tuo metu turėjo tik 8 šautu-
vus ir keletą senų pistoletų, vietos 
šaulius parėmė Panevėžio rinktinės 
šauliai: lapkričio 20 d. atsiuntė 16 
rusiškų šautuvų ir kelias dėžes šo-
vinių. Vykdant šaulių vadovybės 
nurodymus, į Troškūnus atvyko 
Viešintų šaulių būrys. Tačiau šio 
būrio ginkluotė buvo apgailėtina, 
ir troškūniečiai kaimynams atida-
vė didesnę dalį turėtų šautuvų, sau 
pasiliko 4 šautuvus ir pistoletus bei 
revolverius. Šaulių lauko štabo įsa-
kymu Viešintų šauliai lapkričio 20 
d. pavakary išvyko link Kavarsko.                                                                                                                                    
Lapkričio 21 d. rytą Troškūnus ap-
gaubė tirštas rūkas. Iš Panevėžio 
buvo gauta žinia, kad lenkų raiteliai 
juda Troškūnų kryptimi. Į pagalbą 
vietos šauliams pasiųsti Sudergio 
ir Kupiškio šauliai. Tačiau vietinių 
ir atvykusių šaulių ginkluotė buvo 
menka. Gavus žinią apie lenkų judė-
jimo kryptį, Raguvos link buvo pa-
siųsta dviejų raitų šaulių žvalgyba. 
Kiek įdienojus, rūkas, gaubęs mies-
telį ir apylinkes, pradėjo sklaidytis ir 
stovintis sargyboje šaulys pastebėjo 
keturis lenkų žvalgus, jojančius į 
miestelį Traupio keliu. Sargybinis 
atidengė ugnį ir tuo pačiu perspėjo 

savuosius apie pavojų. Šauliai išbėgo 
iš būstinės į aikštę ir apšaudė lenkus, 
kurie skubiai pasitraukė. Bet netru-
kus iš miško pasirodė lenkų raiteliai. 
Šauliai bandė laikytis, tačiau priešo 
raiteliai apsupo miestelį iš visų pusių 
ir įsiveržė į jį. Buvo bandyta šaulius 
surinkti bažnyčios šventoriuje, bet 
jie jau buvo išsiblaškę po miestelį. 
Duodamas įsakymas trauktis arba 
slėptis. Vieni metėsi į Stoties gatvę 
link pašto, kiti – už varpinės ir šaulių 
būstinės. Šaulys Antanas Žarskus dar 
ragino šaulius laikytis, nepasiduo-
ti, tačiau buvo sužeistas. Ties paštu 
nušaunamas vienas lenkų ulonas, 
miestelyje kitas. Priešą užvaldė kerš-
to jausmas: jie reguliari kariuomenė, 
o kelią pastojo nemokšų bernų būrys 
– miestelį gynė keliolika šaulių, len-
kų buvo apie 500 raitelių. Duodama 
komanda ir prasidėjo šaulių medžio-
klė. Priešintis nelieka prasmės. Rei-
kėjo kaip galima greičiau slėptis ar 
pasitraukti iš Troškūnų. Vieni šauliai 
slėpėsi įvairiuose rūsiuose, šiaudų 
stirtose, kurie įstengė, užtriobiais 
ir pakluoniais traukėsi iš miestelio.                                                                                                                                       
    Tačiau ne visiems buvo lemta pa-
sislėpti. Kiemuose, už namų, šven-
toriuje ir kitur lenkai sugavo penkis 
šaulius ir nuvedė prie šaulių būstinės. 
Po kankinimų pastatė prie sienos. 
Pirmąjį sušaudė septyniolikmetį Pe-
trą Liktorą iš Vidugirių vienkiemio, 
tik ryte tapusį šauliu, po jo –  dvide-
šimtmečius Petrą Tunkevičių, Joną 
Budrevičių ir devyniolikmetį An-
taną Miškeliūną. Sušaudę šaulius, 
jų kūnai buvo sukapoti kardais. 23 
metų šaulį Antaną Žarskų iš Kiauša-
galio kaimo lenkai paėmė į nelaisvę 
ir sušaudė Vytauto gatvės 9-to namo 
(ūkininko Juozo Baranausko) kie-
me.  Šaulį Kazimierą Simonavičių 
lenkų raiteliai pasivijo miestelio ga-
tvelėje ir sukapojo kardais. Jis atsi-
gavo Panevėžio ligoninėje, bet likusį 
gyvenimą buvo invalidas – jam len-
kų raiteliai sužalojo kairiąją ranką ir 
ligoninėje ją nupjovė.  Penkių šaulių 
krauju aplaistę valsčiaus valdybos ir 
šaulių būstinės sienas, išplėšę mies-
telio parduotuves, išsivedę rekvi-
zuotus arklius ir pasilinksminę pas 
vietos lenkuojantį ūkininką, lenkai 
iš miestelio pasitraukė palikę raš-
telį, kad už du ulonus ir du arklius, 
sušaudė penkis šaulius. Kitą dieną į 
Troškūnus atjojo lietuvių kariuome-
nės raiteliai, bet priešas buvo spėjęs 
pasprukti.  

                 
Mirė drąsiai ir oriai

Lenkų kavalerijos rotmistras apie 
šį susidūrimą su Troškūnų šauliais 
savo raporte vadovybei rašė: „Lap-
kričio 21 d. po valandą trukusių 
kautynių su partizanais, gausiai 
sutelktais Troškūnuose, brigada už-
ėmė miestelį“. Kitas šio reido da-
lyvis lenkų 13-to ulonų pulko mjr. 
S.Aleksandrevič savo raporte rašė: 
„...brigada užėjo gausius šaulių tel-
kinius,... Jie apšaudinėjo eskadronus 
iš miškų pakraščių... Šaudė taikliai ir 
nesidavė lengvai nuvejami... Paimti į 
nelaisvę su ginklu rankose ir nuteisti 
sušaudyti, neleido sau užrišti akių. 
Mirė drąsiai ir oriai atiduodami gy-
vybes ...“

Šauliai A.Žarskus, J.Budrevičius 
ir A.Miškeliūnas buvo palaido-
ti Andrioniškio kapinėse, šaulius 
P.Liktorą ir P.Tunkevičių palaidojo 
Troškūnuose netoli varpinės, Vil-
niaus ir Vytauto gatvių sankryžoje. 
1920 m. gruodžio 10 d.  „Trimite“ 
Nr. 19 buvo rašoma: „Traškunų 
būrio šauliai: Petras Tomkevičius, 
Antanas Žarskus, Antanas Miške-

liūnas, Jonas Budrevičius ir Petras 
Liktaras 1920 m. lapkričio 23 (klai-
da, turėjo būti lapkričio 21 d. – aut. 
pastaba) d., besikaudami su lenkais, 
įsibrovusiais į Traškunus, pristigę 
šovinių, buvo lenkų suimti, sustatyti 
prie mūro ir sušaudyti. Iškilmingos 
laidotuvės buvo lapkričio 24 d. Am-
žiną atilsį duok Jiems Viešpatie!” 
Šaulių sušaudymo vietoje, vienuo-
lyno sienoje virš kulkų žymių, 1928 
m. buvo pritvirtinta memorialinė 
lenta šaulių žygdarbiui atminti, išbe-
tonuoti Gedimino stulpai, pasodin-
tas Nepriklausomybės ąžuolas. Po II 
Pasaulinio karo sovietinė valdžia su-
naikino paminklinę lentą ir Gedimi-
no stulpus, žuvusiųjų šaulių palaikai 
iš palaidojimo vietos perkelti į vietos 
kapines.

Lietuvai atgimus, šaulių sušaudy-
mo vietoje ant buvusio vienuolyno 
sienos atidengta atminimo lenta, o 
1995 m. lapkričio 21 d., minint 75-
ąsias Troškūnų šaulių žūties metines, 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus so-
delyje į Nežinomojo kareivio kapo 
paminklą buvo įmūrytas akmuo iš 
Troškūnų šaulių žuvimo vietos.    

Šaulių žygdarbiui paminėti
rengiami žygiai     
                           
Muziejininkas Raimondas Guobis 

pasakojo apie tai, kaip praeitą se-
kmadienį pusšimtis jaunųjų Anykš-
čių Dariaus ir Girėno kuopos šaulių, 
Troškūnuose išvakarėse vykusio 
graikų - romėnų imtinių turnyro da-
lyvių ir bičiulių keliavo Palatavio 
vieškeliais iš legendinio Kiaušia-
galio kaimo į Troškūnus. Taip savo 
žygiu pagerbė 1920 m. lapkričio 22 
- ąją susidūrime su lenkų raiteliais 
žuvusius šaulius. „Kiaušiagalyje 
dienos žygiui tai šventai dienai at-
minti rinkosi jaunuoliai. Žodis apie 
tų tolimų 1920-ųjų pasaulį, mūšin su 
lenkais išėjusių vyrų ryžtą ir mūsų 
apsisprendimą juos pagerbti - į Troš-
kūnus menamu jų keliu keliauti. Prie 
šaulius įamžinančio  Marijos Sopu-
lingosios stogastulpio žodį tarė LDK 
piliečiu save vadinantis, Kijeve gy-
venantis Virginijus Strolia, vietinės 
bendruomenės pirmininkė Daiva 
Kruopienė, Maironio eilėraštį „Vil-
nius“, prisimenant tuomet vykusią 
kovą už mūsų sostinę, paskaitė se-
serys Ineta ir Rūta Kruopytės. Voro-
mis, pulkeliais smėliu gelsvuojančiu 
vieškeliuku, pro Pienagalio kapi-
naičių kalnelį su liūdinčios motinos 
skulptūra kilome į kalvas, Latavos 
upelio aukštupin, Latavėnų - buvu-
sio legendinio karaliaus Mindaugo 
dvaro link.  Kol įkirtom į asfaltuoto 

kelio atkarpą, stabtelėjome prie di-
džiulio kryžiaus su Šv. Pranciškaus 
skulptūra, žyminčio buvusio pasau-
lio lietuvių vyskupo Pauliaus Anta-
no Baltakio tėviškės sodybvietę ir 
tą garsų pranciškoną bei jo giminę 
prisiminėme. Gyvenvietę maršu per-
ėjome, Lydžių kapeliuos stabtelėjo-
me, tolumoje plikais liepų kamienų 
eilėmis boluojantį Okuličiaus dvarą 
prisiminėme. Skamarakėlių kaimą 
pasiekėme - ten gimusį muziką, 
Panevėžio šaulių choro tarpukariu 
vadovą Mykolą Karką prisiminėme. 
Kareiviškai į gretas po tris sustoję, 
priekyje švytint šaulių  bei valsty-
binei vėliavoms greitai  Troškūnų 
miesto pakraštį pasiekėme. Iškil-
mingai pagerbėme žuvusius šaulius 
ir pokario partizanus kapinių pan-
teone. Tada dalijamės į dvi voras 
ir iškilmingai Vytauto Didžiojo bei 
Vilniaus  gatvėmis į aikštę  įžen-
gėme. Sankirtos aikštelės kryžius 
žymintis Troškūnų parapijos 300 
metų jubiliejų, buvusios kapavietės 
ir šaulių sodelio vieta, paminklas 
Algimanto apygardos partizanams 
ir žygio vainikavimas prie seno-
sios gimnazijos, kur memorialinė 
lenta šaulių žygį žymi, po Vilniaus 
ąžuolu. Tarp garbiųjų trispalvės ir 
tautinių organizacijų vėliavų aukso 
spalva bei karinguoju šernu papuoš-
ta spindėjo Troškūnų miesto vėliava. 
Pasigendame šiek tiek partizaniško 
laiško bei laiko ženklų nesupratusių 
andrioniškėnų, traupiečių bei anykš-
tėnų, jų miestų vėliavų, juk visos tos 
vietovės minimu šaulių žygdarbiu 
tuomet buvo į nemirštančią legendą 
sujungtos. 

Kodėl tie vyrai nusprendė gausy-
bei raitelių kelią pastoti, kodėl atro-
dytų “ išmintingai” nepasislėpė. Gy-
vybę būtų išsaugoję. Tik jiems laisvė, 
garbė buvo brangiau negu gyvybė, ir 
taip jie pagarbos ir atminties  amži-
nybės vainiką pelnė. „Malmažos” 
giesmininkai dainavo taip pažįstamą 
“Tu neverk motušėle, kad jaunas sū-
nus eis ginti brangiosios tėvynės...
Jiems dangaus angelai vainiką iš 
deimantų pina.” Politkalinių vardu 
kalbėjo Prima Petrylienė, jaunųjų 
šaulių - Vaidas Molis, troškūniečių - 
Meilė Giraitienė, anykštėnų - Serge-
jus Jovaiša. Tikri, nuoširdūs žodžiai 
į rudens liūdesį gėrėsi viltimi, viltimi 
plazdėjo ir žvakelių liepsnos ir saulė 
pro debesis palaimingai švytėjo. Va-
lio šaukėme nepriklausomai Lietuvai 
ir visiems čia vardan tėvynės ir jos 
gynėjų susirinkusiems“, - pasakojo 
muziejininkas R.Guobis. 

-ANYKŠTA

Su kapitalistais pirmais 
metais – jokių ryšių

Danielius BINKYS, Anykščių trumpaban-
gininkų ilgametis vadovas:

- Trumpabangininkų sporte jokių ypatingų 
politinių instrukcijų negaudavom. Propaganda 
visiems žmonėms ėjo vienodai, turėjai išmokt, 
būt ideologiškai pasiruošęs. Vienintelis apribo-
jimas buvo tas, kad užmezgę ryšį su užsienio 
trumpabangininku, laukdavom kortelės su ryšio 
patvirtinimu, o kortelėje būdavo įrašomas namų adresas, tuo tarpu mes  
adreso rašyti negalėjom. Viskas eidavo per Maskvą, per pašto dėžutę Nr. 
88, iš kurios paskirstydavo į klubus. Viena vertus, taip gal ir buvo pigiau, 
o gal kažkas ir prižiūrėdavo, su kuo kontaktus užmegzdavom. Turėjom 
specialų kodų rinkinį ryšiui, tačiau jame nebuvo jokių religinių švenčių, 
todėl, sakykim, su Kalėdomis negalėdavom sveikinti užsieniečių.

Su vakariečiais, kapitalistais, trumpabangininkas negalėdavo užmegzti 
ryšio pirmais darbo metais, tik kai gaudavo antrą atskyrį jam leisdavo. Aš 
pats su „kapitalistais“ pirmais metais irgi nebendravau, rinkdavausi Ru-
munijos, Lenkijos trumpabangininkus, o savo vaikams, kuriuos mokiau, 
leisdavau dirbti iš karto. Tiesa, buvo draudžiama ryšius užmegzti su viena 
šalim – Izraeliu.   

Atmintį reikia žadinti. Tarybiniu laiku užsienio “agentais” lai-
kytų šaulių atminties valandėlė, pagerbiant Troškūnų šaulius.     
Raimundo GUOBIO nuotr.
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- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto?

- Katarakta – akies lęšiuko su-
drumstėjimas, dažniausiai atsiran-
dantis dėl medžiagų apykaitos sulė-
tėjimo. Tai viena dažniausių vyresnio 
amžiaus žmonių regėjimo netekimo 
priežasčių. Dažniausiai katarakta lai-
koma kaip bendra organizmo senėji-
mo pasekmė, tačiau ji gali įsivystyti 
ir jaunesniame amžiuje – pasireikšti 
kaip kitų ligų (pvz.: cukraligės) kom-
plikacija, atsirasti po akies traumų, 
būti paveldėta ir kt. 

- Kokie kataraktos simptomai?
- Pirmasis ligos požymis – silpstan-

tis regėjimas. Jei regėjimas palaips-
niui blogėja reiktų ilgai nelaukiant pa-
sikonsultuoti su gydytoju. Sergantieji 
katarakta dažnai skundžiasi jautrumu 
šviesai, išblukusiomis ar išplaukusio-
mis spalvomis, matymu kaip pro ne-

Sergant katarakta delsti negalima
Aklumas – viena sunkiausių žmogaus negalių. Apakęs ar tik 

šviesą nuo tamsos skiriantis žmogus praranda savarankiškumą, 
nebegali užsiimti įprastine veikla, jam nuolat reikalinga artimųjų 
pagalba.  Nors ši negalia gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau 
vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai apanka dėl kataraktos – se-
natvinių akies lęšiuko pokyčių. Dėl kokių priežasčių vystosi kata-
rakta, kokie šios ligos simptomai, kokie galimi gydymo būdai ir 
kokios pasekmės laukia nesigydant, klausiame A.Klinikos „Akių 
chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

švarų stiklą, dvejinimusi. Žmogus ne-
beįžiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų 
kontūrų, iškyla problemos užsiimant 
įprastine veikla, vairuojant automo-
bilį. Ligai progresuojant  silpstantis 
regėjimas gali baigtis aklumu.

- Kaip gydoma katarakta?
- Sergant katarakta vienintelis gy-

dymas – operacija. Medikamentinio 
šios ligos gydymo nėra. Dažniau-
siai išgirdus, kad bus reikalinga akių 
operacija žmonės išsigąsta, tačiau 
kataraktos operacijos baimintis ti-
krai neverta. Ši operacija neskaus-
minga, labai efektyvi, trunka apie 30 
minučių. „Akių chirurgijos centre“ 
kataraktos operacijos atliekamos fa-
koemulsifikacijos būdu. Naudojant 
šias pažangias priemones ragenoje 
padaromas tik 2-3 mm pjūvis, kurio 
nereikia siūti, po operacijos nereika-
lingas stacionarus gydymas.

Operuoja gydytojai profesionalai
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą tu-

rintis specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Šis 
centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, 
gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių speci-
alistų komanda, operuoja gyd. Algirdas Šidlauskas ir Saulius Ačas – puikūs  savo srities specialistai, atlikę 
tūkstančius kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių 
pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų 
artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali 
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

- Kokios pasekmės laukia nesi-
gydant?

- Svarbiausia nelaukti, kol silpstan-
tis regėjimas baigsis aklumu, kadangi 
subrendusios kataraktos operaciją 
techniškai sunkiau atlikti, padidėja 
operacinių ir pooperacinių kompli-
kacijų rizika. Be to, kataraktai pro-
gresuojant, gali padidėti akispūdis, 
galima susirgti nepagydoma akių 
liga – glaukoma. Katarakta yra vie-
na iš dažniausių aklumo priežasčių, 
tačiau anksti diagnozavus ir tinkamai 
gydant šią ligą galima visiškai išgy-
dyti.   Pažangių technologijų dėka 
kataraktos operacija tapo labai saugi, 
neskausminga ir efektyvi. 

Tik didelis geležies deficitas
sukelia mažakraujystę

Pradėjus pokalbį apie geležies 
svarbą žmogaus organizmui, gydyto-
ja A.Treščenko teigia, jog pirmiausia 
reikia atskirti dvi sąvokas – kas yra 
geležis, ir kas yra hemoglobinas. 

Hemoglobinas – tai baltymo ir ge-
ležies junginys, įeinantis į raudono-
sios kraujo ląstelės eritrocito sudėtį, 
o geležis yra mineralas, todėl tiesio-
ginės lygybės tarp geležies ir hemo-
globino nėra. Geležis, kaip mineralas, 
įeina ne tik į hemoglobino sudėtį, ji 
svarbi ir raumenims, taip pat yra kai 
kurių fermentų sudedamoji dalis.

Geležis mūsų organizme, kaip 

Iš žolinių augalų žmogus įsisavina 
tik 5 procentus geležies 
Ne tik nuovargis, nuotaikos stoka, apatija signalizuoja, jog or-

ganizmui trūksta geležies. Anykščių Pirminės sveikatos priežiū-
ros centro (PSPC) šeimos gydytoja Aurika Treščenko sako, jog 
gali atsirasti ir kitų, net šiek tiek keistokų požymių, pavyzdžiui, 
norisi valgyti krakmolą ar žalias bulves, maloniai pradeda kve-
pėti benzinas.

teigia gydytoja A.Treščenko, cir-
kuliuoja ratu: „Eritrocitas gyve-
na 3 mėnesius, kai jis numiršta, 
„padėvėta geležis“ panaudojama 
naujo eritrocito gamybai. Gamy-
bos metu patiriami nuostoliai yra 
minimalūs ir paprastai kompen-
suojami ta geležimi, kuri gaunama 
su maistu. Jeigu geležies deficitas 
yra didelis, žmogus ne tik suserga 
mažakraujyste, bet atsiranda ir vien 
geležies trūkumui būdingų simpto-
mų – dirglumas, keistas nuovargis, 
nuotaikos stoka ir apatija, o mote-
rys greičiausiai atkreipia dėmesį į 
negražius trupinėjančius nagus ir 
sausus, šerpetojančius, slenkančius 
plaukus“. 

Mažakraujystė pasireiškia ir 
netekus daug kraujo 

Gydytoja teigia, kad net ir anksčiau 
išvardinti požymiai dar nebūtinai reiš-
kia ligą. „Nėra tokio simptomo, kuris 
nurodytų, jog laikas tirti geležies kiekį. 
Dažniausiai geležies kiekį tikriname 
radę mažakraujystę su specifiniais pa-
kitimai bendrame kraujo tyrime (ma-
žakraujystė yra kelių rūšių, todėl tik 
atitinkami rodikliai signalizuoja apie 
geležies trūkumą). Ši liga pasireiškia 
greitu nuovargiu, dusuliu įprastinės 
veiklos metu (pvz. dar prieš mėnesį 
į penktą aukštą galima buvo užbėgti 
be vargo, o dabar reikia pakeliui pail-
sėti), silpnumu be priežasties, tankiu 
širdies plakimu. Mažakraujystė pa-
prastai atsiranda esant kraujo neteki-
mui: moterims dėl gausių mėnesinių, 
vyrams – dėl kraujavimo iš skrandžio 
ar žarnyno. Nesant kraujavimo šaltinio 
(sveika virškinimo sistema, normalaus 
gausumo mėnesinės) geležies trūku-
mas būna retas“. 

Geležimi galima ir apsinuodyti

Paklausta, ar anemija yra visiškai 
išgydoma liga, ar vis dėlto žmogui 
reikia susitaikyti su mintimi, kad 
geležies preparatus teks gerti visą 
gyvenimą, A.Treščenko sako: Kaip 
jau minėjau, anemiją gali sukelti ne 
tik geležies trūkumas. Tačiau, jeigu 
kalbame būtent apie geležies stokos 
anemiją, tai ją tikrai galima išgydyti. 
„Geležis geriausiai pasisavinama „ant 
tuščio skrandžio“, todėl rekomenduo-
jama ją gerti prieš valgį. Labai dažnai 
geležis sukelia šleikštulį ir pykinimą, 
tokiais atvejais vaistas vartojamas  po 
valgio ar net valgant. Kadangi mais-
tas geležies pasisavinimą slopina, 
gydymas užtrunka ilgiau. Standartinė 
gydymo trukmė – geležis geriama tol, 
kol atsistato bendro kraujo rodikliai ir 
nuo to momento dar 3 – 4 mėnesius 

papildomai, tik mažesne doze. Gele-
žies pasisavinimui būtinas specialus 
skrandžio gleivinės baltymas. Jeigu 
skrandžio gleivinė yra atrofiška arba 
pašalinta atitinkama skrandžio dalis 
(arba visas skrandis) – geriama ge-
ležis nepasisavinama ir tenka skirti 
leidžiamą geležį į raumenis“.

Geriamos geležies pasisavinimą 
skatina vitamino C turintys produk-
tai, o slopina – kofeinas (kava, juo-
doji arbata), ypač stipriai – pienas. 
„Lietuvoje parduodami geležies pre-
paratai atrodo „patraukliai“ – tabletės 
būna saldžios, akiai malonių spalvų, 
skystos formos geležis – su įvairiais 
vaisių priedais. Suaugę žmonės su-
pranta, kokiomis dozėmis geležį rei-
kia vartoti, o vaikai, aptikę „gražias“ 
tabletes ir jomis „iki soties pasimėga-
vę“, būna, kad ir apsinuodija. Tad jau 
minėtas pienas, kuris slopina geležies 
įsisavinimą, netgi naudojamas kaip 
priešnuodis pirmajai pagalbai apsi-
nuodijus“. 

Reikia žinoti ir apie grėsmes

Gydytoja A.Treščenko sako, kad 
kaip ir kiekvienas vaistas ar medici-
ninis preparatas turi ir šalutinių reiš-
kinių. „Geležies preparatai visada 
nudažo išmatas juoda spalva, kietina 
vidurius. Skystoji geležis linkusi da-
žyti dantis nenusivalančiomis dėme-
lėmis, todėl tinka tik vaikams, turin-
tiems pieninius dantis. Retai, bet vis 
dėlto skiriama į raumenis leidžiama 
geležis, kartais nudažo poodį, todėl 
nemokšiškai suleista, visam gyve-
nimui palieka į sumušimo mėlynes 
panašias dėmes“, – apie geležies „pa-
liekamas grėsmes“ įspėja gydytoja. 

Burokėliai stebuklų nedaro

Paklausta, ar tinkama mityba gali 
atstatyti geležies kiekį organizme, ar 
vis dėlto reikia ir vaistų, Anykščių 

PSPC gydytoja A. Treščenko teigia: 
„Įvairiuose forumuose labai daug 
diskutuojama apie mitybą sergant 
mažakraujyste. Populiariausias mi-
tas – reikia valgyti daug burokėlių. 
Nors burokėliai ir turi geležies, deja, 
tai nėra pagrindinis geležies šaltinis 
ir tikrai mažakraujystės neišgydys. 
„Stebuklingo“ pagijimo istorijos 
dažniausiai susiję su tuo, kad mergi-
noms kraujo tyrimas būna padarytas 
ką tik po mėnesinių ir atrodo, kad jau 
yra anemija. Paskui per kelias dienas 
kraujo rodikliai atsistato nuosavos ge-
ležies sąskaita, o nuopelnai atitenka 
burokėliams. 

Gamtoje geležis yra dviejų for-
mų, chemiškai skirstoma į dvi-
valentę ir trivalentę. Dvivalentė 
geležis „gyvena“ mėsoje ir yra len-
gviau pasisavinama. Jos iš maisto 
pasisavinama apie 15 proc. viso 
esamo kiekio, tai labai nedaug. Tri-
valentė geležis kaupiasi augaluose, 
jos organizmas sugeba pasiimti tik 
apie 5 proc. viso maiste esamo kie-
kio. Todėl sergant mažakraujyste 
labiausiai kenkia vegetarinė, ve-
ganinė ar žaliavalgiška mityba. O 
tiems, kas bandys ginčytis ir sakys, 
jog būti vegetaru yra labai smagu, 
svarbu atsiminti – geležies daugiau 
turi anakardžių riešutai, avižos, 
lazdyno riešutai, žemuogės, dil-
gėlių lapai. Mėsos mėgėjai turėtų 
rinktis jautieną, triušieną, jautieną, 
bet ne veršieną“.

Kartais tenka perpilti ir kraują

Į klausimą, ar anemija yra pavo-
jinga gyvybei, gydytoja A.Treščenko 
sako: „Anemija nekelia tiesioginio 
pavojaus sveikatai, tačiau gadina 
gyvenimo kokybę. Sunku susikaup-
ti, pakinta miego režimas, nėra noro 
dirbti, greitai pavargstama. Toks 
žmogus negali visiškai socializuotis – 
atsisako aktyvios veiklos su draugais, 
pradeda nesidomėti anksčiau mėgta 
veikla, tampa apatiškas. Gili anemija 
– hemoglobinas < 80 g/l, kenkia vi-
siems organams, kadangi visas kūnas 
patiria deguonies badą. Tokia anemija 
esant reikalui gydoma eritrocitų ma-
sės perpylimu“.

- ANYKŠTA

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Aurika Treš-
čenko sako, jog pasidavę populiariai madai ir tapę žaliavalgiais, ve-
getarais ar veganais, žmonės patys padaro „meškos paslaugą“ savo 
sveikatai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,  mbukletus, 

mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 

siūlo darbą

įvairūs
Šeima ilgesniam laikotarpiui 

išsinuomotų būstą Kavarsko 
arba Troškūnų apylinkėse (gali 
būti be patogumų).

Tel. (8-615) 51139.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda malkas kaladėlėmis 
(uosis, drebulė, alksnis, ber-
žas), biokurą, čipsus. Turi sau-
suolio. Perka įvairų mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

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

Tel. (8-686) 44447, 
Panevėžys.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingas šaltkalvis.

Tel. (8-616) 93759.

Transporto įmonei reikalingi šalt-
kalviai ir vairuotojai (darbas su au-
tovežiais Europoje).

Utena, tel. (8-618) 83660.

Katilai, 
įdėklai, 

satechnikos darbai. 
Konsultacijos, 

montavimas, garantija. 
Prekyba išsimokėtinai.

“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.

Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

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

Tel.: (8-698) 46745.
A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!

Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 
Renkamės gruodžio 3 d. dieną 17 val. 

Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

 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

Renkasi gruodžio 1 - 4 d. dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,ce,d  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos Kalėdinės nuolaidos.

Nuolat siūlau patikimą darbą 
rimtiems žmonėms sandėliuose 
VOKIeTIJOJe (krovėjams, krau-
tuvo vairuotojams, prekių surinkė-
jams, palečių remontininkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, su-
teikiamas geras būstas (yra inter-
netas). Jokių įdarbinimo mokes-
čių.

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

Transporto įmonei 
reikalingi vairuotojai. 

Darbas su
naujais autovežiais. 

Reisas trunka iki 6 savaičių.
Atlyginimas 100 eurų už 

darbo dieną. Būtina patirtis.
Tel. (8-685) 14225.

Kvalifikuota apdailininkė atlie-
ka apdailos ir remonto darbus. 

Tel. (8-615) 47417.

Įvairūs darbai: griovimas, 
aplinkos tvarkymas, vidaus ir 
lauko apdaila, miško kirtimas, 
šulinių kasimas ir kiti darbai. 
Parduoda malkas.

Tel. (8-624) 61095.

Paruošia laistymo sistemos 
projektą NMA paramai gauti. 
Laistymo ir drėkinimo sistemos 
vaismedžiams, uogynams, dar-
žovėms, šiltnamiams. Kalėdinė 
akcija! Kapiliarinė drėkinimo 
juosta nuo 0,06 Eur/m.

Tel. (8-686) 36095, el. paštas: 
info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

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

(8-687) 97797.

Kokybiški nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklai. Pristatomieji ka-
minai (dvisieniai). Suteikia ga-
rantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): 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.

Valo kaminus, mūrija ir skar-
dina kaminų galvutes, keičia 
stogus, atlieka įvairius statybos 
darbus.

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

Žodžius gražiausius šiandien skiriam Tau,
Už švelnų rūpestį, palikusį raukšlelę.
Ugnelę nerimo gelmėj akių,
Už tyrą ašarą, palydint vis į kelią,
Švelnumą Tavo grumbančių delnų.
Tegul širdyje ilgai liepsnoja meilės, džiaugsmo žiburiai, 
šią gražią rudens dieną telydi sveikata, sėkmė 
gyvenimo kelyje.

Anelę KARALIŪNIENĘ, gyvenančią 
Smėlynės kaime, garbingo 90-ojo gimtadienio 
proga sveikina 

vaikai, anūkai ir proanūkiai.

Mobiliu juostiniu gateriu pjau-
na medieną. Parduoda sausą 
kokybišką statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

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

Tvenkinių kasimas, melioraci-
jos griovių valymas, kiti pana-
šaus pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu valo kūdras, kasa, lygina, 
planiruoja sklypus, kelius, įve-
da, pajungia vandentiekį, kana-
lizaciją.

Tel. (8-670) 12913.
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parduoda
Nekilnojamasis turtas

9,11 ha žemės sklypą 
Elmininkuose.

Tel. (8-610) 30379.

Namą Gegužės g. su 11 arų namų 
valda. Yra ūkinis pastatas, tvenki-
nys, geras privažiavimas, 200 m 
iki upės, būtinas kapitalinis namo 
remontas. Kaina 12 000 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Sodą s/b “Šaltupys” (6 arų skly-
pas su nameliu). 16 000 Eur.

Tel. (8-675) 19613.

Ūkininkams skubiai ir nebran-
giai - arkinį garažą nusikėlimui.

Tel. (8-686) 39852.

Kuras

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

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, 
pjuvenų briketus nuo 130 Eur. 
Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-670) 37592.

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 21793

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

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

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

Perkame įmonę, 
registruotą 

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

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

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, technika

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

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

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

Tel. (8-616) 02079.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Ūkininkas brangiai - įvairaus am-
žiaus telyčias, karves, bulius (la-
biausiai siūlyti mėsinius galvijus, 
galimas ir didesnis kiekis).

Tel. (8-614) 35644, 
(8-698) 50818.

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

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

Mišką ir medieną. Įvairias mal-
kas, kaina 13 Eur/ 1 kub. m. 

Tel. (8-609) 80524.

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Atraižas pakais ir supjautas. 
Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Veža į rajoną.

Tel. (8-629) 76267.

Gyvuliai

5 mėn. “Tauriųjų avinų” veislės 
triušius. Kaina 15 Eur/ vnt.

Tel. (8-647) 02585.

Arklį. 
Tel. (8-602) 62280. 

Kita

Dėvėti rūbai urmu. 
Tel. (8-639) 69837. 

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
T-40AM, JUMZ, T-16, MTZ-50. 
Traktoriaus JUMZ greiferinį kau-
šą. 

Tel. (8-682) 11626.

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, bulvių 
kasamąsias, sodinamąsias, 
lėkštinius skutikus, frezus, 
kultivatorius, šnėkus, plūgus 
„Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-607) 12690.

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

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

Maistines ir pašarines bulves. 
Tel. (8-689) 19683.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Redaktorius
“Anykštos” redakcijoje 

galite pasidaryti
kopijas

A4 formato kopija 0,07 Eur
A3 formato kopija 0,10 Eur
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas.

šiandien

lapkričio 29 d.

lapkričio 30 d.

lapkričio 28-30 d. pilnatis.

Saturninas, Daujotas, Butvy-
dė, Saturnas.

Andriejus, Saugardas, Dovai-
nė, Andrius, Saugirdas, Saugir-
dė.

oras

-1

-4

IŠ artI

Amiliutė lankosi 
kukurūzų labirinte

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 padėklai.  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.

Mugėje galima nusipirkti siū-
lų, skrybėlių, maisto produktų, 
įvairių niekučių... 

Akį patraukia spalvingi medi-
niai žaislai. Nors lauke žvarbu, 
kol nėra pirkėjų, vyras veltui 
laiko negaišta, klijuoja žaislinį 
malūnsparnį...

Vilnietis Žilvinas Karčiaus-
kas, paklaustas, ar jo žaislai pa-
ties pagaminti, patvirtina, kad 
taip, o paklaustas, kur išmoko 
šio amato, neslepia esąs šilumi-
ninkas, tačiau jau penki metai 
kai gamina medinius žaislus ir 
juos parduoda.

„Viskas prasidėjo nuo Kaziuko 
mugės, - sakė vilnietis. – pama-
čiau, pačiupinėjau ir pagalvojau, 
kad galiu padaryti netgi išmo-
ningesnius“. 

Šilumininkas gamina žaislus Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šiandien ir savaitgalį  Vilniaus gatvėje, „Norfos“ parduotuvėje, ir prie jos šurmuliuojančioje mu-
gėje spalvingus medinius žaislus siūlo simpatiškas vilnietis. Vyras pats juos ir gamina. 

Žilvinas Karčiauskas įsitikinęs, kad ne šventieji puodus lipdo.            Autoriaus nuotr. 

Sakė, pramoga puiki -
Įeini ir išeini.
Pasidavusi psichozei
Pasijuto kaip Laose.

Kukurūzuose pas Dilį
Ji būties patyrė gylį,
Testamentą apgalvojo,
Kol paklydusi raudojo.

Smertį su dalgiu išvydo
Tuojau tarmiškai pragydo:
„Ratavok, Untanai švyntas,
Pražudys tuoj labirintas“.

Ir nuo jos šiurpių klyksmų
Tapo ir kitiems baugu -
Švelniai ėmė už rankelių
Ir ją išvedė į kelią.


