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Černobylis

Seimas liepė įdėti elektroni-
nius čipsus naminiams gyvū-
nams – katėms, šunims, net ir 
šeškams. Tuo tarpu laukiniams 
gyvūnams to daryti nereikia. 

Mano šuva nečipsuotas. Ne-
čipsuosiu. Kinai, kaip girdėjau, 
šunį nudažė ir rodė kaip liūtą. 
Mano šuva irgi nežino, kad jis 
šuva, net ir pareigūnų kanki-
namas nepasakys, kas jis yra. 
Šiek tiek dažų, kailį iššukuoju 
– kokia graži mano voverytė. 
O kodėl loja? Taigi Černobylio 
pasekmės. Nėra tokios bėdos, 
kurios lietuvis neįveiktų.

Linas BITVINSKAS

13 psl.

Po daugiabučių  renovacijos išaugo 
sąskaitos už šildymą 

Anykščių V.Kudirkos gatvės 
4-ojo ir 6-ojo namo gyventojai 
apstulbę ir sunerimę – po jų dau-
giabučių renovacijos sąskaitos už 
šildymą ne sumažėjo, o ženkliai iš-
augo. Šių dviejų namų gyventojus 
stebina ir tai, kad visai šalia, toje 
pačioje gatvėje, 2-uoju numeriu 
pažymėtas tuo pačiu metu reno-
vuotas daugiabutis už šildymą 
moka net keturis kartus mažiau.

Tuo tarpu dviejų savivaldybei 
pavaldžių bendrovių vadovai – 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ projektų vadovas Alvydas 
Gervinskas ir UAB „Anykščių 
šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis tarpusavyje nesusikalba, 
kas tokias gyventojų problemas 
privalėtų spręsti.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

SPA Vilnius savininkas Valdas 
Trinkūnas „Anykštai“ sakė, jog 
restorano plėtimo priežastys visiš-
kai proziškos, netilpo visi valgyti 
pageidaujantys klientai. Iki tol res-
torane vienu metu galėjo pietauti 70 
žmonių, dabar galės 100. Bus padi-
dinta ir lauko terasa, todėl šiltuoju 

SPA padidino restoraną
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

SPA Vilnius Anykščiai prie restorano pristatė priestatą ir jį padidino dvigubai.  Dabar restorano 
salių plotas bus beveik 300 kv. m, o buvo 150 kv.m.

metų laiku SPA restoranas vienu 
metu galės aptarnauti gerokai per 
100 žmonių.

Maksimalus SPA Vilnius Anykš-
čiai lankytojų skaičius yra apie 130, 
pasak V.Trinkūno, savo gyventojų 
aptarnavimui restoranui pakanka tu-
rėti tik pusę vietų nuo šio skaičiaus 

– SPA apkrovimas retai būna mak-
simalus, o pietauti ar vakarieniauti 
žmonės eina skirtingu laiku. Tačiau 
į SPA restoraną, ypač po Lajų tako 
atidarymo, pradėjo plūsti „svetimi“ 
klientai, t.y. žmonės, užeinantys tik 
pavalgyti ar išgerti kavos. Todėl 
buvo nuspręsta plėstis.   

Prie SPA Vilnius-Anykščiai restorano pristatytas priestatas.

V.Kudirkos 4-ojo ir 6–ojo namo gyventojai sako, kad renovacija jiems „tapo didele tragedija ir 
bėda“, po kurios „nebegalima niekuo tikėti“.

Skiemonių seniūnijos gyventojas 
nuteistas 19 metų

Pernai sugyventinę sudeginęs 
Eugenijus Augulis iki tol buvo 
teistas 11 kartų

Anykščiai - 
sėkmingiausia 
turizmo 
traukos vietovė 
2015 metais

Istorikui reikia ne šlovės, 
o pripažinimo 

Pedagogas Mindaugas Ne-
fas sako: „Neverta kliautis tik 
lemtimi, bet reikia išnaudoti 
galimybes ir nuolatos dirbti bei 
mažiau burbė-
ti.“

SPA Vilnius Anykščiai prieš 
mažiau nei dvejus metus pa-
statęs Valdas Trinkūnas jau 
plečia patalpas. Pristatytas 
priestatas restoranui, mon-
tuojama lauko terasa.

Konkursas. Įvyko konkursas 
Anykščių visuomenės sveikatos 
biuro vadovo pareigoms užimti. 
Konkurso nugalėtoja tapo 40 metų 
Lina Pagalienė, iki šiol dirbusi šio 
biuro specialiste. Konkurse daly-
vavo dvi pretendentės.

Biudžetas. Savivaldybėje svars-
tomas 2016 metų rajono biudže-
tas. Preliminarios biudžeto lėšos 
numatytos tokios pat, kaip ir 2015 
metais, tai yra – 22 milijonai eurų.

Streikas. Lietuvos švietimo pro-
fesinės sąjungos konstatavo, kad 
valdžia iš esmės neatsižvelgė į 
streikuojančių pedagogų interesus, 
todėl buvo nuspręsta sausio pabai-
goje skelbti 3 dienų streiką. Gruo-
džio 8 ir 10 dienomis streikavo ir 
dalis Anykščių miesto mokytojų.

Siaurukas. Anykščių muziejus 
plės  Siauruko muziejaus ekspozi-
ciją. Tuo tikslu už 1000 eurų bus 
perkamas pastatas Stoties gatvėje.

Nuoma. Anykščių baseine 
„Bangenis“ ruošiamasi atgaivinti 
barą. Baro patalpos bus išnuomo-
jamos  viešo konkurso būdu de-
šimties metų laikotarpiui.

Žvaigždės. Vilniuje dokumenti-
nio filmo „Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys“ premjero-
je kino teatre „Forum Cinemas 
Vingis“ susitiko dvi Anykščiams 
svarbios krepšinio legendos. Ke-
lis metus Anykščiuose gyvenusio 
olimpinio čempiono M.Paulausko 
atvyko pasveikinti dviejų olimpia-
dų prizininkas Sergejus Jovaiša.

Balsavimas. Portale anyksta.lt 
vyksta 2015 metų anykštėno rinki-
mai. Penktadienio popietę stipriai 
pirmavo keturis Europos čempio-
natų medalius iškovojęs plaukikas 
Giedrius Titenis (54 proc. balsų). 
Antroje vietoje buvo rašytojas, šių 
metų Anykščių garbės pilietis An-
tanas Drilinga (11,5 proc.).   

Plaukimas. Gruodžio 17-19 d.  
„Bangenyje“ atvirajame 2015 m. 
Lietuvos plaukimo čempionate 
varžysis  300 sportininkų, atsto-
vausiančių 19 komandų iš Baltaru-
sijos, Latvijos ir Lietuvos.



 

KONKREČIAI 2015 m. gruodžio 19 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vagis. 2015-12-16, apie 13 val., 

pastebėta, kad iš namo Anykščiuo-
se, Taikos g., pagrobtas mobilusis 
telefonas bei 90 eurų. Nuostolis 
– 222 eurai. Įtariamasis neblaivus 
(1,74 prom.) 41-erių vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Paieška. Utenos apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato pa-
reigūnai ieško dingusios be žinios 
17-metės merginos, kuri gruodžio 
11 d., apie 16 val., išėjo iš namų, 
esančių Levaniškio k. (Anykš-
čių r. sav.), ir iki šiol negrįžo. 
V.Bartaševičiūtė yra 162 cm ūgio, 
liekno kūno sudėjimo, ilgų, šviesiai 
rusvų plaukų, vilkėjo pilkos spal-

vos striukę, juodas kelnes, buvo 
apsiavusi juodos spalvos batus su 
metalinėmis detalėmis. Asmenis, 
ką nors žinančius apie šio asmens 
buvimo vietą, prašome pranešti 
bendruoju pagalbos telefonu 112 
arba informuoti anoniminiu Ute-
nos apskrities policijos pasitikėji-
mo telefonu (8-800)  20112.

„Kažkada ją aplankiau, tai pri-
siprašė išvežti šiukšles, o praėjus 
gal 3 mėnesiams vėl skambino, 
kvietė  atvažiuoti, - juokėsi seniū-

88–erių senolė rado būdą prisikviesti seniūną
Kurklių seniūnijos vienkiemio gyventoja išvežti šiukšles patiki 

tik Kurklių seniūnui Algimantui Jurkui, na, dar sūnui. Vienkie-
myje gyvenanti moteris moka komunalininkams už šiukšlių išve-
žimą bendrais konteineriais, tačiau iki jų senolei geras kilome-
tras, o savo konteinerio moteris nenori įsigyti. 

nas. – Taip dabar ir lankau ją kelis 
kartus per metus, dažniausiai prieš 
didžiąsias metų šventes. Senolė 
turi giminaičių, ją lanko sūnus, tai 

šiukšles patiki išvežti nebent jam, 
kitiems - ne. Man nesunku žmo-
gui padėt, juolab kad matau, kaip 
pradžiuginu seną žmogų. Pavaiši-
na kava, pasikalbam. Negi atimsi 
šitiek nugyvenusiam žmogui, kad 
ir su tam tikrom keistenybėm, tokį 
malonumą?“

Atrodo, jog smulkmena, tačiau, 
kai pagalvoji, tai tokie žmogiš-
ki valdžios ir senolių santykiai ir 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

turėtų būti. Dažnai kriminalinėse 
suvestinėse skaitome pranešimus 
apie vienkiemiuose mirusius vie-
nišius, kuriems pareigūnai nu-
statinėja mirties priežastį. Kai 
Kurklių seniūnas rytais prava-
žiuodamas pasižiūri, ar iš senolių 
trobų kaminų rūksta dūmai, o jei 
ne, tai į tokią sodybą užsuka, stre-
sų artimiesiems ir darbo policijos 
pareigūnams mažiau. 

Teismas patenkino valstybinį 
kaltinimą šioje byloje palaikiusios 
Panevėžio apygardos prokurorės 
Jelenos Sabaliauskienės prašymą 
ir pripažino E.Augulį pavojingu 
recidyvistu bei skyrė jam 19 metų 
nelaisvės. 2014 m. spalio 14 dieną, 
E.Augulis girtavo namuose, Giko-
nių kaime su kaimynu ir savo gy-
venimo drauge D.A.

„Moteriai išėjus į kitą kamba-
rį ir atsigulus, iš paskos nuėjęs 
E.Augulis su ja apsižodžiavo. Įpy-
kęs vyriškis atsinešė bakelį benzi-
no, apliejo juo gulinčią ant sofos 

Išmokos. Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad 
Lietuva rems Jungtinės Karalystės 
siekius reformuoti ES, tačiau tik to-
kiu atveju, jei nebus pažeidžiamas 
laisvas asmenų judėjimas Bendri-
joje ir nenukentės emigrantų so-
cialinės išmokos. D.Grybauskaitė 
prieš Europos Vadovų Tarybos 
posėdį susitiko su Jungtinės Kara-
lystės ministru pirmininku Deividu 
Kameronu (David Cameron). Susi-
tikimas įvyko premjero iniciatyva. 
D.Kameronas Lietuvos vadovei 
išsamiai pristatė Jungtinės Kara-
lystės pasiūlymus, kaip reformuoti 
ES. Tai viena pagrindinių šio vir-
šūnių susitikimo temų. Prezidentės 
teigimu, Lietuva yra pasiruošusi 
ieškoti sprendimų, kurie sustiprin-
tų ES. 

Gyvenimas. Paskutinius kaden-
cijos metus Seimas ir Vyriausybė 
greičiausiai praleis taip pat stabi-
liai kaip iki šiol. Valdantieji žada ir 
toliai gerinti gyvenimą, o opozicija 
teigiamų pokyčių neprognozuoja. 
Valdančiosios koalicijos atstovai 
džiaugiasi per trejus kadencijos 
metus nuveiktais darbais, žada ne-
atsilikti ir ateinančiais. Tuo metu 
opozicinės partijos atrėžia - ir ki-
tąmet valdantiesiems stigs naujų 
idėjų, bet bus daug populistinio 
polėkio. 

Skundai. Darbo partijos Seimo 
nariams niekaip neįtinka jau metus 
Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) 
vadovaujanti Daiva Gineikaitė. Di-
rektorė nepriklauso jokiai partijai, 
o NŽT veiklą kuruoja “darbiečių” 
valdoma Žemės ūkio ministerija. 
“Darbiečiai” Seimo Audito komi-
teto narys Gintaras Tamošiūnas ir 
kaimo reikalų komiteto pirminin-
kas Saulius Bucevičius vėl linčia-
vo NŽT vadovę pasitelkę šūsnis 
anoniminių skundų. (...) Nors 
anoniminiuose skunduose patei-
kiama informacija nepasitvirtina, 
į rimtesnius reikalus ranka numoję 
Darbo partijai priklausantys nariai 
toliau užsiima NŽT direktorės au-
klėjimu. 

Premijos. Šiaulių universiteto 
(ŠU) mokslininkams pirmą kartą 
įteiktos mokslo ir meno premijos. 
Ketvirtadienį universitete vyku-
siame mokslo ir verslo partnerys-
tei skatinti skirtame renginyje taip 
pat pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys su 18 Šiaulių ir Kelmės 
rajonų įmonėmis. ŠU renginyje 
„S2B - Mokslas verslui: tyrimai 
ir inovacijos” pirmą kartą įteiktos 
2015 metų mokslo ir meno premi-
jos už indėlį, prisidedant prie tva-
raus šalies ir regiono vystymosi bei 
universiteto mokslo plėtotės. 

Sostinė. Žagarės, Lietuvos 
kultūros sostinės, skrydis buvo 
sėkmingas. Per 2015 metus mies-
tą jau aplankė daugiau kaip 200 
tūkstančių žmonių, iš visų pasaulio 
žemynų, išskyrus Antarktidą, ku-
rioje pagrindiniai gyventojai - pin-
gvinai. Žagarės regioninio parko 
direkcijos, kuri buvo pagrindinis 
Kultūros sostinės smagratis, vado-
vo Mindaugo Balčiūno žodžiais, 
patvirtinta mintis, kad mažas taip 
pat gali būti didelis: “Mūsų tikslas 
buvo garsinti Žagarės vardą, paro-
dyti, kad gyvenimas vyksta ne tik 
Lietuvos centre Vilniuje.. Manau, 
tai padarėme”. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Skiemonių seniūnijos gyventojas nuteistas 19 metų
Pirmadienį Panevėžyje paskelbtas nuosprendis 60 metų Skiemo-

nių seniūnijos gyventojui Eugenijui Auguliui. Jis pripažintas kaltu 
dėl itin žiauraus savo sugyventinės nužudymo – apipiltos benzinu 
ir padegtos moters gyvybės medikams išgelbėti nepavyko.

Sugyventinę sudeginęs Eu-
genijus Augulis iki tol buvo 
teistas 11 kartų

15 min.lt nuotr.

moterį ir padegė.
Virtusią gyvu fakelu moterį 

E.Augulis pats ir užgesino, iškvietė 
greitosios pagalbos medikus. Nors 
nukentėjusioji buvo skubiai išvežta 
į ligoninę, po paros ji mirė. Vėliau 
ekspertai konstatavo, kad moteriai 
buvo apdegę 85 proc. kūno, išdegę 
kvėpavimo takai. Dėl gilių II-III 
laipsnių nudegimų moteris kentė-
jo didžiulį skausmą. Į įvykio vietą 
atvykę policijos pareigūnai vyriš-
kiui nustatė sunkų girtumo laipsnis 
– 2,72 promilės.“ – rašo portalas 
15min.lt.

Skiemonių seniūnas Stasys Ste-
ponėnas „Anykštai“ sakė, kad ir 
E.Augulis ir jo sugyventinė švel-
niai tariant „buvo nesveiko gyve-
nimo būdo“. 

Portalas 15min.lt rašo, kad žu-
dikas teisme iš pradžių bandė 
meluoti, neva sugyventinė apdegė 
nelaimingo atsitikimo metu – kai, 
būdama girta ir rūkydama, sumanė 
eiti pjauti malkų ir bandė įsipilti į 
motorinį pjūklą benzino. 

Dėl smurto prieš sugyventinę 
E.Augulis jau buvo teistas. Iš įkali-
nimo vietos į laisvę jis išėjo anks-
čiau laiko, atlikęs dalį bausmės, 
2014 metų balandį, taigi laisvėje 
jis išbuvo tik pusmetį. Iš viso jis 
buvo teistas net 11 kartų.

-ANYKŠTA

Į šios kadencijos Tarybą pa-
gal socdemų sąrašą išrinktas A. 
Gervinskas ir konservatorius 
G.Klimkevičius praėjusios kaden-
cijos Tarybos posėdžiuose  ga-
lėjo būti supainioję viešuosius ir 
privačiuosius interesus, nes per 
balsavimus, kurie buvo tiesiogiai 
susiję su jų darboviečių veikla, 
nepasišalino iš posėdžių salės. Be 

Politikai skatinami sportuoti
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį baigiantis Anykščių rajono tarybos posėdžiui, 
tarybos Etikos komisijos pirmininkas Dontas Krikštaponis per-
skaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmi-
ninko Romo Valentukevičiaus raštą „Dėl Alvydo Gervinsko ir 
Giedručio Klimkevičiaus elgesio vertinimo“.

to, G.Klimkevičius kelis kartus, 
o A.Gervinskas vieną kartą daly-
vavo balsavime, kai buvo svars-
tomi klausimai dėl jų darboviečių 
- Anykščių ligoninės ir Anykščių 
komunalinio ūkio.

 VTEK buvo persiųstas Anykš-
čių rajono tarybos Etikos komisi-
jos sprendimas, kuriame išdėstyta, 
kad abu svarstyti Anykščių politi-

kai pažeidė įstatymus. VTEK rašte 
nurodoma, kad ši komisija sutinka 
su Anykščių rajono tarybos Etikos 
komisijos sprendimu ir savarankiš-
ko tyrimo neatliks.

Kodėl A.Gervinskas ir G. Klim-
kevičius svarstyti paėjus keliems 
metams nuo jų prasižengimų pada-
rymo, nėra žinoma, matyt, buvęs 
skundas. 2011-2015 m. kadencijo-
je Anykščių rajono tarybos nariai 
dažniausiai nedalyvaudavo balsa-
vimuose, kai sprendimai būdavo 
tiesiogiai susiję su jų darbovietė-
mis, tačiau išėjimas iš posėdžių 
salės per tokius balsavimus nebu-

vo praktikuojamas. „Savivaldybės 
tarybos nario „susilaikymas nuo 
balsavimo“ ar „nedalyvavimas 
balsuojant“ nėra tapatus Įstatyme 
nurodytam nusišalinimui. Lietu-
vos vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs, jog „Įsta-
tymo 11 straipsnio 2 dalyje yra 
numatyta nusišalinimo pareiga, 
o ne susilaikymas nuo balsavi-
mo“, – rašoma VTEK pirmininko 
R.Valentukevičiaus rašte.

D.Krikštaponis per šios kaden-
cijos Tarybos posėdžius nuolat pri-
mena, kad konkrečiais sprendimais 
suinteresuoti politikai prieš balsa-
vimus išeitų iš posėdžių salės. Ki-
taip tariant, skatinamas judėjimas 
ir sveikas gyvenimo būdas.   

„Pirmiausia, padėka Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai, kuri 
vykdė Medžių lajų tako projektą. 
Ir iki Medžių lajų tako projekto 
2014 metais Anykščių rajone buvo 
pusantro karto daugiau turistų nei 
anksčiau. Vadinasi, rajono įstaigos, 
turizmo paslaugų darbuotojai savo 
darbą atlieka gana gerai. Čia visas 
ilgamečio darbo kompleksas. Nėra 
tai vieno žmogaus nuopelnas – tai 
visų žmonių ir, be abejo, Anykščių 

Anykščiai - sėkmingiausia turizmo 
traukos vietovė 2015 metais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiai kartu su Birštonu pripažinti sėkmingiausiomis 2015 
metų turizmo traukos vietovėmis. Tai ketvirtadienį paskelbė Vals-
tybinis turizmo departamentas .

 Rajono meras Kęstutis Tubis sako, kad toks įvertinimas – dau-
gelio institucijų ir žmonių nuopelnas.

rajono savivaldybės nuopelnas“, 
- apie apdovanojimą „Anykštai“ 
sakė meras K.Tubis.

Piniginių premijų mokėti ar kaž-
kaip kitaip paskatinti tuos, kurių 
dėka Anykščiai gavo tokį įvertini-
mą, savivaldybė nesiruošia.

„Tie žmonės, kurie daro didelį ir 
gerą darbą, jie yra skatinami. Per 
Turizmo dieną teikiamos padėkos 
ir panašiai. Aišku, čia gali būti 
įvairios formos ir galbūt bus. Bet 

Apdovanojimo atsiimti į lai-
kinąją sostinę vyko Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis.

nereiškia, kad gavus vieną ar kitą 
apdovanojimą turėtume skatin-
ti konkrečius asmenis“, - kalbėjo 
K.Tubis.

Pasak rajono mero, Anykščiuose 
ir ateityje bus plėtojamas turizmas.
Tą parodė paskutinis rajono Ta-
rybos posėdis, kuriame priimtas 
sprendimas plėsti Siauruko muzie-
jaus ekspoziciją.

Sėkmingiausių turizmo projek-
tų apdovanojimai - tradicinis, jau 
dvyliktus metus iš eilės Valstybi-
nio turizmo departamento rengia-
mas renginys, kuris kasmet suburia 
visus turizmo srities profesionalus 
ir kuris šiemet pirmą kartą vyko 
Kaune.



 
SITUACIJA 2015 m. gruodžio 19 d.

savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Kada ir kaip 
puošite kalėdinę 
eglutę? 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame  Vandą TEPCO-
VIENĘ, mirus mamai. Liūdime kartu.

Anykščių  Pirminės sveikatos priežiūros 
centro bendruomenė

Stanislovas AGLINSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Atsakymas vienas. Kaip 
visuomet – Kūčių vakarą. Lai-
komės tradicijos, jos paiso ir 
dukra. Eglutę stengiamės puošti 
būtinai gyvą ir nemažą. Žaisliu-
kų turime, manyčiau, kad nau-
jais papildyti nereikės

Aldona KUČIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Atvirai pasakius, trejus me-
tus mūsų namuose nebuvo eglu-
tės, nes turėjome didelę netektį, 
širdies skausmą. O šiemet gal 
puošime nedidelę eglutę. Per 
Kalėdų šventes atvažiuos anū-
kėliai. Žaisliukų turime. Jie la-
bai gražūs ir mieli. Nekeisime, 
naujų nepirksime. 

Kęstutis ČERNIAUSKAS, 
Džiugų kaimo (Kurklių seniūni-
ja) gyventojas:

- Gyvenu kaime, o kieme auga 
didelė eglė. Genėdamas pasili-
kau vieną nedidelę gražią šaką. 
Ją jau papuošėme. Kūčių ir Ka-
lėdų švęsti išvažiuosiu į Kauną 
pas vaikus ir anūkus. Ten bus ir 
tėvukas, tuo pačiu aplankysiu ir 
mamos kapą.  

  

Pasigedo kultūros ir estetikos

 „Tame, kas buvo padaryta, trūko 
paprasčiausios estetikos. Man susida-
rė toks įspūdis, kad turėjom aštuonias 
likusias užuolaidas, susiuvom ir ap-
rengėm medžius. Čia turėtų būti gi-
liau išmąstyta ir estetiškiau pateikta”, 
- sakė K.Indriūnas, pridurdamas, kad 
tokias pastabas išsakęs ir šį projektą 
kuravusiai dailėtyrininkei, mokslų 
daktarei Jolantai Zabulytei.

Anot mero patarėjo K.Indriūno, 
buvo tikimasi, kad sumanymas bus 
aukštesnio lygio, tačiau, kai medžiai 
buvo papuošti nėriniuotais audiniais, 
paaiškėjo, kad taip nenutiko.

“Mes ir su vyr.architekte Daiva Ga-
siūniene sutarėm, kad negalima taip. 
Užsimanysim ir… Kažkokį lygį tu-
rim kelti. Gavosi, taip sakant, skysto-
kas daiktas. Čia ta pati istorija, kaip ir 
su surūdijusiais suolais. Medžiaga to-
kia, kad reikia estetiškai ir labai gerai 

Išpeikta kalėdinė 
bendruomenių iniciatyva

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto centre, šalia paminklo Laisvei, „Naujų vėjų“ 
bendruomenės ir asociacijos „Anykščių šventės“ iniciatyva neį-
prastai buvo papuošta keletas medžių. Prieš kalėdinės eglės įžie-
bimo šventę papuošimų ant medžių nebeliko – šio sumanymo 
iniciatoriai papuošimus nusprendė nukabinti, nes sulaukė aštrios 
mero patarėjo Kęstučio Indriūno kritikos.

padaryti, kad atrodytų. Aš galvojau: 
mezginiai, vienas su kitu bus suderin-
ti. O čia – atėjau, susiuvau užuolaidos 
gabalą. Vienur medis aptemptas, kitur 
kabo kaip kokia suknia. Nežinau, aš 
tai pasakiau J.Zabulytei, tai ji sakė, 
kad mes pabaigsim. Bet paskui žiūriu 
- papuošimus nusiėmė. Jeigu puošti 
medžius, apmezginėti, tai tikrai ne 
keturis, o dešimt. Dar kartą sakau, jog 
trūko paprasčiausios kultūros ir este-
tikos. Aišku, dirbo žmonės, iniciatyva 
puiki, bet trūko tos „razinkos”, - kal-
bėjo K.Indriūnas.

Ar nenusivirs anykštėnams rankos 
ateityje imtis panašių iniciatyvų?, - pa-
klausėme mero patarėjo K.Indriūno.

„Negali būti nekritikuojamų da-
lykų.Aš išsakiau savo nuomonę ir 
sveikinu, kad jie daro, bet reikia „ne-
belekaip“ daryti. Iniciatyvų gali būti 
daug, bet jei jos nekokybiškos. Aš 
negaliu tylėti. Čia kaip su tais suolais. 
Visi kritikuoja, o aš sakau, kad geras 

metalas. Aš negaliu sau meluoti”, - 
sakė K.Indriūnas.

Mero patarėjo pastabos 
pasirodė keistos...

Medžius puošusi  Anykščių rajono 
tarybos narė nuo koservatorių parti-
jos Gabrielė Griauzdaitė, priklausanti 
medžius puošusiais „Naujų vėjų“ 
bendruomenei, „Anykštai“ sakė, kad 
mero patarėjo K.Indriūno išsakyta 
kritika pasirodė kiek keistoka ir ne-
maloni.

„Mes nedarėme to vieni, viskas 
buvo suderinta iš anksto ir iš tikrųjų 
buvo keistoka tokias pastabas gauti. 
Mums pritarė, o po to... Nemalonus 
dalykas buvo tos pastabos, bet kritiką 
reikia priimti. Tai tikrai ne paskutinis 
mūsų projektas.Mes apsvarstėme ir 
nusprendėme, kad mums kažko-
kio didelio smūgio nebuvo“, - sakė 
G.Griauzdaitė, pridurdama, kad po 
panašių situacijų netgi gimsta dar 
didesnis noras imtis netradicinių už-
manymų.

Dailėtyrininkė apkaltino 
aplinkybes

Dailėtyrininkė J.Zabulytė, taip pat 
priklausanti „Naujų vėjų“ bendruo-
menei, su mero patarėju K.Indriūnu 
kilusį nesutarimą dėl meninių spren-
dimų vertinimų pasistengė viešumoje 
neaštrinti ir visą bėdą dėl nepavyku-
sio medžių puošimo suvertė neišpil-
dytoms techninėms sąlygoms.

„O nuėmėme todėl, kad pasikeitė 
aplinkybės - parke buvo numatytas 
apšvietimas, o kai sužinojom, kad jo 
nebus, parinkome kitą vietą, kur ir 
medžiai tekstilės dekorui tinkames-
ni, nes mažiau apgenėti. Suklydom, 
kad palikom dekoruoti nebaigtus me-
džius, bet neklysta tas, kas nieko ne-
daro“, - portale anyksta.lt parašytame 
komentare pasiteisino J.Zabulytė.

Viena iš medžių puošimo projekto 
sumanytojų – Jolanta Zabulytė yra 
mokslininkė dailėtyrininkė, Lietuvos 
dailės sąjungos narė. 2013–2015 m. 
J.Zabulytė buvo Vilniaus dailės aka-
demijos Kauno dailės fakulteto lekto-
rė, nuo 2015 m. yra Šv. Ignaco Lojo-
los kolegijos Menų katedros lektorė.

Medžiai papuošti kitoje vietoje
 
Asociacijos „Anykščių šventės“ ir 

„Naujų vėjų“ bendruomenės suma-
nymas papuošti miesto centre augan-
čius medžius susilaukė pačių įvairiau-
sių internautų vertinimų – vieni sakė, 
kad sumanymas labai originalus, kiti 
gi ragino medžius kuo greičiau nu-
puošti.

Dabar keletas medžių yra papuošti 
šalia Anykščių L.ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos. Kęstutis Indriūnas 
sako, kad ši vieta kur kas geresnė nei 
ankstesnė.

Medžius puošusią rajono Ta-
rybos narę Gabrielę Griauz-
daitę mero patarėjo Kęstučio 
Indriūno pastabos įkvėpė 
naujiems kūrybiniams su-
manymams.

Mero patarėjas, architekto-
dizainerio išsilavinimą tu-
rintis Kęstutis Indriūnas dėl 
kūrybinių sumanymų sukri-
tikavo net dailėtyrininkę Jo-
lantą Zabulytę.

Centrinėje miesto aikštėje medžių papuošimai švenčių nesulau-
kė - po mero patarėjo Kęstučio Indriūno kritikos juos suskubta 
nukabinti. 

Autoriaus nuotr. 

Vandai TEPCOVIENEI
Netekus brangiausio žmogaus - mamos, priimkite 

nuoširdžią mūsų užuojautą.

A. ir S. Kežučiai, J. ir A. Augliai, R. Sereičikienė

Daugelis prie ruso buvo 
bent jau jauni

Mindaus NEFAS, istorikas, apie 
tai, ko negali klausyti: 

„Pasitaiko situacijų, kai nega-
liu klausytis visiškų nesąmonių, 
pavyzdžiui: kaip „Gera buvo prie 
ruso“.

O reikia iš visų pusių…

Alvydas GERVINSKAS, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ spe-
cialistas, atsakingas už daugiabu-
čių renovavimą, kalbėdamas apie 
renovuoto namo gyventojų skun-
dą, jog jie daug moka už šildymą:

„Tai, ką aš galėjau padaryti iš 
savo pusės, aš padariau.”

Dovanotai gamyklai į 
dantis nežiūrim

Mindaugas BOBELIS, Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centro 
direktorius, atliekų perdirbimo ga-
myklą lygino su automobiliu: 

„Įsivaizduokit, kad Europos 
Sąjunga jums nuperka gerą auto-
mobilį, bet sako, kad padangų jam 
nepirks, tepaliuko nekeis, o ir vai-
ruotoją patys pasisamdykit.“

Nors padangų perdirbimo

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys, liberalas, verslininkas, 
retoriškai klausė Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centro direkto-
riaus Mindaugo Bobelio: 

„Kas mums trukdo atsisakyti 
jūsų paslaugų ir pasistatyti savo 
gamyklėlę?“

Išeitis - drastiškai 
branginti maistą

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, socialdemokratas, 
apie atliekų kainą: 

„Mes už šiukšles mokėsime dau-
giau nei už maistą, iš kurio atsirado 
tos šiukšlės.“

Per vieną filmą sakė, kad 
mužikai dabar kantrūs

Donatas KRIKŠTAPONIS, rajo-
no Tarybos narys, socialdemokra-
tas, apie kainos už atliekų surinki-
mą augimą: 

„Bus žmonėms šokas, jeigu du 
kartus padidinsime šiukšlių kainą. 
Bus labai sudėtinga sudaryti naujas 
sutartis.“

Priminkit, kokia dabar
koalicija valdo Lietuvą

Romaldas GIŽINSKAS, social-
demokratas, apie konservatoriaus 
Seimo nario Sergejaus Jovaišos 
idėją mokėti stipendijas geriausiai 
besimokantiems mokiniams: 

„Tokios populistinės idėjos net-
gi Darbo partija nėra paskelbusi, o 
čia konservatorius...“
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rievės

Linas BITVINSKAS

stebiu lietuvoje politinį gyve-
nimą ir galvoju, kodėl politikai 
žada, kad padarys tą arba tą? 
Geriau jau kuri nors partija pa-
sakytų, jog matome, kad piliečiai 
dar nebaudžiami už tą ir tą, neap-
mokestinami už tą, o šitas mūsų 
mokestis dar nėra didžiausias 
europos sąjungoje - rinkite mus, 
mes nueisim ir viską padarysim. 
juk tik tai ir daro, kai išrenka. 
Būtų sąžininga iš karto apie viską 
pranešti žmonėms.

Pastaruoju metų vien tik ir gir-
džiu – bausti, griežtinti, kelti mo-

kesčius, ilginti darbo laiką, darbo 
stažą. supratau, kad pagautas 
kilbukas sugriauna visą lietuvos 
ekosistemą, tad vertas kokių 2000 
eurų baudos. sužinojau, kad 
automobilius vairuoja Lietuvoje 
vieni kriminaliniai nusikaltėliai, 
todėl reikia laukti, kad greitai ir 
mirties bausmę sušaudant vietoje 
už neveikiantį posūkį ims taikyti. 
O ką daryti? juk kitaip tvarkos 
neįvesi...

sutikčiau su visokiomis prie-
monėmis, jeigu būtų kita pusė – 
degtų visi posūkiai, jeigu žmonės 
uždirbtų tiek, kad nereikėtų 20 
metų automobiliais važinėti, 
pažeidinėtų eismo taisykles 
mažiau, jeigu būtų panaikinti 
nelogiški kelių ženklai, nepirktų 
kontrabandos, jeigu būtų įsitikinę, 
kad jų sumokėti mokesčiai nebus 
tiesiog ištaškomi. juk negali būti, 
kad valstybė gera, o piliečiai – 
kaip Alibaba ir 40 plėšikų. Todėl 
valstybei reiktų už daromus pažei-
dimus prisiimti atsakomybę tiek 
pat, kiek ir piliečiams. nereikia 
žmonių provokuoti. Prisimenat 
istoriją apie automatą pavogu-
sį narkomaną? Aišku, dabar jį 

nuteis taip, lyg jis būtų sukėlęs 
Antrąjį pasaulinį karą. Tačiau, 
palaukit, o kas automatą paliko 
jam panosėje? 

kitas dalykas, su nerimu stebiu, 
kaip lietuva virsta rašliavos ir 
dirbtinių problemų kraštu. jėzus 
fariziejams sakė: „Veidmainiai, 
jūs iškošiate uodą, o praryjat 
kupranugarį“. ko gero, tai 
geriausiai atitinka tai, kas vyksta 
valstybėje – visos tarnybos atsi-
dėjusios košia uodus, o jei kokį 
pagauna – tada jau smaginasi, 
o štai kupranugarius valstybės 
organai per savo virškinimo siste-
mą praleidžia neapvirškintus. su 
kokiu patosu pranešama, kad pa-
gautas kažkoks girtuoklis, siūlęs 
10 eurų kyšį, kaip jis sulaikytas ir 
uždarytas. Ot, tai garbė, tai tvar-
kos palaikymas, juk ir taip girtas 
žmogus nelabai supranta, ką jis 
daro, tik namo nori, bet juk tarny-
bos tai blaivios. Tuo tarpu rimtais 
kyšiais apkaltinti žmonės po kokių 
4 metų bylinėjimosi išteisinami, 
pareiškiant, kad buvo pažeistos 
kažkokios procedūros. nesistebiu, 
kad teisėjams lietuvoje mokamos 
atskiros valstybinės pensijos – 

kiek jiems reikia išradingumo, kol 
tokius nuosprendžius paskelbia.

ir toks biurokratizavimas eina 
kaip maras – skelbiama, kad net 
naminius gyvūnus teks privalomai 
čipsuoti, o čipsavimas kainuos ar 
tik ne iki 200 eurų. ir pasklis ins-
pektoriai po kaimus, krės vienkie-
mius, o pagavę nečipsuotą Brisių 
ir jo šeimininką nubaus, parodys 
per televiziją ir dar gėdins. ir 
nė motais inspektoriams, kad 
čipsavimas kainuos daugiau negu 
šeimininko mėnesinė pensija. 
„Įstatymas, įstatymas“,- aiškins 
pažeidėjui. Bet jūs patys ir sukūrėt 
tą „pažeidėją“. Aš siūlyčiau tam 
asilui, kuris tokį įstatymą sugalvo-
jo ir visiems seimo nariams, kurie 
už jį balsavo, susičipsuoti patiems 
ir dar nešiotis varpelius prie 
kelnių pririšus, kad žmonės būtų 
įspėti, kas artinasi... 

Priminsiu, kad įstatymus ne 
Dievas iš dangaus nuleidžia, 
o seime mūsų išrinktieji nu-
sprendžia priimti. sistema po to 
stengiasi įdiegti, kad privalai bet 
kokiu atveju paklusti, net jei svei-
kas protas sako, kad tai visiška 
nesąmonė. sakykim, dėl kiaulių 

maro – reikalaujama išskersti 
kiaules, nes kiaulės gali užsikrėsti 
šia liga. kiaulės išpjaunamos. 
išpjautos kiaulės užsikrėsti negali. 
Tai su kuo kovojama – su liga ar 
su žmonėmis?  

karo metais naciai įstatymiš-
kai liepė „čipsuoti“ geltonomis 
žvaigždėmis žydus, įstatymams 
paklusnūs piliečiai taip ir darė, 
o po karo purtė rankas ir galvas 
– čia jie, mes neprisidėjome, 
įstatymai tokie buvo. Tačiau, 
sakysim, Danijoje karalius pats 
pirmas užsikabino tą žvaigždę, 
visai nepaklusdamas įstatymui, 
danai pasekė karaliaus pavyzdžiu, 
o paskui spjovę ant visų įstatymų 
išgabeno savo žydus kontrabanda 
į Švediją. jie buvo blogi įstatymų 
nesilaikę piliečiai. Bet dabar tai 
vienas iš šlovingiausių Danijos 
istorijos puslapių. 

Tai reikia laikytis įstatymų ar 
ne? Manau, čia ne tas klausimas 
– pirmiausia įstatymai turi būti 
tokie, kad tarnautų visuomenei, 
o ne virstų piliečių persekiojimo 
priemone. Štai apie ką seimo 
nariai ir pareigūnai pirmiausia 
turėtų galvoti. 

„Anykštos“ vyriausioji redak-
torė Gražina Šmigelskienė kalbė-
jo, jog pavyko išdėstyti gal tik 15 
proc. planuotos programos, nors 
pamokos tęsdavosi dvi ar net tris 
valandas. 

Tiesa, kitais metais mokyklėlė 
galbūt vėl veiks ir studijas bus 
galima tęsti toliau. Pavyzdžiui, 
J.Biliūno gimnazijos mokiniai 
Severina Šeštokaitė ir Vainius 
Kalinauskas „Anykštos“ moky-
klėlę lankė ketverius metus, nuo 
pat jos įkurtuvių. Ketvirtadienį į 
redakciją atėjo ir vyresnioji Seve-

Jauniesiems žurnalistams įteikti pažymėjimai
Ketvirtadienį „Anykštos“ jaunieji žurnalistai paskutinį kartą šiais metais susitiko su redakcijos 

kolektyvu. Jaunųjų žurnalistų mokyklos klausytojams buvo įteikti pažymėjimai, liudijantys, kad jie 
išklausė paskaitų ciklą, taigi, baigė mūsų mokyklėlę.

rinos sesuo Evelina, trejus metus 
lankiusi mūsų mokyklėlę, bet šie-
met „pabėgusi“ į Kauną, kur VDU 
studijuoja teisę. Šiemet žurnalistų 
mokyklėlėje Eveliną pakeitė tre-
čioji Šeštokaitė - Silverija.

„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlę rėmė Lietuvos kul-
tūros taryba, ją organizavo VšĮ 
„Aukštaitiškas paveldas“.  Pra-
ėjusį antradienį su „Anykštos“ 
laikraščiu išėjo keturių puslapių 
priedas „Jaunasis žurnalistas“, 
kuriame tai, ką išmoko, pade-
monstravo mūsų jaunieji ko-

legos. Vaikai šiame laikraštyje 
diskutavo, ar reikia mokyklinių 
uniformų, ar būtina judėti per 
pertraukas, nagrinėjo paauglių 
rūkymo problemas bei rašė to-
kiomis amžinomis temomis kaip 
skaitymas, santykiai su bendra-
amžiais,  meilė. 

Pažymėjimus jauniesiems žur-
nalistams įteikė VšĮ „Aukštai-
tiškas paveldas“ direktorė Daiva 
Goštautaitė. Žurnalistas Linas 
Bitvinskas išskirtinį dėmesį pa-
rodė Kavarske besimokančiai 
Eglei Leonovaitei, kuriai įteikė 

tik ką išleistą jo poezijos knygą 
„Vaikiškas parkas“, mat Eglei į 
užsiėmimus specialiai reikėjo va-
žinėti į  Anykščius iš Kavarsko. 
„Jūsų temų spektras ir požiūris į 
gyvenimą – kitoks“, -  sklaidy-
damas „Jaunąjį žurnalistą“ sakė 
L.Bitvinskas.   

Į redakciją jaunieji žurnalistai 
atėjo su savo iškeptais sausai-
niais ir prie arbatos puodelio su 
„Anykštos“ žurnalistais kalbėjo-
si, kol baigėsi darbo diena. Vai-
kai džiaugėsi, kad būdami redak-
cijoje, nors ir mokosi,  nejaučia 
įtampos, yra atsipalaidavę. 

Skirtingose mokyklose besi-
mokantys jaunieji žurnalistai yra 
lyg ir neformalaus klubo nariai, 
bendraujantys ne tik žurnalistų 

mokyklėlės metu.
Paskutinis šių metų jaunųjų 

žurnalistų susitikimas su „Anykš-
tos“ žurnalistais buvo kitoks nei 
ankstesnieji - šį kartą nieko nesi-
mokėme, tik kalbėjomės. Vaikai 
pasakojo, kad per žurnalistikos 
pamokas gauti įgūdžiai padeda 
ir įprastiniame bendravime - pa-
lengvina komunikavimą. O vy-
resnieji žurnalistai džiaugėsi, jog 
vieną dieną per savaitę, kai ateina 
vaikai – redakcija atgyja, girdisi 
klegesys ir sklinda gera nuotaika. 
„Man gyvenimas siejasi su jau-
nyste. Jūs į redakciją atnešate nau-
jos energijos ir jėgos“, -  jaunimu 
džiaugėsi „Anykštos“ vyriausioji 
redaktorė G.Šmigelskienė. 

-ANYKŠTA

Jaunieji žurnalistai ir „Anykštos“ kolektyvas ketvirtadienį šiemet bendravo paskutinį kartą.

Mokyklėlės senbuvis Vainius Kalinauskas ir iš Kavarsko į užsiė-
mimus važinėjusi Eglė Leonovaitė.

„Anykštos“ redaktorė Gražina Šmigelskienė džiaugėsi, kad mo-
kiniai į redakciją atneša energijos ir jėgos.

Mokiniai kalbėjo, jog redakcijoje jaučiasi laisvi ir atsipa-
laidavę.

 Į redakciją užsuko ir buvusi 
mūsų mokyklėlės klausytoja, 
VDU studentė Evelina Šeš-
tokaitė.

jono jUneViČiAUs nuotr.   
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 ŠAULyS
(lapkričio 23 d. – gruodžio 21d.). Keliaujantys Šauliai labai žavingi, 

spinduliuojantys, mėgstantys pajuokauti. Blogiau, jeigu kelionėje pasi-
keičia aplinkybės ir jie negali pasiekti savo tikslų – Šauliams paprastai 
būna sunku susivaldyti kritinėse situacijose. Labai pavojinga įpyku-
siam Šauliui sėsti už vairo. Kelionėje nepervarkite ir nepersivalgykite, 
o jeigu jaučiatės kad negaluojate, geriau visai atsisakykite kelionės.

- Turi nuo gimimo jiems „insta-
liuotą“ požiūrio kampą – visada 
stengiasi matyti šviesiąją asmeny-

Istorikui reikia ne šlovės, o pripažinimo 
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės 

istorijos katedros asistentas, Vytauto Didžiojo universiteto dokto-
rantas, pirmojo Anykščių mero Saulius Nefo sūnus Mindaugas 
Nefas gruodžio 7-ąją šventė 28-ąjį gimtadienį. 

XX a. Lietuvos istoriją tyrinėjantis edukologas sako: „Dažnai 
žmonės savo baimes ir tinginystes mėgina pridengti kalbėdami, 
jog jiems taip gyventi lemta arba taip paskelbė horoskopas. Ta-
čiau kiekvienas žmogus kantriai dirbdamas, mokydamasis arba 
šviesdamasis gali pasiekti stulbinamų rezultatų“.

bių, įvykių ar dalykų pusę.
- Mano požiūrio kampas yra vi-

suomet principingas, taip jau yra nuo 

gimimo. Esu pozityvistas, nelinkęs 
skųstis, visuomet pirma stengiuosi 
pastebėti teigiamus dalykus. Neabe-
joju, jog jei didžioji dalis mūsų vi-
suomenės turėtų daugiau pozityvu-
mo, tai iš karto gyventi būtų geriau 
ne tik jiems, bet ir aplinkiniams. Juk 
šviesa atneša gėrį, todėl šūkis „Fiat 
Lux“ – „Tebūnie šviesa!“ yra svar-
bus mano kelyje.

- Šaulių smalsiam protui gerai 
pažįstamo kiemo per maža, jiems 
norisi patyrinėti dar nepažintas 
tolumas ir platumas.

- Visada! Stengiuosi neužsidaryti 
tiek geografine, tiek tematine pras-
mėmis. Domiuosi daugybe dalykų: 
ne tik istorija, bet ir kalbomis, politi-
ka, geografija, edukologijos proble-
momis. Trumpai tariant – esu plataus 
profilio žmogus. Negaliu ilgai sėdėti 
vienoje vietoje, man didžiausia kan-
čia, jei negaliu užsiimti kokia nors 
veikla. Tad, pavyzdžiui, atostogos 
gulint paplūdimyje man yra neįsi-
vaizduojama kankynė. Stengiuosi 
nuvažiuoti, nueiti, aplankyti, apžiū-
rėti, atlikti fizinius darbus. Nepaisant 
to, jog daug kur esu buvęs Lietuvoje, 
tačiau visuomet, net ir Anykščiuose, 
atrandu ką nors naujo, pavyzdžiui, 
šią vasarą mano atradimu tapo Liu-
diškių piliakalnio šlaitai. Pamėginki-
te jais nusileisti ir tuomet pažvelkite 
į viršų – super! Tokia gamtos gali-
mybė ir natūralumas.

- Paprastai Šauliai yra neramios 
sielos, kurioms smagiau gyventi 
nerūpestingą gyvenimą, be įsipa-
reigojimų ir atsakomybių.

- Kažin ar tai tinka man... Įsipa-
reigojimų turiu daugiau, nei paroje 
yra laiko. Nesu vėjavaikis, kuris tik 
gaudo savo svajones ir gyvena tik 
sau ir dėl savęs. Toks gyvenimas 
pernelyg siauras ir bereikšmis. Esu 
sakęs, jog gyventi reikia taip, jog 
tave žmonės prisimintų iš gerosios 
pusės ir sakytų: „Atsimeni, kaip jis 
darydavo...“. Mėgstu būti atsakingas 
ne tik už save, bet ir už kitus – tai 
skatina mane tobulėti, neapsileisti. 
Todėl dažnai imuosi iniciatyvos, 
kaip sako mano bičiulis Norbertas 
Černiauskas, esu „taip“ žmogus, t.y. 

negaliu atsisakyti išgirdęs prašymą 
ką nors padaryti.

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

- Iš kuklumo tai tikrai niekada ne-
mirsiu, bet klaidas pripažinti tenka, 
nors ir ne visada noriai. Tačiau nie-
kuomet nebėgu nuo atsakomybės, 
kai suklystu, geriau pripažinti klaidą, 
nei kvailai ginčytis.

- Pinigai Šauliams reiškia daug 
mažiau negu šlovė ir pripažini-
mas.

- Skaitys dabar žmonės ir piktin-
sis: „Kaip tai jam gali pinigai nerū-
pėti?“. Žinoma, kad rūpi, bet tik tiek, 
kad patenkinčiau savo fizinius ir 
dvasinius poreikius. Pinigų neregiu 
kaip tikslo ar siekiamybės. Juk pro-
fesijas pasirinkau tikrai ne tas, kurios 
yra pelningiausios fizine prasme. 
Man daug svarbesni yra dvasiniai 
dalykai. Kaip Šventajame rašte para-
šyta: „Jei kalbėčiau žmonių ir angelų 
kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš 
tebūčiau žvangantis varis ir skam-
bantys cimbolai”. 

Tačiau man labai svarbu, kad 
žmonės, su kuriais bendrauju ir dir-
bu, mane prisimintų kaip garbingą 
ir principingą žmogų. Nemanau, 
kad man reikia šlovės, bet noriu, 
kad žmonės mane pripažintų. Juk 
esu biosocialinė būtybė: bio – pagal 
prigimtį, o socialia būtybe tampu tik 
būdamas pripažintu kitų žmonių.

- Šauliai vertina tradicijas bei 
senus daiktus.

- Ne veltui esu istorikas. Kaupiu 
viską, kas turi istorinę vertę. Tai 
paveldėjau iš tėčio (Saulius Nefas – 
buvęs Anykščių rajono meras, šiuo 
metu yra Mykolo Romerio universi-
teto docentas – red.past.), kuris mūsų 
namuose yra įkūręs du muziejus: se-
novinių buities rakandų ir sovietinių 
reliktų. Tad perėmiau šį darbą. Be to, 
labiau mąstau dešiniuoju savo sme-
genų pusrutuliu, o dešinieji yra linkę 
saugoti tradicijas.

- Šaulio ženklo žmogus nuo 
mažų dienų rodo savo norą būti 
žmonių apsuptyje, dėmesio centre, 
jiems sunku pakelti vienatvę.

- Nuo mažumės augau būryje 
žmonių, tad net neįsivaizduoju, kaip 
reikėtų gyventi nebendraujant su jais 
(M.Nefas užaugo penkių vaikų šei-
moje – turi brolį Gediminą, bei tris 
seseris: Gintarę, Rūtą ir Eglę – red.
past.) šeimoje. Bendravimas man 
suteikia daug džiaugsmo. Esu visiš-
kas ekstravertas, todėl ir profesiją 
pasirinkau tokią, kad galėčiau daug 
bendrauti su žmonėmis. Būdamas 
mokytoju ir dėstytoju kiekvieną die-
ną tokią galimybę turiu. O ir moksli-
ninkas esu netipinis – visuomet sten-
giuosi visų pirma šviesti visuomenę. 
Jaučiu, kad tai yra viena iš mano 

misijų šioje žemėje.
Tačiau mėgstu pabūti ir vienas – 

kartais reikia susikaupti, apgalvoti 
savo veiksmus, o tai geriausia pada-
ryti visiškoje tyloje.

- Šio ženklo žmonėms nepatin-
ka klausyti kitų patarimų, mat jie 
mėgsta patys dalyti patarimus į 
kairę ir į dešinę.

- Tenka pripažinti, jog labiau pa-
tinka dalinti patarimus kitiems, o ne 
jų klausytis. Tai ir mano profesija 
išduoda, nuolatos ką nors mokau, 
auklėju, patarinėju. Tačiau, kad tai 
profesionaliai mokėtum daryti, turi 
išgirsti kitus ir pasinaudoti patari-
mais. O jų esu gavęs labai daug ir 
be galo naudingų – tačiau galutinį 
sprendimą visuomet priimu pats. 

Mėgstu diskutuoti, tai dažnai da-
rau, yra tokių principinių temų kaip 
šeima, Tėvynė, valstybė, gimtoji 
kalba – kur nesu linkęs daryti kom-
promisų. Tačiau tuo pačiu visuomet 
gerbiu ir pripažįstu savo oponento 
išsakytą argumentuotą nuomonę. 
Stengiuosi vadovautis sentencija: 
„Aš nesutinku su jūsų nuomone, 
bet padarysiu viską, kad galėtumėte 
viešai ją ginti”, tačiau pasitaiko situ-
acijų, kai negaliu klausytis visiškų 
nesąmonių, pavyzdžiui: kaip „Gera 
buvo prie ruso“ arba kaip kitur gerai, 
o Lietuvoje ne. Manau, kad žmonės, 
taip kalbantys, turi rimtų problemų 
su savo saviverte.

- Piktas Šaulys mažai galvoja, 
kerštauja ir gali padaryti bet ką, 
kad tik nubaustų kaltininką.

- Piktas tai tikrai būnu, bet kerš-
tauti nesu linkęs. Esu degtukas – už-
sidegu, bet greitai ir nurimstu. Ma-
tyt, kol kas ir didelio reikalo pykti 
ar kerštauti nebuvo. Tad, kaip sakė 
katinas Leopoldas: „Vaikai, gyven-
kime draugiškai!“.

- Šauliai nėra prisirišę prie gim-
tųjų namų ar šeimos, jie labai ne-
priklausomi ir nepakenčia suvar-
žymų.

- Man tai netinka. Nepaisant savo 
daugybės darbų, visuomet noriu būti 
su savo šeima. Ypač dabar didžią-
ją laisvo laiko dalį leidžiu kartu su 
savo žmona Gintare, dažnai lanko-
me tėvus. Džiaugiuosi, jog pradėjau 
kurti savo šeimą (M.Nefas lapkričio 
mėnesį vedę savo išrinktąją Gintarę 
– red.past.), juk tam žmogus ir su-
kurtas. 

O su Anykščiais esu tiesiog suau-
gęs, visuomet laukiu, kada galėsiu 
grįžti. Tikriausiai 100 km atstumas 
nuo Anykščių iki Vilniaus irgi daro 
savo, t.y. skatina jausti ilgesį. Tad 
žodžiai ant Šventosios upės kranto 
„Čia gera sugrįžti“ yra šventa tiesa. 
Norėčiau grįžti gyventi visam laikui 
į savo gimtus Anykščius, tikiuosi 
taip ir nutiks.

-ANYKŠTA

Mano receptas
- Esu prastas virėjas, man daug geriau sekasi valgyti. Tiesa, progų 

pasireikšti virtuvėje turiu labai mažai: mama ir sesės visuomet skaniai 
gamindavo, dabar didelis virtuvės asas yra tėtis, kuris džiugina mano ir 
kitų šeimos narių skrandžius įvairias egzotiškais patiekalais. Jei reiktų ką 
nors pagaminti, tai kiaušinienę iškepčiau, tiesa, dar moku kepti bulvinius 
blynus ir susukti sušį...

4 detalės apie Mindaugą NEFĄ

Autoritetas...
„Sakoma, jog dabartiniai mokiniai atstovauja vadinamajai „Z“ kartai, ji yra išskirtinė, nes daugybę dalykų 

regi kitaip, nei anksčiau buvusios kartos. Edukologai dar tik yra pradėję šios kartos tyrimus, tačiau sako, jog 
vienas iš išskirtinių bruožų – autoritetų neturėjimas. Aš mėgstu pabrėžti, jog jaučiuosi esąs arti „Z“ kartos, todėl 
ir jos bruožai yra artimi. Neturiu neginčijamų autoritetų, nes suvokiu, jog dėl kiekvieno priimto sprendimo esu 
atsakingas aš pats, o ne žmogus, kuriuo aš aklai tikėčiau ir sekčiau jo pėdomis“.

Knyga...
„Labai mėgstu skaityti. Šiuo metu dažniausiai tai yra profesinė: istorinė arba edukologijos mokslų literatūra, 

tačiau karts nuo karto paimu ir grožinės literatūros į rankas. Sunku išsirinkti vieną. Tikriausiai nieko įdomesnio, 
vaizduotei palankesnio ir stipresnio kaip J. R. R. Tolkien‘o „Žiedų valdovo“ nesu skaitęs. Mokyklos laikais jas 
perskaičiau gavęs pasiūlymą iš mamos, vėliau skaičiau dar kelis kartus. Iš lietuvių grožinės literatūros esu Kris-
tinos Sabaliauskaitės romanų trilogijos „Silva Rerum“ gerbėjas (tiesa, labiau I ir II dalies, bet ne III)“.

Įdomiausia epocha...
„Tyrinėju XX amžių – tad tarsi neturiu kito pasirinkimo. Iš tiesų per XX a. nutiko tiek daug dalykų, jog 

negaliu juo nesidomėti. Istorikas Erikas Hobsbawm‘as šį amžių yra pavadinęs kraštutinumų amžiumi. Tuo 
tikriausiai jis mane ir traukia, juk šiame amžiuje šalia didžiulių netekčių mūsų tautai yra ir puikūs heroizmo, 
atsidavimo savo šaliai pavyzdžiai. Lietuvos savanoriai kovoje su bolševikais, bermontininkais ir lenkais bei 
mūsų partizanai, miško broliai – turėdami tik menką materialinį aprūpinimą, įrodė, jog žmogus, mylintis Tėvy-
nę, gali kalnus nuversti. Ir nuvertė, beveik dešimt metų aktyviai kovojo su mūsų kraštą užplūdusiais okupantais 
ir jų pakalikais. Tad nuo vaikystės žavėjausi Lietuvos laisvės kovų istorija, o šiandien stengiuosi, jog apie tai 
visi žinotų kuo daugiau“.

Filmas...
„Steven Spielberg‘o filmai karine tematika: „Gelbstint eilinį Rajaną“, mini serialai „Band of brothers“ ir „The 

Pacific“. Esu didelis šio režisieriaus sukurtų filmų gerbėjas. Nes jis visuomet stengiasi atkurti autentiškas deta-
les, remiasi to meto amžininkais. Kurdamas filmus apie didvyrius jis nevengia pavaizduoti natūralios buities, 
jos neidealizuoja, tiesiog parodo, jog kiekvienas didvyris taip pat yra žmogus“.  

Pedagogas Mindaugas Nefas sako, jog pranašystėmis netiki: 
„Esu sutikęs nemažai jaunų žmonių, kurie yra kilę iš sudėtin-
gų šeimų, tačiau vedini savo užsispyrimo jie pasikeitė ir gyvena 
sėkmingus gyvenimus. Vadinasi, neverta kliautis tik lemtimi, bet 
reikia išnaudoti galimybes ir nuolatos dirbti bei mažiau burbė-
ti“.
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(Atkelta iš 1 p.)
Ne Tarybos nario reikalas

Nusprendę nebetylėti, į 
„Anykštos“ redakciją kreipėsi 
Kudirkos 4-ojo namo gyventojai 
Arūnas ir Rita Vaitiekūnai, Vio-
leta Neniškienė bei 6-ojo namo 
gyventojai Jolanta ir Leonidas 
Parachonkos bei Deivydas Čy-
bas. 

Daugiabučių gyventojai apie 
po daugiabučių renovacijos už-
griuvusias bėdas nesustodami 
pasakojo beveik visą valandą.

 Tai -  ne tik išaugusios sąskai-
tos už šildymą, žema temperatū-
ra butuose, darbininkų paliktas 
brokas. 

Svarbiausia – atsakingųjų ne-
noras apie tai net girdėti.

„Skambinome A.Gervinskui, 
tai jis sakė, kad čia yra visiš-
kai niekuo dėtas“, - apie rajono 
Tarybos nario abejingumą gy-
ventojų problemoms pasakojo 
V.Neniškienė.

„Man asmeniškai buvo pasaky-
ta, kad kol namas buvo nepriduo-
tas, pretenzijas galėjome reikšti, 
o dabar namas priduotas“, - apie 
tai, ką girdėjo iš A.Gervinsko, 
atskleidė J.Parachonkovienė.

Meta kaltinimus 
„Anykščių šilumai“

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ projektų vadovas, rajono Ta-
rybos narys A.Gervinskas įrodinėja, 
kad daugiabučių renovacija nusivy-
lusių anykštėnų skundai – ne dau-
giabučių renovacijos administrato-
riaus problema.

„Klausimas, su kuo tas sąskaitas 
už šildymą lygina. Ar lygina sąs-
kaitas su kitais namais, neaišku su 
kokiais, ar lygina savo sąskaitas su 
buvusiomis prieš tai penkerių metų 
laikotarpiu. Sąskaitas už šildymą 
bei šildymo reguliavimo funkcijas 
atlieka „Anykščių šiluma“, o ne 
mes. „Anykščių šiluma“ atlieka ši-
luminių punktų priežiūrą ir nuo tų 
punktų reguliavimo priklauso, koks 
šilumos kiekis patiekiamas butų 
savininkams. Jeigu šilumos punk-
tai tinkamai sureguliuoti, vadinasi, 
gyventojai turėtų gauti pakankamą 
šilumos kiekį, kurio užtektų butams 
šildyti ir jis būtų optimalus. Gali 
būti taip, kad šilumos punktai nėra 
sureguliuoti tinkamai ir termofikato 
paduodama temperatūra neatitinka 
reikalavimų. 

V. Kudirkos 6-ame name mes bu-
vome atvykę kartu su įmonės, kuri 

tiekia įrangą, atstovais ir žiūrėjome. 
Butuose visi radiatoriai yra šalti. 
Butuose 24–25 laipsniai tempera-
tūros, vadinasi, butus šildo  stovai. 
O stovai šildo tada, kada termofi-
kato temperatūra perduodama  per 
didelė ir termofikato srautas yra per 
didelis.Vadinasi, šilumos punkto 
reguliavimas nėra tinkamas. Ma-
nau, kad „Anykščių šilumos“ kal-
tės dalis yra šioje vietoje, kadangi 
tinkamai nesureguliuoti punktai. Jie 
punktus prižiūri ir reguliuoja taip, 
kaip nerenovuotiems namams.

Jokios kaltės aš dėl keliamų pro-
blemų nematau, nes mes padarė-
me tai, kas priklauso padaryti, kad 
žmonės taupytų ir gautų mažesnes 
sąskaitas už šildymą. Šiame name 
jie turi reguliavimo prietaisus, to-
dėl jie turi visą galimybę reguliuoti 
savo šilumos suvartojimą. Jeigu ši-
lumos mazguose nėra reguliavimas 
tinkamas, tai tikrai nėra mūsų pro-
blema“, - sakė A.Gervinskas.

Ką patartumėte šiems gyven-
tojams daryti, kad jų problemos 
būtų išspręstos?, - paklausėme 
A.Gervinsko.

„Tai, ką aš galėjau padaryti iš 
savo pusės, aš padariau. Tie radia-
toriai, kurie nepakankamai šilo, dėl 
ko skundėsi kai kurių butų savinin-

Po daugiabučių  renovacijos išaugo sąskaitos už šildymą 

kai, mes šias problemas kartu su 
rangovais, nes jie atsako už garan-
tiją, išsprendėme, o šilumos punkto 
reguliavimo principus turėtų sutvar-
kyti „Anykščių šiluma“. Kiek man 
pavyko sutarti su tais žmonėmis, 
kurie reguliuoja šilumos punktus, 
kad termofikatų temperatūrą suma-
žintų bent šešiais laipsniais. Tiki-
mės, kad rezultatai bus geresni. Ir 
tai yra „Anykščių šilumos“ žmonių 
geranoriškumas, kad jie tai sutiko 
padaryti.

Visi bando visą kaltę suversti pa-
čiam renovacijos procesui. Iš tiesų, 
renovacijos procesas nesikiša į šilu-
mos tiekimo funkciją. Tai yra funk-
cija tos įstaigos, kuri atlieka šilumos 
mazgų priežiūrą. Ir, jeigu jie atlieka 
netinkamai ir temperatūros režimus 
padavimo – grįžimo sureguliuoja 
netinkamai, tai, be abejo, žmonės 
už šildymą mokės neadekvačiai“, - 
aiškino A.Gervinskas.

„Anykščių šiluma“ 
atskirais butais nesidomi

UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torius Virgilijus Vaičiulis taip pat 
įtikinėjo, kad Kudirkos gatvės gy-
ventojų problemos esą yra ne šilu-
mininkų rūpestis.

UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vai-
čiulis mano, kad gyventojų 
keliamos problemos – dau-
giabučių administratoriaus 
problema.

„Negaliu pasakyti, kodėl tarp 
namų toks didžiulis skirtumas. 
Aš neanalizuoju kiekvieno buto. 
Tie namai, kurie su dalikliais, mes 
nuimame įvadinių skaitiklių paro-
dymus mėnesio pabaigoje, karštą 
vandenį, kiek sunaudota ir mes tuos 
duomenimis perduodame firmai, 
kuri perskaičiuoja juos kiekvienam 
butui. Ir mūsų darbas tuo baigiasi. 
Mes išsiunčiame sąskaitas. Neži-
nau, kur mūsų bėda yra.

Aš pagal vidurkį matau, kad jie 
tikrai mažiau moka, o kiekvienam 
butui, kiek jie suvartoja šilumos, aš 
jau nebegaliu pasakyti. Mes į butus 
neiname žiūrėti, kokią jie laiko tem-
peratūrą, čia nuo jų priklauso. Mes 
galim su A.Gervinsku eiti į butus, 
analizuoti. Čia pirmiausia turėtų 
būti administratoriaus problema, 
nes jie organizuoja renovaciją ir 
visą priežiūrą vykdė. Gal blogai 
subalansuota. Mes pirštų nekišom 
nuo pat renovacijos. Mes tik skaiti-
klių parodymus nuimam ir šilumos 
punktą prižiūrim. Į butus tikrai nė-
jom, nereguliavom, nebalansavom, 
nes viskas įeina į renovacijos kai-
ną”,- sakė V.Vaičiulis.

O ką gyventojams patartų 
V.Vaičiulis?

„Aš tai galvoju, kad turėtų kreip-
tis į administratorių. O administra-
torius turėtų kviestis rangovus ir jie 
tegul žiūri.Tegul administratorius 
organizuoja namo susirinkimą, mes 
dalyvausime ir išsiaiškinsime“, - 
kalbėjo V.Vaičiulis.

Kenčia daugelis, bet tyli...

V. Kudirkos 4-ojo ir 6-ojo namo 
gyventojai sako, kad iki šiol juos 
kamavusias problemas jau bandė 
spręsti kalbėdamiesi su atsakingais 
specialistais, tačiau matydami, kad 
tai neveiksminga, artimiausiu metu 
žada rašyti raštus rajono vadovams. 

Anot problemas į viešumą ke-
liančių V.Kudirkos gatvės gyven-
tojų, dėl daugiabučių renovacijos 
ir atsakingų asmenų aplaidumo ga-
limai kenčia ir daugiau anykštėnų, 
tik daugelis, deja, neišdrįsta apie tai 
kalbėti garsiai.

Žvelgdami į sąskaitas už šildymą, Kudirkos gatvės gyventojai 
Deividas Čybas ir Arūnas Vaitiekūnas neslepia pasipiktinimo ir 
žada ieškoti teisybės savivaldybėje.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ projektų vadovas Alvy-
das Gervinskas įtaria, kad kai 
kuriuose daugiabučiuose na-
muose „Anykščių šiluma“ savo 
funkcijas atlieka netinkamai.

M.Bobelis, deputatams kalbėda-
mas apie gamyklos pastatymą už 
europines lėšas, lygino ją su auto-
mobiliu. „Įsivaizduokit, kad Eu-
ropos Sąjunga jums nuperka gerą 
automobilį, bet sako, kad padangų 
jam nepirks, tepaliuko nekeis, o ir 
vairuotoją patys pasisamdykit“, – 
dėstė M.Bobelis.

Pasak jo, būsimoje vartų mokes-
čio kainoje vis dėlto didžiąją dalį, 
net 70 proc., sudaro sąvartyno sek-
cijų uždarymo kaštai. Kitos didelės 
išlaidos – deginamų šiukšlių trans-
portavimas iki jų deginimo įmonės 
Klaipėdoje. Kol kas Lietuvoje vei-
kia ši vienintelė atliekų deginimo 
įmonė, esanti kitame šalies pakraš-
tyje. Ateityje turėtų būti pastatytos 
atliekų deginimo įmonės Vilniuje ir 
Kaune. 

Šiukšlių rūšiavimo ir perdirbimo 

gamyklos pats URATC neeksploa-
tuos – bus skelbiamas operatoriaus 
konkursas. Tiesa, kol įvyks tas kon-
kursas, naujojoje gamykloje šeimi-
ninkaus pats URATC-as

Liberalas Lukas Pakeltis kėlė 
prielaida, jog kuo labiau bus skatina-
mas atliekų rūšiavimas, tuo mažiau 
šiukšlių bus vežama į URATC-ą, 
todėl mažės įmonės darbo apimtys 
ir toliau augs vartų mokestis. „Kaip 
bus pagal faktą, taip ir skaičiuosim“, 
– politiko neguodė M.Bobelis. Jis 
dėstė, kad pagal planą, nors atliekos 
ir rūšiuojamos bei perdirbamos, vis 
tiek numatyta įrengti dar tris atlie-
kų saugojimo sekcijas, o vicemeras 
konservatorius Sigutis Obelevičius 
tvirtino, kad Skandinavijoje šiukšlės 
išrūšiuojamos ir perdirbamos. „Teko 
matyti, kaip su atliekomis tvarkoma-
si Skandinavijoje. Norvegijoje visos 

šiukšlės išrūšiuojamos ir ten sąvar-
tynų nebėra“, -  dėstė vicemeras.

„Kas mums trukdo atsisakyti 
jūsų paslaugų ir pasistatyti savo 
gamyklėlę?“ – retoriškai klausė 
L.Pakeltis. „Šito jūs nepadarysite 
niekada“, – neišsigando URATC-o 
direktorius.

Socialdemokratas Donatas Krikš-
taponis rajono valdžiai planuojant 
kitų metų biudžetą patarė „rezer-
vuoti sumelę“. „Bus žmonėms šo-
kas, jeigu du kartus padidinsime 
šiukšlių kainą. Bus labai sudėtinga 
sudaryti naujas sutartis“, – dėstė 
D.Krikštaponis.

Nepartinis rajono tarybos narys 
Arūnas Liogė M.Bobelį „spaudė“ 
konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, 
kokios buvo URATC-o išlaidos ir 
pajamos 2014 metais, kokios pasko-
los, kokios palūkanos. M.Bobelis 
tikino, kad apie pajamas ir išlaidas 
kalbėti nėra pasiruošęs, įvardino, 
jog įmonė turi 2,5 mln. eurų pasko-
lą, už kurią moka 3,36 proc. palūka-
nas. „Kokios bus pajamos už paga-
mintą elektrą?“, – M.Bobelio klausė 
A.Liogė, o šis tikino, kad URATC-
as planuoja elektros ir šilumos ener-
giją, kurią pasigamins, naudoti savo 
reikmėms.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 

Pristatytas šiukšlių brangimo projektas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos posėdyje ketvirtadienį dalyvavo Utenos 
regioninio atliekų tvarkymo centro (URATC) direktorius Mindau-
gas Bobelis. Jis Anykščių politikams parodė filmuką apie sąvartyne 
pastatytą atliekų rūšiavimo ir perdirbimo gamyklą ir aiškino, kodėl 
šiukšlės turi brangti. Pagal vieną iš variantų sąvartyno vartų mo-
kestis nuo dabartinio 27,8 eurų už toną turėtų kilti iki 53,16 eurų, 
pagal kitą - net iki 61,3 eurų. Kylant URATC vartų mokesčiui, ne-
išvengiamai augs ir mokestis gyventojams už atliekas.  

atstovas rajono Taryboje Raimundas 
Razmislavičius URATC-o direkto-
riaus klausė, kiek darbuotojų dirba 
jo įmonėje. Direktorius atsakė, kad 
apie 30 ir suskaičiavo, kad 7 iš šių 
darbuotojų dirba administracijoje.

„Mes už šiukšles mokėsime dau-
giau nei už maistą, iš kurio atsirado 
tos šiukšlės“, – pastebėjo socialde-
mokratas Dainius Žiogelis.  

Meras Kęstutis Tubis sakė, kad 
atlikus UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ auditą paaiškėjo, kad treč-
dalis anykštėnų už šiukšles nemoka 
ir siūlė sausio mėnesį surengti kon-
ferenciją apie atliekų perdirbimą.

Po Naujųjų metų ketinama keisti 
ir pačią mokesčio už atliekas siste-
mą, turėtų būti patvirtinta pastovioji 
ir kintamoji šio mokesčio dalis. Ta-
čiau nepanašu, kad yra prielaidų, 
kad bendra kaina gyventojams gali 
neaugti.

URATC-o steigėjais ir dalininkais 
yra visos šešios Utenos regiono sa-
vivaldybės. Iš gyventojų ir įmonių 
atliekas surenka vietinės komunali-
ninkų įmonės ir gabena jas iki Ute-
nos sąvartyno. 

Regis, visi per Tarybos posėdį 
kalbėję Anykščių politikai bandė 
demonstruoti, jog jiems nepatinka, 
kad šiukšlės brangsta, tačiau, regis, 

visi taip pat suvokia, kad tai yra 
neišvengiamybė. M.Bobelis sakė, 
jog „kuo mažiau pas mane paklius 
šiukšlių, tuo geriau gyvensime“, ta-
čiau vargu ar tai yra teisybė, nes ma-
žėjant URATC-o darbo apimtims, 
augs šiukšlių rūšiavimo ir perdirbi-
mo savikaina.   

Šiukšlės tampa prabangiu daly-
ku…

SITUACIJA

Utenos regioninio atliekų tvar-
kymo centro  direktorius Min-
daugas Bobelis Anykščių rajo-
no tarybos nariams sakė, kad 
sąvartyno vartų mokestis gali 
augti daugiau nei dvigubai.



2015 m. gruodžio 19 d.

pirmadienis 2015 12 21

sekmadienis 2015 12 20

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
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 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. 
12.00 Žinios. 
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė karalystė. 
12.55 Žinios. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Beždžionių pasaulis. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl 3. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios. Orai. 
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pono Byno 
atostogos. N-7.  
22.40 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
23.40 Pasaulio dokumentika.  
1.20 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. N-7.  

3.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 
3.50 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai.  
5.30 Durys atsidaro. 

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “ “Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI “Šnipų 
vaikučiai 4”. N-7.  
11.40 “Mano gyvenimo žuvis”. 
N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
22.30 “Tik nekvieskite farų!”. N14.  
0.40 “Perskaityk ir sudegink”. 
N14.  
2.30 “Ekstraktas”. 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 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Šuo policininkas.  
12.50 Laimingasis Gilmoras.: 
N-7.  
14.45 Kazamas.  

16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Geriausias egzotiškas 
Marigold viešbutis. N-7.  
0.55 Seniai plėšikai. N-7.  
2.30 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo lenk-
tynės. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje (k). 2015 
m.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X.  
12.10 “BBC dokumentika. 
Pingvinai. Slapta kamera”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka II”. N-7.  
21.00 “Okupuoti”. N14.  
23.00 “Artistas”. N-7.  
1.05 “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 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.05 Gordono Ramzio Kalėdų 
vaišės.  
14.00 “Superauklė”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
15.55 “Būrėja”.  

17.00 Nemarus kinas. Tėtušiai. 
1983 m.  
19.00 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
20.00 Deividas Bleinas.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir moteris prie lango. 
N-7.  
23.00 Džona Heksas. N14.  
0.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
6.45 Pažvelk į profesiją kitaip.  
7.20 Dainų dainelė 2014. 
9.00 FIFA klubų Pasaulio taurė. 
Rungtynės dėl 3 vietos.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio taurė. 
Finalas. 
14.30 Henrikas Juškevičius - pa-
saulio žmogus. 
15.30 Rūtos Meilutytės šeimų 
plaukimo turnyras. 
17.30 Rusų gatvė.  
18.10 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu.  
19.00 Muzikos savaitė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Visagino Country 2015.  
1.55 LRT Kultūros akademija.  
2.40 Kino režisieriaus Henriko 
Šablevičiaus 85-osioms gimimo 
metinėms.  
3.35 Muzikos pasaulio žvaigždės.  

4.20 Henrikas Juškevičius - pa-
saulio žmogus. 
5.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.

 
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 Gestų kalba Lietuvoje. 
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).

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias.

16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Prienų-Birštono 
“Vytautas” - Kauno “Žalgiris”. 
19.00 Mažieji Fokeriai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Panika roko saloje. S.  
0.20 Išgyvenimas. N-14.  
1.20 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.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 Kalėdų skanėstai.  
10.35 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
12.20 Kalėdų skanėstai.  
12.25 “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.  
17.35 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 “Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
1.45 “24/7”.  
2.30 Viskas. Aišku. N-7. 
3.35 “Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
5.05 Viskas. Aišk

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.10 Gražuolė ir pabaisa. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Saugaus eismo pamo-
kos visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Lietuva gali.  
23.10 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.05 Pragaištingas karas. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos” (k). 
11.35 “Na, palauk!”. 

11.45 “Gauruotos eglutės” (k). 
13.30 “Na, palauk!”. 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “PREMJERA Ištark su-
die”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 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 
“Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių 
žaidimas”. N14.  
0.30 “Kortų namelis”. N14.  
1.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.20 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
10.55 Vienas namuose 3. 3 
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 Puikybė ir prietarai. N-7. 
1.05 Gabalėlis dangaus. N-7.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
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 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”.N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 “Trigubas X”. N-7.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
07.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Karlsonas sugrįžo. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras“.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.50 Gordono Ramzio Kalėdų 
vaišės (k).  
14.50 “Brokenvudo paslaptys. 
Melo žaidimas” (k). N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Krovinys”. N-7.  
21.00 “Milijonas šventinių 

lempučių”. 
22.50 “Sąmokslo teorija”. N-7.  
1.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
2.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Šventadienio mintys. 
7.30 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
8.30 Kelias į namus. 
Edmundas Seilius.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Keliaukime kartu. 
Truskavecas ir Drohobyčas. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Vindzoro 
šmaikštuolės.  
15.20 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Atlantida. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Durys grindyse. N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 TV baletas “Nepaprasta 
diena”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
5.20 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 “Alfa” savaitė (k).   
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.05 Mes pačios.  
12.25 “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).  

 
7.00 Kobra 11. 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 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
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 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Okulus. S.  
1.05 Visai ne mergišius. N-14.  
2.40 Greislendas. N-14.  
3.25 Bobo užkandinė. N-14.  
3.50 Trapučio parkas. N-14.  
4.15 Tėvynė. 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”.  
13.00 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”. 
14.05 Dar pažiūrėsim. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis” N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. 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 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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trečiadienis 2015 12 23

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.10 Geležinis Hansas. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Prezidentas 
Valdas Adamkus.  
22.40 Karinės paslaptys.  
23.35 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Lietuva gali.  
4.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.10 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Mano gyvenimo žuvis”. 
N-7.  
12.15 “Šnipų vaikučiai 4”. N-7.  
14.00 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
14.25 “PREMJERA Ištark su-
die”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. 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. 
PREMJERA “Gaudynės”. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
2.00 “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 Kingas ir Maksvel. 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 Monako princesė. N-7.  
0.35 Nepadorus pasiūly-
mas. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Svotai”. 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 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 “Nuodėminga aistra”. 
N14.  
23.40 “Judantis objektas”. N-7.  
0.35 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
07.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Senelis Šaltis ir vasara. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras“.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.25 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.30 “Midsomerio žmogžu-
dystės XVII. Durklo klubas” 
(k). N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

19.55 “Nebylus liudijimas. 
Krovinys”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Aistrų malūnas. N-7.  
22.55 “Velvet”. N-7.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 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 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Istorijos detektyvai.  
18.10 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 
Sukilimas. 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.  
22.30 Pono Byno atostogos. 
24.00 ...formatas. Poetė Dalia 
Teišerskytė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Vizijos ir tikrovė.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
5.15 ...formatas. Poetė Dalia 
Teišerskytė.  
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).   

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis. Laida 
apie gyvūnus.  
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 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
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 13. N-14.  
23.55 Krikštatėvis. N-14.  
3.10 Trapučio parkas. N-14.  
4.25 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
12.00 Muzikinis gimtadienis.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kalėdų skanėstai.  
18.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
19.55 Ginčas. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Kalėdų skanėstai.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.10 Apie princesę, norinčią 
patekti pasakon. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. 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 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis. N-7.  

11.35 “Na, palauk!”. 
11.45 Skūbis-Dū! Ežero pabai-
sos prakeiksmas. 
13.30 “Na, palauk!”. 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “PREMJERA Ištark su-
die”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. 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 
“Kaip atsikratyti boso?”. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.05 “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 Sofija I. Plaukiojantys 
rūmai. 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 Atostogos. N-7.  

1.15 Pamišęs dėl tavęs.  N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Svotai”. 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 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Mylėk ir tikėk”. N-7.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
07.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Paskutinė slibino 
Goriničiaus nuotaka”. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras“.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  

13.20 “Reičelės Alen Kalėdų 
patiekalai”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Detektyvas Kolambas. 
Netikras pavojus”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Galinė stotelė”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Blogio sėkla”. N-7.  
22.55 “Velvet”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Linija, spalva, forma.  
18.10 Legendos.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.00 Kelias į namus.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Ida. 
23.50 Gatvės vaikai.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Spektaklis “@hoffmann_
spragtukas”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį. N-7.  
4.15 Visagino Country 2015.  
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).  

 
7.00 Kobra 11. 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 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
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 Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa. N-14.  
23.50 Krikštatėvis II. N-14.  
3.25 Greislendas. N-14.  
4.15 Trapučio parkas. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
12.00 Dar pažiūrėsim.  
12.35 Viskas. Aišku. N-7. 
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kalėdų skanėstai.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kalėdų skanėstai.  
18.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
19.55 “Mano mama - nuotaka”. 
N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Kalėdų skanėstai.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje “. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 19 d.

ketvirtadienis 2015 12 24

penktadienis 2015 12 25

 TV 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kalėdinis koncertas “Po 
angelo sparnu”. 
7.10 Klauskite daktaro.  
8.00 Klausimėlis.lt.  
8.20 Premjera. Ernestas ir 
Selestina. 
9.40 Premjera. Mažylis.  
11.15 Premjera. Kalėdų avi-
ganis. 
12.45 Gyvenimas.  
13.40 Auksinis protas.  
14.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
15.50 Premjera. Ponas 
Stebukladaris. 
17.20 Juditos Leitaitės koncer-
tas “Meilė keičia viską”. 
18.30 Šiandien.  
19.00 Belaukiant... Šventinis 
Kūčių vakaras su Zita 
Kelmickaite. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Bernelių šv. Mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros.  
22.30 Kalėdų šv. Mišios iš 
Vatikano Šv. Petro bazilikos.  
0.30 Premjera. Trijų tenorų 
kalėdinis koncertas. 
2.05 Apie princesę, norinčią 
patekti pasakon. 
3.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.10 Stilius.  

 
6.20 “Trys muškietininkai”. 
7.45 “Svajonių traukinys”. 

9.30 “Smurfai. Smurfyno le-
genda”. 
9.55 “Haris Poteris ir Išminties 
akmuo”. N-7.  
13.00 “Turtuolis Ričis”. 
15.00 “Nelydimi nepilname-
čiai”. 
16.50 “Kalėdų istorija 2”. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.25 Sportas.  
19.28 Orai.  
19.30 Valanda su Rūta. 
Kūčios.  
21.25 Šventinės KK2 Kūčios.  
22.45 PREMJERA “Nojaus 
laivas”. N14.  
1.25 “Naujieji metai Niujorke”. 
N-7. 

 
5.55 Teleparduotuvė.  
6.10 Kalėdų norai.  
8.00 Kvaišų šeimynėlės 
Kalėdos. N-7.  
10.00 Tomo ir Džerio filmas.  
11.45 Trys muškietininkai. N-7.  
13.55 Kalėdų karštinė.  
15.40 Palikti sniegynuose. N-7.  
18.05 Šrekas. Kalėdų bumas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.20 TV3 sportas.  
19.25 TV3 orai.  
19.30 Jubiliejinis Ovidijaus 
Vyšniausko koncertas.  
21.30 Pi gyvenimas. N-7.  
0.00 Graži moteris.  N-7.  
2.15 Pamišęs dėl tavęs. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 Raitelis be galvos. N-7.  
12.20 PREMJERA. 37-asis 

Tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis.  
14.50 Auksinio dueto Kalėdos.  
17.30 “Pono Byno Kalėdos”. 
N-7.  
18.00 PREMJERA “Kalėdų 
dvasia”. 
19.45 “Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės”. N-7.  
23.20 PREMJERA “Šeimos 
albumas. Rugpjūtis”. N14. 

 
07.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Peliuko dainelė”. 
9.00 “Maša ir stebuklinga 
uogienė”. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Aistrų malūnas”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Galinė stotelė”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 
Darbotvarkėje - žmogžudystė”. 
N-7. 23.05 “Begėdis”. N14.  
0.15 “Ties riba”. N14.  
1.05 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.00 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūros 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas. Poetas 
Marcelijus Martinaitis.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
8.15 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
9.10 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 
10.00 Rasos lašeliai 2015.  
12.00 Kosmosas +.  
13.15 Rašytojo Sauliaus 
Šaltenio 70-mečiui.  
14.15 Rašytojo Sauliaus 
Šaltenio 70-mečiui. Riešutų 
duona.  
15.30 Rašytojo Broniaus 
Radzevičiaus 75-osioms gimi-
mo metinėms. Nuoširdumas.  
17.00 Šv. Mišios.  
18.30 Antano Kalanavičiaus 
knygos “Dvi saujos laiko” pri-
statymas. 
19.30 Labanaktukas.  
20.00 Kūdikiai. 
21.15 Pranciškus - popiežius iš 
Naujojo pasaulio. 
22.15 Kalėdų šv. Mišios iš 
Vatikano šv. Petro Bazilikos.  
0.30 DW naujienos rusų kalba. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Koncertas “Kalėdų kelias”.  
2.15 Elito kinas. Ida. 
3.35 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  
5.00 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės.  

 
6.30 Info diena (k).  

10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Mes pačios.  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Dviračio šou (k).  
17.25 Apie žūklę (k).  
17.55 KK2 (k). N-7.  
18.35 Bus visko (k).  
19.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
21.05 Dviračio šou (k).  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 KK2 (k). N-7.  
23.05 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
23.35 Dviračio šou (k).  
0.00 Mes pačios (k).  
0.25 KK2 (k). N-7.  
1.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.35 Valanda su Rūta (k). 
2.40 24 valandos (k). N-7.  
3.30 Dviračio šou (k).  
3.55 Nuo... Iki... (k).  
4.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
4.55 Tauro ragas (k). N-7.  
5.20 Dviračio šou (k).  
5.45 Panikos kambarys (k). 

7.00 Kobra 11. 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 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
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 Fizrukas. N-7.  
22.00 Pompėja. N-14.   
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Greislendas. N-14.  
3.20 Trapučio parkas. N-14.  

 
7.20 Reporteris.  
8.10 Kalėdų skanėstai.  
8.15 Lietuva tiesiogiai.  
8.50 “Kalėdų bičiulis”.  
10.40 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
13.50 Premjera. “Pakvaišėliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kalėdų skanėstai.  
16.25 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
21.30 “Vaivos pranašystės. 
Kalėdos”.  
22.30 Premjera. “Ponas 
Džounsas”. N-14. 
1.00 “Muzikantas”. N-14. 
2.30 “Pakvaišėliai”. N-7. 
4.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Belaukiant... Šventinis Kūčių 
vakaras su Zita Kelmickaite.  
8.00 Kasparas. 
9.40 Premjera. Mažylis mieste. 
11.15 Premjera. Gustavo nuo-
tykiai.  
13.00 Urbi et Orbi. Popiežiaus 
sveikinimas “Miestui ir pasauliui”.  
13.35 Premjera. Evanas Visagalis. 
15.20 Klausimėlis.lt.  
15.50 Premjera. Ponia 
Stebukladarė. 
17.25 “Meilė - tik tai, kas tikra”. 
Ingos Valinskienės koncertas su 
gyvo garso grupe.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru 
Grušu. 
21.15 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  
23.00 Premjera. Vagišių Kalėdos. 
N-7.  
0.35 Kūdikiai.  
2.05 Kalėdų aviganis. 
3.35 Klausimėlis.lt.  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.10 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  

 
6.10 PREMJERA “Princesė 

Gulbė. Kalėdos”. 
7.40 “Linksmų Kalėdų, Dreikai ir 
Džošai”. N-7.  
9.20 “Smurfai. Kalėdų giesmė”. 
9.50 “Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys”. N-7.  
12.55 “Berniuko Rykliuko ir Lavos 
mergaitės nuotykiai”. 
14.40 “Juodasis riteris”. N-7.  
16.30 “Mano žmona- ragana”. 
N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
18.55 Sportas.  
18.58 Orai.  
19.00 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Pagirios Las Vegase”. N14.  
23.05 “Sachara”. N-7.  
1.25 “Pasimatymo filmas”. N14.  

 
6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 Šrekas. Kalėdų bumas.  
7.15 Kalėdų melodijos.  
9.05 Niko. Kelias į žvaigždes.  
10.45 Anastasija.  
12.35 Sraiduolis.  
14.15 Legendos susivienija. N-7.  
16.10 Sniego šunys.  
18.15 Madagaskaro pingvinų 
Kalėdų nuotykiai.  
18.30 TV3 žinios.  
18.55 TV3 sportas.  
18.58 TV3 orai.  
19.00 Ledo šalis.  
20.55 Hobitas. Smogo dykynė. 
N-7.  
0.05 Jei tai būtų tiesa. N-7.  
1.55 Monako princesė. N-7.  

  
7.05 “Policija ir Ko” . N-7.  
8.05 “Kalėdų dvasia” (k). 
9.50 Pono Byno Kalėdos. N-7.  
10.20 “Stebuklinga Aladino 
lempa”. 

12.05 PREMJERA 38-asis 
Tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis.  
14.35 Kalėdiniai sveikinimai.  
16.35 Grupės “Džentelmenai” 
koncertas “Deganti aistra”. N-7.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Snaiperis. Atgimimas”. 
N14.  
23.20 “Tramdytojai”.  
0.15 “Tramdytojai”. N14.  
1.10 Bamba TV. S.  

 
07.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Mauglis. Rakša”. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Žiedų ritmai”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Blogio sėkla”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Brokenvudo paslaptys. 
Elnių medžioklė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO PREMJERA 
“Midsomerio žmogžudystės XVII. 
Žudanti magija”. N14.  
23.15 SNOBO KINAS “Gyvenimo 
užrašai”. N-7.  
1.40 “Detektyvė Džonson”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 

6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Peliukas Lukas. 
7.25 Namelis prerijose. 
8.15 Atspindžiai.  
8.45 Mokslo sriuba.  
9.10 Didžiosios visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu. 
10.00 Rasos lašeliai 2015.  
12.00 Mama Katinas.  
13.30 Piotras Čaikovskis. Baletas 
“Spragtukas”.  
15.30 Trijų tenorų kalėdinis kon-
certas. 
17.00 Kvailių vakarienė. N-14.  
18.20 120 metų bendrystės.  
18.55 “Kur jūsų lobis, ten ir jūsų 
širdis”.  
19.30 Labanaktukas.  
20.00 Aš - laidos vedėjas.  
21.15 Saldus gyvenimas.  
22.45 Martin Sperr. Medžioklės 
scenos.  
0.45 DW naujienos rusų kalba. 
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Bronius Radzevičius. 
Nuoširdumas.  
3.00 IQ presingas.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

 
6.15 KK2 (k). N-7. 
6.50 Beatos virtuvė (k).  
7.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  
9.25 Dviračio šou (k).  
9.50 KK2 (k). N-7.  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Vakarų efektas (k).  
12.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  

12.25 Statyk!.  
12.50 Autopilotas.  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 “Diktatorių ponios”.  
17.00 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.30 Dviračio šou (k).  
17.55 Mes pačios (k).  
18.25 KK2 (k). N-7.  
19.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.35 Autopilotas (k).  
20.00 PREMJERA Vilniaus šv. 
Mikalojaus bažnyčia.  
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Beatos virtuvė (k).  
23.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.05 Dviračio šou (k).  
1.30 KK2 (k). N-7.  
2.05 A.Ramanauskas Plius (k).  
2.30 Dviračio šou (k).  
2.55 Apie žūklę (k).  
3.25 KK2 (k). N-7.  
4.00 Bus visko (k).  
4.40 Yra, kaip yra (k). N-7.  

 
7.00 Kobra 11. 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 Fizrukas. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Cirque du Soleil. Visatos 
pakrašty. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.00 Samsara. N-7.  
0.00 Raudonosios uodegos.  
N-14.  
2.10 Greislendas. N-14.  
3.00 Trapučio parkas. N-14.  
3.50 Tėvynė. N-14.  

 
7.20 Dar pažiūrėsim.  
8.00 Kalėdų skanėstai.  
8.05 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.10 “Pamišę dėl eglučių”.  
11.00 “Amazonės džiunglės”.  
12.50 Premjera. “Vadinkite mane 
Kalėdų Seneliu”. N-7. 
14.50 Premjera. “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kalėdų skanėstai.  
16.25 Premjera. “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 Premjera. “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 Premjera. “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
20.30 “Muzikinis gimtadienis. 
Kalėdos”.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Ledinis vėjas”. S. 
1.00 “Pakvaišėliai”.  
2.50 “Amazonės džiunglės”. 
4.10 “Ledinis vėjas”. S. 
5.40 “Vadinkite mane Kalėdų 
Seneliu”. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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 TV 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
6.35 Emigrantai.  
7.30 Premjera. Alfa ir Omega. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios.  
13.30 Pasaulio dokumentika.  
14.25 Premjera. Auksinė žąsis. 
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
23.05 BIPLAN - 20! 
1.15 Evanas Visagalis. 
3.00 Pasaulio dokumentika.  
3.55 Gyvenimas.  
4.50 Juditos Leitaitės koncertas 
“Meilė keičia viską”.  

 
6.35 “Dora ir draugai”.  
7.00 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.25 “Rifo pasaka 2”. 
9.00 “Tomas ir Džeris. Pasaka 
apie Spragtuką”. 
9.55 “Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys”. N-7.  
12.40 “Zebriukas Dryžius”. 
14.35 “Sniego diena”. 
16.20 “Fredo Kalėdos”. 
18.30 Žinios.  

18.55 Sportas.  
18.58 Orai.  
19.00 “Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba”. 
20.50 “Titanų susidūrimas”. N-7.  
22.50 PREMJERA “Pakvaišęs 
tėtis”. N14.  
1.00 “Smagios Haroldo ir Kumaro 
Kalėdos”. N14.  

 
6.50 Teleparduotuvė.  
7.05 Madagaskaro pingvinų 
Kalėdų nuotykiai.  
7.25 Elfas lentynoje.  
7.50 Naktis prekybos centre.  
9.40 Niko. Mažasis brolis - didelė 
bėda.  
11.05 Vienas namuose 4. N-7.  
12.55 Ilgai ir laimingai. Pelenės 
istorija. N-7.  
15.20 Kaip Grinčas Kalėdas vogė.  
17.30 Lithuanian Open 2015.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” kalėdinis 
koncertas.  
19.50 Eurojackpot. Loterija.  
19.55 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” kalėdinio kon-
certo tęsinys.  
22.30 Pakeliui. N-14.  
0.30 Romeo ir Džiuljeta. N-7. 
2.30 Jei tai būtų tiesa. N-7.  

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Portugalijoje. 2015 m.  

12.00 Savaitės kriminalai (k). 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 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida.  
19.30 Muzikinė kaukė. Muzikinis 
šou. FINALAS.  
22.10 MANO HEROJUS “Kobra”. 
N14.  
23.55 AŠTRUS KINAS “Įstatymus 
gerbiantis pilietis”. S. 

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 Reičelės Alen Kalėdų sal-
dumynai.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”. JAV.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
16.35 “Nustebink mane”.  
17.50 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.00 ROMANTIKA “Iš Utos 
Danielos kolekcijos. Pasiekti dan-
gų”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir pasiutęs šuo”. N-7. 
22.55 “Holivudo žmogžudysčių 
skyrius”. N-7.  
1.10 “Begėdis”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 120 metų bendrystės.  
6.35 “Kur jūsų lobis, ten ir jūsų 
širdis”. 
7.05 Kultūrų kryžkelė.  
7.35 Krikščionio žodis.  
7.50 Kelias. Laida evangelikams. 
8.05 Kvailių vakarienė. N-14.  
9.30 Didžioji Lietuva.  
10.00 Kalėdinė pasaka “Žiemos 
lelijos”. 
11.30 Europa švenčia Kalėdas.  
11.50 Augu skaitydamas 2015.  
13.25 Spaikas. 
14.05 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Daug triukšmo 
dėl nieko. 
17.00 Aukštas blondinas juodu 
batu. 1972 m.  
18.30 Legendos.  
19.15 Laimio Vilkončiaus jubiliejinis 
koncertas. 
21.15 John Patrick. Mūsų brangioji 
Pamela.  
23.55 Juditos Leitaitės koncertas 
“Meilė keičia viską”. 
1.00 Panorama.  
1.30 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
2.15 Dainuoja Montserrat Caballe 
ir jaunosios operos žvaigždės.  
3.05 Aš - laidos vedėjas.  
4.15 Etnokultūros ratas.
 

 
6.30 Dviračio šou (k).  
6.55 KK2 (k). N-7.  
7.30 A.Užkalnis Plius (k).  
8.00 Dviračio šou (k).  
8.25 Mes pačios (k).  
8.50 KK2 (k). N-7.  

9.25 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
10.00 Valanda su Rūta (k).  
11.10 24 valandos (k). N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
13.00 Dviračio šou (k).  
13.25 KK2 (k). N-7.  
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 ponios” r.  
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 A.Užkalnis Plius (k).  
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 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. 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 Aukščiausia pavara Indijoje. 
19.00 Kapų plėšikė. N-7.  
21.00 TV3 žinios.  
21.25 TV3 sportas.  
21.28 TV3 orai.  
21.30 Be stabdžių. N-14.  
22.30 Beverli Hilso policininkas 
3. N-14.  
0.35 Pirmūnai. N-14. . 

 
7.35 Šiandien kimba.  
8.10 Kalėdų skanėstai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.15 Kalėdų skanėstai.  
9.20 Premjera. “Kalėdų stebuklas”. 
N-7. 
11.25 Kalėdų skanėstai.  
11.30 “Muzikinis gimtadienis. 
Kalėdos”.  
13.25 Kalėdų skanėstai. Kulinarinė 
laida. 
13.30 Premjera. “Mano pamotė iš 
kosmoso”. N-7. 
15.50 Kalėdų skanėstai.  
16.00 Žinios.  
16.20 Premjera. “Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 Premjera. “Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Pavojingas 
žmogus”. N-14.  
23.30 “Gangsterių puota”. S. 
1.30 “Kalėdų stebuklas”. N-7. 
3.05 “Mano pamotė iš kosmoso”. 
N-7. 
4.50 “Muzikinis gimtadienis. 
Kalėdos”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

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

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

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

Prenumeratos kainos 2016 metams

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 Eur.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.
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„Liuciperis“ 
atvažiavo 
vikšriniu
traktoriumi

Į aštuntą dešimtį įkopęs rubi-
kietis  Alvydas DIEČKUS, ga-
lima sakyti, suaugęs su tėviškės 
žeme. Niekada jos neišsižadėjo, 
kur lengviau – neieškojo. Basa, 
suskirdusiom kojom vaikystė vos 
penkerių netekus tėvo, darbas 
laukininkystės brigadoje eiliniu 
kolūkiečiu, vėliau - brigadinin-
ku, agronomu, pirmininko pava-
duotoju ir Burbiškio agroserviso 
kooperatyvo vadovu atkurtoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Pa-
skaičiavome, kad darbo biogra-
fija gimtinės žemės ūkyje siekia 
53 metus. Jo akyse pasikeitė ke-
lios kartos, santvarka. Laukuose 
dirba technika, apie kurią net 
svajoti kadais nedrįsta. A.Diečkų 
paprašėme prisiminti sovietmetį 
ir darbą žemės ūkyje po Nepri-
klausomybės atkūrimo.

- Gal keletą žodžių apie savo 
biografiją?

- Burbiškio dvare buvusioje 
mokykloje baigiau septynmetę ir 
neakivaizdžiai mokiausi Salų že-
mės ūkio technikume. Septynerius 
metus dirbau eiliniu kolūkiečiu 
laukininkystės brigadoje, o baigęs 
technikumą dirbau selekcininku, 
paskui - tos pačios Rubikių briga-
dos brigadininku. Prisimenu, tarp 
5 brigadų užėmėme pirmą vietą ir 
dovanų gavau tuomet jaunimo sva-
jonę - radijo imtuvą „Vef 12“. Ta-
pau agronomu, buvau vieno geriau-
sių, turtingiausių rajone „Pergalės“ 
kolūkio pirmininko Vlado Šostako 
pavaduotoju, dirbau vyriausiuoju 
agronomu, o nuo 1994–ųjų iki šių 
metų vasaros -  Burbiškio agroser-
viso kooperatyvo valdybos pirmi-
ninku. 

-  Sovietmečiu nė žingsnio dar-
buose nebuvo galima žengti be 
socialistinio lenktyniavimo. Tik 
pradėjęs darbo karjerą, turbūt, 
tapote socialistinio lenktyniavi-
mo nugalėtoju, Jus pardžiugino 
anuomet buvusia brangia dova-
na.  Kaip į socialistinį lenktynia-
vimą žiūrėjo eiliniai kolūkiečiai, 
ar tai tikrai skatino juos geriau, 
našiau dirbti?

- Na, socialistinis lenktyniavi-
mas buvo daugiau fasadinė poli-
tinio, propagandinio darbo pusė. 
Dauguma kolūkiečių į jį žiūrėdavo 
abejingai, šmaikštesni pašiepdavo, 
anekdotą suskeldavo, kartais ne-
piktai pasišaipydavo iš socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtojų. Ar tai 
skatino dirbti geriau, sąžiningiau? 
Sunku pasakyti. Visokių žmonių 
buvo. Gal vienam kitam ir reikė-
jo tos garbės, tačiau didžioji dalis 

Patirtys – kiekvienam laikui 
savi sunkumai

tiesiog dirbo, sąžiningai ir labai 
sunkai dirbo. Mūsų kolūkis visuo-
met buvo tarp stipriausių rajone,  
žmonės buvo įpratę  prie vėliavų 
teikimo, jas lydėjusių premijų ir 
dovanų. 

- Išties, prisimenu jūsų kolūky-
je buvus ir Lenino ordininką, at-
rodo, kad ir jūs pats esate gavęs 
„Garbės ženklo“ ordiną. 

- Na, tų apdovanojimų ant pečių 
nešioti nereikėjo (Juokiasi, - aut.
past.). 

- Gal sugrįžkime į praeitį ir 
pabandykime bent šiek tiek paly-
ginti su dabartimi. 

- Kai 1962–1968 metais dirbau 
laukininkystėje, viską darėme ar-
kliais. Su arkliniu purkštuvu her-
bicidais purškiau laukus. Tai įva-
žiuoji į ežerą, vandens prisipili, 
paskui chemikalus. Kadangi buvo 
vasara, nė pirštinių nemūvėdavau, 
o tokios apsaugos priemonės kaip 
respiratorius išvis nežinojau. Bri-
gadoje buvo 18 vyrų, 16 moterų ir 
dvi dešimtys arklių. Dirbome 300 
hektarų žemės. Javus kirsdavom 
su arkliais, moterys rišdavo pėdus, 
statydavo gubas. Veždavom į klo-
jimus ir žiemą kuldavom. Telyčių 
aptvarai būdavo prie ežero, tai tos 
visas pakrantės nendres nuėsdavo. 
Be abejonės, žmonėse plito nuotai-
kos, kad jie dirba kažkam, ne sau. 
Kiekvienas kabinosi į savo 60 – ies 
arų sklypelį. Stengdavosi užsiau-
ginti ir paduoti prieauglį, dažnai 
antrą karvę ar prieauglį slėpdavo, 
juk galima buvo tik vieną laikyti. 
Tačiau vieni kitų neskųsdavo. Pri-
simenu, visa Rubikių ežero Didžio-
ji sala buvo į 40 sklypelių išdalinta 
ir sužymėta. Buvęs fermos vedėjas 
Pranas Kazlauskas sklypelių nu-
merius išmaišydavo kepurėj, ko-
lūkiečiai traukdavo. Šienaudavo ir 
valtimis plukdydavo į krantą, džio-
vinti baigdavo jau parsivežę namo. 
Mėšlą mano jaunystėj žiemą į roges 
šakėm kraudavo, veždavo rogėm į 
laukus, o pavasarį moterys su ša-
kėm kratydavo. Kai kaime pasirodė 
pirmasis kombainas SK-3, kaimo 
žmonės susibėgo pažiūrėti kas per 
stebuklas, kad pjauna ir kulia.

- Kaimas garsėjo, o ir dabar, 
kaip girdime, garsėja girtuoklys-
tėm. Dėl girtavimo visokių nelai-
mių ar kuriozų atsitikdavo.

- Jau minėjau, visokių buvo, vi-
sokių yra. Buvo ir girtuoklių, ir 
tinginių. Tačiau sovietmečiu pašal-
pomis jų niekas nelepindavo, į dar-
bą privalėjo eiti. Jeigu ne, būdavo 
veltėdžiais apšaukiami, jiems grėsė 
įvairios nuobaudos. Manau, kad dėl 
girtavimo daug kaimo vyrų sau am-
želį pasitrumpino. O nelaimių viena 
kita pasitaikydavo, tačiau laimingai 
pasibaigusių nuotykių būdavo dar 
daugiau. Ir kombainai apvirsdavo, 
ir mašinos nuo kelio nuvažiuodavo. 
Prisimenu, kai vikšriniai traktoriai 
arė dviem pamainom, tai vienas 
traktoristas išgėręs už vairolazdžių 
užmigo ir įvažiavo tiesiai į kaimo 
trobą, pečių išjudino. O ant jo jau 
įmigusi Ona buvo. Tai šaukti pra-
dėjo: “Jurgi, kelkis! Gelbėk! Liuci-
peris nusileido“. Buvo ir toks me-
tas, kai pigaus „vaisiuko“ į kaimo 
parduotuvę beveik pilną sunkveži-
mį atveždavo, tai aplinkinių kaimų 
vyrai per savaitę patvarkydavo.

- Gal keletą žodžių apie darbą 
žemės ūkyje atkurtos Nepriklau-

somybės metais?
- Subyrėjus kolūkiams  žmonės 

pasijuto laisvi, pradėjo savaran-
kiškai ūkininkauti. Dalis susibūrė 
į Burbiškio agroserviso koopera-
tyvą, kuris nepaisant nepalankios 
kaimo žmogui kainų politikos vis 
dėlto išgyveno. 

Savaime suprantama, niekas ša-
kėm mėšlo nemėžia, tačiau žmonių 
kaime maža ir belikę. Dabartine 
technika, nors ji labai brangi, vie-
nas ūkininkas gali įdirbti kelis šim-
tus hektarų. 

„Pasodintieji“ 
atveždavo 
dovanų

„Anykšta“ kalbėjosi su buvu-
siu Anykščių kriminalistų vadu, 
trisdešimt metų milicijoje dir-
busiu ir 1991-aisiais į pensiją 
papulkininkiu išėjusiu Arvydu 
PAŠKEVIČIUMI. Jis nekritika-
vo nei tarybinės, nei dabartinės 
teisėsaugos sistemos – skirtingi 
laikai buvę, skirtinga technika, 
įranga ir teisinė bazė.

- Turbūt tarybiniais metais 
tekdavo bausti ir gaudyti tuos, 
kas dabar yra laikoma normaliu 
verslu?

- Ne. Su socialistinio turto grobs-
tytojais tada dirbo atskiras pada-
linys - BKS, o mes, kriminalistai, 
gaudėme kriminalinius nusikal-
tėlius. Tiesa, kartais padėdavome 
kolegoms sučiupti kokį prekiautoją 
alkoholiu. Buvo draudžiama mili-
cininkams specialiai siųsti žmogų 
į „tašką“ nusipirkti nelegaliai par-
duodamo alkoholio, kitaip tariant, 
„pakišinėti“, bet kaip kitaip pagau-
si? Kitas keistas dalykas buvo au-
tomobilių vagių gaudymas – grei-
tai pagautas vagis būdavo švelniai 
baudžiamas, nes tai buvo laikoma 
automobilio nuvarymu. Jei vagį 
pagauni po kelių dienų – tada jau 
traktuojama kaip vagystė.

 - Kalbama, kad tarybiniais 
metais buvo mažiau nusikaltimų 
nei dabar...

- Per metus Anykščių rajone 
būdavo 10-12 nužudymų. Tačiau, 
buvo reikalaujama „geros“ statis-
tikos, todėl reikėjo ne tik banditą 
susekti, bet ir žinoti, kada nusikal-
timą forminti, kad neužsitrauktum 
valdžios nemalonės dėl sugadintos 
statistikos.

-Milicijai į nugarą kvėpavo 
KGB. ypatingame archyve esu 
radęs Anykščių KGB poskyrio 
raštą, kur nurodoma, kad jie 
kontroliuoja Jūsų susirašinėjimą 
su užsienyje gyvenančia giminai-
te. Ar dirbti netrukdė „kolegų“ 
dėmesys?

- Su jais aš atvirai šnekėjau. Įsi-
darbindamas, aišku, nesigyriau, bet 
paskui neslėpiau, kad turiu giminių 

Kanadoje, jie buvo paprasti žmo-
nės, atrodė, kad nėra čia ką slėp-
ti. Kai pradėjau dirbti milicijoje, 
Anykščių KGB poskyryje buvo 6 
etatiniai darbuotojai, tad, manau, 
kad jie raštus apie mane rašė iš ne-
turėjimo ką veikti – kažką juk jie 
dirbti turėjo...

- Dirbote be mobilių telefonų, 
kompiuterių ir kitų dabartiniams 
laikams įprastų priemonių. O ko-
kias automobiliais darbo reika-
lais naudojotės?

- Pamenu ir bortinį sunkvežimį 
GAZ-51, kurio priekaboje turėjai 
vežti „žulikus“. Paskui buvo ir va-
dinamųjų „viliukų“. Visai įprastas 
dalykas buvo milicijai prašyti au-
tomobilio iš įmonių ar įstaigų, ki-
taip tariant, pasiskolinti transporto 
priemonę...

-Ar nejautėte baimės, kad su 
Jumis koks „žulikas“ keršyda-
mas susidoros?

- Yra iškeikę net turguje ir visai 
neseniai. Bet šiaip turiu ir gerų 
prisiminimų – vienas nusikaltėlis, 
atsėdėjęs 15 metų už žmogžudystę, 
grįžęs kvietė į restoraną, sakė, kad 
nori padėkoti, nes kalėjime jam 
buvo geriau. Esu gavęs dovanų iš 
buvusių mano pasodintų kalinių, 
pavyzdžiui, jų darbo peilių. „Žu-
likai“ turi savas taisykles ir, jeigu 
jis pasodinamas už tai, ką padarė, 
paprastai pareigūnui nekeršija. Kita 
vertus, ir pagal darbo specifiką kri-
minalistui prieš įtariamąjį nedera 
demonstruoti savo galios. Be asme-
ninio kontakto nieko nepadarysi, 
jėga gali tik kokį bailiuką įveikti. 
Todėl sulaikytiesiems iš namų esu 
ir valgyt nešęs.       

Melioratoriai 
nuolat blaškomi 
kraštutinumų

Bronislovas LAURIKĖNAS 
pelnytai vadinamas Anykščių 
melioratorių patriarchu. Anykš-
čių rajono laukus jis pradė-
jo melioruoti 1961-aisiais, kai 
dauguma mūsų skaitytojų dar 
nebuvo gimę ir šį darbą dirba 
iki šiol. „Anykštos“ pakalbin-
tas UAB“Anykščių melioracija“ 
direktorius B.Laurikėnas teigė, 
kad melioratoriams nė vienas 
laikmetis nebuvo ypač geras.

-Melioracijoje dirbti pradėjo-
te per patį jos piką, 1961-aisiais, 
taigi didžiojo žemdirbio Nikitos 
Chruščiovo laikais. Kokia buvo 
tada rajono melioracijos įmonė, 
kokie darbai?

 -Turėjome brigadinius name-
lius, kai kas iš darbininkų juose ir 
nakvodavo. Tačiau dauguma buvo 
vežiojami autobusais. Melioracijos 
pikas – ne mano darbo pradžioje, 
o kiek vėliau. Pas mus dirbo 700 

žmonių, didesnė Anykščių įmonė 
buvo tik vyno gamykla. Įmonė tu-
rėjo ne vieną, ir ne du, ir ne penkis 
autobusus, galybę technikos. Meli-
oruojami laukai buvo 200, 300, 500 
ha ploto. Žemės ūkio klausimas 
buvo ypatingai užaštrintas, todėl 
melioracijai buvo skiriamas išskir-
tinis dėmesys.

-Regis, ir algos melioratorių 
buvo labai geros...

-Labai geros. Darbininkai už-
dirbdavo ir 300, ir 500 rublių. Dar 
būdavo vadinamieji tryliktieji atly-
ginimai, pabaigus konkretų objektą 
-premijos. Kai dirbau baro vadovu, 
kuriam buvo pavaldūs 150 žmonių, 
kažkuriais metais buhalterė suskai-
čiavo, kad mano alga didesnė nei 
įmonės viršininko. Net pačiam ne-
smagu pasidarė.

- Kaip tarybiniai melioratoriai 
maitinosi?

- Puikiai. Melioruojant kolūkių 
žemes – melioratorius turėjo mai-
tinti kolūkis. Pristatydavo karštą 
maistą, kurio kokybę kontroliavo 
visokios higienos tarnybos.

-Melioratorių darbas iš esmės 
yra sezoninis. Buvo samdomi se-
zoniniai darbininkai.

- Kažkuriuos darbus buvo galima 
atlikti ir žiemą. Kita vertus, žmonės, 
dirbantys su technika, žiemą ją re-
montuodavo, o darbininkams ieško-
davome darbo, pavyzdžiui, krūmus 
kirsti siųsdavome. Žodžiu, kolekty-
vas darbo turėjo kiaurus metus.

- Sąjūdžio metais imta šaukti, 
kad melioratoriai suniokojo pusę 
Lietuvos...

- Melioratoriams nė vienas lai-
kmetis nėra buvęs geras. Tarybi-
niais metais turėjome daug darbo, 
buvo beprotiški planai ir, norint 
juos įvykdyti, reikėjo dirbti 8 die-
nas per savaitę ir 25 valandas per 
parą... Mažai kam rūpėjo, kad kokį 
namelį galima melioruojamam 
lauke palikti ir natūralaus upelio 
išsaugojimas nebuvo reikšmingas. 
Aš girdėdamas nurodymus kartais 
klausdavau – negi jų traktoristai 
neturi vairolazdžių, jog negalės net 
truputį į šalį pasukti. Anais laikais 
iškirsti 10 ha miško buvo juokų 
darbas. Atgavus nepriklausomybę 
į valdžią atėjo muzikantai, literatai 
ir biologai. „Čia buvo žilvitis, po 
kuriuo rašiau eiles...“. Gerai, kad 
rašei, bet Lietuva juk - žemės ūkio 
kraštas. Žodžiu, pradžioje buvo 
vykdoma beatodairiška melioracija, 
o paskui melioracija beatodairiškai 
ignoruojama. Regis, 2000-aisiais 
metais visos Lietuvos melioracijos 
darbams buvo skirta gal 20 mln. 
litų. Tai lašas jūroje. Prasidėjus 
europiniam finansavimui, situacija 
kiek pagerėjo. Tačiau Lietuvoje vis 
dar nėra melioracijos strategijos, 
apskritai Žemės ūkio ministerijoje 
nėra žmogaus, su kuriuo galėtum 
kalbėtis apie melioraciją. Senių jau 
nebėra, o jaunimas žiūri tik į Briu-
selio direktyvas.

- Kuriame sovietmečio laiko-
tarpyje yra dabartinė rajono me-
lioracijos įrenginių būklė?

- Na, nėra kaip palyginti. Tary-
binės drenažo sistemos garantinis 
laikotarpis – 25 metai. Jau devin-
tajame dešimtmetyje buvo dalis 
drenažo rekonstruojama. Kas liko 
nerekonstruota, žinoma, yra su se-
niai pasibaigusiomis garantijomis. 
Bėda, jog likę apleisti melioraci-
jos grioviai dabar ne tik neatlieka 
melioravimo funkcijos, atvirkščiai 
– jie veikia kaip kokie drėkinimo 
įrenginiai. Svarbiausia yra įdiegti 
valdininkams supratimą, jog grio-
viai ar pralaidos yra hidrologiniai 
įrenginiai, kurie privalo atlikti savo 
funkcijas.
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Prabanga ir skurdas greta

Opozicinės televizijos žvaigždė 
Ana su šiai išdidžiai tautai būdingu 
svetingumu aprodė man Tbilisį.

 Miestą, su fantastiškais, ypač 
naktį, stiklo tiltais per Kurą, tri-
mis neužbaigtom gruziniško rago 
formos blizgaus metalo, ekstrava-
gantiškomis koncertų salėmis, fon-
tanais (dėl šių moderno inkliuzų, V 
a. įkurtame mieste, kurie nepada-
rytų gėdos bet kuriai Europos sos-
tinei, buvęs Gruzijos prezidentas 
Michailas Saakašvilis esą pravar-
džiuojamas Šadrovanu I-uoju, iš-
vertus iš gruzinų kalbos – Fontanu 
I–uoju). 

Tačiau modernūs stiklo ir meta-
lo statiniai konservatyvioje šalyje 
vertinami panašiai kaip Anykš-
čiuose - surūdijusio metalo stelos 
A.Baranauskui. Gal ir gražu, ta-
čiau kai šalis skursta, o vidutinė 
mokytojo alga yra apie 400 larių 
(apie 154 eurus) milžiniškos, mi-
lijonus larių kainavusios koncertų 
salės kelia tokį gruzinų įsiūtį, kad 
svarstoma jas iš viso demontuoti. 

Tačiau turistui Tbilisis žavingas 

Gruzija - aukso amžius buvo prieš 
tūkstantį metų Gražina ŠMiGelskienĖ

grazina.s@anyksta.lt

... taip apibendrina gyvenimą Gruzijoje sena mano draugė žurnalistė iš Tbilisio. 
Kai mažiuku Anos automobiliuku, kurio vairas yra dešinėje pusėje, nes tokios mašinos, atvežtos iš Japonijos, Gruzijoje kainuoja gerokai pigiau, nuvykstame į senąją 

sostinę Mchetą. Katedroje, kur palaidota senųjų šalies valdovų Bagrateonų dinastija, Ana pastebi – „Bagrateonų palikuonis gyvena Vakarų Europoje. Tad jeigu gruzinai 
užsigeistų monarcho...“

senosios ir naujosios architektūrų 
kontrastu.  V-VI a. nerestauruotos 
cerkvytės miesto centre, modernūs 
suoliukai ir tarsi gyvos mažytės 
skulptūros, didingi tarybinio rea-
lizmo laikų monumentai kariams ir 
Gruzijos poemų herojams, išklai-
pytos šaligatvių plytelės ir puikiai 
apšviestos miesto gatvės, elgetau-
jantys gatvėse valkatos ir europietiš-
kas jaunimėlis, brazdinantis gitaras 
šv.Georgijaus (mūsiškai – šv.Jurgio) 
aikštėje, atrodo, kaip į vieną kino 
juostą sujungti dviejų epochų vaiz-
dai.

 Gruzinai neelgetauja

Klaidžiojančią naktį po Tbilisį 
putoplasto gabalais mane apmėtė 
čigoniukai. 

Mama kažką jiems rėkė – gal 
skatino, o gal draudė, tačiau apsi-
mečiau, kad kliuvo ne man. 

Gruzinai buvo įspėję niekam 
neduoti nė menkiausio pinigėlio 
ir nesileisti su elgetomis į kalbas. 
Valkatauja esą tie, kieno toks gyve-
nimo būdas. Gruzinas, kad ir kaip 
bebūtų sunku, išmaldos nepra-
šys – jis suks kad ir menkutį, bet 
bizniuką, kažkuo prekiaus, laisvu  
laiku dirbs taksistu, bet išmaldos 
neprašys. Gal iš sunkaus gyvenimo 
labiau, nei dėl tvirtų šeimos saitų,  
užaugę vaikai dažniausiai neišsi-
krausto gyventi atskirai nuo tėvų. 
Kartu kelioms kartoms gyventi 
yra ne tik jaukiau, bet pirmiausia 
pigiau.

Ketvirtus metus Gruzijoje gyve-
nanti nevyriausybinės organizacijos 
„Trust in Development“ atstovė, 
Gruzijos politikos instituto Progra-
mų vadovė Renata Skardžiūtė - Ke-
reselidzė sakė, kad šalyje beveik 
neveikia socialinio aprūpinimo sis-
tema - senatvės pensija šalyje yra 
apie 160 larių, arba 62 eurus. Vidu-
tinis atlyginimas - apie 380 eurų, o 
apie tokį dalyką kaip minimali alga, 

gruzinai nėra girdėję.
Jeigu ne vaikų parama, vieni-

ši seni žmonės, matyt, badautų. 
Maisto kainos Gruzijoje panašios 
kaip pas mus, mažesni komunali-
niai mokesčiai, mažiau kainuoja 
kuras, tačiau realiai pigesnis tik 
„Boržomis“. Net vynas, kurį ga-
mina ir importuoja gruzinai, Tbily-
syje kainuoja panašiai kaip Lietu-
voje. Namo parvežiau du butelius 
saperavi vynuogių rūšies, kuri 
auga tik  Kachetijoje, vyno. Vienas 
butelis  vyno, pirkto anaiptol ne 
prabangioje parduotuvėje, kainavo 
17 larių, arba 6,5 euro. 

Mano kolegė žurnalistė dirba  
gerai apmokamą darbą, jos vyras  
yra gydytojas, tačiau gyvena kartu 
su jos tėvais. Pora augina 3 vaikus. 
Prasidėjus šiltajam metų laikui 
šeima išsikrausto gyventi į kalnus, 
kaimą už 40 kilometrų nuo Tbili-
sio, kad nejaustų smogo, taip pat 
užsiaugintų vaisių, daržovių. Žino-
ma, ir užsiraugtų vyno. „Nedaug. 
Tik kokį 100 - 200 litrų“ ,-  šyp-
sosi Ana ir tvirtina, kad vyno jie 
niekam neparduoda. Tai gėrimas 
šeimai ir svečiui. 

Nors alkoholio Gruzijoje suvar-
tojama daug, tačiau Ana patvirtina 
anksčiau girdėtą tiesą, kad alkoho-
likų šalyje mažai.

Karas pakeitė vertybes

Karas paliko atspaudus gruzinų 
dvasioje. 

Ana pasakojo, kaip prieš dešim-
tmetį per naktį stovėdavo eilėse 
prie duonos, kaip nuolat dingdavo 
elektra. Pundą žvakių ir dabar, gy-
vendama sostinėje, jų šeima visuo-
met turi. 

Po išgyvento karo dabar viskas 
yra kaip rojus, nors stabilumo, 
ypač finansinio, žmonės nejaučia. 
Pastebimai devalvuoja laris, auga 
mokesčiai už „gerais laikais“ pa-
imtas paskolas. Žmonės  Gruzijoje 

nesijaučia saugūs ir dėl kaimynys-
tės su Rusija. 

Ana sako, kad toks Gruzijos liki-
mas. Laiminga ši tauta buvusi gal 
tik prieš tūkstantį metų.

Gruzinai - giliai tikintys

Ana iškart meiliai įsikibdavo į 
parankę, kai pasidžiaugdavau ko-
kiu gruzinišku daiktu – pavyzdžiui, 
chačapūriu (tokiu sūrio ir papločio 
patiekalu). 

Nuo gruzinų mus skiria emoci-
jų raiška, nors abi tautos nuo seno 
jaučia simpatijas viena kitai.

Atsirevanšavau tik tada, kai su-
stojome prie didžiulės, 2004 me-
tais pastatytos katedros, kuri atro-
do kaip iš kokio XVII a. Sako, kad 
jos aukštis siekia 100 metrų. 

Samebos, arba šv. Trejybės katedrą, 
fundavo didysis Saakašvilio politinis 
priešininkas, milijardierius Borisas 
Ivanašvilis. Jo milžiniškos, kaip ko-
kių sporto rūmų, vilos langai žvelgia 
nuo vieno Tbilisio šlaito tiesiai į ne ką 
kuklesnį šalies prezidento rūmą.

Samebos katedroje yra paties 
Gruzijos patriarcho Ilja II sukurta  
moderni ikona, prie kurios man su-
šilo rankos. 

Ana iškart atgyja – ji, kaip ir dau-
guma gruzinų, yra tikinti ir vertina 
savo šalies dvasinį lyderį. Kai pa-
triarchas pažadėjo būti krikštatėviu 
kiekvienam trečiam šeimoje gimu-
siam vaikui, šalyje išaugo gimsta-
mumas. Anos dukrelę Kato (Kateri-
ną) taip pat pakrikštijo Ilja II. 

Patriarchas yra intelektualas – jis 
kuria ne tik ikonas, bet ir modernią 
muziką. Ana pasakojo, kad pakviesti 
į jo namus žmonės laiką dažniausiai 
praleidžia patriarcho puoselėjama-
me sode ir gėlynuose, kad patriarchą 
ypač žavi kiparisai, kurie auga turbūt 
prie kiekvienos šventovės.

 Beje, cerkvės – gruzinai yra 
stačiatikiai, bet turi autokefalinę 
bažnyčią, čia dar, ačiū Dievui, ne-

restauruotos. Tikriau restauruotos 
kokiame XVIII a., kai buvo iškri-
tęs koks kertinis pamatų akmuo, 
todėl jaukios savo tikrumu, gyvos 
išmelsta erdve. 

Dauguma gruzinų - giliai tikintys 
žmonės. Tai supratau iš kelių  kelio-
nėje sutiktų gruzinų lūpų išgirdusi 
tą patį viduramžišką pasakojimą 
apie 1000 kankinių, kuriems musul-
monai leido rinktis – mirti arba už-
minti ant šventos ikonos. Begalviai 
gruzinų kūnai buvo sumesti Tbili-
sio viduryje į Kurą, tačiau jie savo 
mirtimi nusipelnė amžiną atmintį – 
buvo paskelbti šventaisiais.

Šią senovinę istoriją gruzinai pa-
sakoja su tokiu jauduliu, kad jeigu  
situacija pasikartotų ir reikėtų vėl 
rinktis tarp tikėjimų, man atrodo, 
dauguma pasirinktų mirtį. 

Tbilisį turistai gali apžvelgti įvairiais būdais - pakilę funikulieriumi į kalną, iš lynu keliaujančių kabinų. Kairėje - į fantastinę gėlę panašūs Justicijos rūmai, toliau - stiklo 
tiltas per Kuros upę ir trys koncertų salėmis turėję tapti metalo ragai. Tai prezidento, dabar tapusio Odesos gubernatoriumi Michailo Saakašvilio palikimas. Beje, gruzinai 
neseniai iš M.Sakaašvilio atėmė Gruzijos pilietybę. Auksu švytintys cerkvės kupolai nuotraukos dešinėje - tai naujausia ir didžiausia Gruzijos cerkvė Sameba.

Šioje senosios Gruzijos 
Mcchetos katedroje palaidota 
valdovų Bagrateonų dinastija.

Gatvelė pačioje Tbilisio šir-
dyje... Į inkilėlius panašūs 
butukai ir privalomos televi-
zijos lėkštės ant namų.
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,,Muzikos mokytis su malonumu!“-
jau daugiau kaip trisdešimt mažųjų 
anykštėnų ir jų tėvelių atsakytų, kad 
tikrai įmanoma, nes pagrindinis YA-
MAHA muzikos mokyklos principas 
yra būtent toks. Jau 62 metus Euro-
poje ir 22 metus Lietuvoje sėkmingai 
dirbantis ir ne vieną puikų muzikantą 
išugdęs pasaulinis YAMAHA mu-
zikos mokyklų tinklas Anykščius 
pasiekė tik pernai. Tačiau Anykščių 
Menų inkubatoriuje duris atvėrusios 
YAMAHA muzikos mokyklos va-
dovė humanitarinių mokslų daktarė 
Aušra Zabielienė džiaugiasi pirmai-
siais savo mokinukais ir jų pasiektais 
rezultatais.

A. Zabielienė, pasakodama apie 
praėjusius mokslo metus, prisimena, 
kad ir jai, ir tėveliams kilo daugybė 
klausimų. Mokytoją neramino, ar 
susirinks vaikai, ar ja patikės tėveliai 
ir, svarbiausia, vaikai. Juk jie be jokių 
užuolankų parodo ir pasako, ar jiems 
įdomu pamokoje. Geriausias mažųjų 
komplimentas, kai jie nenori po pa-
mokos išeiti iš klasės, o išeidami, jau 
žada kitą savaitę būtinai vėl ateiti.

Tėveliai taip pat ateina arba skam-
bina mokytojai ir pateikia daugybę 
klausimų. Dažniausiai pasikartojan-
tys klausimai yra tokie: „Ar mano 
vaikas ne per mažas mokytis? Ar ne 
geriau individualios pamokos ? Juk 
mokoma grupėse iki 8-10 vaikų. Ar 
ne per ilga ikimokyklinukams yra 
45 minučių trukmės pamoka? Ko-
dėl pamokoje turi aktyviai dalyvauti 

Geriausias įvertinimas, kai 
vaikai nenori eiti namo
Šiais metais Anykščių menų inkubatoriaus didžiojoje salėje yAMAHA muzikos mokyklos Anykščių 

klasės vaikučiai pagal kompozitorės Neringos Lapinskienės sukurtą muzikinę pasaką „Daržovių turgus“ 
grojo, dainavo ir šoko kalėdinėje daržovių mugėje. Mažiausi scenoje pasirodė su mamomis, o paskui akytes 
išplėtę žiūrėjo, kaip šoka ir dainuoja vyrėlesnieji, vaidinantys žirniukus, agurkėlius, pomidorus, moliūgus... 
Koncertui pasibaigus, vaikučiai ir tėveliai kvietė Kalėdų senelį, kuris mažiesiems atnešė dovanėlių. 

ir tėvai? Kokia nauda šiuolaikiniam 
žmogui iš muzikos mokymosi?“ Į vi-
sus šiuos klausimus atsako mokyklos 
vadovė Aušra ZABIELIENĖ.

-Ar mano vaikas dar ne per ma-
žas mokytis?

- YAMAHA muzikos mokykla, 
kaip ankstyvojo muzikinio ugdy-
mo sistema, yra sukurta Japonijoje. 
Japonai yra šios srities lyderiai pa-
saulyje. Šioje šalyje nieko nestebina 
trimečiai smuikininkai ar pianistai. 
Mokslininkų seniai yra įrodyta, 
kad visi naujagimiai gimsta su ab-
soliučia muzikine klausa. Tačiau 
jos niekas nelavina pirmuosius 5-6 
metus ir tokiu būdu klausa tarsi ,,už-
migdoma“. Juk jei vaikui neleisi iki 
5-6 metų vaikščioti, jis ir nebevaikš-
čios. Jeigu vaikas negirdės žmonių 
kalbos, jis nekalbės. Lygiai tas pats 
yra ir su muzikine klausa. Jeigu jos 
,,neaktyvuosi“, ji ir nepradės dirbti. 
Todėl mūsų sistemoje pradedame 
lavinti kūdikius jau nuo keturių mė-
nesių amžiaus. Iki to laiko sustiprėja 
jo imuninė sistema ir vaiką jau yra 
saugu nešti į grupinius užsiėmimus. 
Ką galima veikti ir kaip mokyti tokio 
amžiaus kūdikius, papasakoti keliais 
sakiniais yra sunku. Specialiai kūdi-
kiams įrengtoje erdvioje patalpoje 
kartą per savaitę susitinka vaikai ir 
jų tėveliai – dažniausiai mamos, kad 
kartu su ruoniuku Robiu keliautų po 
muzikos šalį. Maždaug per vienerius 
metus vaikai susipažįsta su mus su-
pančios aplinkos daiktais, muzikos, 

ritmo instrumentais. Kiekvienas už-
siėmimas turi savo temą: maudynės, 
miegas, valgymas, judėjimas, kalba, 
gyvūnai ir t.t. Kūdikiai mokosi imi-
tuodami. 4–6 gyvenimo mėnesį jie 
jau geba atskirti garsus. Šiame am-
žiuje slypi gimtosios kalbos užuo-
mazgos. Todėl mokslininkai drįsta 
teigti, jog egzistuoja vadinami eji 
„vystymosi langeliai“, kurie atsive-
ria tam tikru metu. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, „vystymosi langeliai“ 
užsiveria, ir tai informacijai suvok-
ti, kuri buvo įsisavinama natūraliu 
būdu, reikia daug daugiau pastangų.

Dažnai, po tokios kalbos tėveliai 
išsigandę užduoda jau atvirkštinį 
klausimą, tai gal jau mums per vėlu 
pradėti mokytis muzikos, juk mums 
jau dveji ar treji metai? Atsakymas tik 
vienas – mokytis niekada ne per vėlu. 
Į visas ikimokyklinio amžiaus pro-
gramas galima ateiti ir prisijungti prie 
grupės visų mokslo metų eigoje. Tuo 
ši sistema yra išskirtinė. Vyresniems, 
6-7 metų vaikams, kurie jau pradeda 
groti klavišiniais instrumentais viso-
je mokslo metų eigoje prisijunti prie 
grupės jau yra žymiai sunkiau, nes 
pažengusieji mokinukai nelauks, kol 
naujokas juos pasivis.

- Ar ne geriau individualios pa-
mokos? Juk mokoma grupėse iki 
8-10 vaikų.

Mokoma tikrai nedidelėse 8–10 
vaikų grupėse, o klavišinių instru-
mentų pamokos vyksta dar mažes-
nėse 5–6 vaikų grupelėse. Mokytoja 
puikiai spėja prie kiekvieno vaiko 
prieiti, pataisyti jo klaidas ir žinoma, 
pagirti už pastangas. Grodami gru-
pėje vaikai nepatiria streso, jei jiems 
kažkas nesiseka. Mokydamiesi gru-
pėje, vaikai išmoksta girdėti vieni 
kitus, tiksliai ritmiškai, klausydami 
draugų, organizuotai atlikti muzikos 
kūrinį. Individualiose pamokose groti 
grupėje išmokti vaikai negali. Kitas 
svarbus aspektas - grupės nariai mo-
kosi vieni iš kitų. Vieni moka šiek tiek 
daugiau ar greičiau įsisavina medžia-
gą. Tokie mokiniai gali padėti lėčiau 
besimokantiems ir silpnesniesiems. 
Silpnesnieji skatinami sekti geriau 
besimokančiųjų pavyzdžiu. Grupėje 

visi lygūs! Siekiama, kad visi mo-
kytųsi su malonumu ir patirtų muzi-
kavimo džiaugsmą. Vaikams, kurie 
nelanko kitų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų, tai yra vienintelė vieta, kur 
jie gali socialiai adaptuotis, mokytis 
bendrauti su savo bendraamžiais. Tai 
ypač aktualu ,,Mažylių ir muzikos“ 
programos vaikams, kurių amžius 
nuo 1,5 iki 4 metų. Labai smagu ste-
bėti, kaip pirmose pamokose už ma-
mos slėpęsis mažylis, palaipsniui drą-
sėja, paleidžia mamos ranką, pradeda 
dalintis muzikavimo priemonėmis. 
Viena mama stebėjosi, kad jos trime-
tis sūnus, visiškai nemokėjęs dalintis 
žaislais, jau po dviejų užsiėmimų, 
matydamas bendraamžių pavyzdį, 
pirmą kartą be ašarų ramiai padėjo 
būgnelį į dėžę.

- Ar ne per ilga ikimokyklinu-
kams yra 45 minučių trukmės pa-
moka?

- Vaikai, kurie nuo kūdikystės 
lanko mūsų mokyklą, net nepajunta, 
kaip lengvai pripranta prie akademi-
nės pamokos trukmės. Per 45 minu-
tes veikla yra keičiama maždaug 10 
kartų. Tai pasisveikinimo dainelė, ei-
lėraštis, išmoktos dainos kartojimas, 
jos atlikimas su įvairiu ritminiu pri-
tarimu, klasikos kūrinio klausymas, 
jo vizualizavimas, smulkus rankų 
darbelis, šokis, žaidimas ir atsisvei-
kinimo dainelė. Vaikams toks dažnas 
veiklos keitimas labai patinka, jiems 
nenusibosta ir greitai praeina pamo-
kos laikas. Su amžiumi, pamokos 
dalių skaičius mažėja ir jos tampa 
vis ilgesnėmis, tokiu būdu ugdomas 
vaiko dėmesys. Baigę pirmąsias tris 
programas, 6-7 metų vaikai lengvai 
sugeba koncentruoti dėmesį visoms 
45 minutėms. Tad atėję į vidurinės 
mokyklos pirmą klasę, jie labai len-
gvai išbūna visą pamoką.

- Kodėl pamokoje turi aktyviai 
dalyvauti ir tėvai?

- Vaikai mokosi mėgdžiodami 
suaugusiuosius ir vienas kitą. Tė-
vai pamokoje kartu su savo vaikais 
muzikuodami bendrauja. Jie kartu 
dainuoja naujas daineles, atlieka ri-
tminius pratimus, žaidžia judesių ir 
pirštų žaidimus, pasakoja istorijas ir 
kitais būdais susipažįsta su muzika. 
Vėliau, parėję į namus, vaikai su 
tėveliais gali kartu muzikuoti. Ypač 
dažnas reiškinys, kai vaiko, grįžu-
sio iš darželio, mokyklos tėvai ar 
seneliai prašo: ,,Pasakyk eilėraštį, 
padainuok ar pagrok, ką išmokai“. 
Geriausiu atveju bandoma kažką 
prisiminti, nesiseka, tuomet vaiko 
klausiama, kodėl jis žioplinėja per 
pamoką ir nieko doro neišmoksta ? 
Tai tiesus kelias į auditorijos, egza-
minų ir scenos baimę. Tuo tarpu YA-
MAHA muzikos mokyklos ikimo-
kyklinio amžiaus vaikai net ir į sceną 
koncertuoti eina tik su tėveliais. Jie 
visi - ir vaikai, ir tėvai scenoje jau-

čiasi drąsiai ir užtikrintai, nes visi 
kartu muzikavo per pamokas. Mūsų 
tikslas yra – supažindinti su muzika 
ir išmokyti džiaugtis muzikuojant.

- Kokia nauda šiuolaikiniam 
žmogui iš muzikos mokymosi?

- Dažnas tėvų pastebėjimas toks: 
jų vaikui lankyti muzikos užsiėmimų 
nėra prasmės, nes jis nesiruošia būti 
profesionaliu muzikantu. Tuomet aš 
visados tėvams sakau, kad kai vaikas 
mokykloje mokosi lietuvių kalbos, 
fizikos ar matematikos, tai juk ne-
reiškia, kad mes kryptingai ugdome 
kalbininką, fiziką ar matematiką. Iš 
daugybės dalykų vaikas pasirinks 
tik vieną. Tačiau muzika ypatingai 
stipriai ugdo matematinį mąstymą. 
Vokietijoje buvo atliktas tyrimas. Dvi 
trečiokų klasės visus mokslo metus 
buvo papildomai mokomos viena 
iš jų matematikos, o kita muzikos. 
Mokslo metų gale, atlikus matema-
tinių gebėjimų testą, ta klasė, kurioje 
buvo mokoma muzikos, matematines 
užduotis atliko geriau už papildomai 
matematikos besimokiusius vaikus. 
Kaip jokioje kitoje veikloje, mokan-
tis muzikos, vienu metu tenka atlikti 
daugybę užduočių: klausyti, dainuoti 
melodiją, tarti žodžius, sekti natas, 
rasti jas klaviatūroje, dėlioti ant kla-
viatūros pirštus, girdėti ką groja kiti 
vaikai. Dažnai visa tai reikia daryti 
vienu metu! Taip pat yra skatinamas 
vaikų kūrybiškumas, ilgoji, trumpoji 
atmintis, lavinami komandinio darbo 
įgūdžiai, įgyjama sceninė patirtis ir 
t.t. Visa tai vaikai vėliau puikiai pritai-
ko mokykloje ir profesinėje veikloje. 
Juk ne veltui sakoma, kad muzika, tai 
karališkasis kelias, kuriuo privalo eiti 
kiekviena išsilavinusi asmenybė.

- Kodėl dirbdama ir gyvendama 
Vilniuje, įkūrėte yAMAHA muzi-
kos mokyklos padalinį Anykščiuo-
se?

- Man Anykščių kraštas yra la-
bai artimas ir brangus, nes tai yra 
mano mamos ir mano vyro gimti-
nė. Daugybę vasarų esu praleidusi 
šalia Šeimyniškėlių piliakalnio, 
kur mano vyras archeologas Gin-
tautas Zabiela vykdė kasinėji-
mus. Mane labai džiugina tai, kad 
Anykščiai neabejotinai yra tapę 
Lietuvos kultūrinio turizmo sosti-
ne, čia keliasi gyventi jaunos in-
teligentų šeimos, verda kultūrinis 
gyvenimas, kuriami tokie įspūdingi 
statiniai, kaip naujasis Lajų takas. 
Taip pat 12 metų dirbusi teorinį 
mokslinį darbą, matau prasmę per-
duoti sukauptą patirtį ir praktiškai 
prisidėti prie muzikavimo tradicijų 
puoselėjimo Lietuvoje. Juk kas gali 
būti prasmingiau, kuomet kelios 
šeimos kartos – vaikai, tėvai, sene-
liai muzikuoja kartu ir tokiu būdu 
tęsia muzikavimo tradicijas.

-ANYKŠTA

Kalėdinėje šventėje laimingi vaikučiai, laimingos mamytės.
jono jUneViČiAUs nuotr.

YAMAHA vaikučiai vaidino daržoves.  Dešinėje - mokyklos vadovė Aušra Zabielienė.

YAMAHA muzikos mokyklos Anykščių klasę lanko jau daugiau 
kaip 30 anykštėnų vaikučių nuo pusės iki šešerių metų. 
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Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose 

vietovėse ir miškuose prie upių, upelių, 
tvenkinių, prie ežerų didmiesčiuose, 
priemiesčiuose. Tarpininkams sąžiningai 
atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome doku-
mentus. Padedame spręsti teisminius 
ginčus.

info@namude.lt, Kupiškio g. 19, 
Utena (8-698) 51269

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai perka apleistas ir apau-
gusias krūmais žemes. Nemokamai 
iškerta krūmus ir kitą menkavertę 
medieną nuo žemės ūkio paskirties 
žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

Parduoda malkas kaladėlėmis (uo-
sis, drebulė, alksnis, beržas), biokurą, 
čipsus. Turi sausuolio. Perka įvairų 
mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

Tel. (8-674) 57976.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

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

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna me-
dieną. Parduoda dvigubo pjovimo 
sausas įvairias statybines lentas.

Tel. (8-602) 61187.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos PSD įmokos bus mokamos „Sodrai“
PSD mokėtojai

Įmokos 
dydis nuo 

MMA1

Įmokų 
kodai

Sumokėjimo 
terminas Išimtys

Verslo liudijimus turintys 
asmenys 9 % 358

Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Mėnesio įmokas galite mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:
moka ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje ir kt.);• 
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);• 
Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį • 
(pvz., PSD įmokos dydis 29 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD 
įmoka yra 9,35 Eur (29 Eur/31x10). 
Kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios • 
bendrijos narys.

Šiuo atveju mokate 9 proc. dydžio įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galio-
jimo laikotarpio.

Čia nurodytais atvejais mokėtinų PSD įmokų kodas yra 359.

Savarankiškai PSD 
besidraudžiantys asmenys 9 % 364

Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite • 
verslo liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir 
kt.);
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);• 
arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.• 

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV2 yra daugiau 
negu 2 ir kurie nėra PVM 
mokėtojai

9 % 314
Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, • 
turite verslo liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio 
veiklą ir kt.)
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)• 
arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.• 

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV yra lygus 2 arba 
mažesnis

3 % 361

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį  ar valstybės tarnyboje, • 
turite verslo liudijimą ir kt.)
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)• 

Svarbu! Įmokų Jums mokėti nereikia nuo išvykimo dienos, jeigu esate deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Čia išvardytos tik svarbiausios įstatymo nuostatos dėl PSD įmokų mokėjimo „Sodrai“. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti ir kitos, čia neišvardytos sąlygos.
Daugiau informacijos galite sužinoti:

www.sodra.lt• 
info@sodra.lt• 
1883 arba (+370) 5 250 0883• 
bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje• 

Įmokos ir susidariusios skolos už laikotarpį iki 2016 m. sausio 1 d., sumokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

1 Įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinė algos (MMA), galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka.
2 EDV – ekonominio dydžio vienetas.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio 
plakatus. 

Įėję į odontologo kabinetą „Vi-
vus sanus“ klinikoje Paliūniškio g. 
2C, Panevėžyje, mažieji pacientai 
pirmiausia nusišypso.

Mat juos pasitinka geltonas ka-
tinas žaliu kombinezonu, o sėstis 
kviečia ne šiaip kėdė, o violetinis 
drakonas.

Kad mažiesiems pacientams ne-
prailgtų vizito laikas, draugiškas 
katinas įjungia animacinį filmuką, 
ir vaikai jį gali stebėti televizoriaus 
ekrane.

Klinikos odontologai juokiasi, 
kad išvydę tokį žaismingą kabine-
tą, net suaugusieji teiraujasi, ar jie 
irgi negalėtų dantų gydytis sėdėda-

Staigmena mažiesiems pacientams – katinas su drakonu
mi tokioje kėdėje.

Klinikos direktorius Virgilijus 
Norvaiša teigė, kad pradžiuginda-
mi mažuosius pacientus medikai 
padeda jiems nugalėti baimes.

„Vivus sanus“ laukiami vaiku-
čiai ne tik iš Panevėžio, bet ir kitų 
miestų bei rajonų.

Užsak. nr.1927

Paliūniškio g. 2C, Panevėžys 
Registruotis tel.: 8-45-503646, -650-64996 

www.vivussanus.lt 

Elektroninė 
laikraščio 

Elektroninė “Anykštos” pre-
numerata - perpus pigesnė. 

1 mėnesiui – 
2,90 Eur.

prenumerata - tai ne portalo 
anyksta.lt žinios. 
Tai viskas, kas išspausdinta popie-
rinėje „Anykštoje“, tačiau ankstyvą 
rytą bet kuriame pasaulio krašte - 
Jūsų kompiuteryje.

Prenumeruoti telefonu (8-381) 
5-80-24, arba www.anyksta.lt
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Vyr. redaktorė

parduoda siūlo darbą

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba rašykite anyksta@anyksta.lt

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

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.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

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

PARDUODAME STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Transporto įmonei reikalingi: autovežių ir vilkikų vairuotojai.
Vairuotojus be patirties apmokome.

Sudarome sąlygas įgyti vairuotojo pažymėjimus  
C, CE kategorijoms.

info@bleiras.lt, (8-698) 00701.

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.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kačius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

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.

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.

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

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, 
dalys, kt. technika

Traktorius (MTZ-82, 80, 52, 
T-40AM, T-25A, T-16, T-150, 
JUMZ) ir traktorinę arba ZIL’o sa-
vivartę priekabą.

Tel. (8-672) 45414.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Seną rusišką motociklą, detales, 
gali būti nevažiuojantis. 

Tel. (8-658) 85411.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Lengvojo automobilio priekabą 
(savos gamybos). Siūlyti įvairius 
variantus.

Tel. (8-616) 82577.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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.

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.

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

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

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

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Mišką ir medieną. Įvairias mal-
kas dideliais kiekiais. 

Tel. (8-609) 80524.

UAB „Tolmana“ brangiai juodojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Anykščių cen-
tre. 3 aukštas, pakeisti langai, durys, 
be balkono, reikalingas remontas. 
Kaina 10 000 Eur.

Tel. (8-612) 26224.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

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

Tel. (8-675) 19613.

Kuras

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

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Gali supjaustyti, 
suskaldyti malkas.

Tel. (8-612) 56929.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Grynaveislius vokiečių aviganių 
veislės šuniukus.

Tel.: (8-627) 11067, 
(8-693) 14560.

Veršingas telyčias ir maistines 
dideles bulves.

Tel. (8-698) 50565.

Lietuvišką kiaulių skerdieną pu-
selemis 40-70 kg, subproduktus. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Dideles maistines bulves (gel-
tonos) - 0,20 Eur/kg, pašarines - 
0,07 Eur/kg, miežius - 140 Eur/t, 
žieminius kviečius - 170 Eur/kg. 
Atveža.

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

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Naudotus bičių avilius. Dviejų 
korpusų traktorinius plūgus.

Tel. (8-614) 33442.

Norvegiškas krosneles, padan-
gas su lietais diskais (15, 13, 14 
ir dygliuotas), siuvimo mašiną 
“Singer”.

Tel. (8-614) 01206.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
šnėkus, plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorius dalimis: MTZ-80, 
MTZ-52, T-40AM, T-16, JUMZ, 
T-150K.

Tel. (8-682) 11626.

Amonio salietrą (16,50 Eur/mai-
šui), azofoską (20 Eur/maišui), 
amonio sulfatą (14 Eur/maišui), 
kitas trąšas. Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

Vyrams ir moterims iki 45 m. 
Anglijoje. Kalba nebūtina, apgy-
vendina, į darbą nuveža ir parve-
ža, atlyginimas kas savaitę. 

Tel. +447435387737, el. paštas: 
aurelijus.zalieckas@gmail.com
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Rufas, Urbonas, Gerdvilas, 
Rimantė, Darijus.

šiandien

gruodžio 20 d.

gruodžio 21 d.

gruodžio 22 d.

gruodžio 19 -22 d. priešpilnis.

Dominykas, Daugardas, 
Gražvilė, Teofilis.

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, 
Zenonas, Ksavera, Anna.

oras

+ 8

+ 7

IŠ ArTI

Amiliutė susitapatina su
 Lietuvos prezidente

Panevėžys, Pramonės g. 12, 
tel. 8 612 79008.

Labai laukiame originalių, ne-
tradicinių kalėdinių eglučių nuo-
traukų. O prie nuotraukos galite 
pridėti ir savo sueiliuotą kalėdinį 
sveikinimą.

Iš karto po Naujųjų metų iš-
rinksime tris gražiausias kalėdines 
egles ir jų savininkus apdovanosi-
me laikraščio „Anykšta“ prenume-
rata 2016 metams.

Pirmosios vietos nugalėtojui 
atiteks laikraščio „Anykšta“ pre-
numerata pusmečiui, antrosios ir 
trečiosios vietos laimėtojams – 
laikraščio „Anykšta“ prenumerata 
trims mėnesiams.

Jūsų nuotraukų laukiame el.pašto 
adresu robertas.a@anyksta.lt iki 
gruodžio 30 dienos.

-ANYKŠTA

Renkame gražiausią 
skaitytojų kalėdinę eglutę
„Anykštos“ redakcija kvie-

čia  fotografuoti Jūsų namuose, 
darbovietėse, švietimo įstaigose 
papuoštas kalėdines eglutes.

Vis dar netylant šurmuliui apie 
neįprastai papuoštus miesto 
medžius, originalumu bando 
sužibėti ir kai kurios rajono 
seniūnijos. Skaitytojo atsiųs-
toje nuotraukoje – netradicinė 
Skiemonių kalėdinė eglė.

Čia - Aknystos socialinės globos namų gyventojų ir socialinio 
personalo sukurta kalėdinė eglutė.

Anykščių vaikų lopšelio-dar-
želio ,,Žiogelis” bendruome-
nė labai laukia Kalėdų.

Ar žiema, ar vasara žalia
Visada jinai šalia.
Aš ir valgau, ir gulu,
Mintinai žodžius kalu

Visuose namuos nuo sienų
Žiūri į mane per dieną,
Visada jinai šalia -
Mano mylima Dalia.

Aš su ja dažnai kalbu,
Pastabų rimtų turiu.
Vakarais per televiziją
ji išdėsto mano viziją.

Šalyje bardaką radom,
Taip vieningai mes sutapom.
Po žingsnelį, po krislelį
Gelbėjam mes savo šalį.


