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Karo ne-
bus. Pažįsta-
ma iš Rusi-
jos vis keikia 
A m e r i k ą , 
kaip ji baigia 
visą Europą 
užgrobti, o 
Rusiją nori 
ant kelių 
parklupdyti, nepamiršdama pri-
durti, kokie „amerikonai buki“. 
„O jau jų vyrai – tik susipažįsti, 
iš karto tekėti siūlo“,- giriasi ar 
guodžiasi moteris. „O tu imk ir 
ištekėk, už Rusiją atkeršysi“,- 
patariu.  „Ką???“, - iš karto pa-
sišiaušia.

Taigi, mano nuomone, Rusijos 
bijoti nėra ko, gyventojų kovinė 
dvasia ženkliai kritusi. Jei anks-
čiau kariai krūtine puldavo ant 
kulkosvaidžių, tai dabar krūtine 
net vieno amerikono neutrali-
zuoti nesugeba. 

Linas BITVINSKAS

Biokuro katilą gesino, 
nes gelbėjo Lietuvą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po beveik 8 milijonų litų (be-
veik 2,3 mln. eurų) investicijų 
į biokatilo statybas ir skambių 
šnekų, kaip anykštėnams šildy-
mas pigs trečdaliu, tik šį rude-
nį sumontuotas biokatilas buvo 
užgesintas tam, kad sudegintu-
me „Anykščių šilumai“ nusta-
tytą dujų kvotą, kurią rajonas 
turi nupirkti iš „Independen-
ce“ dujų terminalo. 

Laimei, jog atėjo šalčiai, ku-
rie suteikė galimybę medžio 
skiedromis kūrenamam katilui 
„pasireikšti“. „Indepedence“ 
laivo-terminalo išperkamoji 
nuoma Lietuvai per 10 metų 
kainuos 522 milijonus eurų.  

Biokatilo kaminas beveik visą gruodį nerūko – „Anykščių šiluma“ degino privalomą sudeginti dujų 
kiekį.

Galvijai „ganosi“ 
ir per šalčius...

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rūpestingi anykštėnai piktinosi dėl šalia kelio Andrioniškis-Viešintos laukuose žiemojančių gal-
vijų. Zabielinės kaimo apylinkėse ūkininkai Skačkauskai, termometro stulpeliui nukritus iki -20 
laipsnių, ant sniego laiko kelias galvijų bandas, kurių dalis - Šarolė veislės mišrūnai.

Netoli kelio Andrioniškis-Viešintos laukuose žiemojanti galvijų banda sulaukė gyventojų dėmesio ir 
pasipiktinimo jų šeimininkais.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

 „Anykšta“ 2016 metus pra-
deda su nauja rubrika PRuS-
to kLAuSImynAS. į 35 
klausimus atsakė LR Seimo 
narys Ričardas 
SARGŪnAS. 

Girtaujanti 
tauta 
rizikuoja 
išnykti

Skelbiami „Anykštos“ 
prenumeratos loterijos laimėtojai

Iš didžiulės šūsnies 
„Anykštos“ prenumeratos 
kvitų vakar ištrauktas 31 
laimingas „bilietas“.

Slidinės. Šiandien 11 valandą  
„Kalitos“ sporto ir pramogų centre 
vyks 2016 metų Lietuvos kalnų slidi-
nėjimo vaikų, jaunučių ir jaunių pir-
menybės. Suaugusieji lenktyniaus dėl 
Kalitos kalno taurės.

Vadovai. Audronius Gališanka 
nuo pirmadienio vadovauja dviem 
Anykščių savivaldybės administraci-
jos skyriams. Jis yra nuolatinis Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vedėjas ir lai-
kinasis Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas. Laiki-
nąja Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja paskirta Audronė Savickienė. 

Baudos. Didžiausia 2015 metais 
Utenos aplinkos apsaugos departa-
mento Anykščių agentūros pareigūnų 
paskirta bauda įmonei siekė 173 eurus. 
Ja nubausta viena Anykščių rajono 
įmonė, teršusi aplinką kietosiomis da-
lelėmis. O didžiausia bauda asmeniui 
siekė 774 eurus. Dėl šiukšles deginusio 
Svėdasų seniūnijos gyventojo kaltės 
pavasarį išdegė daugiau nei hektaras 
žolės, už ką ir buvo skirta bauda. 

Rekordas. Anykščių savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas 
Baura sako, kad pernai ūkininkai, au-
ginantys grūdines kultūras, pasiekė 
rekordinį derlių. „Duomenys dar skai-
čiuojami, tačiau akivaizdu, kad tokių 
metų dar nebuvo“,- teigė A.Baura.

Remontas. Rajono Tarybą pasiekė 
Lietuvos kariuomenės prašymas La-
digos gatvėje pagal panaudą naudoja-
mose patalpose leisti pakeisti grindų 
dangą - vietoje linoleumo grindis 
iškloti plytelėmis, perdažyti patalpų 
sienas.Tam, kad remonto darbus būtų 
galima atlikti, reikalingas rajono Ta-
rybos pritarimas.

Paroda. Anykščių koplyčioje nuo 
sausio 6 dienos iki sausio 20 dienos 
veikia žymaus fotomenininko Al-
gimanto Žižiūno fotografijų paroda  
„Veidai ir mintys“. Informacinis rė-
mėjas – „Anykšta“.

kalendorius. Šiandien „Anykš-
tos“ prenumeratoriai gauna spalvotą 
„Anykštos“ kalendorių.

Sveikinimai. Per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti artimuosius ves-
tuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 15,93 Eur .

Politikas įsitikinęs: 
vyras turi kvepėti vyru
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spektras

Temidės svarstyklės
Peilis. 2016-01-05 apie 18 

val. Kavarsko seniūnijoje ne-

blaivus (1,96 prom.) vyras, gimęs 
1966 m., metė virtuvinį peilį į 
savo 44-erių metų žmoną, tačiau 
nepataikė. Vyriškis sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę.
mirtis. 2016-01-07 Anykš-

čių rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 

vyro, gimusio 1963 m., rasto 
savo namuose Kavarsko seniū-
nijoje mirties priežasties nusta-
tymo.

Albinas kisielius, gimęs 1956 
metais. 2015-10-14,  kelyje Anykš-
čiai-Troškūnai-Panevėžys vairavo 
automobilį būdamas neblaivus. 
Vidutinis girtumas - 1,67 prom. 
2015-11-09 pagal LR ATPK 126 
str. 4 d. paskirta 600 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 27 mėn. Darius Cim-
balistas, gimęs 1969 metais. 2015-

Vairavo neblaivūs
Policija paskelbė pirmąjį šiais metais vairuotojų, kurie vairavo 

neblaivūs ir už tai buvo nubausti, sąrašą.

09-24  Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje, vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Vidutinis girtumas 
- 2,23 prom. 2015-10-12 pagal LR 
ATPK 126 str. 4 d.  paskirta 579  
eurų bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.

Saulius Paškevičius, gimęs 1977 
metais. 2015-10-31 Šilų kaime vai-
ravo automobilį būdamas neblaivus 

ir neturėdamas teisės vairuoti. Sun-
kus girtumas - 2,67 prom. 2015-11-
23 pagal LR ATPK 129 str.   paskir-
ta 1200 eurų bauda.   

Gerardas kulieša, gimęs 1969 
metais. 2015-11-04 Debeikiuo-
se  vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 
1,45 prom. 2015-11-23  pagal LR 
ATPK 126 str.  1 d.  paskirta 289 
eurų bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.

Gražina Skredėnienė, gimusi 

1967 metais. 2015-11-09 Kurklių 
I kaime vairavo automobilį būda-
ma neblaivi ir padarė eismo įvykį. 
Vidutinis girtumas - 2,31 prom. 
2015-11-23 pagal LR ATPK 127 
str. 3 d. paskirta 1158 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 36 mėn. 

Artūras Riška, gimęs 1 9 8 0 
metais. 2015-07-07 Pienionių 
kaime  vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Lengvas girtumas 
- 0,9 prom. 2015-10-16  pagal LR 
ATPK 126 str.  1 d.  paskirta 361 
euro bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 15 mėn. 

karves

atobusiukas

Prezidentė.  Dalia Grybauskaitė 
ketvirtadienį surengė savo metinę 
spaudos konferenciją. Preziden-
tė D.Grybauskaitė vakar pareiškė 
esanti nešališka visų partijų, taip 
pat ir Darbo partijos, atžvilgiu, o su 
buvusiu šios politinės jėgos lyderiu 
Viktoru Uspaskichu nebendravo 
dėl jam inkriminuojamų kaltini-
mų. “Esu, privalau ir būsiu neutra-
li visų politinių partijų atžvilgiu. 
Nesusitinku tik su tais žmonėmis, 
kurie yra teisiamųjų suole, todėl su 
kai kuriais tuometiniais Darbo par-
tijos vadovais ir nesusitikinėjau”, 
- tvirtino D. Grybauskaitė. Prezi-
dentė iš Vyriausybės labai daug ne-
sitikinti, ypač rinkimų laikotarpiu.  

Pakeitė. Lietuvos karinių oro 
pajėgų (KOP) Aviacijos bazėje 
Šiauliuose vykusioje oficialioje 
ceremonijoje NATO oro policijos 
misiją iš vengrų perėmė ispanai. 
Jiems šalia tiesioginių užduočių 
dar teko kovoti su šalčiu. Po cere-
monijos kariams buvo dalijamos 
kepurės, pirštinės, nes šie atvyko, 
šiauliečių akimis, visiškai vasa-
riškai apsirengę. Angarą, kuriame 
vyko ceremonija, šildė infraraudo-
nųjų spindulių šildytuvai. 

Dauguma. Politologo, Kauno 
technologijos universiteto profe-
soriaus Algio Krupavičiaus tei-
gimu, neabejotinai svarbiausias 
2016 metų įvykis vidaus politiko-
je - Seimo rinkimai. “Intriga yra 
tame, kiek daug vietų pavyks gauti 
socialdemokratams. Jei aplinkybės 
jiems susiklostytų palankiai, soci-
aldemokratai galėtų galvoti apie 
situaciją, kokia buvo 1996-aisiais 
po Seimo rinkimų, kai tik kelių 
mandatų tuometinei Tėvynės Są-
jungai - Lietuvos konservatoriams 
pritrūko, kad gautų daugumą. Be 
abejo, socialdemokratai turi kon-
kurentų, tačiau jie yra gerokai atsi-
likę. Kita vertus, socialdemokratų 
Achilo kulnas ne vienuose rinki-
muose yra nepakankamai origina-
lios, įdomios, rinkėjus sutelkian-
čios rinkimų kampanijos,“ - teigia 
A. Krupavičius. 

Bendrai. Nors Drąsiaus Kedžio 
bendrininkus Raimundą Ivanauską 
ir Eglę Barauskaitę prokuroras siū-
lo įkalinti 8 metams, už grotų grei-
čiausiai atsidurs tik moteris. Vyrą 
nuo kalėjimo gali išgelbėti aklumas. 
Generalinės prokuratūros prokuro-
ras Redas Savickas ketvirtadienį 
Vilniaus apygardos teisme pasiūlė 
R. Ivanauskui skirti 8 metų laisvės 
atėmimo bausmę, bet iškart papra-
šė atleisti nuo jos atlikimo, nes “R. 
Ivanausko regėjimas yra nulinis”. 
Mažametį vaiką viena auginanti 
buvusi R. Ivanausko sugyventinė 
E. Barauskaitė, prokuroro nuomo-
ne, turėtų keliauti į pataisos namus.  

teisėjas. Prieš trejus metus dėl 
piktnaudžiavimo iš pareigų atleistą 
buvusį Radviliškio rajono apylin-
kės teismo teisėją Vytautą Butvi-
lą Šiaulių apygardos prokuratūra 
atidavė Panevėžio apygardos teis-
mui. Šis bylą nagrinės, tačiau pats 
V. Butvilas procese nedalyvaus dėl 
sveikatos. Po daugiau nei pusmečio 
pertraukos į posėdį susirinkusi tei-
sėjų kolegija paskelbė teismo psi-
chiatrijos ekspertizės išvadą. Joje 
konstatuota, kad kaltinamasis V. 
Butvilas serga lėtine silpnaprotys-
te, todėl negali suvokti savo veiks-
mų esmės ir negali jų valdyti. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Nuo aštuntojo praėjusio amžiaus 
dešimtmečio K.Burneikis vado-
vavo „Nemuno” sporto draugijos 
Anykščių padaliniui, paskui buvo 
„Žalgirio” draugijos rajono pir-
mininkas. Jaunystėje K.Burneikis 
žaidė futbolą, buvo rajono koman-
dos vartininkas.

Nepriklausomybės metais 
K.Burneikis įkūrė UAB „Indrės 
verslai“. Beje, firmą, pavadintą jo 
dukros Indrės vardu, kaip tik ji ir 
perėmė. Su žmona mokytoja Regi-
na K.Burneikis užaugino dukterį ir 
sūnų. 

mirė kęstutis Burneikis
ketvirtadienį Vilniuje, ligoninėje, po sunkios ligos mirė anykš-

tėnas verslininkas kęstutis Burneikis. kovo mėnesį jam būtų su-
ėję 64-eri metai.

Kęstutis Burneikis prisime-
namas kaip  veiklus sporto 
organizatorius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Daugelį metų kartu su 
K.Burneikiu rajono sportui vado-
vavęs Jonas Pajarskas velionį pri-
siminė kaip aktyvų, pareigingą ir 
energingą vadovą. O kaimynystėje, 
šalia „Indrės verslų“ kontoros, įsi-
kūrusio „Anykščių rato“ vadovas 
Vygantas Šližys „Anykštai“ sakė, 
jog neatsimenąs nė vienų Naujųjų 
metų, kai pas jį nebūtų įgriuvęs 
kaimynas K.Burneikis su šampa-
no buteliu. „Nuostabus kaimynas, 
puikus žmogus. Labai gaila“, – 
apie velionį sakė V.Šližys. 

Anykščių sporto patriarchas Po-

vilas Kūgys apie K.Burneikį rašė 
Anykščių sporto enciklopedijoje.

„Ryškiausiai savo nuveiktais 
darbais pasižymėjo „Nemuno“ 
sporto draugija, ypač pirminin-
kaujant Kęstučiui Burneikiui. Tuo 
laikotarpiu visi rajono kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai tapo juridiniais 
draugijos nariais, dėl to į drau-
gijos sąskaitą suplaukdavo gana 
nemažos pinigų sumos. Draugija 
tapo pajėgi dalyvauti visuose res-
publikiniuose sportiniuose rengi-
niuose, rajono sportininkai galėjo 
įsigyti daugiau ir geresnės kokybės 
sportinio inventoriaus,“ – rašoma 
Anykščių sporto enciklopedijoje.

-ANYKŠTA

Apie 12.30 val., gavę praneši-
mą, gaisro gesinti išskubėjo keturi 
ugniagesių automobiliai. Atsku-
bėję į įvykio vietą, ugniagesiai 

Gaisras pasiglemžė ūkininko 
gyvulius bei paukščius

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

ketvirtadienį  Anykščių seniūnijos naujonių kaime degė ūkinis 
pastatas. Per gaisrą ūkininkas neteko dalies gyvulių ir patyrė mil-
žiniškų nuostolių.

pastatą rado jau apimta atviros 
liepsnos. Sudegė medinės pastato 
dalies stogas, apdegė jo sienos, o 
mūrinės dalies – išdegė vidus. 50 

avių spėta išvaryti į lauką, tačiau 
visų gyvulių išgelbėti nepavyko – 
liepsnose žuvo 5 galvijai, 16 avių,  
45 vištos. Ugnis sunaikino ir bran-
giai kainavusią ūkio įrangą.

Atsakyti dėl kokių priežasčių 
kilo gaisras, kol vyksta tyrimas, 
ugniagesiai dar negali. Pats ūki-

ninkas nemano, kad jo ūkinis 
pastatas kieno nors galėjo būti 
padegtas ir įtaria, kad gaisras ga-
lėjo įsiplieksti nuo ūkinio pastato 
kamino.

Pasak nukentėjusiojo ūkininko, 
gaisras jam atnešė maždaug 20 
000 eurų nuostolį.

„Apie mikroautobuso vagystę 
buvo informuoti aplinkinių rajonų 
policijos komisariatai. Policijos 
pareigūnai, įvertinę pabėgusių glo-
botinių ryšius ir kitas aplinkybes, 
keliais ekipažais išvyko į skirtin-
gas Anykščių rajono vietas, buvo 
informuoti policijos rėmėjai. Maž-
daug po valandos vieno policijos 
ekipažo pareigūnai pastebėjo ke-
lyje netoli Troškūnų einančius du 
jaunuolius. Juos sulaikius paaiškė-
jo, kad tai tie patys globotiniai, pa-
bėgę iš Aulelių vaikų globos namų. 
Gautas ir piliečių pranešimas, kad 
prie Troškūnų yra nuvažiavęs nuo 
kelio ir apvirtęs mikroautobusas. 
Paaiškėjo, kad sulaikyti globoti-
niai, pasišalinę iš globos namų, kė-

Aulelių globos namų vaikai 
nuvarė autobusiuką

Du penkiolikmečiai iš Aulelių vaikų globos namų ketvirtadienį 
nugvelbė įstaigos mikroautobusą ir juo sugebėjo nuvažiuoti 50 ki-
lometrų – net iki troškūnų. 

sinosi pavogti automobilius Svėda-
suose, tačiau nepasisekus sugrįžo 
atgal ir išvažiavo su savos įstaigos 
autobusiuku, tačiau jo nesuvaldę 
apsivertė. Dabar aiškinamasi, kaip 
nepilnamečiams pavyko lengvai 
patekti į garažą ir užvesti automo-
bilį“, – rašoma Anykščių rajono 
policijos komisariato parnešime 
spaudai.

Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius Vaidas Niaura „Anykš-
tai“ sakė, kad abu bėgę paaugliai 
buvę problematiški. Vienas jų iš 
Aulelių buvo atvežtas iš sociali-
zacijos centro, į kurį grąžintas po 
ketvirtadienio pabėgimo. Antrasis 
bėgęs paauglys, pasak direkto-
riaus, taip pat yra turėjęs problemų 

su policija. 
Iš viso Aulelių vaikų globos 

namuose gyvena 51 vaikas. Bent 
pusė jų turi elgesio sutrikimų. „Iš 
esmės visus vaikus turime nuolat 

stebėti, tačiau mes juk ne kalėji-
mas, langai nėra grotuoti, papras-
tai atsidarantys“, – kalbėjo globos 
namų direktorius V.Niaura.  

-ANYKŠTA

Aulelių vaikų globos namų autobusiukas po vaikų pasivažinėji-
mo atsidūrė ant šono.

Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

ko tikitės iš 
2016-ųjų? 

Dujos perkamos dviem 
kainomis

Iš AB „Anykščių vynas“ už 
1,3 mln. litų  (377 tūkst. eurų) 
nupirktoje katilinėje pernai buvo 
pastatytas 6,5 mln. litų (1,88 mln. 
eurų) kainavęs skiedromis kūre-
namas biokatlilas. Pusė katilo 
įrengimo projekto sumos finan-
savo Europos Sąjunga. Rugsė-
jo 15-ąją katilas buvo užkurtas, 
tačiau gruodžio 8-ąją jį teko už-
gesinti, nes „Anykščių šiluma“ 
nesunaudojo metinės gamtinių 
dujų kvotos. UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius Virgilijus Vai-
čiulis „Anykštai“ sakė, kad tokį 
sprendimą turėjo priimti dėl to, 
jog buvo pagrasinta, jog nepai-
sant to, ar sudegins „Anykščių 
šiluma“ nustatytą dujų kiekį ar 
nesudegins, vis tiek privalės su-
mokėti už tokį dujų kiekį, kiek jo 
numatyta pagal kvotas. 

Kurą perskaičiavus megava-
tvalandėmis vienas šis energijos 
vienetas, pagamintas deginant 
skiedras, „Anykščių šilumai“ 
kainavo  10,71 euro, deginant 
„Lietuvos dujos“ dujas – 18,68 
euro, o „Litgazo“, t.y. „termina-
lines“, dujas - 32,69 euro.  Pernai 
„Anykščių šiluma“ didžiąją dalį 
kuro pirko iš „Litgazo“ – per 11 
mėnesių brangiosios dujos suda-
rė per 60 proc. viso bendrovės 
sunaudojamo kuro. Tik 11 proc. 
„Anykščių šilumos“ sudeginto 
kuro dalyje buvo skiedros, o likę 
apie 25 proc. -  pigesnės dujos, 
pirktos iš „Lietuvos dujų“. Visų 
metų paskaičiavimų dar nėra, 
tačiau tikėtina, kad „terminali-
nių“ dujų santykis, lyginant su 
kitomis kuro rūšimis, dar labiau 
išaugo, nes, kaip minėjau, beveik 
visą gruodį biokatilas „nedirbo“.     

Lietuvai įsirengus dujų termi-
nalą, dujas perkančioms įmonėms 
nustatomos brangių dujų suvarto-
jimo kvotos. Pasak V.Vaičiulio, 
tos kvotos nėra nustatomos „iš 
lubų“, įmonės pateikia, kiek dujų 
sunaudoja ir kokius poreikius 
prognozuoja. Tačiau šilumos ga-
mybos įmonėms akivaizdu, jog 
neįmanoma prognozuoti, kokio 
šaltumo bus kuris metų mėnuo 
ir kiek reikės kuro. V.Vaičiulis 
tvirtino, kad triskart daugiau nei 
biokuras kainuojančias dujas, kai 
galėjo deginti skiedras, jo įmonė 
privalėjo pirki todėl, kad... ne-
prognozuotinai šilti buvo I ir IV 

Biokuro katilą gesino, 
nes gelbėjo Lietuvą

praėjusių metų ketvirčiai.

teoriškai arklys – 
praktiškai neveža

UAB „Anykščių šiluma“ bio-
katilinė teoriškai gali dirbti vie-
toj trijų dujinių katilinių. Nuo 
šios katilinės šiluminės trasos 
driekiasi iki Ramybės mikrorajo-
no ir miesto centro. Tačiau, pasak 
V.Vaičiulio, miesto centrą ir Ra-
mybę biokatilinė pajėgi šildyti tik 
tada, kai oro temperatūra yra apie 
-10. Sausio pradžioje, spaudžiant 
dideliam šalčiui, dirbo ir abi Ra-
mybės dujinės katilinės. Nebuvo 
kūrenama vienintelė miesto cen-
tre esanti vadinamoji Žemutinės 
dalies dujinė katilinė.

Biokuro katilinės statyboms in-
vestuoti milžiniški pinigai – dau-
giau nei 2 mln. eurų, ši suma yra 
vos ne visas „Anykščių šilumos“ 
metinis biudžetas. Viliantis, kad 
investicija atsipirks, biokatilas 
turėtų dirbti net springdamas, tuo 
tarpu jis stabdomas vien tam, jog 
būtų sudegintos tris kartus nei 
biokuras brangesnių dujų kvo-
tos... Tačiau, V.Vaičiulis dėstė, 
kad bendrovės planuose (arba 
svajonėse) iš skiedrų pagaminti 
50 procentų miestui reikiamos 
šilumos.

Pastačius biokatilą UAB 
„Anykščių šiluma“ papildomai 
įdarbino 4 kūrikus-operatorius, 
tai, žinoma, taip pat yra išlaidos. 
Kita vertus, teigiama, jog šiemet 
„Anykščių šiluma“ ypač pigiai 
prisipirko skiedrų, o šiuo metu 
biokuro biržoje skiedros jau kai-
nuoja beveik dvigubai brangiau 
arba panašiai tiek, kiek 2015 metai 
kainavo „Lietuvos dujų“ dujos. 

Vis dėlto V.Vaičiulis sako esąs 
įsitikinęs, kad tobulai žaidžiant 
dujų-skiedrų pokerį biokatilo sta-
tybos pasiteisins.

Energetinė nepriklausomybė
 – vartotojų sąskaita

Lietuva dujų terminalą įsirengė 
siekdama energetinės nepriklau-
somybės nuo Rusijos. Šios laisvės 
našta, kaip ir dera, buvo permesta 
piliečiams. Pasak Anykščių mero 
Kęstučio Tubio, šalies Vyriau-
sybei prisipirkus dujų ne rinkos 
kainomis „naštą permesti ant visų 
vartotojų pečių, švelniai tariant, 
nėra sąžininga“. Pasak K.Tubio, 
siekiant, kad būtų sudeginamas 
tam tikras dujų kiekis, stabdomas 

net dalies Lietuvos kogeneracinių, 
biokuru kūrenamų elektrinių dar-
bas. Meras aiškino, kad „termina-
linių“ dujų kaina skirtingiems var-
totojams yra skirtinga – Vilniaus 
šilumos gamintojai moka mažiau, 
„Anykščių šiluma“ – brangiau. 
Vieni pirkėjai priskiriami didme-
nininkų kategorijai, kiti mažmeni-
ninkų...

Akivaizdu, jog „Anykščių ši-
luma“, pasistačiusi biokatilinę, 
netapo normalia rinkos žaidėja, 
o liko priklausoma nuo šalies 
Vyriausybės, tik rajonas dėl šios 
investicijos dar labiau įklimpo 
į skolas. Tačiau K.Tubis tikino, 
kad ankstesnė rajono valdžia, 
nusprendusi statyti biokatilą, 
klaidos nepadarė. „Net valstybei 
nustačius priverstines sąlygas 
turime sužaisti taip, kad mums 
būtų naudinga. Su „Anykščių ši-
lumos“ direktoriumi V.Vaičiuliu 
susitinku 2-3 kartus per savaitę, 
nuolat aptariame darbus. Įsivaiz-
duokite „Anykščių šiluma“ pa-
galiau pradėjo grąžinti paskolą 
už dujinių katilinį statybą – po 
60 tūkst. eurų bankui kas ketvirtį 
moka“, – tikėjimą gražia ateitimi 
demonstravo meras.   

„Anykščių šilumos“ direkto-
rius V.Vaičiulis patikslino, kad 
paskola kuri paimta beveik prieš 
20 metų  dujinių katilinių sta-
tyboms, pradėta grąžinti ne da-
bar, o nuo 2014-ųjų pradžios. Ją 
„Anykščių šiluma“ bankui pri-
valo grąžinti iki 2030 metų. Dar 
liko nesumokėta 4 mln. 13 tūkst. 
eurų šios paskolos. 

Vis tiek pigins šilumą        

Valstybinei kainų ir energeti-
kos komisijai yra pateiktas UAB 
„Anykščių šiluma“ prašymas su-
mažinti šilumos kainas vartoto-
jams. Valstybės politika dėl „ter-
minalinių“ dujų būsimos kainos 
bei biokuro rinkos perspektyvos, 
regis, sunkiai prognozuojamos, 
bet K.Tubis tvirtino, kad prie-
laidos šilumos kainos mažini-
mui yra. Meras aiškino, jog šiais 
metais bus perkamas mažesnis 
brangių dujų kiekis, didinamas 
Svėdasų ir Kavarsko katilinių 
efektyvumas, o jau dėl skiedrų 
kainos jis sakė nerimo tikrai ne-
jaučiąs. „Šito tikrai nebijau. Jei 
pirksime teisingai, nepermokėsi-
me. Patikėkit, šioje sferoje kom-
petencijos turiu pakankamai“, 
-  tikino meras K.Tubis. 

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis dėstė, jog skiedros kainuoja tris kar-
tus pigiau nei dujos iš terminalo.

Meras Kęstutis Tubis tvirtina, kad jo pirmtakų 
rajono valdžioje sprendimas statyti biokatilą 
buvo teisingas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Diana PRATAPAITĖ, anykš-

tėnė:
- Kaip visuomet. Norėčiau, 

kad metai būtų geri, šeimą ne-
laimės aplenktų, niekas nesirg-
tų. Tiesą sakant, norėčiau, kad 
2016-ieji būtų tokie ramūs ir 
gražūs, kaip mes juos sutiko-
me.

Almantas ČIELIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Jie jau atėjo ir jie jau geri. 
Šnekėjo žmonės, kad žiemos 
nebus, o žiūrėk, kokia smagi 
žiemužė atėjo. 2016–uosius 
pradėjau kelione, Naujuosius  
sutikau Breste, tai gal šie metai 
man bus kelionių metais. Beje, 
praeiti metai man buvo geri, o 
sau ir visiems, visiems linkiu 
sveikatos. Tai svarbiausia.

Bronius TVARKŪNAS, Mel-
dučių kaimo, (Debeikių sen.) 
gyventojas:

- 2016-uosius pradėjau gerai, 
tad tikiuosi, kad jie bus geri. 
Pernai rudenį iškritau iš me-
džio, tačiau nuo to pasidariau 
dar sveikesnis... O šiaip jau į 
devintą dešimtį metų įkopiau, 
ko daugiau, jei ne sveikatos gali 
sau linkėti ir tikėtis? Na, dar 
veiklos. Patarnauju Debeikių 
bažnyčioje, prižiūriu parapijos 
šarvojimo salę ir iš dyko buvi-
mo kuriu Debeikių krašto mu-
ziejų.  

Arba parduoti laikraštį…

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie kritiką: 

„Jeigu tave vien tik giria, tada 
jau reikia susimąstyti, kad su ta-
vimi kažkas negerai.“

Verčiate Jus rinkti į naujos 
kadencijos Seimą?

Ričardas SARGŪNAS, pa-
klaustas apie gyvenimo moto:

„Atlikti visus numatytus dar-
bus.“ 

Eksternu nepavyks?

Audronius GUSTAS, psichia-
tras, apie alkoholizmą: 

„Tai susirgimas, kurį turi dia-
gnozuoti gydytojas. Tiek mano 
praktika, tiek pasauliniai tyrimai 
sako, kad žmogus alkoholizmu 
suserga ne per savaitę ir ne per 
metus. Reikia maždaug 10 metų 
atkaklaus vartojimo.“

Šachmatais galima, bet 
valstybė pageidauja pokerio

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
meras, apie šilumos kainą: 

„Net valstybei nustačius pri-
verstines sąlygas turime sužaisti 
taip, kad mums būtų naudinga.“

Dar yra variantas turistus
išvaikyti

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie prognozes:

„Žmonių srautas į Lajų taką 
yra ir džiaugsmas, ir perspėji-
mas, jog reikia prognozuoti ir iš 
anksto ruoštis, kad blizgėtume iš 
visų pusių.“

Dėl to kinai nuolat būna 
namie ir iš neturėjimo ką 
veikti dauginasi...

Romaldas GIŽINSKAS, po-
litikas, apie smogą Anykščių 
mieste: 

„Manyčiau, kad čia kiek iš-
pūstas reikalas. Jūs pažiūrėkite 
– Kinijoje ne tokie smogai, galų 
gale ir didžiuosiuose miestuo-
se.“

trumparegiui geriau pilki 
akiniai nei jokių

Rita KRIPAITIENĖ, versli-
ninkė, politikė, apie Anykščių 
perspektyvas: 

„Jei žmogus į viską žiūrės pro 
pilkus akinius, jis ir matys tai, 
kas pilka.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Kai tik gimsti, iš karto esi 
apmokestintas. Žinoma, kurį laiką 
mokesčius moki ne pats, o tėvai. Bet 
į sąvartyną iškeliaujantys pirmieji 
„pampersai“ jau kainuoja.

Prieš savivaldos rinkimus visi 
kandidatai kalbėjo apie šilumos, 
vandens, atliekų surinkimo kainų 
mažinimą bei turizmo ar pramo-
nės plėtrą Anykščiuose. Natūralus 
kalbėjimas. Juk kiekvieno individo 
gerovė priklauso nuo jo pajamų 
ir išlaidų santykio. Šnekos, kaip 
padidinti anykštėnų pajamas, 
pasmerktos likti priešrinkiminė-
mis šnekomis. Nei pensijų, nei 
algų joks meras visiems nepakels, 
mat burtų lazdelės jau ketvirtį am-
žiaus - deficitas... Vietos valdžiai, 
kaip reali saviraiška, lieka tik 
gyventojų išlaidų mažinimas. 
Aišku, svarbu ir fasadas – gatvių 
apšvietimas, valymas, šventės, 

kalėdinės eglės grožis... Tačiau 
ir žydrai perdažyti šaligatviai 
nedžiugina, kai trūksta pinigų net 
būties užtikrinimui. 

Mokesčio už atliekas problema 
man iki šiol atrodė išpūsta, nes 
šiaip ar taip bendroje kiekvienos 
šeimos išlaidų struktūroje ji sudaro 
labai jau menką, mažesnę nei vieno 
procento, dalį. Šiukšlės greičiau-
siai brangs dvigubai. Pyksim, bet 
išgyvensim. 

Šilumos kaina nemažai daliai 
anykštėnų yra svarbi, kai kam net 
esminė jų šeimų išlaidų dalis. Skau-
džios ir vandens kainos, bet vanduo, 
mokesčiams už kurį tenka skirti 
gerokai didesnę šeimos biudžeto 
dalį nei mokesčiams už šiukšles 
– nervina mažiau. Jis skaitikliais 
apskaitomas – mažiau prausiesi, 
mažiau moki. 

Šilumos kiekį, taigi ir kainą, 
gali tik formaliai pasireguliuoti. Iš 
esmės tavo sąskaita už šildymą pri-
klauso tik nuo „Anykščių šilumos“ 
ir Dievo valios. Ant Dievo pykti ne-
dera, todėl vieninteliu kaltuoju lieka 
Virgilijus Vaičiulis. Blooogas, booo-
gas V.Vaičiulis. Jis pasmerktas būti 
blogiu, tai visos partijos supranta, 
„Anykščių šilumos“ direktoriaus į 
savo kandidatų sąrašus nekviečia. 
Visiems geriau, kad direktorius liktų 
svetimu, nepartiniu blogiu.

Nuo to laiko, kai legendinis me-
ras Saulius Nefas pastatė legendi-
nes dujines katilines, visi Anykščių 

merai šilumą pigino. Iš „Anykštos“ 
laikraščio komplektų išrankiojus 
keturių po S.Nefo buvusių merų pa-
sisakymus apie šilumos problemos 
sprendimą ir, sudėjus juos į vieną 
tekstą, atrodytų, jog šiluma anykš-
tėnams dabar 
turėtų būti 
nemokama. Bet 
realybė kitokia -  
nors vieni merai 
tik šnekėjo apie 
kainos mažinimą, kiti net ir realiai 
mažino, vis tiek mokam daug.

Dabartinis meras kęstutis Tubis 
taip pat užsimojo sumažinti šilumos 
kainą. Valstybinei kainų ir energe-
tikos kontrolės komisijai pateikti 
„Anykščių šilumos“ skaičiavimai, 
kuriais remdamasi komisija turėtų 
pastebimai sumažinti kainą. Mokė-
sime mažiau. Valio!        

Bet man keistas ir „Anykščių 
šilumos“ prašymas, ir apskritai 
visa šalies šilumos sistema keista. 
Teoriškai lyg ir „uabas“, tačiau 
„Anykščių šiluma“ priverstinai 
turi sudeginti tam tikrą dujų kiekį, 
kurios yra triskart brangesnės nei 
skiedros. Praktiškai „Anykščių 
šiluma“ yra negrąžinusi daugiau 
nei 4 mln. eurų paskolos, paimtos 
dujinių katilinių statybai, į biokuro 
katilo statybas investuota beveik 2,3 
mln. eurų iš ES fondų ir savival-
dybės biudžeto. Žaliavos kainą ir 
šilumos energijos pardavimo kainą 
iš esmės arba bent didžiąja dalimi 

nustato valstybė. Ir vietinių politikų 
žaidimams lieka labai jau siaura 
niša. Bet ir dėl tos nedidelės erdvės 
baugu. Visiems žaidėjams svarbūs 
skirtingi rezultatai – Vyriausybei 
svarbiausia, kad būtų vartojamos 

brangios dujos 
iš terminalo, 
Anykščių val-
džiai - kad ma-
žėtų šilumos kai-
na anykštėnams 

(čia ir dabar!), V.Vaičiuliui - kad jo 
neišmestų iš darbo... Niekam, regis, 
neįdomios „Anykščių šilumos“ 
paskolos, įmonės veiklos rezultatas 
ir visi kiti dalykai būdingi norma-
liam verslui. Šiuo atveju rajono 
valdžios ir tos dalies rinkėjų, kurie 
gyvena daugiabučiuose, interesai 
sutampa. Tačiau kokia ilgalaikė 
šilumos kainos perspektyva, kai 
dujų kvotos, jų kaina ir net tų pačių 
skiedrų kaina po pusmečio, metų ar 
juo labiau dvejų – visiškai kabo ore. 
Verslo požiūriu „Anykščių šilumai“ 
dabar derėtų augintis lašinius, tai 
yra kaupti pinigus sąskaitose, nes, 
žiūrėk, šįmet daugiabučių gyvento-
jams diržus atlaisvins, o po metų ar 
dviejų – paskutines kelnes numaus. 
Nors kita vertus, net ir ne visiški 
seniai sako: „Susitiksim, jei gyvi 
būsim“. Tad gal ir nereikia tų ilga-
laikių strategijų ir planų. Juolab jog 
jei „Anykščių šiluma“ ims per daug 
gerai gyventi, tuoj atsiras norinčių 
ją privatizuoti...

      

 „Anykšta“ sulaukė net kelių 
skaitytojų skambučių. Apie laukuo-
se šąlančius galvijus informuota ir 
Anykščių valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba. Šios tarnybos vir-
šininkas Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, kad kai lauke 20 laipsnių 
šaltis, norėtųsi, kad galvijai būtų 
tvartuose, tačiau, pasak jo, pagal ES 
reikalavimus tvartai nei veisliniams, 
nei neveisliniams galvijams nėra 
privalomi. „Svarbiausia, kad būtų 
pastogė, kur galvijai gali pasislėpti 
nuo drėgmės“, – aiškino D.Žiogelis. 

Zabielinės galvijai pastogę turi. 
Andrioniškio seniūnijos ūkininkai 

„Anykštai“ savaitės pradžioje teigė, 
kad galvijus pradėjo vežti į tvartą, 
nes jį tik dabar baigė betonuoti. Ša-
rolė mišrūnė telyčia kainuoja bent 
2,5 tūkst. eurų, tad vargu ar ūkinin-
kai sąmoningai niokoja savo turtą...

Pasak D.Žiogelio, Anykščių rajo-
ne yra bent dešimt ūkininkų, kurių 
galvijai žiemą vaikšto po laukus. 
Šiais metais apskųsti tik andrioniš-
kiečiai, o anksčiau buvę skundų 
dėl neva kankinamų Vyganto Šližio 
galvijų. Anykščių valstybinė maisto 

tėnas kalbėjo, kad jo verslo partneris 
vokietis, sužinojęs, kad pagal ES 
reikalavimus Lietuvoje ir specialių 
veislių galvijams privalomos stogi-
nės, klausė: „Gal jūs ir briedžius į 
tvartus varote?“   

 V.Šližio laukuose išvedžiotas šil-
domas vandentiekis, tad net ir spau-
džiant daugiau nei 20 laipsnių šalčiui 
veikia girdyklos. Apie skundus jis 
kalbėjo, kad tai yra pakankamai na-
tūralu, nes pagal senas tradicijas visi 
gyvuliai Lietuvoje laikyti tvartuose, 
net nesvarstant, kaip jiems yra iš ti-
krųjų geriau. 

užuojauta 

mirus jaunystės draugui ir bendražy-
giui, sporto entuziastui kęstučiui Burnei-
kiui, nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą ir arti-
muosius.

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Žmogaus gyvenimas – tai ilgo kelio at-
karpa. Laimingas tas, kuriam likimas lėmė 
ją ilgesnę. nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Reginą, sūnų Irmantą, dukrą Indrę, mirus 
kęstučiui Burneikiui.

Anykščių futbolo sporto klubo 
bendruomenė

Sunku rasti paguodos žodžius, kurie 
sumažintų skausmą netekus brangiausio 
žmogaus. Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Indrei BAukIEnEI dėl tėvelio mirties.

Storių g. 9 namo gyventojai

karves

Galvijai „ganosi“ ir 
per šalčius...

ir veterinarijos tarnybos viršininkas 
„Anykštai“ dėstė, kad problemi-
nių ūkių nebėra. „Anksčiau buvo 
nesveikos psichikos ar asocialių 
asmenų, kurie kankino gyvulius, da-
bar tokių atvejų nebėra“, – kalbėjo 
D.Žiogelis.

Kelių šimtų veislinių galvijų ban-
dą Anykščių seniūnijoje laikantis 
V.Šližys aiškino, jog jo galvijams 
pagal ES reikalavimus įrengtos pa-
šiūrės, tačiau šie vis tiek gyvena 
lauke. „Į stogines mano karvės nei-
na. Bandėm paklausti, kodėl neina, 
nesako...“ – juokėsi V.Šližys. Anykš-

Gimimai. Anykščių ligoninėje 
gimdo vis mažiau moterų. 2015 
metais iš 145 Lietuvoje gimusių 
vaikų mūsų miesto ligoninėje gimė 
tik 55. 2014 metais Anykščių ligo-
ninėje gimdė gerokai daugiau – 75 
mamos.

Laikrodis. Ant Anykščių rajono 
savivaldybės pastato, virš pagrindi-
nio įėjimo, pakabintas elektroninis 
laikrodis. Iki šiol ant savivaldybės 
pastato nieko panašaus nebuvo, o 
mieste laikrodžio apskritai neliko, 
kai centrinėje aikštėje buvo pasta-
tytas paminklas Laisvei.

tara. „Maxima“ skelbia, kad 
Anykščiuose iki vasario 1 dienos 
bus įrengtas vienas taromatas, kuris 
supirks vienkartines pakuotes. Kiti 
miesto prekybos centrai tokios infor-
macijos neskelbia, nors vienkartinių 
pakuočių užstato sistema Lietuvoje 
įsigalios jau nuo vasario 1 dienos.

Atsinaujinimas. UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ internete 
skelbiasi atsinaujinanti. Naująjį 
savo gyvavimo etapą bendrovė kol 
kas nusprendė pradėti atnaujinta 
internetine svetaine.

nedarbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad sausio 1 dieną Anykš-
čių rajone nedarbas siekė 12,2 
proc. Paskutinįjį praėjusių metų 
mėnesį nedarbas mūsų rajone buvo 
sumažėjęs iki 11,4 proc. Iš viso 
šiuo metu rajone yra registruoti 
1875 bedarbiai.

Viešumas. Savivaldybės įstaigų 
interneto svetainėse žadama vie-
šinti informaciją apie naudojamus 
tarnybinius automobilius. Tai nu-
matyta rengiamoje Anykščių rajo-
no savivaldybės 2016-2019 metų 
korupcijos prevencijos programo-
je.

Saugumas. Rajono Tarybos 
narys Arūnas Liogė siūlo pareng-
ti programą ir patvirtinti rajono 
Taryboje, kad mieste ir rajono se-
niūnijose  kiekvienoje gatvėje nors 
vienoje pusėje būtų įrengtas šali-
gatvis.

kuria. Penktadienį Anykščiuo-
se viešėjo Lietuvos jaunųjų kon-
servatorių lygos lyderis Teodoras 
Žukas. Anykščių koplyčioje surin-
kusiam dešiniųjų pažiūrų jaunimui 
T.Žukas pristatė lygos veiklą, kal-
bėjo apie sausio 13-osios minėji-
mo organizavimą Anykščiuose. 
Po susitikimo buvo įkurtas ir Lie-
tuvos jaunųjų konservatorių lygos 
Anykščių skyrius.

takas. Po švenčių Lajų take 
tuštoka, tačiau pasak Anykščių re-
gioninio parko direktoriaus Kęs-
tučio Šerepkos, daug lankytojų 
buvo per ilguosius švenčių savait-
galius. Šventinę savaitę parduota 
2600 bilietų. Neveikia bokšto neį-
galiųjų keltuvas. „Tai ne gedimas, 
- sakė apie neveikiantį keltuvą 
direktorius. – Jis nepritaikytas 
dirbti lauke esant minusinei tem-
peratūrai, jame daug elektronikos, 
tad prie tokių šalčių patariama juo 
nesinaudoti.“

Gyvenimas. Kavarske gyvenan-
tis literatas Antanas Šleikus išleido 
trečią eilėraščių rinkinį, pavadinęs 
jį “Toks gyvenimas”. “Satyra”, kri-
tika, pajuoka, pasišaipymai ir t.t. 
Viskas daugiau ar mažiau paimta 
iš gyvenimo tikrovės”,  - taip savo 
kūrinį pristato autorius.  

Teigiama, kad šaltis nepavojingas ne tik veisliniams, bet ir paprastiems galvijams
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad lau-
kuose žiemoja bent dešimties 
rajono ūkininkų galvijai.

...sąskaita už šildymą pri-
klauso tik nuo „Anykščių 
šilumos“ ir Dievo valios...
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- kas jums yra laimė?
- Tai galimybė realizuoti save 

kaip žmogų. 
- Jūsų didžiausia baimė?
- Konkrečių fobijų neturiu. Ma-

tyt, kaip ir kiekvienas žmogus, 
bijau sunkių ligų... Globaliau žiū-
rint, neramina šių dienų geopoli-
tinė situacija. Skausmingi įvykiai 
Europoje, pietryčių Azijos šalių 
veiksmai.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Sunku apie save kalbėti blo-
gai... Na, gal kartais man pritrūks-
ta ryžto pabaigti siekti užsibrėžtų 
tikslų.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose.

- Nemėgstu veidmainių, pataikū-
nų, nesąžiningų žmonių, melagių.

- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Keliaujant per skirtingas isto-

rines epochas, tokių žmonių būtų 
ne vienas. Kalbant apie XX am-
žiaus istoriją, tai mane žavi tokios 
asmenybės kaip Didžiosios Brita-
nijos premjeras II Pasaulinio karo 
metais Vinstonas Čerčilis, taip pat 
pirmoji Didžiosios Britanijos mi-
nistrė pirmininkė Margareta Tečer, 
JAV prezidentas Ronaldas Reiga-
nas bei popiežius Jonas Paulius 
II. Tai asmenybės, kurios pakeitė 
epochą, visuomenės veidą, sufor-
mavo tam tikras vertybes. Šiandien 
mums labai trūkta suvokimo ir 
tvirtumo kalbant apie vertybes, jos 
tarsi praradusios savo „pirmykštę 
prigimtį“.

- Didžiausias iššūkis.

Politikas įsitikinęs: 
vyras turi kvepėti vyru

Laikraštis „Anykšta“ 2016 – metus pradeda su nauja rubrika 
PRuSto kLAuSImynAS. 

Pirmasis į 35 klausimus atsakė LR Seimo narys ir Darbo parti-
jos Anykščių skyriaus pirmininkas Ričardas SARGŪnAS. 

- Negaliu išskirti konkretaus iš-
šūkio. Man tai greičiau procesas, 
o ne rezultatas. Man svarbu siekti 
užsibrėžtų tikslų, nesusireikšminti, 
matyti aplinką tokią, kokia ji yra, 
nežiūrėti į tą aplinką iš aukšto. Be 
abejo, tai nereiškia, kad toleruoju 
bet kokią, degraduojančią aplinką. 
Reikia ieškoti kompromisų, steng-
tis po truputį bloga keisti geru.. 
Nebijau pareikšti savo nuomonės, 
net jei ji yra kitokia nei daugumos: 
taip buvo ir man esant Anykščių 
rajono tarybos nariu, taip yra ir dir-
bant Seime. Ir pats vertinu žmones, 
kurie nebijo pareikšti savo nuomo-
nės, tik tai reikia daryti nieko ne-
įžeidinėjant. Kitokios nuomonės 
pareiškimas negali būti būdas kitą 
įžeisti. 

Per tiek darbo metų politikoje iš-
mokau priimti bet kokią nuomonę 
apie save, kritika manęs nežeidžia, 
o kaip tik ragina peržvelgti savo 
veiksmus. Jeigu tave vien tik giria, 
tada jau reikia susimąstyti, kad su 
tavimi kažkas negerai.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Šiomis dienomis esu pasken-
dęs socialinio modelio svarstyme. 
Seimo pavasario sesijoje turėtume 
apie tai kalbėti daugiau. Socialinis 
modelis – tai didžiulis dokumen-
tas, apie 300 įvairių sričių įstaty-
mų. Į tai įeina daug dalykų – darbo 
santykiai, žmonių socialinės ga-
rantijos... Dabartinis mūsų Darbo 
kodeksas yra pasenęs, jame daug 
stagnacijos, trūksta lankstumo, ir 
tai yra viena iš priežasčių, kodėl 

mūsų rinka nėra patraukli užsie-
nio investuotojas. Reikia iš naujo 
ieškoti būdų ir derinti valstybės, 
darbuotojų ir darbdavių interesus. 
Svarbu rasti tokį modelį, kad visos 
trys pusės būtų patenkintos. Viena 
iš ydų, kurią matau mūsų visuo-
menėje, tai žmonių nenoras dirbti, 
jiems geriau gauti pašalpą ir nieko 
neveikti, nei savo rankomis arba 
galva užsidirbti atlyginimą...

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė.

- Žavi žmonių paprastumas. 
Būsena, kai gali jaustis savas tarp 
savų, nepaisant užimamų pareigų 
ar socialinių sluoksnių skirtumų. 

- kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Kalbant apie melą politikoje, 
yra labai geras posakis „melas var-
dan tiesos“, tai iš tikrųjų politinia-
me gyvenime taip vyksta... O šiaip 
gyvenime geriau vengti bet kokio, 
net ir vadinamojo „balto“ melo. 
Skaudi tiesa pradžioje gali įskau-
dinti, gal sunku ją priimti, bet tai 
geriau nei vynioti žodžius į vatą. 

- ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Norėčiau ant galvos turėti 
daugiau plaukų. Ir senelis, ir tėtis 
turėjo gražias šukuosenas, o va aš 
- neturiu.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Konkretaus žmogaus tikrai ne-

įvardinsiu. Yra žmonių, kuriem dėl 
tam tikrų priežasčių galiu jausti an-
tipatiją, bet kad kažką niekinčiau, 
taip nėra. Mūsų visų charakteriai 
skirtingi, tad jeigu karštakošis 
žmogus nepagalvojęs leptelėjo 
kažką nemalonaus, jo negalima iš 
karto vertinti kaip blogo žmogaus. 
Aš žmonėms visada suteikiu antrą 
šansą, nesu kategoriškas. Vis dėlto 
manau, kad reikia būti krikščioniu 
ir atleisti. 

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Vyriškumas. Kaip sakoma, 
vyras turi kvepėti vyru. Jeigu jis 
vyras tik tada, kada jį žmona laiko 
už parankės, joks jis ne vyras. Tai 
turi būti ir šeimos galva, ir ramstis 
žmonai, ir idėjų generatorius, ir vi-
suomenėje aktyvus žmogus. 

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteris turėtų būti šeimyniška, 
be abejo, ir simpatiška... Ji turi būti 
tikra vyro antroji pusė. Jeigu reikė-
tų pasirinkti kokia moteris – ar tik 
namų židinių kurstytoja, ar karje-
ristė – man labiau patiktų, vis dėlto 
ieškočiau viduriuko. Vien uždaryti 
moterį narvelyje, palikti jai vienai 
rūpestį vaikais ir pietų gamyba, 
manau, nėra teisinga, tai turėtų ją 
žeminti kaip asmenybę. Tačiau ir 
kitas kraštutinumas man nedaro 
įspūdžio. Jeigu moteris visą dėme-
sį skiria tik savo karjerai, savo ego, 
kažin ar tokia moteris turės laiko 
šeimai, o jeigu ir turės, ar ta šeima 

bus laiminga.
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Rytoj turi būti geriau nei šian-

dien.
- ką gyvenime labiausiai my-

lite?
-  Savo šeimą ir artimuosius. 
- kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Labai sunku atsakyti. Šeimos 

pagausėjimas, baigtos studijos, 
darbe gauti įvertinimai. Kiekviena-
me gyvenimo etape yra tam tikros 
laimės, laimėjimai, pasiekimai.

- kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Norėčiau būti geru staliumi, 
manau, geras mūrininkas jau esu. 
Kadangi šiek tiek muzikuoju, kaž-
kada labai norėjau būti saksofonis-
tu.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Amžių. Norėčiau, kad tų metų 
būtų mažiau... (R. Sargūnui yra 61 
metai – red.past.). 

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Tai, kad esu Seimo narys, ma-
nau, irgi yra pasiekimas. Juk taip 
išreikštas žmonių pasitikėjimas 
man, esu įvertintas. O didžiausias 
pasiekimas gal dar bus ateityje...

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Norėčiau vėl būti tokiu pat 
žmogumi, turėti tuos pačius arti-
mus žmones šalia. Neturiu preten-
zijų nei būti karaliumi, nei prin-
cu...

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Mane visada traukė provincija 
(R. Sargūnas yra gimęs Ukmergės 
rajone – red.past.). Po studijų Vil-
niaus inžineriniame statybos ins-
titute  man siūlė likti dėstytojauti, 
tačiau perspektyva likti Vilniuje 
man neatrodė labai viliojanti, tad 
labai apsidžiaugiau, kai gavau pa-
skyrimą į Anykščius. Dabar jau 
Anykščiai mano namai, čia mano 
gyvenimas, ateitis. Esu aplankęs 
nemažai šalių, tačiau jausmas, kad 
gali grįžti į namus, yra džiuginan-
tis.

- Brangiausias turtas.
- Tai jokiu būdu nėra daiktas, jie 

yra uždirbami, nuperkami už pini-
gus, bet jokia vertybė. Turtas – tai 
šeima, gražūs ir pagarbūs santy-
kiai.

- kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Nemėgstu smulkių buities dar-
bų, pavyzdžiui, tvarkyti kambarius. 
Aš jau geriau kažką pastatysiu, su-
kursiu, nei siurbsiu kambarius ar 
valysiu dulkes.

- Jūsų svajonių profesija.
-  Tai būtų susiję su muzika arba 

statybomis, abi šios sritys man 
yra artimos. Daug patirties įgijau 

dirbdamas transporto srityje (1994 
-2004 m.R. Sargūnas buvo AB 
„Antransas“ (tarptautiniai krovi-
nių pervežimai) direktorius, vežėjų 
asociacijos „Linava“ Krovininės 
sekcijos tarybos narys. 1998–2002 
m. jis taip pat buvo „Linava“ prezi-
diumo narys – Aukštaitijos vežėjų 
atstovas – red.past.). Vieni pirmųjų 
Aukštaitijoje pradėjome važinėti į 
užsienį, buvo labai sunku, kiekvie-
ną dieną vis nauji iššūkiai, naujos 
šalys ir kartu naujos taisyklės, gy-
venimas nuolatinėje įtampoje, bet 
tokia veikla mane žavėjo. 

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Aš nerūkau.
- ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Pasitikėjimą, patikimumą. 

Svarbu žinoti, kad žmogus, kurį 
vadini draugu, tavęs neišduos, ne-
paves. Pats neturiu daug draugų, 
bet tų, tikrųjų, keletas yra. Manau, 
kad draugiškas santykis kartu yra 
ir komfortiškas santykis.

Manau, politikoje draugų negali 
būti, tik kolegos. Kitais sakant, po-
litikoje draugysčių nėra, politikoje 
yra interesai.

- mėgstamiausi rašytojai.
- Mane domina kriminalinė, is-

torinė, karinė literatūra. Puikios 
yra rusų rašytojos A. Marininos 
knygos. Dabar skaitau Gedimino 
Kulikausko knygą „Apelsinų kon-
trabanda“, apie smetoninėje Lie-
tuvoje vykusią kontrabandą. Pa-
sirodo, kontrabanda gautas vienas 
apelsinas tada kainuodavo net 7-8 
litus, o vaikinai, dovanodami pane-
lei apelsiną, išreikšdavo didžiausią 
simpatiją.

 - Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Erkiulis Puaro, taip pat rašyto-
jo A. Konan Doilio personažai.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Jeigu kalbėti apie labai tolimą 
istoriją, tai tikriausiai būtų Sparta-
kas.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Herojus – tai didžiulis įvertini-
mas. Labai įvairių asmenybių savo 
gyvenime esu sutikęs, iš kurių 
mokiausi, sėmiausi patirties, bet 
kažką pavadinti herojumi kažin ar 
galėčiau.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Ričardas ir Violeta (R. Sargū-
no žmonos vardas – Violeta – red.
past.).

- ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Daryti tai, kas neduoda apčiuo-
piamo rezultato.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kiekvienas turim tokių įvykių, 
dėl kurių apgailestaujame, nuolat 
pergalvojame. Esu savikritiškas, 
bet mėgstu ir pasiginčyti. Mano 
nuomonę galima pakeisti pateikus 
faktus, argumentus, emocinio pa-
grindo man neužtenka. 

- kaip norėtumėt numirti?
- Oi... Nenoriu numirti!
- Jūsų gyvenimo mato?
- Atlikti visus numatytus darbus. 

-ANYKŠTA

XIX a.pab. – XX a. pr. prancūzų rašytojas mar-
selis Prustas pasaulyje žinomas kaip didžiulės ap-
imties (7 dalių) romano „Prarasto laiko beieškant“ 
autorius. Audringą gyvenimą mėgęs, tačiau nuo pat 
vaikystės silpna sveikata besiskundęs „gražiosios 
epochos“ (taip Prancūzijoje įvardijama XIX a. – 
XX a. sandūra) atstovas garsėjo ne tik draugystė-
mis su šalies aristokratais, garsiomis ir turtingomis 

šeimomis, bet ir ypatingai išlavintu skoniu, aukštu 
intelektu.

tuo metu tarp aristokratijos atstovų buvo paplitę 
vadinamieji „išpažinties albumai“ – klausimų rin-
kiniai, atskleidžiantys tiek asmens pomėgius, tiek 
būdo savybes, mąstysenos ypatybes. Būdamas paau-
glys m.Prustas savo draugės Antuanetės paprašytas 
atsakė į keliasdešimt įvairių klausimų. originalūs 

rašytojo atsakymai buvo rasti 1924 m., praėjus dve-
jiems metams po rašytojo mirties. Iki tol saugoti 
privačiai, 2003 m. surengtame aukcione jie buvo 
parduoti už kiek daugiau nei 120 tūkst. eurų.

Verčiant klausimus į nacionalines kalbas 
(m.Prustas nors buvo prancūzas, atsakinėjo an-
gliškai – red.past.) atsirado keli jų variantai, tačiau 
esmė liko ta pati – jų pagalba pažinti asmenybę.

LR Seimo narys Ričardas Sargūnas, jeigu nebūtų įstatymų lei-
džiamosios valdžios atstovas, su malonumu į rankas imtų sta-
liaus įrankius arba saksofoną.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 



  

2016 m. sausio 9 d.SITUACIJA

Pirmaujame pasaulyje

VšĮ Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centras vadovas gydyto-
jas Audronis Gustas, gydantis kelis 
šimtus anykštėnų, priklausomų nuo 
alkoholio, sako, kad alkoholizmas 
išties yra rimta visuomenės proble-
ma. „Grubiai kalbant, Anykščių ra-
jone alkoholizmas kamuoja apie 4-5 
procentus nuo visos populiacijos. 
Maždaug tiek, kiek ir psichiniai su-
trikimai, paskaičiuokit, tai būtų dau-
giau kaip 1000 asmenų. Sąmoningai 
ateina gydytis gal koks 100“,- teigė 
A.Gustas. 

Pasaulyje alkoholio suvartojimas 
skiriasi. Vidutiniškai kiekvienas 15 
metų amžiaus ir vyresnis asmuo pa-
saulyje per metus išgeria apie 26,2 
stiklines gryno alkoholio, praneša-
ma Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) ataskaitoje. Lietuva metai po 
metų didino savo suvartojamo alko-
holio kiekį ir visada patekdavo į  dau-
giausiai alkoholio suvartojančių šalių 
dešimtuką. Sakykim 2011 m. taip 
atrodė „pirmas penketukas“: 1. Bal-
tarusija – 17,5 l, 2. Moldovos Respu-
blika – 16,8 l, 3. Lietuva – 15,4 l,  4. 
Rusija – 15,1 l, 5. Rumunija – 14,4 
O naujausias Tarptautinės ekonomi-
nio bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos ataskaitos rodo, kad jau 
2013-siais, palyginus su 2000 metais, 
Lietuva buvo pirma -  per metus vie-
nam žmogui tenka maždaug 14 l al-
koholio. Antroje vietoje – Austrija, po 
to rikiuojasi Estija, Čekija, kur vienas 
gyventojas suvartoja 11–12 l alkoho-
lio per metus. 

Tiesa, gydytojas A.Gustas nesutik-
tų, kad lietuviai yra patys didžiausi 
girtuokliai. „Esu apvažiavęs pusę 
pasaulio. Paimkim Pietų Europos ša-
lis. Iš kur pas mus promilės atsirado? 
Būtent iš ten. Prancūzijoje yra apie 
3 milijonus alkoholikų, bet jie savęs 
tokiais nelaiko. 2-3 buteliai vyno kas-
dien vyrui ten visiškai normalu. Na ir 
kas, kad geria atskiesdami vandeniu, 
bet juk alkoholis niekur nedingsta. 
Iš kur pas mus tokia statistika? Ji 
remiasi parduotų butelių skaičiumi, 
o juk Prancūzijoj beveik prie kie-

Girtaujanti tauta rizikuoja išnykti
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

metų sandūroje Lietuva pribloškė du žiaurūs nusikaltimai – kražiuose 4 moteris nužudė iš Anykščių 
krašto kilęs R.Bekintis, o kėdainių rajone tėvas į šulinį įmetė du savo vaikus. Šiose tragedijose ne paskutinį 
vaidmenį suvaidino ir alkoholis. Po šių tragedijų prakalbta, kad reikia vėl grąžinti priverstinį gydymą nuo 
alkoholizmo, branginti alkoholinius gėrimus, o vaistus, padedančius alkoholikams pasveikti, kompensuoti 
valstybės lėšomis. 

Su priklausomais asmenimis dirbantys anykštėnai sako, jog priklausomybė nuo alkoholio kamuoja 4-5 
procentus Anykščių gyventojų, bet gydytis ateina vos kas dešimtas. Šiai temai skirsime keletą straipsnių. 

kvieno namo rūselis su vynu“,- sako 
A.Gustas.

Pagalbos reikia 
150 tūkstančių
 

Lietuvoje alkoholio suvartojimas di-
dėja, o su tuo kartu didėja ir su alko-
holiu susijęs sergamumas. Valstybinio 
psichikos sveikatos centro duomeni-
mis, kasmet sergančiųjų padidėja iki 
10 procentų. Alkoholinės psichozės 
gerokai dažniau diagnozuojamos kai-
mo gyventojams (100 000 kaimo gy-
ventojų teko 63 nauji alkoholinės psi-
chozės atvejai, miesto – 33), o lėtinio 
alkoholizmo nauji atvejai mieste – 52 
(kaime – 42). Alkoholine psichoze 
sirgo 3,7 tūkst., lėtiniu alkoholizmu – 
59,9 tūkst. asmenų, arba 100 000 gy-
ventojų teko atitinkamai 111 ir 1779 
sergantieji. 

Alkoholis didina ir mirtingumą. 
Dažniausia mirčių priežastis yra al-
koholinė kepenų liga (50 proc.), ap-
sinuodijimas alkoholiu (28 proc.), al-
koholinė kardiomiopatija (17 proc.). 

Beje, po įvykusių tragedijų Nar-
kotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentas paskelbė kiek kitokius 
skaičius. Departamentas tvirtina nu-
statęs, kad pagalbos Lietuvoje reikėtų 
150 tūkst. žmonių, o ne 50 tūkst., kaip 
manyta iki šiol.  „Nežinau, kaip ten 
yra su skaičiais tų, kuriems reikia pa-
galbos, bet Anykščių rajone alkoho-
lizmu sergančių mažėja. Kas miršta, 
kas išvažiuoja. Be to, nereiktų many-
ti, kad kiekvienas, apie kurį kaimynas 
sako, kad jis išgeria, yra alkoholikas. 
Tai susirgimas, kurį turi diagnozuoti 
gydytojas. Tiek mano praktika, tiek 
pasauliniai tyrimai sako, kad žmogus 
alkoholizmu suserga ne per savaitę 
ir ne per metus. Reikia maždaug 10 
metų atkaklaus vartojimo“,- teigė 
A.Gustas. 

Įstatymo pataisos jau 
parengtos

Sveikatos apsaugos ministrė Ri-
mantė Šalaševičiūtė sako, kad pri-
verstinio gydymo galimybės bus ple-
čiamos šią priklausomybę prilyginant 

priklausomybei nuo narkotikų. Jau 
yra parengtas Narkologinės priežiū-
ros įstatymo projekto atskiras straips-
nis, kad būtent priverstinis gydymas 
nuo alkoholio būtų taip, kaip yra tai-
koma vartojantiems narkotikus. Apie 
priverstinį gydymą nuo alkoholizmo 
ministrė prakalbo po šį rudenį įvyku-
sios tragedijos Kražių miestelyje, kai 
nužudytos keturios moterys, kurios 
tapo girtaujančio vyro aukomis.Nar-
kologinės priežiū-
ros įstatymas šiuo 
metu numato, kad 
„narkologiniai 
ligoniai priversti-
nai hospitalizuo-
jami Lietuvos Respublikos psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymo nustaty-
ta tvarka ir sąlygomis“, o „paprastas 
girtumas negali būti priverstinės hos-
pitalizacijos pagrindas“. 

nė vienas priverstinai 
gydytas nepasitaisė

„Ne taip viskas paprasta su privers-
tiniu gydymu, kaip gali pasirodyti. Ir 
dabar turime teisę vežti gydyti, jeigu 
prasideda psichozės. Gydytojas turi 
nustatyti, kad tai susirgimas. Saky-
kim, po tragedijos Kėdainiuose kal-
bama, kad vyras, kuris sumetė vaikus 
į šulinį, buvo blaivus. Tačiau iš kur 
žino, kad jam – ne alkoholinė psicho-
zę po ilgo vartojimo? Jeigu psichozė, 
nors jis ir blaivus, jam tie vaikai kuo 

tik nori galėjo pasirodyti. Taigi, pri-
verstinai gydant turėtų būti diagno-
zuojamas susirgimas. Dirbu jau daug 
metų, tai ir teisėjai gali patvirtinti, kad 
kiek šimtų buvo išvežta priverstinai 
gydytis tarybiniais laikais, rezultatų 
jokių – grįžta ir vėl tas pats, nė vienas 
nepasitaisė“,- teigė A.Gustas. 

Pasak gydytojo, geriausių rezul-
tatų duoda tik gydymasis savo noru. 
„Žmogus turi subręsti, suprasti, kad 
nebeturi kitos išeities ir tada kreip-
tis. Tokiu atveju rezultatai būna labai 
geri. Tiesa, jeigu gydytis žmogus 
ateina ne pats, o verčiamas aplinky-
bių, sakykim, žmona atveda, tada 
jis būna mažai efektyvus. Tam, kas 
išras vaistus nuo alkoholizmo, iš kar-
to reikia skirti Nobelio premija, nes 
tokių vaistų nėra.Yra vaistai, kurie 
palengvina abstinenciją, mes juos 
skiriam“,- teigė A.Gustas. O kaip dėl 
vadinamųjų „torpedų“, kai žmogus 
įsisiuva kapsulę? „Tai psichoterapinis 
metodas, tinkamas tiems, kurie pik-
tnaudžiauja alkoholiu, bet dar klauso 
savo proto balso. Tada tai veikia efek-
tyviai, tačiau jeigu žmogus ateina ne 
savo valia, tada jokio efekto“,- sakė 
gydytojas. Tą patį jis kalbėjo ir apie 
vadinamąjį „kodavimą“, kai žmogui 
įteigiama, jog alkoholis yra blogis. 
„Iš esmės alkoholizmas – lengviau-
siai išgydoma liga. Reikia tik pano-
rėti. Medicinos duomenys rodo, kad 
net pradėjus sirgti kepenų ciroze, jei-
gu nutraukiamas vartojimas, kepenys 
atsistato, taip pat atsistato ir smege-
nys“,- kad pats geriausias vaistas yra 
valia, teigė A.Gustas.  

Vykdo projektą „Blaivybė“

Anykščių socialinių paslaugų cen-
tro direktorė Jolanta Pleškienė sako, 
kad gydymas tik tada duoda rezulta-
tų, kai pats žmogus nori, tada ir pasi-

keitimai įvyksta. 
“Mes dirbam su 
socialinės rizi-
kos šeimomis, 
todėl turim ga-
limybę siūlyti 

ir „torpeduotis“, ir koduotis. Dalis 
žmonių sutinka. Žinoma, būna, kad 
„lūžta“ kodas, tada reikia vėl pradėti 
iš naujo”, - teigė J.Pleškienė. Kelintus 
metus Anykščių socialinės gerovės 
centras savivaldybės lėšomis vykdo 
projektą „Blaivybė“. 2015 metais šio 
projekto metu 13 asmenų iš sociali-
nės rizikos ir socialinių paslaugų ga-
vėjų šeimų pasinaudojo „kodavimo“ 
paslauga, iš jų 6 mėnesių kodavimu 
- 11 žmonių, 12 mėnesių - 2 žmonės. 
„Mes judame mažais žingsneliais. 
Supraskit, kad jeigu 1-2 žmonės iš 
10-ies bent pusmetį būna blaivūs, tai 
jau gerai. Vaikui matyti, kad tėtis ar 
mama pusę metų yra blaivus, yra pa-
siekimas. Šiai dienai iš 13 “koduotų” 
žmonių atkrito tik 2 asmenys“,- teigė 
J.Pleškienė.  

Paklausta, ar nereikia žmo-
nėms laukti eilėse, kol užsikoduos, 
J.Pleškienė sakė, kad anšlago nėra, 
eilių irgi. „Prikalbiname po vieną 
žmogų. Reikia dirbti, įrodyti, kad 
žmogus norėtų pasikeisti. Sakykim, 
iš pernykščių metų patirties galiu pa-
minėti šeimą, kur ir vyras, ir moteris 
nustojo vartoti alkoholį, išvyko dirbti 
į užsienį, ten lanko anoniminių alko-
holikų susirinkimus, augina vaiką. 
Dar viena šeima iš Debeikių seniūni-
jos jau keletą metų nevartoja alkoho-
lio“,- pasakojo J.Pleškienė. 

 Direktorės teigimu, nors būna vi-
sokių atvejų, tačiau yra ir gražių daly-
kų. „Baisiausias dalykas yra atkrytis, 
ypač sunkus laikotarpis yra šventės, 
kai visi linksminasi, tiems žmonėms 
reikia atsilaikyti. Iš kitos pusės, nėra 
rajone reabilitacijos įstaigos, reikia 
žmogų siųsti kitur, o visose įstaigo-
se eilės. Būna, kad kol ateina eilė, 
prapuola motyvacija keistis, žmogus 
nebenori važiuoti. Labai svarbus yra 
nevalstybinių organizacijų indėlis, 
sakykim, Troškūnuose veikiantis 
„Prieglobstis“. Vieną problemišką 
vyrą pasiuntėme ten, po pusmečio 
gražu į jį pažiūrėti – veidas šviesus, 
akys šviesios, šypsosi“,- džiaugėsi 
J.Pleškienė.      

Fondo pinigais 
kompensuos vaistus

Be to, nuo  sausio pradeda veikti 
Valstybinis visuomenės sveikatos sti-
prinimo fondas, kurį sudarys 0,5 proc. 
nuo akcizų, surinktų už prekybą alko-
holiu. Skaičiuojama, kad 2016 metais 
fondas sudarys beveik 1,3 mln. eurų. 
Šio fondo lėšų neplanuojama skirti 
gydymui ar vaistams kompensuoti.

Valstybė žada eiti dar toliau - bus 
siekiama visiškai uždrausti alkoholio 
reklamą, mažinti alkoholio prekybos 
vietų– svaigalai nuo sausio pirmosios 
jau dingsta iš degalinių.

 „Šios paslaugos turi būti apmoka-
mos iš Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF), kaip ir kompen-
suojamieji vaistai. Šis klausimas nėra 
pradėtas spręsti, tačiau yra vaistų, 
kurie labai brangūs – mėnesio dozė 
kainuoja 300 eurų. Yra vaistų, kurių 
mėnesio dozė kainuoja ir 10 eurų, bet 
tam tikrai nuo alkoholio priklausomų 
asmenų kategorijai ir taip neprieina-
ma“, – sakė žiniasklaidai ministrė  
R.Šalaševičiūtė.

„Kodavimo“ paslaugai Anykš-
čių socialinės gerovės centras iš 
savivaldybės pernai gavo 232 eu-
rus. „Šių pinigėlių užtenka, bet jei 
valstybė kompensuos vaistus, tai 
tik valio. Sakykim, žinau Alytaus 
pavyzdį, kur nemažai investuoja-
ma į alkoholizmo gydymą, jie veža 
gyventojus gydytis į Vilnių, rezul-
tatai geri“,- apie tai, kad valstybės 
pinigai nepakenks šiai sričiai kal-
bėjo J.Pleškienė.

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė teigia, kad už savivaldybės 
skirtus 325 eurus 13 žmonių pasinaudojo “ko-
davimo” paslauga. Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos cen-
tras vadovas gydytojas Audronis Gustas sako, 
kad lietuvis gali ir negerti – tą įrodo emigran-
tai, kurie blaiviai gyvena Norvegijoje. 

Mielas tėti,

Tai kas, kad Jums baltų žiedų pribarstė plaukus metai,
Kad buvo ir sunkių dienų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant Jūsų sidabrinių smilkinių.

Povilą KAIRĮ, gyvenantį Andrioniškyje, 
85-ojo gimtadienio proga sveikina

 dukros, sūnus, žentai, marti, anūkai ir proanūkiai

...iš esmės alkoholizmas – 
lengviausiai išgydoma liga. 
Reikia tik panorėti...
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai. 
9.15 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
9.45 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Tilis 
Ulenšpygelis. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 4. N-7.  
15.30 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.10 Auksinis protas. Intelektinis 
TV žaidimas.  
17.00 Tėvų susirinkimas.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Bridžitos Džouns 
dienoraštis. N-7.  
22.50 Pasaulio dokumentika.  
0.40 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 4. N-7.  
2.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.05 Savaitė.  

4.00 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
07.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
08.10 “Harvis Biksas”.  
08.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
09.00 Sveikatos ABC televitrina.  
09.30 Mauglis. Paskutinė Akelos 
medžioklė. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Kaip aš 
gelbėjau Prezidentą. 
11.35 Ketverios Kalėdos. N-7.  
13.15 Pričiupom!. N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 Lietuvos balsas.  
23.00 Tamsos riteris. N-7.  
02.00 Karantinas. S

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai. 
11.00 Lesė.  
12.55 Veiverlio pilies burtininkai.  
14.50 Mamos pasimatymas su 
vampyru. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  

22.30 Geras melas. N-14.  
0.40 Brolių olimpiada. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Norvegijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “FAILAI X. Antgamtiniai 
reiškiniai”.  
12.00 “BBC dokumentika 
Įsimylėję gyvūnai”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 Šanchajaus kaubojus. N-7.  
21.00 “Dingęs”. N14.  
23.00 “Dakaras 2016”.  
23.30 Misija. Marsas. N-7.  
1.30 “Penktoji pavara”.

 
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 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Nemarus kinas. Kitais 
metais.. Jei viskas bus gerai. 
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 

Kedrų įlanka III”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir jūra. N-7.  
22.45 Beatodairiški veiksmai. 
N14. 
0.30 “Aš tikiu vaiduokliais.

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai. Seserys Eglė 
ir Ieva Babilaitės.  
6.46 Laiko portretai. Vardas - 
Sandra.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didingas gamtos gro-
žis. nacionaliniai parkai. 
10.40 Premjera. Keliaukime kartu. 
Černigovas. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Pandėlys.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 Gioachino Rossini. Opera 
“Sevilijos kirpėjas”.  
16.40 Lietuvos kronika. 1993-24.  
16.55 Haudis Gaudis. 
17.20 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Kompozitoriaus Juozo 
Karoso atminimo vakaras, skirtas 
125-osioms gimimo metinėms. 
19.30 Menų čempionatas “ART-
O-THLONAS”.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“The Roop”. 

24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Visagino Country 2015.  
1.45 LRT Kultūros akademija. 
2.30 Amžinoji šviesa. 1987 m.  
3.55 Geraldas Sibleyras. Vėjas 
tuopose. 

 
5.30 Beatos virtuvė.  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.50 Diagnozė. valdžia (k).  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Statyk!.  
12.30 Ne vienas kelyje.  
13.00 Apie žūklę (k).  
13.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (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 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Autopilotas.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Plėšikai. N-7.  
0.05 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Diagnozė. valdžia (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.55 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis.N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Prienų-Birštono “Vytautas”.  
19.00 Gilus sukrėtimas.  N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Krikštatėvis III. N-14.  
1.40 Apgaulės meistrai. N-7. 
 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.25 Afrikinis kiaulių maras.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Pasaulis nuostabus 2.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Gamink sveikiau!”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 “Laukinis pasaulis”.  
13.00 “Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Afrikinis kiaulių maras.  
17.35 “24/7”.  
18.30 Patriotai.  
19.35 “Jaunikliai”. N-7. 
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
23.40 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.40 “24/7”.  
2.25 “Žemė iš paukščio skrydžio”.  
3.15 “Vandens žiurkės”. N-7. 
4.45 “24/7”.  
5.30 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 
N-7. 
6.20 Genijai iš prigimties

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.25 Bėdų turgus.  
12.10 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
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. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Durys atsidaro.  
23.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Agresijos kronika. 
N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt. HD (kart.). 
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 Karinės paslaptys.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė. 
N-7.  
10.50 Žmogus-voras 3. N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Apgaulė. N14.  
23.45 “Persekiotojas”. N14.  
0.40 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.35 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Legenda apie Korą. N-7.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 King Kongas. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Tėtis namuose. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Taikinių žymėtojas”. 
N-7.  
23.15 “Dakaras 2016. Savaitės 
apžvalga”.  
23.45 “Dakaras 2016”.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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 “Sostinės keksiukai”.  
13.50 “Mylėk savo sodą”.  

14.50 Brokenvudo paslaptys. 
Mirti ar nemirti. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Leiskite mažutėliams ateiti pas 
mane”. N-7.  
21.00 “Turi mylėti šunis”. N-7.  
22.55 “Velvet”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7. 
 

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Tilis Ulenšpygelis.  
7.05 Šventadienio mintys. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Pasaulio dokumentika. 
Didingas gamtos grožis. nacio-
naliniai parkai. 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.50 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Henrikas V. 
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 Rusų gatvė.  
18.15 Atlantida. 
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Kompanionas. 
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Muzika gyvai. Koncertuoja 
Nikita Boriso-Glebsky. 
5.45 Lietuvos kronika. 1993-

24.  

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k). 
8.00 “Alfa” savaitė (k).   
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.45 “Alfa” savaitė (k). 
13.15 Plėšikai (k) (Raiders). 
N-7. 
14.55 Yra, kaip yra. N-7.  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Prisikėlęs iš pragaro 7. 
Prisikėlimas. S.  
0.45 Padėkos diena su artimai-
siais. N-7.  
2.20 Lyga. N-7.   

 
7.20 Kaimo akademija. 
7.50 Pasaulis nuostabus 2.  
8.210 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “Paslapčių sala”. N-7. 
13.35 Mūsų miškai.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
5.40 “Laukinis pasaulis”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.20 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
12.15 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Agresijos kronika.  
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. HD. 
16.20 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Premjera. Sausio 
13-oji. Iš ciklo “Lietuvos valstybės 
atkūrimo kronika”.  
17.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės dainos. 
17.30 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Tie, kurie išdrįsta. N-7.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.  
19.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės liepsna.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Premjera. Diena po 
rytojaus.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.20 Bėdų turgus.  
1.10 Komisaras Reksas.  N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės liepsna.  
4.05 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Diena po rytojaus.  

5.10 Istorijos detektyvai.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė. 
N-7. 
10.50 Ketverios Kalėdos. N-7.  
12.25 Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą. 
14.00 “Kempiniukas Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Oušeno dvyliktukas. N-7.  
0.20 “Persekiotojas”. N14.  
1.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Legenda apie Korą. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Porininkai. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  

23.30 Legendos. N-14.  
0.30 CSI kriminalistai. N-14.  
1.20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. 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 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Rikis Bobis. Greičiausio 
kvailio legenda. N-7.  
23.30 “Dakaras 2016”.  
0.00 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Sunkių nusikaltimų skyrius”. 
N-7.  
1.50 “Sunkių nusikaltimų skyrius”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia ragana”. 
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”.  
13.15 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  

13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Midsomerio žmogžudystės 
XVII. Vintažinė žmogžudystė”. 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė. N14.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 m. 
6.30 Kūrybos metas. Žmogus iš 
smėlio.  
7.05 Peliukas Lukas (kart.). 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba  
12.00 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Nerimo mintys.  
13.10 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Giedrius Kuprevičius.  
14.20 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Liaudis tampa tauta.  
15.15 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Lietuva. Statusas - 
nepriklausoma.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.05 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Laisvei. Koncertas Sausio 
13-osios dešimtmečiui.  
18.45 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Visa teisybė apie 
mano tėvą 
19.50 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Barikadų vaikai.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 

20.30 Labanaktukas.  
21.00 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Koncertas “In memoriam”.  
22.15 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Bridžitos Džouns dienoraš-
tis. N-7.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.  
1.40 Laba diena, Lietuva.  
3.40 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.25 Kompozitoriaus Juozo 
Karoso atminimo vakaras, skirtas 
125-osioms gimimo metinėms.  
5.50 Lietuvos kronika. 1991-01. 

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Tavo augintinis. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  

11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Melas ir iliuzijos. N-14.  
23.50 Šeimos galva. N-7.  
2.20 Gelbėtojų būrys. N-7.  
3.20 Lyga. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “Paslapčių sala”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių sala”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties “. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Pamoka laisvei.  
10.00 Iškilmingas Laisvės gynėjų 
dienos minėjimas, skirtas Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui.  
11.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės dainos.  
12.00 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Valstybės vėliavos pakėli-
mo ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje.  
12.25 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Diena po rytojaus.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Premjera. Sausio 13-oji. Iš 
ciklo “Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika”.  
17.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės dainos. 
17.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Premjera. Skirmantas 
Valiulis.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Laisvės liepsna.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
06.30 “Dora ir draugai“.

6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė. 
N-7. 
10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom! (k). N-7. Humoro 
laida. 
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
14.00 “Kempiniukas Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Išdavikas. N14.  
0.10 “Persekiotojas”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas” N-7.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Legenda apie Korą. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Porininkai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Mes dainuosim. N-7.  
0.20 Elementaru. N-7.  

1.15 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. 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 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų skyrius”. 
N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 “Atsargiai! Durys užsidaro”. 
N14.  
23.25 “Dakaras 2016”.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Sunkių nusikaltimų skyrius”. 
N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia ragana”. 
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 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

14.50 “Foilo karas. Vokietė”. N-7.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas”. N14.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.05 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 m. 
6.30 Kūrybos metas. Ir žuvys 
moka šokti.  
7.00 Prisiminkime.  
7.15 Peliukas Lukas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
8.45 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Barikadų vaikai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Algirdas Martinaitis. 
Oratorija “Mūsų laisvė. Septynios 
invokacijos”. 
12.45 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Nerimo poezija.  
13.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Pamoka laisvei.  
14.15 Pasaulio biatlono taurė.  
16.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
16.45 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
17.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkikatedros 
bazilikos.  
18.30 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Barikadų vaikai 

18.45 Lietuvos laisvės gynimo 25-
mečiui. Lietuvos kronika. 1991-01.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Berlyno “Alba”.  
21.00 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Nerimo mintys.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Iš laiko ir spalvų 
išausta.  
22.40 Elito kinas. Groja Liuvinas 
Deivisas. N-14.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Groja Rūta ir Zbignevas 
Ibelhauptai.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo.. Iki..  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Adrenalinas. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  

11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Snaiperis. N-14.  
0.30 Mirties klika. N-14.  
2.05 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.55 Lyga. N-7.   

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “Paslapčių sala”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.55 “Leningradas. Pokario ga-
tvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Tie, kurie išdrįsta. 
N-7.  
11.05 Klausimėlis.lt.  
11.20 Gyvenimas.  
12.15 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.40 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. 1944. Karinė 
drama. N-14.  
23.15 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Skirmantas Valiulis. 
Laiko labirintuose. 
0.15 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai.  
5.10 Stilius.  

06.30 “Dora ir draugai“.
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 “Diagnozė - žmogžudystė. 
N-7. 
10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.00 Pričiupom! (k). N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Durys priešais. N14.  
23.45 “Persekiotojas”. N14.  
0.40 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.35 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Legenda apie Korą. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Banditai. N-7.  
1.00 Kaulai. N-14.  
1.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. 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 “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 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Laukinės aistros”. N14.  
23.30 “Dakaras 2016”.  
0.00 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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”.  

13.15 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Valdančioji klasė”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Foilo karas. Baltoji 
plunksna”. N-7. 
23.05 “Begėdis”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7. 

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 
m. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 IQ presingas.  
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi. Iš laiko ir spalvų 
išausta.  
12.45 Kelias į namus.  
13.15 Globalios Lietuvos apdo-
vanojimai 2015.  
14.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 15 km individualios 
lenktynės.  
16.30 Atspindžiai.  
17.00 Gustavo enciklopedija.  
17.25 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
19.15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
“Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika”.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Žuvies diena. 1989 m. 
23.55 Niekada nežinai.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Koncertuoja grupė “Saulės 
kliošas”.  
5.35 IQ presingas.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Bus visko.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Vienam gale kablys.
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  

16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pelkė. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Žmogus - šešėlis. N-14.  
23.55 Audrų karas. N-14.  
1.55 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.25 Lyga. N-7.  
2.50 Mažylė Houp. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “Paslapčių sala”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.55 “Bręstantis blogis”. N-14.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Skirmantas Valiulis.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.20 Specialus tyrimas.  
12.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.40 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Šventinis koncertas 
“Meilės dainos”.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Holivudo mamytės pa-
slaptis. N-14.  
0.15 Klausimėlis.lt.  
0.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui.  
5.05 Gyvenimas.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė. 
N-7. 
10.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.40 Lietuvos superšefas (k).  
13.00 Pričiupom! (k). N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
21.00 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis. N-7.  
23.30 Mirties angelas. N14.  
1.00 Išdavikas. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Tarzanas.  
21.10 Nevykėliai po priedanga. 
N-14.  
23.20 Tedis. N-14.  
1.25 Biutiful. 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 “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 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Kruvinas sąrašas”. N14.  
23.05 “Dakaras 2016”.  
23.35 “Tramdytojai”. N14.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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”.  
13.15 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Prarastas vaikas”. 
N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Brokenvudo paslaptys. 
Dienos laimikis”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Volanderis. 
Baltoji liūtė”. N14.  
22.45 SNOBO KINAS 
“Neįtariamasis”. N14.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
13.50 Dainų dainelė 2014.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 4x7,5 km estafetė.  
17.05 Prisiminkime. Dainos 
jūros tema. 
17.20 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
“Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika”.  
20.10 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 1944. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Septynios Kauno dienos.  
4.45 Atspindžiai.  
5.25 Kelias į namus.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Diagnozė. valdžia (k).  
12.20 Pasivaikščiojimai.  
12.50 Nuo.. Iki.. (k).  
13.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Plėšikai. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis. 
21.00 Panikos kambarys.  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pelkė. N-7.  

19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 30 naktų paranormalių 
reiškinių su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono tatuiruote. 
S.  
0.35 Eurolygos rungtynės. 
Madrido “Real” - Kauno 
“Žalgiris”.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “Paslapčių sala”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”..  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Zodiakas”. S. 
1.05 “Rolerbolas”. N-14. 
2.45 “Zodiakas”. S. 
4.20 “Rolerbolas”. N-14. 
5.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.40 “Laukinių kačių nuotykiai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis 2016 01 16

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera.  
13.55 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
15.40 Klausimėlis.lt.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2016. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Premjera. Kietas faras. 
N-7.  
1.00 Pasaulio dokumentika.  
2.45 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
07.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
08.10 “Harvis Biksas”.  
08.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  

09.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Mauglis. Mūšis. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Stebuklingas kardas. 
11.30 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą. N-7.  
13.10 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Meškiukas 
Jogis.  
21.05 PREMJERA Nepaprastas 
Žmogus-Voras. N-7.  
23.40 Skaistuolė amerikietė. N14.  
1.15 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą. N-7.  

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Išlaisvinti Vilį.  
12.45 Nevykėlio dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės.  
14.45 Urmu pigiau. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Juros periodo parkas. N-7.  
22.00 Non-Stop. N-14.  
0.05 Nindzė. N-14.  
1.45 Žiedo istorija. N-14.  

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos finalas Turkijoje.  
12.00 “Viena už visus”. N-7. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
15.00 “Mistinės istorijos”.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 LNK Naujųjų Metų 
Žiburėlis.  
22.00 MANO HEROJUS 
“Liūtaširdis”. N14.  
0.00 “Dakaras 2016”.  
0.30 AŠTRUS KINAS “Tamsos 
dienos. 30 dienų nakties”. N14.  

 
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 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  

17.00 “Aš tikiu NSO”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Iš Lili 
Šionauer kolekcijos. Meilė iš antro 
žvilgsnio”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir Kylio dangus”. N-7.  
22.50 “Meilės išbandymai”. N-7.  
0.55 “Begėdis”. N14. 

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai. Gyvenimas - 
repeticija - vaidinimas.  
6.50 Laiko portretai. Medžiai - 
mano broliai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Keliaukime kartu. 
Černigovas. 
11.15 Septynios Kauno dienos.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Mokslo ekspresas.  
12.45 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 4x6 km estafetė.  
14.15 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Dvyliktoji naktis 
(subtitruota). 
17.15 Haudis Gaudis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą. 
19.30 Legendos.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  

21.45 Režisieriaus Vytauto Čibiro 
80-osioms gimimo metinėms.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Režisieriaus Vytauto Čibiro 
80-osioms gimimo metinėms. 
Moljeras. Skapeno klastos.  
2.45 Mokslo ekspresas.  

 
6.00 Info diena (k). 
10.00 Info diena (k). 
14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k). 
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Ukraina - ne viešnamis. N-7.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.45 Valanda su Rūta (k).

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.35 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
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. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Prienų-Birštono 
“Vytautas” - Utenos “Juventus”.  
19.00 Jokio supratimo. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Rembo. Pirmasis kraujas 
3. N-14.  
0.35 Jackass 3D. S.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Arčiau namų.  
11.00 “Vera”. N-7. 
13.00 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”. N-7. 
18.45 “Mainai gamtoje”. N-7. 
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Apokalipsės 
karys”. N-14. 
23.20 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.25 “Vera. Karo veteranas”. N-7. 
2.55 “Apokalipsės karys”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
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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

nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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etiketasDėkui išėjusiems metams... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gyvenimas - kaip zebras su baltomis ir juodomis linijomis, ku-
rios neišvengiamai keičiasi. Laimė netrunka amžiais, o nesėkmių 
ruožas kažkada neišvengiamai baigiasi. Pašnekovų klausėme, ko-
kie buvo praėję metai jų akimis, pradedant asmeniniu gyvenimu, 
baigiant pasaulio įvykiais. 

Dirba vardan Lietuvos 
Ričardas SAR-

GŪnAS, LR Seimo 
narys, Darbo parti-
jos atstovas: „Bėdų 
praėjusiais metais 
neturėjau, vadinasi, 
metai asmeniškai 
buvo geri. O Seime 
dirbam dėl tos Lie-
tuvos, tik ne viskas 
pasiseka. Vyksta 
naujojo socialinio 
modelio aptarimas, 
kuris svarbus ne tik 
lietuviams, bet ir 
užsienio investuo-
tojams – dabartinis 
Darbo kodeksas yra 
labai nelankstus, su 
daugybe apribojimų. 
Sudėtinga geopoliti-
nė padėtis... Dabar 
Lietuvai nustatyta 
1050 pabėgėlių kvo-
ta, o į pabėgėlius 
po Paryžiaus įvykių imta žiūrėti per padidinamąjį stiklą. Belgijoje 
gyvena jau trečios kartos musulmonai, bet ir trečioje kartoje kerš-
to genas prabunda. Kas gali paneigti galimybę, kad tie jauni vyrai, 
kurie bėga į Europą, realiai yra pabėgėliai. Pajūryje sėdi su nau-
jausios kartos telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, tik pasai jų 
nuskendo... Europoje jau milijonas jų. M.Kadafis yra rašęs, jog jei-
gu Šiaurės Afrikoje kils chaosas – Europą užplūs didžiulis srautas 
pabėgėlių...  Kalbant apie Anykščius – su rajono valdžia normaliai 
sutariu. Pavyko gauti 800 tūkst. litų (232 tūkst. eurų) iš valstybės 
biudžeto J.Biliūno gimnazijos stadiono rekonstrukcijai, pavyko pa-
dėt A.Baranausko pagrindinei mokyklai gauti autobusiuką, pavyko 
baseinui padėti dėl švieslentės. Kitais metais iš „Zebro“ programos 
bus gauta lėšų Anykščių rajono kelių asfaltavimui, didės kultūros 
darbuotojų, muziejininkų, mokytojų, biudžetininkų atlyginimai. 
Kiekvienais metais gauname 700-800 tūkst. litų  (203-232 tūkst. 
eurų) Kultūros centro pastato rekonstrukcijai.“  

turi tai, ką pats susikūrė
Audrius BItI-

nAS, profesorius, 
Anykščių rajono 
tarybos narys, libe-
ralas: „Asmeniškai 
man metai buvo lyg 
ir geri - turi tai, ką 
pats susikuri, o aš 
stengiausi gyventi 
tvarkingai. Anykš-
čiams metai, man 
regis, buvo neblogi, 
buvo toks turistinis 
postūmis, iš kurio 
miestas gavo daug 
naudos. Tiek verslas, 
tiek valdžia šitą po-
stūmį turi išnaudoti 
ir pakelti Anykščių į 
realų, o ne popierinį 
kurortinį lygmenį. Ir 
Lietuvai metai buvo 
neblogi, ekonomi-
ka verslo vystymo 
prasme gerai verti-
nama. Demonstruo-
jama politinė valia peržiūrint darbo santykius – kiek tas socialinis 
modelis yra geras, kiek blogas, tai kitas dalykas, tačiau diskusijos 
atsiradimas jau yra gerai. Na, o pasaulyje situacija sudėtinga, buvo 
globalių konfliktų metai, grįžtama prie trijų polių – Amerikos, Ru-
sijos ir Azijos sistemos. Vis dėlto galėčiau padėkoti metams, kad jie 
buvo geri.“

ne Lietuva kalta, o mes patys
ona JAkImAVI-

ČIEnĖ, Anykščių 
Jono Biliūno gim-
nazijos lietuvių ir 
lotynų kalbų moky-
toja metodininkė: 
„Asmeniškai man 
metai buvo puikūs. 
O Anykščiuose daug 
pilama purvo. Pada-
rė stelas ir nenuda-
žė... Bet reikia prie 
jų nuvažiuoti anksti 
ryte, kai šviečia, tada 
atrodo viskas gerai. 
Gražu. Atsisėsti ne-
gali? Na, paminklai 
ne tam daromi, kad 
ant jų sėdėtume. Apie 
Anykščius kaip  Eu-
ropos kultūros sosti-
nę? Nereikia kaišioti 
tų „sloinikų“, reikia 
susivokti, kurs esi ir kas esi. Nereikia mums konkuruoti su Klaipėda, Vilniu-
mi ir Kaunu. Mes savaip galime būti įdomūs. Ant upės šlaito užrašas – „Čia 
gera sugrįžti“, būtų gerai, kad čia būtų gera ir atvažiuoti. Juk nėra pas mus 
prastai... Norėtųsi, kad Lietuva būtų geresnė mūsų vaikams, kurie iš jos išva-
žiavo. Bet ne Lietuva kalta, kad ji tokia. Kalti mes patys esame. Nebuvau ir 
aš per daug aktyvi siekdama, kad Lietuva pasikeistų.“   

(Nukelta į 12 p.)

Dažniausios 
etiketo klaidos

Skėtis. Džiovinant skėtį jis nieka-
da neišskleidžiamas – nei ofise, nei 
svečiuose. Jį reikia įstatyti į specia-
liai tam pastatytą indą ar pakabinti. 

Rankinė. Rankinė nededama ant 
kelių ar ant kėdės. Mažytę delninukę 
galima pasidėti ant stalo, o didesnę 
pakabinti ant kėdės atkaltės ar pa-
statyti ant žemės, jei nėra specialios 
kėdutės (tokios būna restoranuose). 
Vyriškas portfelis statomas ant grin-
dų.

maišeliai. Plastikinius maišelius 
leidžiama neštis tik grįžtant iš preky-
bos centro. Kaip ir firminius popie-
rinius įvairių parduotuvių maišelius. 
Nešiotis juos vėliau – apgailėtina. 

namų apranga. Kelnės ir džem-
peris – patogūs, tačiau padoriai atro-
dantys. Chalatas, pižama, naktiniai 
marškinėliai reikalingi ryte nueiti 
iki vonios, o vakare – nuo vonios iki 
miegamojo. 

Belskitės. Nuo to momento, kai 
vaikas išsikrausto į atskirą kamba-
rį, išmokite belstis užeidami pas jį. 
Tada ir jis elgsis taip pat, norėdamas 
užeiti į miegamąjį.

Patalpoje. Moteris patalpoje gali 
nenusiimti skrybėlės ir pirštinaičių, 
tačiau tai negalioja kepurei ir kumš-
tinėms pirštinėms. 

kas moka restorane? Jei jūs iš-
tarėte frazę: „Aš jus kviečiu“, vadi-
nasi, mokate jūs. Jei moteris kviečia 
dalykinį partnerį, moka ji. Kai for-
muluotė kitokia: „O ką, jie nueitume 
į restoraną“, - šiuo atveju kiekvienas 
moka už save, ir tik jei vyras pats pa-
sisiūlo sumokėti, ji gali sutikti. 

Lifte. Vyras visada pirmas įeina 
į liftą, bet išeina pirmas tas, kas ar-
čiausiai durų. 

Automobilyje. Automobilyje 
prestižiškiausia laikoma vieta už 
vairuotojo, ten turėtų sėstis moteris, 
vyras turėtų atsisėsti greta, ir išlipda-
mas iš automobilio jis turėtų prilai-
kyti dureles ir paduoti moteriai ran-
ką. Jei vyras sėdi už vairo, moteriai 
vėlgi reikėtų sėstis jam už nugaros. 
Tačiau, kur moteris besėdėtų, vyras 
turėtų jai atverti dureles ir padėti iš-
lipti. Pastebima, kad profesiniame 
etikete vyrai vis dažniau pažeidžia 
šį punktą, laikydamiesi feministiš-
kos nuostatos: „Versle nėra vyrų ir 
moterų“.

Dieta. Kalbėti garsiai apie tai, kad 
laikotės dietos – prasto tono ženklas. 
Juo labiau šiuo pretekstu nereikėtų 
atsisakyti patiekalų, kuriuos siūlo 
svetingi šeimininkai. Būtinai pagir-
kite kulinarinius sugebėjimus, tačiau 
galite ir nevalgyti. Taip pat reikėtų 
elgtis ir su alkoholiu. Kodėl jums 
negalima gerti – jūsų problema. Pa-
prašykite balto sauso vyno ir gurkš-
nokite. 

Susilaikykite. Tabu temos viešam 
pokalbiui: politika, religija, svei-
kata, pinigai. Nemandagus klausi-
mas: „Dieve, kokia suknelė! Kiek 
mokėjote?“. Kaip reaguoti, jei tokį 
išgirstate? Maloniai nusišypsokite: 
„Tai dovana!“ Ir pakeiskite pokalbio 
temą. Jei vis dėlto pašnekovas įky-
riai ir toliau domisi suknele, švelniai 
pasakykite: „Nenorėčiau apie tai 
kalbėti.“ 
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kasdien įvyksta, kas 
nudžiugina...

Arvydas mA-
ČIuLIS, ūkininkas, 
buvęs Anykščių ra-
jono tarybos narys: 
„Asmeniškai metai 
buvo nelabai sė-
kmingi. O jie žiūrint 
plačiau, nors gyvenu 
šalia Anykščių, bet į 
miestą žvelgiu lyg ir 
iš šalies. Anykščiai 
lyg ir juda po truputį 
į priekį, bet kažkas 
stulbinančio neįvy-
ko. Manau, kad ir 
ateityje tikėtis kažko 
ypatingo nereikia. 
Lietuvoje kažko 
ypatingo taip pat 
nebuvo, tik smulkūs 
politiniai pasistum-
dymai, pabėgėliai dar neužplūdo...  Apskritai kiekvieną dieną įvyksta 
kažkas, kas nudžiugina ir kas nuliūdina, bet kažko ypatingo neišskirčiau 
- buvo eiliniai metai.“  

Darbo gydytojui užteko
Audronius GuStAS, 

gydytojas psichiatras, 
Anykščių psichikos 
sveikatos centro direk-
torius: „Pusėtini buvo 
metai...Vien jau dėl gam-
tos žmonės serga depresi-
jomis, bet dėl pinigų ma-
žiau dejuoja. Kita vertus, 
seneliai, matyt, apskritai 
naujuose piniguose dar 
nesusigaudo, tai ir ne-
siskundžia. Anykštėnai 
sirgo ir serga depresijo-
mis, alkoholizmu. Vieni 
gydėsi, kiti nesigydė...

Asmenine laime skųstis 
negaliu – žmona ta pati, 
abu vaikai darbus turi.

Šiais metais buvo daug 
praradimų. Vytautas Gal-
vonas išėjo... Šiemet per-
kopiau tam tikrą metų 

ribą, sakykim, suaugau. Jau esu net ne antroje, o trečioje gyvenimo dalyje. Su 
rajono valdžia santykiai geri, nes gydytojams prie visų valdžių yra gerai. 

Anykštėnams linkiu saugoti sveikatą, jos nei už pinigus, nei per pažintis ne-
nupirksi.“  
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prenumeratos loterija

(Atkelta iš 11 p.)

Dėkui išėjusiems 
metams...

Dėjo pamatus ateičiai
Lukas PAkELtIS, 

verslininkas, Anykščių 
rajono tarybos narys, 
liberalas: „Buvo labai 
darbingi metai ir versle, 
ir politikoje. Ko gero, 
apskritai 2015-ieji buvo 
intensyviausi metai mano 
gyvenime. Žinoma, kiti 
metai bus nemažiau in-
tensyvūs (L.Pakeltis - bū-
simas kandidatas į Seimą 
– aut.past.). Ir versle, ir 
politikoje dėjau pamatus 
ateities perspektyvoms. 
Gerai pasirodėme savi-
valdos rinkimuose ir da-
bar turime pagrindą keisti 
anykštėnų gyvenimą į 
gerą pusę. Versle – ga-
myklos statymo planai. 
Žodžiu, gyvenimu esu 
patenkintas. O kalbant 

plačiau, metai buvo labai spalvingi – kaip diena, taip įvykis. Pasauliui tai buvo 
konfliktų metai – Ukraina, Sirija, terorizmas. Pasaulinis kontekstas parodo, kad 
mums Lietuvoje yra pakankamai gerai, bent jau ramiau galime gyventi nei 
daugelyje kitų vietų pasaulyje.“  

Skelbiami „Anykštos“ prenumeratos 
loterijos laimėtojai
Iš didžiulės šūsnies „Anykštos“ prenumeratos kvitų vakar iš-

trauktas 31 laimingas „bilietas“ – burtais parinkti mūsų laikraš-
čio skaitytojai, kuriems šiais metais atiteks prizai.

Pagrindinį prenumeratos loteri-
jos prizą - benzopjūklą „Stihl“ MS 
170 laimėjo E. SAMAVIČIENĖ iš 
Kavarsko. 

„Fiskars“ firmos kirvis atiteks 
JONUI ALEKNAI, peilis su dė-
klu – ANELEI REPEČKAITEI 
iš Kurklių II kaimo, sekatorius 
– STASEI DIEČKIENEI iš Bur-
biškio, žirklės gyvatvorėms – 
ELENAI REPEČKIENEI, žirklės 

– VERONIKAI PARŠELIENEI. 
Visus šiuos išvardintus prizus 
įsteigė A.Šimkaus įmonė - oficia-
lus Macevičiaus firmos „Ginalas“ 
atstovas Anykščiuose.    

Spalvoti „D“letters“ šalikai 
atiteks dešimčiai „Anykštos“ 
skaitytojų: V. BERNOTIENEI 
iš Leliūnų, V. KIRKUI iš Pagi-
rių, A. PAČINSKUI iš Andrio-
niškio,  N. NARKEVIČIENEI, 

Prizus rinko laiminga „Anykštos“ buhalterės Kristinos Kirtiklie-
nės ranka.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

M. ŠERMUKŠNIUI iš Naujųjų 
Elmininkų, V. KAZAKEVIČIE-
NEI, B. AUKŠTAKALNIENEI 
iš Kurklių, V. VITKŪNIENEI, R. 
SASNAUSKIENEI ir A. BAŠ-
KAUSKIENEI iš Kališkų. Šalikus 
„Anykštos“ skaitytojams dovano-
ja  UAB „2D PACK“

Kuponai apsilankyti dviem as-
menims Anykščių baseine „Bange-
nis“ atiteks E. PAŠKEVIČIENEI 
iš Burbiškio, K. MACKEVIČIUI 
iš Laukagalių, V. BURBULIUI 
iš Naujųjų Elmininkų, A. SAS-
NAUSKIENEI ir A. ŽIUKIENEI. 

UAB „Pilnatvė“ rankų darbo 
muilo dirbiniai atiteks S. ŽIBU-
TIENEI iš Šovenių ir B. LINAR-
TIENEI. 

Keramikės, stiklininkės Justės 
Kamarauskaitės pagamintus sti-
klo padėklus gaus V. SRIUBAS, 
A. BAKANAUSKIENĖ ir O. 
ŠLIŽIENĖ. 

„Biomaisto“ 20 eurų kuponai, 
už kuriuos bus galima įsigyti svei-
kų ir natūralių maisto produktų, 
bus skirti B. PABARŠKIENEI, S. 
ALIŠAUSKUI iš Kunigiškių, A. 
TREČIOKUI iš Jatkonių, B. MIN-
KEVIČIUI ir P. KUPRIONIUI.

Prizus skaitytojai nuo pirmadie-
nio gali atsiimti „Anykštos“ redak-
cijoje. 

Pagrindinio prizo laimėtojos E. 
Samavičienės prieš atvykstant į re-
dakciją prašome paskambinti tele-
fonu (8-686) 33036 ir susitarti dėl 
benzopjūklo atsiėmimo.  

-ANYKŠTA

Politikas nesijungs į bendrą 
chorą

Sergejus JoVAIŠA, LR Seimo narys, konservatorius: 
„Man metai, kaip visada, buvo puikūs. Na, neįsijungiu aš į 
nusivylusių ar vaizduojančių nuskriaustus chorą. Giminė pa-
didėjo – sesers dukra pratęsė giminės dvynių tradicijas, pa-
gimdė dvynukus berniukus. Plaukikai Giedrius Titenis ir Rūta 
Meilutytė iškovojo medalius ir Lietuvos krepšininkai šiemet 
laimėjo medalius, žodžiu, šitoj sferoje viskas tvarkoj. 

Lietuvą, regis, erzina vienas kertinis dalykas - pabėgėliai. 
Kaip viskas baigsis? Ar pasieks pabėgėliai ir Anykščius, 
klausimas pasilieka. Anykščiai šiais metais sublizgėjo kaip 
didžiausias traukos centras. Turbūt niekas nesitikėjo, kad pa-
stačius Lajų taką bus toks žmonių antplūdis, žmonių apgultis 
buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, nuskambėjome per 
visą Lietuvą. Žmonių srautas į Lajų taką yra ir džiaugsmas, 
ir perspėjimas, jog reikia prognozuoti ir iš anksto ruoštis, kad 
blizgėtume iš visų pusių.“

Reformos policijoje kelia 
įtampą

Aušra StAŠkEVIČIEnĖ, Anykščių rajono policijos 
komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkė: 
„Asmeniškai metai man buvo normalūs, neišskirtiniai. O dar-
be įtampą kelia nesibaigiančios reformos, jau kelinti metai jos 
vyksta ir nesibaigia. Dirbti geriausia tada, kai yra stabilumas, 
kai jo nebelieka, kai kiekvieną mėnesį kyla optimizacijos, kai 
nežinai, kas bus po 1 ar 2 mėnesių, yra sudėtinga. Čia mano 
asmeninis požiūris, jaunimas gal galvoja kitaip. Kalbant apie 
visą mūsų sistemos raidą ir kryptis, matyt, yra teisinga  - pa-
sitikėjimas policija yra aukštas, vyksta tobulėjimas ir tiesiogi-
niame darbe, ir bendravime su visuomene, ir policijos parei-
gūnų kultūroje. Apie su automatu pabėgusį pilietį? Neklysta 
tik tas, kas nedirba. Tas sukrėtimas gal buvo ir naudingas, 
buvo parodyta, jog pareigūnas kiekvieną minutę privalo būti 
budrus. Žinoma, gerai, kad gerai baigėsi, čia ne teroro akto 
Prancūzijoje masteliai. Anykščiams, mano supratimu, 2015-
ieji buvo eiliniai metai, nieko naujo, stulbinančio neįvyko.“  

kai pačiam gerai, tai ir aplinkui 
daugiau gero

Bronislava ŠoStu-
CHIEnĖ, ūkininkė, 
buvusi Anykščių savi-
valdybės kontrolierė: 
„Buvo geri, derlingi, 
pakankamai ramūs me-
tai. Ūkininkai užaugino 
rekordinį javų derlių, tie-
sa, kainos buvo pakritę. 
Pasaulyje buvo neramu, 
paskaičius „Delfi“ atro-
do, kad situacija labai 
trapi. Anykščiams vien 
dėl Lajų tako buvo pui-
kūs metai, pasiekti turistų 
rekordai.

 Kalbant apie Lietuvą 
ir apskritai vertinant me-
tus, kai pačiam yra gerai, 
atrodo, kad ir kitiems yra 
gerai, pozityviau matosi 
pasaulis. Nepatenkintas, 
nelaimingas žmogus ap-

linkui pastebės daugiau blogybių nei patenkintas žmogus.“  

Lietuvai metai buvo įdomūs 
Audrius ZuZEVI-

ČIuS, AB „Anykščių 
vynas“ direktorius: 
„Asmeniškai man metai 
buvo geri, o Lietuvai – 
įdomūs, vien jau dėl euro 
įvedimo. Žmonėms taip 
pat metai buvo įdomūs 
vien dėl to paties euro. 
Kainų klausimas buvo 
svarbus, matėm, kad kai 
kurių prekių santykis ly-
ginant litą su euru keitėsi 
vos ne vienas prie vieno. 
Gamyklai metai buvo 
geri, pasikeitė savininkai, 
panašu, kad tapome stabi-
lia įmone. Įmonės veikla 
tiesiogiai siejasi su mano 
asmeniniu gyvenimu – jei 
gamyklai buvo geri metai, 
vadinasi, geri metai buvo 
ir man asmeniškai.“
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Prekiaujame aliejiniais 
kvepalais iš Egipto

TARP KITKO

tinklas

Socialdemokratinėse savivaldybėse 
daugiau draugų

 
Anykščių rajono savivaldybė socialiniame tinkle „Facebook“ turi 1212 

draugų. 
Iš kaimyninių rajonų su savivaldybe labiau „draugauti“ linkę uteniškiai 

– Utenos rajono savivaldybė feisbuke turi 1905 draugus. Rokiškio rajono 
savivaldybė patinka 654 internautams, Kupiškio rajono savivaldybę yra 
„palaikinę“ vos 373 internautai, o Ukmergės rajono savivaldybė apskritai 
savo feisbuko net  neturi.

Esmė - ne spalvose
Nuotrauką su trimis dantų šepetėliais - raudonu, mėlynu ir oranžinės 

spalvos - stiklinėje įsidėjęs Anykščių savivaldybės administracijos di-
rektorius, liberalas Saulius Rasalas savo feisbuko draugus ragina atspėti, 
kuris dantų šepetėlis yra jo.

„Giriesi, kad dantis turi?“, - S.Rasalo klausia socialinio tinklo draugai.
„Štai kur teisingas atsakymas: klausimo esmė buvo ne šepetėlyje, o 

dantyse“, - diskusiją užbaigia rajono Tarybos narys, liberalas Audrius Bi-
tinas.

Valdžia svarsto apmokestinti 
stovėjimą prie „Puntuko“ viešbu-
čio. Ką apie tai mano pasaulis?, 
- klausia pramanytas personažas 
„Anykščių trolis“ ir pats pateikia 
atsakymus.

„L.Pakeltis: mes esam liberalai, 
liberalai yra biznieriai. Biznieriai 
uždirba pinigus. Apmokestinsim.

S.Rasalas: gal ir apmokestintu-
me, bet žurnalistai mato.

Klebonas: Jėzus vaikė prekei-
vius iš šventyklos, dabar iš parkin-
go reiks varyt.

A.Butkevičius: bus sukurta ko-
misija ir nuspręs.

“Maximos” valdžia: apmokes-
tinkit visą miestą ir išeinam į Ka-
varską prie koldūninės.

Kavarskas: “Maximos” mums 
nereikia, šaldyti koldūnai sužlug-
dys koldūninę.“

Pasaulis pagal trolius

Kol Anykščių mieste stadionai išarti, Anykščių rajono mero pa-
tarėjas Donaldas Vaičiūnas žaidžia stalo futbolą. 

Surado pakaitalą

“Anykščių pliotkai, negan-
dos ir likusios 24 valandos 
nuo Untanio iki Marytės”, - 
taip savo apžvalgas feisbuke 
pristato “Anykščių trolis”.

kryžiažodis  „Šaltis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio 

dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, 
arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. Vienas iš teisingai išspren-
dusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti 
Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks anykštėnei 
Lapkričio 28 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Šventės“ 

teisingas atsakymas –  LAIŠKANEŠYS. Šį kryžiažodį teisingai iš-
sprendė 91 skaitytojas. Tai anykštėnai V.Lančickienė, D.Kundrotienė, 
V.Stasiūnienė, D.Šlamienė, A.Burneikienė, V.Vilčinskienė, 
J.Šovinytė, B.Šovinienė, Linas Šovinis, Laimutis Šovinis, 
L.Kamarova, A.Kamarovaitė, G.Kamarovas, O.Arienė, R.Kastečka, 
A.Skaržauskienė, R.Pranckevičienė, E.Tamulėnienė, V.Kazlovienė, 
A.Skirmantienė, J.Mieželienė, V.Malinauskienė, D.Patumsienė, 
Z.Kvedarienė, A.Patumsis, A.Pilkauskienė, A.Lunevičius, 
A.Kavolienė, A.R.Vilimas, P.Girnienė, A.Vilčinskas, M.Pupeikienė, 
Z.Vaitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, N.Šilaikienė, 
R.Budrienė, I.Janienė, R.Kavaliūnienė, A.Keraitienė, D.Varnienė, 
A.Orlova, E.Jurėnaitė, G.Žvironaitė, E.Navikienė, R.Venclovienė, 
A.Kapočius, G.Pajuodienė ir A.Juknevičienė; L.Ruša, D.Rušienė ir 
K.Lasauskas iš Vilniaus; N.Žąsinienė, R.Žąsinas, S.Cemnickienė, 
B.Gudonienė ir V.Mogylienė iš Viešintų; V.Strazdienė, E.Kiškienė ir 
D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Gudelis, T.Prudnikovienė, T.Jakniūnienė 
ir E.Slavinskienė iš Naujųjų Elmininkų; G.Radzevičienė, K.Imbrasaitė 
ir S.Žibutienė iš Šovenių;  J.Uzdrienė, B.Raščiūvienė ir S.Krisiūnienė 
iš Surdegio; A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Semėnaitė iš Svėdasų, 
A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų, O.Petronienė 
iš Smėlynės, M.Risakovienė iš Debeikių, V.Urbutienė iš Naujikų, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, S.Skapas 
iš Latavėnų, S.Želnienė iš Maželių, B.Aukštakalnienė iš Kur-
klių, J.Pačinskienė iš Padvarnikų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, 
R.Palskienė iš Aulelių, L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš 
Vikonių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, S.Steponavičienė iš Troškūnų, 
L.Didienė iš Medžiočių bei R.O.Deveikienė iš Mažionių. 

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

anykštėnai juokauja

S a v o 
m ė g s t a m ą 
a n e k d o t ą 
„Anykštos“ 
skaitytojams 
p a p r a š ė m e 
papasakot i 
uAB „Anykš-
čių šiluma“ direktoriaus Virgi-
lijaus VAIČIuLIo.

***
Eina įkaušęs girtuoklis pro bažny-

čią, užantyje nešasi butelį degtinės. 
Pasvarsto, kad jei jau pro bažnyčią 
eina, tai derėtų užsukti ir išpažinties. 
Jam bevadinant nuodėmes kunigas 
pastebi, kad vyras užantyje turi bu-
telį:

-Eik, išpilk šitą „brudą“, o tada 
galėsi grįžti.

Girtuoklis klusniai išeina į lauką, 
bet grįžta atgal į bažnyčią su pilnu 
buteliu.

- Kodėl neišpylei?
- Negaliu. Pusė butelio mano, o 

kita pusė – Petro.
- Eik išpilk savo dalį, o tada grįžk.
Vyras vėl išeina ir vėl grįžta į baž-

nyčią su pilnu buteliu:
- Negaliu pusės išpilti, nes manoji 

degtinės pusė yra butelio apačioje.
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elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt galite užsisakyti

IŠ ARTI

įvairūs
Gruodžio 31 d. N. Elmininkuose 

išsigandusi fejerverkų pabėgo jau-
na, šviesiai rudos spalvos, buku 
snukučiu kalytė Mirta. Mačiusius ar 
ką nors žinančius ar per šalčius pri-
glaudusius prašome skambinti tel.: 
(8-687) 50568, (8-381) 4-88-44.

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties žemes Anykščių r.

Tel. (8-656) 03027.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, 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 už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

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.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Veža krovinius iki 10 tonų krovi-
niniu automobiliu su kranu. Priima 
užsakymus durpių briketams iš 
Šepetos. Išrašo sąskaitas

Tel. (8-612) 93386.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius prie pastatų, elektros linijų, 
sodybose. Geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Kvalifikuota apdailininkė atlieka 
apdailos ir remonto darbus. 

Tel. (8-615) 47417.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Valo kaminus, krosnių angas. 
Atlieka smulkius remonto darbus. 

Tel. (8-630) 51442.

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

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

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kt. Keičiame spyruokles, poro-
loną, gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame. 

Tel. (8-610) 10341,  
www.atnaujinkbaldus.lt

MOZAIKA
naujasis “Žvaigždžių karų” 
filmas tapo pelningiausiu 
filmu Šiaurės Amerikoje

“Žvaigždžių karai: galia nubun-
da” (Star Wars: The Force Awakens) 
pralenkė “Avatarą” (Avatar) ir tapo 
pelningiausiu visų laikų filmu Šiaurės 
Amerikoje, skelbia BBC. 

“Disney” filmų studija tikina, kad 
Džei Džei Abramso (J.J. Abrams) fil-
mas uždirbo daugiau nei 760,5 mln. 
dolerių, tačiau šie skaičiai kol kas dar 
nėra oficialiai patvirtinti. 

“Žvaigždžių karai: galia nubunda” 
jau dabar užima ketvirtą vietą tarp 

tarptautiniu mastu daugiausiai uždir-
busių filmų pasaulio istorijoje, tačiau, 
anot specialistų, filmas turi gerai pasi-
rodyti Kinijoje, jei nori pranokti tarp-
tautinį “Avataro” rekordą. Kinijoje 
filmą pradės rodyti sausio 9 dieną. 

Septintasis sagos filmas tęsia 
“Žvaigždžių karų” istoriją tolimo-
je galaktikoje praėjus trisdešimčiai 
metų nuo 1983 m. išleisto “Džeda-
jaus sugrįžimo”. Be naujų veidų, 
žiūrovai galėjo išvysti ir jau pamėg-
tą trijulę iš pirmųjų filmų: Harisoną 
Fordą (Harrison Ford), Kerę Fišer 
(Carrie Fisher) ir Marką Hemilą 
(Mark Hamill). 

Rašydamas šias eilutes klausausi 
įstabiosios jaunystės grupės „Deep 
Purple“ - jų nesenstančio hito „Wo-
man from Tokyo“ ir prisimenu tą ne-
paprastą valandą, kuomet į kabinetą 
įžengė moteris iš Tokijo. Iš tiesų nors 
ir trijų dešimčių metų ribą persiritusi, 
bet vis dar mergina - nedidukė, tam-
siaakė, nematyto lengvumo eisena, 
užburiančia rytietiška šypsena. Ne, 
tai buvo ne vizija. Tai buvo Satomi 
Yamanaxa. 

Jau neblogai nuotoliniu būdu pra-
mokusi anglų kalbą, turėjusį ir lie-
tuvį mokytoją tam, kad pirmą kartą 
aplankytų ir nors šiek tiek pažintų 
Europą, nusprendė keliauti į didelę 
šalį - Lenkiją. Daug kas jai patiko, 
kai kas ir nepatiko, labiausia tai, kad 
ten iš jos nugvelbė telefoną. Tad pa-
suko į Lietuvą. Patiko pribloškianti 
žaluma, gausa medžių, tvyranti ra-
mybė, pilnas kvapų pasaulis, žmo-
nių nuoširdumas, kurie šiai nedidu-

Woman from tokyo 
(moteris iš tokijo)
kadaise nuostabusis uteniškis, net taip seniai užjūryje miręs poetas 

Alfonsas nyka-niliūnas savo eilėraštyje apie geležinkelio stotį labai 
taikliai pastebėjo, kad laimingi iškeliaujantieji, bet dar laimingesni 
pasiliekantieji. toks tad laimingas esu ir aš - leidžiu dienas senojoje 
Anykščių geležinkelio stotyje, o pro mane keliauja, pas mane atke-
liauja visas pasaulis. kaip ir ta moteris iš tokijo, praėjusią vasarą 
užsukusi į siaurojo geležinkelio muziejų.

Viešniai iš tolimojo Tokijo Satomi Yamanaxa puikiausiai tinka, nors 
ir kiek didoka, Siaurojo geležinkelio muziejaus kepurė. 

Autoriaus nuotr.

kei, smulkiais princesės žingsneliais 
tipenančiai, iš pačių širdies gelmių 
besišypsančiai merginai bandė pa-
dėti, paaiškinti, kur ir kaip keliauti, 
kur ką įdomesnio pamatyti, apsi-
stoti. Nedidelio miestelio stotelėje 
susidūrusi gal su pulkeliu močiučių, 
kurios nors ir nė kiek nemokėdamos 
angliškai, visokiais būdais bandė 
jai padėti - kalbėjo lietuviškai, rodė 
ženklais, linkčiojo galvomis. Patikęs 
ir lietuviškas maistas, net cepelinai 
ir žemaitiški blynai. Bažnyčioje iš-
vydusi klausyklą paklausė: „Ar tai 
kankinimams?..“ 

Vilnius jai nuostabus ir stebinantis, 
kad žvelgdama per langą gali maty-
ti panoraminį vaizdą, kai Tokijuje 
įprastas vaizdas - priešais stovinčio 
dangoraižio siena, langai, balkonai, 
reklamos. Ji pati net trejus metus 
nebuvo iškėlusi iš savojo miesto 
nė kojos. Gyvenanti pačiame cen-
tre nuomojamame bute, į darbą per 

išsipildymą suranda ne šeimoje, bet 
kituose reikaluose, tačiau ji vis dar 
svajoja ne tik puikiai išmokti anglų 
kalbą, tapti vertėja greitai Tokijuje 
vyksiančiose olimpinėse žaidynėse, 
na, ir gal susirasti mylimąjį.

“O Jums nebus problemų...” - 

tarstelėjau aš. O ji beveik pašoko iš 
istorinės viršininko kėdės - ar aš tai 
sakąs kaip mandagus muziejaus tar-
nautojas, ar kaip nuoširdus bičiulis? 

Toks tad buvo mano susitikimas su 
viena iš 13 milijonų Japonijos sosti-
nės gyventojų - moterimi iš Tokijo.

Raimondas GUOBIS

dvidešimt minučių patenka eidama 
pėsčiomis ir važiuodama traukiniu. 
Nei dviračio, nei mopedo, nei auto-
mobilio neturi, į sporto klubus taip 
pat nevaikšto, mat po darbo inžine-
rijos firmoje sekretore vertėja vakare 
dar dirba bare - restorane padavėja. 
Atostogų kasmet gaunanti apie 30 
dienų - Auksinę savaitę senolių pa-
gerbimo proga, Sidabrinę savaitę 
piliečių dienų ir dar šiek tiek. 

Teko ir pakeliauti, lankėsi Austra-
lijoje, Tailande, Vietname, Guanos 
saloje, Bahamuose, o šiemet sėdo 
į orlaivį ir išskrido į Europą. Šiaip 
laisvalaikiu domisi arbatos paruoši-
mo ir gėrimo kultūra, mėgsta ir kara-
oke padainuoti populiarių japoniškų 
dainų, apie „Deep Purple“ kompozi-
ciją „Woman from Tokyo“ negirdė-
jusi, bet būtinai paklausys. Prie jūros 
taip pat nevaikščiojanti ir nebūnanti 
- mat ten visi keliauja poromis, o ji 
neturinti mylimo vaikino. Tuomet aš 
jos klaustelėjau -  ar ji galėtų ištekėti 
už europiečio ar lietuvio. 

„Už tavęs?“, - rodydama savo mi-
niatiūriškos rankos smilių juokais 
- nejuokais atsakė ji. Jai nesvarbu, 
koks būtų vyras - japonas ar euro-
pietis, svarbiausia - žmogaus širdis, 
jo charakteris ir meilė. Dabar daug 
žmonių Japonijoje savo gyvenimo 

Šaltiniai: Britanijos 
karališkoji pora Viljamas 
ir keitė laukiasi trečiojo vaiko

Šaltiniai skelbia, kad 33-ejų Kem-
bridžo hercogas Viljamas (William) ir 
bendraamžė hercogienė Keitė (Kate) 
laukia šeimos pagausėjimo. Mažiau 
nei prieš vienerius metus dukrelės 
Šarlotės (Charlotte) susilaukusi pora 
taps tėvais trečiąjį kartą, skelbia “Hol-
lywood Life”.

Vis daugiau gandų sklando apie 
Keitės ir Viljamo būsimą šeimos pa-
gausėjimą. Karališkosios šeimos šal-
tinis nurodė leidiniui “Life & Style”, 
kad pora apie nėštumą artimiesiems 
pranešė per Kalėdas.

“Keitė ir Viljamas visada norėjo 
turėti didelę šeimą, tačiau jie nesitikė-
jo, kad tai įvyks taip greitai”, - sakė 

šaltinis.
Karališkoji pora augina du vaikus. 

Pirmagimio Džordžo (George) Keitė 
ir Viljamas susilaukė 2013 metų lie-
pos 22 dieną. Berniukas trečiadienį 
pradėjo lankyti “Westacre-Montes-
sori” darželį Rytų Anglijos Norfolko 
grafystėje, esantį netoli šeimos namų 
Anmer Holo. Princesė Šarlotė porai 
gimė 2015 metų gegužės 2-ąją. 

Princas Džordžas pradėjo 
lankyti darželį

Didžiosios Britanijos karališko-
sios poros Viljamo (William) ir Kei-
tės (Kate) gyvenime istorinė diena 
- trečiadienį jųdviejų pirmagimis 
Džordžas (George) pradėjo lankyti 
“Westacre-Montessori” darželį Rytų 
Anglijos Norfolko grafystėje, esantį 

netoli šeimos namų Anmer Holo. 33-
ejų pora trečiadienį išplatino pačios 
Keitės darytas nuotraukas. Jose dvejų 
metų berniukas užfiksuotas su kupri-
ne stovintis netoli darželio pastato.

“Westacre-Montessori” darželis 
pavadintas italų pedagogės Marijos 
Montesori (Maria Montessori) gar-
bei. Ji tapo pirmąja moterimi Italijoje, 
įgijusia medicinos mokslų laipsnį. 
Pranešama, kad darželyje skatinama 
minties laisvė, o vaikai mokomi įvai-
raus amžių grupėse.

Diena šiame darželyje, kuriame 
anksčiau buvo koplyčia, kainuoja 55 
JAV dolerius. Jis įsikūręs šeimai labai 
patogioje vietoje Norfolke, kur Vilja-
mas dirba sraigtasparnio pilotu Rytų 
Anglijos oro greitosios pagalbos tar-
nyboje. 

-ELTA



SKELBIMAI 2016 m. sausio 9 d.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 EUR/ 3,45 Lt. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 1441

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
uAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

parduoda

Nuoširdžiai dėkojame slaugos skyriaus vedėjai Virginijai 
Pažėrienei ir visam personalui už gydymą, pagalbą, gerus 
žodžius, supratimą slaugant ir gydant mūsų mylimą mamy-
tę Aldoną Bubelienę.

Dukros

Mirus Domininkui Algirdui BURNEIKAI nuoširdžiai dėkoja-
me jį gydžiusiems vyr. gyd. pavaduotojai V. Pažėrienei, re-
animacijos skyriaus vedėjui V. Januškai, gydžiusiam perso-
nalui, socialinių paslaugų centro darbuotojams. Dėkojame 
giminėms, kaimynams, draugams, buvusiems bendradar-
biams, J. Biliūno gimnazijos mokytojams ir visiems artimie-
siems, užjautusiems sunkią valandą ir padėjusiems palydėti 
į amžiną kelionę.

Žmona ir dukra su šeima

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimynams, 
Šerių kaimo žmonėms, bendruomenės nariams ir Kupiškio 
laidojimo personalui už didelę pagalbą ir užuojautą į pasku-
tinę kelionę palydint mylimą vyrą ir tėtį Povilą DIGIMĄ.

Žmona ir dukros

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.

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.

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

Tel. (8-650) 80515.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduo-
ti. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypą ir medinį gyv. namą 
60 kv.m bendr. ploto Anykščių r. 
Skiemonių sen. Žiogų k., 11 000 
Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

9,11 ha žemės sklypą 
Elmininkuose.

Tel. (8-610) 30379.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

Rūsį - sandėlį (buvusi bulvių sau-
gykla) Svėdasų mst. ribose. Gera 
vieta, iki Alaušo ežero 500 m.

Tel. (8-699) 90529.

Kuras

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

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Gali supjausty-
ti, suskaldyti malkas.

Tel. (8-612) 56929.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

nuolat perka

moka PVm.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

Brangiai - įvairius automobilius. 
Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-616) 82577.

Šieno-šiaudų presą Kirgiztan, 
pakabinamą baltarusišką 2 vagų 
bulvių kasamą, pakabinamą 4 
vagų bulvių sodinamą, Forstrith 
geros buklės 4 m hederį, geros 
būklės diskinę grūdų sejamą SZ 
su žolių įsėlio dėžutėm.  

Tel. (8-682) 77421.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Perkame miškus iškirtimui su 
žemę ar be jos. 

Atliekame valymus (krūmų, 
medžių kirtimas) apleistuose že-
mės ūkio paskirties plotuose, jei 
gerai apaugęs sklypas už žaliavą 
mokame pinigus. 

Tel. (8-616) 11603.

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

VAZ 2121 NIVA (2000 m., TA 
iki 2017-05). 

Tel. (8-682) 30915.

6 veršingas telyčias.
Tel. (8-616) 82297.

Veislinį aviną (80 Eur) ir šieną 
baltais rulonais (15 Eur).

Tel. (8-602) 61187.

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis 40-60 kg, 
subproduktus, veršieną, avieną, 
ėrieną, triušieną, žąsieną, antie-
ną. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

PARDuoDAmE StAtyBInĘ 

mEDIEnĄ, LEntAS, PJuVEnAS, 

mALkAS . Galime atvežti. 

Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Kriaunų malūnas parduo-
da baltarusiškus durpių 
briketus.  Savo produkciją: 
medžio pjuvenų briketus, 
šviesias ir tamsias medžio 
pjuvenų granules. Atveža, 
sveria.

Tel.: (8-699) 87017, 
(8-699) 63714.

Įvairias naudotas plytas, plokš-
tes, medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

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

Tel. (8-605) 49513.

 
KB “MIŠKO DRAUGAS” priima į 

darbą medkirtės ir medvežės ope-
ratorius. 

Tel. (8-613) 16671.

Reikalinga šeima, neturinti ža-
lingų įpročių, dirbti ir prižiūrėti so-
dybą Zarasų rajone. Tel. (8-687) 
80254.

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

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127
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mėnulis

Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, 
marcijona.

šiandien

sausio 10 d.

sausio 11 d.

sausio 9-11 - jaunatis.

Agatonas, Vilhelmas, Ginvi-
las, Ginvilė, Vilius.

marcijonas, Stefanija, Au-
drius, Vilnė, Palemonas.

anekdotas

oras

-8

-13

IŠ ARTI

Amiliutė lesina paukščius ir 
įvertina save

Trečioji vieta ir laikraščio „Anykšta“ prenumerata trims mėnesiams skiriama Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ bendruo-
menei.

Per kalėdas skaitytojai puošė ir 
netradicines eglutes
„Anykštos“ redakcija dėkoja visiems, kurie dalyvavo nuotrau-

kų konkurse „Renkame gražiausią skaitytojų kalėdų eglutę“ ir 
skelbia nugalėtojus.

Pirmoji vieta ir laikraščio „Anykšta“ prenumerata pusmečiui 
atitenka Renatai Baltakytei už originalumą. Skaitytoja šiemet 
pasigamino medinę eglutę.

Antroji vieta ir laikraščio „Anykšta“ prenumerata trims mėne-
siams keliauja į Indrės Navickaitės namus.

 Man nešalta, mieli ponai,
Saugo keturi sijonai
Neslidus keliauti takas –
Vėlė veltinius „Spartakas“.

Taip gerai ekipiruota
Aš einu į paukščių puotą.
Pūpso išsipūtęs šonas -
Šildosi  gražus batonas.

Prie Šventosios – mano uostas,
Bersiu, štai koks didis mostas,
Aš padėsiu, juk gražu,
Jiems šiuos trupinius nešu.

kad sukliko, kad supuolė   
Paukščių virtinė drąsuolė.
Braukia ašarą –išties
Aš esu geros širdies.

Gauna kartą Ibrahimas kvietimą 
į Joškės sidabrines vestuves. Kvie-
timo pabaigoje parašyta:

„Tiems draugams, kurie negalės 
atvykti, dovanas grąžinsime“.

Ibrahimas ir sako žmonai:
– Reikia ką nors padovanoti, 

nieko nenusiųsti labai negražu. Bet 
yra išeitis – mes pas Joške neisim, 
tai dovana turės grąžinti.

Na, Ibrahimas nuėjo pas kai-
myną ir pasiskolino labai puošnų 
ir velniškai brangų sidabrinį stalo 
servizą.

Nusiuntė jį Joškei ir laukia… 
praėjo trys dienos, penkios, savai-
tė, dvi – servizo vis neatsiunčia.

Dar po savaitės Ibrahimas sako 
žmonai:

– Tikriausiai pamiršo Joškė ir 
apie mane, ir apie servizą. Nueisiu 
pas jį ir lyg netyčia priminsiu.

Nueina. Joškė sutinka jį išskės-
timis rankomis, stipriai apkabina 
ir sako:

– Na, pagaliau, Ibrahimai. O 
aš kaip tik šiandien savo žmonai 
sakiau – jei ir šiandien Ibrahimas 
negalės ateiti, vakare nusiųsim ser-
vizą.


