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Viltis vienišiems senukams – gal pamatys 
kaimynai, jog nerūksta kaminas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Visa armija socialinių dar-
buotojų nepajėgi pasirūpinti 
vienišais senoliais. Tik akylos 
kaimynės ir laimingo sutapimo 
dėka išgyventi pavyko vieniš-
kai į devintą dešimtį įkopusiai 
Troškūnų seniūnijos gyvento-
jai, nors ji ir buvo prižiūrima 
socialinių darbuotojų.

Per paskutinius mėnesius tai 
jau antras atvejis Troškūnų se-
niūnijoje, kai šaltuose namuo-
se leisgyvį, negalintį prisišaukti 
pagalbos senuką suranda kai-
mynai.  

Advokato atsiųstame rašte nurodoma, kad verslininko Valdo 
Trinkūno vadinimas Anykščių SPA savininku yra dezinforma-
cija.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Valdas Trinkūnas yra tik SPA klientas, 
arba Kam uošvienei portalas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nežinau, kuriems galams mano 
uošvienei nuosavas portalas. Re-
gis, užtektų nuosavos mikroban-
gės ir automatinės skalbimo ma-
šinos, bet – ne, portalą jai duok. 
Nors, kita vertus, kai paskambi-
nusi daktarui ji prisistato kaip 
močiutė iš kaimo, kitam laido 
gale nėra didelio susidomėjimo, o 
jei pasakytų esanti UAB-o, kurio 
pavadinime trys angliški žodžiai, 
savininkė – reakcija būtų kita. 
Pagarbos būtų daugiau. Ir man 
būtų smagu – juk ne kiekvienam 
lemta būti verslininkės žentu.   

O štai tūlas Valdas Trinkūnas 
elgiasi atvirkščiai nei mano uoš-
vienė – jis teigia nesąs nei Anykš-
čių SPA, nei „Nykščių“ radijo sa-
vininkas. Ir čia ne šiaip šneka - V. 
Trinkūno advokatas Justas Vilys 
„Anykštai“ atsiuntė paneigimą.

Savo namuose žiemojančių vienišų senelių likimas – pastabių kaimynų rankose. Jei iš kamino il-
giau nerūksta dūmai, tai ženklas, jog reikia patikrinti, ar kaimynui kas nors nenutiko.  

Ryčio KULBOKO nuotr.

Krepšinis

Skaitau kriminaluose – vyras 
metė kažkokį daiktą į žmoną, bet 
nepataikė. Jį suėmė ir uždarė į 
areštinę. Aš pritariu, kaip sako-
ma, visom keturiom. 

Va taip – prieš mesdamas būti-
nai įsitikink, kad pataikysi, kitaip 
atsidursi areštinėje. Krepšinio ša-
lyje netikslių metimų net ir poli-
cija netoleruoja.

Linas BITVINSKAS

Koncertas. Sausio 19 d. (antra-
dienį) 17.30 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) vyks žodžio 
ir muzikos vakaras „Kad Lietuva 
neišsivaikščiotų“, skirtas Kauno 
garbės piliečio, poeto, kunigo Ri-
čardo Mikutavičiaus 80-mečiui 
paminėti. Programą atliks aktorė, 
diktorė Dalia Stonytė, pianistė Ži-
vilė Karkauskaitė, kompozitorius 
Mindaugas Urbaitis. Renginys ne-
mokamas.

Partija. Panevėžyje vyko nau-
jos partijos „Neapmokestinamų 
pajamų didinimas“ steigiamasis 
suvažiavimas. Partijos pirmininke 
išrinkta ukmergiškė Nijolė Gie-
draitienė, kuri į Ukmergės rajono 
taryba išrinkta kaip Naglio Pu-
teikio remiamo sąrašo kandidatė. 
Steigiamajame partijos suvažiavi-
me dalyvavo ir anykštėnas Arūnas 
Liogė. Jis „Anykštai“ dėstė naujos 
partijos idėją palaikantis. „Partiniai 
„uabai“ privedė prie to. Bet kol kas 
kalbėti anksti - tik tešla užmaišyta, 
o pyragas dar neiškeptas“, - kalbė-
jo A.Liogė.

Kadrai I. Pirmadienis buvo 
paskutinė darbo diena Rimantui 
Sereičikui Anykščių turizmo in-
formacijos centro vadovo parei-
gose. Jis iš darbo atleistas šalių 
susitarimu. Laikinąja turizmo in-
formacijos centro direktore pakirta 
Vilanda Reikalienė, dirbusi šios 
įstaigos vadybininke. Priminsime, 
jog gruodžio pradžioje iš darbo iš-
ėjo ir Anykščių turizmo informaci-
jos centrui pavaldaus Kalitos kalnų 
slidinėjimo centro direktorius Liu-
dvikas Avietė, jį pakeitė buvęs alu-
daris Ramūnas Blazarėnas.

Kadrai II. Po Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos reor-
ganizacijos iš darbo išėjusi buvusi 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Gražina Narge-
lienė išsikraustė į Vilnių.  G. Nar-
gelienė laimėjo valstybės tarnybos 
konkursą ir netrukus turėtų pradėti 
dirbti Vadovybės apsaugos depar-
tamento prie Vidaus reikalų minis-
terijos Bendrųjų reikalų skyriaus 
vedėjo pavaduotoja. 

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 0,7 ct.

Iš darbo atleisti 
du Aulelių vaikų 
globos namų 
darbuotojai

Didžiausia laimė Anykščių 
„Sodros“ vedėją ištiko Vajasiškyje 

Juozas Ratautas nuolat turi 
apie ką galvoti: jeigu ne apie gy-
venimo prasmę, tai bent jau apie 
ilgesnę žiemą ar sode gyvenan-
čios katytės buities sąlygas...

Meras Kęstutis 
Tubis 
perspėjamas 
dėl interesų 
derinimo 

Aferistas grūdus 
sandėliavo 
Debeikiuose
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spektras

Temidės svarstyklės
Sumušė. 2016-01-09, apie 0 

val. 30 min., Anykščių seniū-
nijos Rubikių kaime sumuštas 
17-metis jaunuolis, kuriam ligo-

ninėje nustatytas nosies lūžis.
Apgavo. 2015-11-13 24-erių 

moteris, gyvenanti  Troškūnų se-
niūnijoje, per savo socialinio tin-
klo paskyrą padiktavo elektroni-
nės bankininkystės prisijungimo 

duomenis ten užsiregistravusiam 
asmeniui. Po to jos vardu buvo 
paimtas 1 000 eurų greitasis kre-
ditas ir persiųstas kitiems asme-
nims.

Apvogė. 2016-01-12, apie 13 

val. 10 min., Svėdasų seniūni-
joje  pastebėta, kad nuo kieme 
stovėjusio manipuliatoriaus 
buvo pavogtas rastų griebtuvas 
ir rotatorius. Nuostolis tikslina-
mas.

karves

atobusiukas

Automobiliai. Anūką į darželį val-
dišku automobiliu vežiojusi, bet pro 
etikos sargų akis prasprūdusi žemės 
ūkio ministrė Virginija Baltraitienė 
savo pavyzdžiu, atrodo, užkrėtė ir par-
tijos bendražygę Audronę Pitrėnienę. 
Darbo partijai priklausanti švietimo 
ir mokslo ministrė A.Pitrėnienė jai 
skirtu tarnybiniu transportu ne tik 
pati keliauja po darbo ar savaitga-
liais, bet ir po namus vežioja ben-
dradarbes. Tačiau vos pusmetį mi-
nisterijai vadovaujanti A.Pitrėnienė, 
užklupta piktnaudžiaujanti privi-
legijomis, nesijaučia nusižengusi.  

Alkoholis. Premjeras Algirdas 
Butkevičius viešai deklaravo, kad 
Lietuvoje ir toliau bus mažinamas 
alkoholio prieinamumas. Tačiau jo 
partijos kolegos Juozo Oleko vado-
vaujama Krašto apsaugos ministeri-
ja atkakliai Seime bando prastumti 
dokumentą, kurio nuostatos leistų 
svaigiuosius gėrimus vartoti Lietuvos 
kariuomenėje. Sausio 13-osios popie-
tę ministerijos valdininkai jau ketvir-
tą kartą Seime įregistravo Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis 
būtų panaikintas draudimas alkoholį 
vartoti karinėse ir sukarintos tarnybos 
įstaigose bei jų teritorijose. 

Pajamos.Finansų ministerijai pa-
skelbus, kad, išankstiniais duomeni-
mis, valstybės biudžetas ir savivaldy-
bių biudžetai per 2015 metus pajamų 
gavo 2,3 proc. (160,9 mln. eurų) dau-
giau nei patvirtinta ir 7,1 proc. (470,6 
mln. eurų) daugiau nei 2014 metais, 
Ministras Pirmininkas Algirdas But-
kevičius mano, kad daugiausia įtakos 
didesnių pajamų surinkimui turėjo 
Finansų ministerijos ir pačios Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos bei ati-
tinkamų institucijų didesnis dėmesys 
kovai su šešėline ekonomika, su mo-
kestinių nepriemokų išieškojimu.

Mūšis. Seimas šiuos metus pa-
skelbė Saulės mūšio metais - rugsėjo 
22-ąją sukanka 780 metų nuo šios 
istorinės Lietuvos valstybei pergalės. 
Bet nei Seimas, nei Vyriausybė nera-
do lėšų, kad būtų baigtas šios perga-
lės įamžinimo memorialas Jauniūnių 
kaime, Joniškio rajone. „Sukviesiu 
visus Seimo narius prie žemės krūvų 
jubiliejaus minėti”, - sako Joniškio ra-
jono meras Gediminas Čepulis. 

Nauji. Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų (KOP) Aviaci-
jos bazėje Šiauliuose pristatyti trys 
naujieji sraigtasparniai „Eurocopter” 
AS365N3+ „Dauphin”. Paieškos ir 
gelbėjimo budėjimus postuose Ne-
mirsetoje ir Kaune jie pradėjo vyk-
dyti pirmadienį. Pirmąjį sraigtasparnį 
gamintojai Lietuvos kariuomenei 
perdavė praėjusių metų birželį, antra-
sis Šiauliuose nusileido spalį, trečia-
sis - lapkritį. 

Liga. Kauniečiui Valdui Sas-
nauskui gyvenimas apvirto aukštyn 
kojomis. Vieno prekybos centro 
apsaugininku dirbantį vyrą užpuolė 
ir į ranką įkando narkomanas, pa-
grasinęs esą nešioja pražūtingą ŽIV 
virusą. Tą dieną parduotuvėje dirbęs 
VSasnauskas sugavo iš matymo gerai 
pažįstamą vyrą, norėjusį pavogti pre-
kių maždaug už 30 eurų. Tai buvo ne 
pirma apsaugininko ir vagies akistata, 
tačiau, anot V.Sasnausko, dažniausiai 
šis būdavo ramus ir nesipriešindavo. 
Todėl vagį nusivedęs į apsaugos pos-
tą vyras buvo labai nustebęs aršia jo 
reakcija - šis netikėtai puolė ir pagra-
sinęs, kad yra ŽIV nešiotojas bei tuoj 
jį užkrėsiantis, įkando V.Sasnauskui į 
galvą ir ranką.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Rajono meras Kęstutis Tubis 
svečiams išvardino keturias pro-
blemas, kurias sprendžiant vylė-
si jų paramos bei pagalbos. Tai 
– medinės pilies atstatymas ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio, rašy-

Planai statyti medinę pilį 
Aplinkos ministrui kėlė šypseną

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščiuose lankėsi Aplinkos ministerijos ministras 
Kęstutis Trečiokas, viceministras Linas Jonauskas, ministerijos spe-
cialistai, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas Albertas 
Stanislovaitis. Vizitas Anykščiuose - prieš metus startavusių „žalia-
dienių“, kurie rengiami vis kitoje šalies savivaldybėje, tęsinys.

tojo Jono Biliūno paminklo at-
naujinimas ir atvėrimas, miesto 
parko sutvarkymas bei pagalba 
ūkininkui, kuris ketina statytis 
šiltnamius žemėje, kurioje slypi 
kvarcinio smėlio klodai.

„Jūs esate vieninteliai Europo-
je, kurie dar norite statyti pilį“, 
- juokėsi ministras K. Trečiokas, 
primindamas Druskininkų pa-
vyzdį, kai daugelis mero Ričar-
do Malinausko užmojų taip pat 
kėlė šypsenas, tačiau šiandien 
jau niekam nebejuokingos kal-
bos apie sumanymą Druskinin-
kuose iškasti „jūrą“.

Jau aplankęs Medžių lajų taką, 
K.Trečiokas pastebėjo, kad jo 
statybos sukėlė daugiau proble-
mų nei džiaugsmo bei džiaugėsi, 
kad jis sulaukia daug lankytojų.

„Sunku nuspėti, kas tam žmo-
gui įdomu. Takas galėtų būti 
aukštesnis“, - apie vieną lanko-
miausių rajono objektų kalbėjo 
Aplinkos ministras K.Trečiokas.

Svečiai informuoti, kad medi-
nės pilies statyboms reikia maž-
daug 450 000 eurų. Centrinio 
miesto parko sutvarkymo, kuris 
turėtų tapti Anykščių regioninio 
parko direkcijos ekspozicijos 
tąsa po atviru dangumi, sąmata 
siekia daugiau kaip 2 milijonus 
eurų. Jono Biliūno paminklo su-
tvarkymui reikalingi daugiau nei 

Biokuro katilinę aplankiusiems Aplinkos ministerijos atstovams 
buvo įdomu, kur dedami katilinės pelenai. Ateityje juos planuo-
jama tiekti ūkininkams.

Autoriaus nuotr. 

186 000 eurų.
 „Nieko kito neliks, tik prisiža-

dėti, tačiau daug kas priklausys 
nuo namų darbų“, - rajono val-
džiai priminė K. Trečiokas. Tie-
sa, viena iš jo patarėjų, apžvelg-
dama planuojamas investicijas 
šalyje, prasitarė, kad Anykš-
čiuose milijoniniai projektai – 
nelabai realūs, nes jiems tiesiog 
nepakaks lėšų.

Su svečiais  daugiausia  susiti-
ko savivaldybės administracijos 
specialistai, kai kurių biudžeti-
nių įstaigų vadovai. Į savivaldy-
bę atėjo ir pora pensinio amžiaus 
anykštėnių, kurios skundėsi 
daugiabučių renovacija bei tuo, 
kad negauna konteinerių. Tie-
sa, moterų skundų neišgirdo nei 
ministras K. Trečiokas, nei vi-
ceministras L. Jonauskas – vie-
nas jų išskubėjo į susitikimą su 
moksleiviais, kitas - į Anykščių 
radiją.

Vizito metu delegacija aplankė 
Medžių lajų taką, Šeimyniškė-
lių piliakalnį, biokuro katilinę, 
Anykščių regioninio parko direk-
cijoje susitiko su gyventojais.

Svėdasų seniūnijoje pasigesta 
jaunuolio, kuris išvyko į pamokas, 
o po jų nebesugrįžo. Anykščiuose 
mergina apie 15 valandą išėjo iš 
namų į lauką pasivaikščioti ir taip 
pat į namus nebeparėjo.

Anykščių rajono policijos ko-

Dažniausiai anykštėnai be žinios 
dingsta savo noru

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Sausio 13-ąją policija paskelbė dviejų 15-mečių paiešką. Nepil-
namečiai tą pačią dieną pradingo skirtingose rajono vietovėse.

misariatas praneša, kad abiejų jau-
nuolių paieška nutraukta, nes jie 
surasti. Dingę jie buvo savo noru, 
todėl tolimesnis policijos tyrimas 
netikslingas.

„Pranešimai apie dingusius as-
menis, kai iš karto neaiškios jų 

dingimo aplinkybės, registruojami 
ir tiriami. Dažniausiai tik suradus 
dingusį asmenį paaiškėja tikros jų 
dingimo aplinkybės“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių rajono policijos ko-
misariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis.

„Devyni  iš dešimties dingusių 
asmenų dažniausiai išeina iš savo 
namų, vaikų globos namų ar pensi-

onato nepranešę apie tai, todėl neži-
nant jų dingimo aplinkybių, paieš-
ka pradedama ir, jiems sugrįžus ar 
juos suradus, paieška nutraukiama. 
Tik maždaug vienas iš dešimties 
dingsta dėl to, kad, pavyzdžiui, pa-
siklysta miške ar būna neįgalus ir 
nesiorientuoja aplinkoje“, - anykš-
tėnų dingimo be žinios priežastis 
apibendrino P. Pumputis.

Iš darbo atleisti du Aulelių vaikų 
globos namų darbuotojai

Po to, kai du Aulelių vaikų globos namų globotiniai pasivažinėjo 
įstaigos mikroautobusu, darbo neteko du šios įstaigos darbuotojai. 

Du penkiolikmečiai iš Aulelių 
vaikų globos namų sausio 7-osios 
naktį nugvelbė įstaigos mikroau-
tobusą ir juo sugebėjo nuvažiuoti 
50 kilometrų – net  iki Troškūnų. 
Vaikinai važiavo, kol nesuvaldę 
automobilio apsivertė ant šono.

Vėliau paaiškėjo, kad mikro-
autobuso vairuotojas buvo ne tik 
neužrakinęs garažo, bet ir raktus 
palikęs automobilyje. Vairuoto-
jas ir socialinės pedagogės padė-
jėja, kuri budėjo vagystės naktį 
globos namuose, jau atleisti iš 
darbo. Gali būti, kad jiem teks 
atlyginti ir nuostolius – mi-
kroautobusas yra apdaužytas, 
o draudimo bendrovė atsisako 
kompensuoti remonto išlaidas, 
nes transporto priemonę vairavo 
vaikai.

Neaišku, ar sausas iš balos išlips 

ir Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius Vaidas Niaura – Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorės Venetos Veršulytės įsa-
kymu sudaryta darbo grupė, kuri 
atlieka įstaigos vadovo veiklos tar-
nybinį patikrinimą.  

Anykščių rajono policijos ko-
misariato pareigūnai savo ruožtu 
atlieka ikiteisminį tyrimą. Apie 
autobuso vagystę policijai buvo 
parnešta tik apie 8 valandą 45 mi-
nutės, kai vairuotojui darbas rea-
liai turi prasidėti 8 valandą. Pasak 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio, ši aplinkybė taip pat buvo 
aplaidaus darbo įrodymas. Praė-
jus maždaug valandai po praneši-
mo apie mikroautobuso vagystę 
gavimo, vieno policijos ekipažo 
pareigūnai pastebėjo kelyje netoli 
Troškūnų einančius du jaunuolius. 
Juos sulaikius paaiškėjo, kad tai tie 
patys globotiniai, pabėgę iš Aule-

lių vaikų globos namų. Gautas ir 
piliečių pranešimas, kad prie Troš-
kūnų yra nuvažiavęs nuo kelio ir 
apvirtęs mikroautobusas.

Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius V.Niaura tuoj po paauglių 
pasivažinėjimo „Anykštai“ sakė, 
kad abu bėgę paaugliai buvę pro-
blemiški. Vienas jų iš Aulelių buvo 
atvežtas iš socializacijos centro, į 
kurį po pabėgimo vėl grąžintas. 

Aulelių vaikų globos namų 
direktorius Vaidas Niaura 
iš darbo atleido du įstaigos 
darbuotojus. O jo paties liki-
mas paaiškės po tarnybinio 
patikrinimo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Autobusiukas nuo kelio nu-
skriejo apie 20 metrų į laukus 
- paaugliai važiavo smagiai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar Jūs 
tikitės 
laimėti 
loterijoje? 

Pinigus į spintelę deda Sara

Gavę V.Trinkūno advokato 
paneigimą VĮ Registrų centras 
Juridinių asmenų registre pati-
krinome, kas yra SPA Vilnius 
Anykščiai savininkas. Advokatas 
teisus – tai ne V.Trinkūnas. SPA 
Vilnius Anykščiai valdytojas yra 
UAB „Anšilas“. UAB „Anši-
las“ 19 720 000 vienetų akcijų  
(98,6 proc.) valdo UAB „Rami-
nora“, o  280 000 vienetų akcijų 
(1,4 proc.)  turi UAB „LUMA 
Consulting“. UAB „Raminora“ 
9 790 000 vienetų akcijų valdo 
UAB „Translinija“ ir tik 3 210 
000 vienetų – V.Trinkūnas. Bet 
UAB „Translinija“ akcininkų są-
raše yra vienintelis akcininkas – 
V.Trinkūnas. 

Paneigimas, kurį V.Trinkūno 
advokato reikalavimu turėtume 
spausdinti skamba šitaip: „2015 
m. spalio 24 d. Anykščių krašto 
visuomenės laikraštyje „ANYKŠ-
TA“ numeryje 85/8965 puslapyje 
4 skiltyje „rievės“ išspausdintame 
Gražinos Šmigelskienės straips-
nyje buvo paskelbti tikrovės ne-
a t i t i n k a n t y s 
d u o m e n y s , 
kad: „Tačiau 
tai supranta-
ma – vienas iš 
radijo („Nykš-
čių“ radijas) 
savininkų yra 
Liberalų par-
tijos narys, 
Anykščių SPA 
s a v i n i n k a s 
Valdas Trinkū-
nas.“ Anykščių 
krašto visuo-
menės laikraštis „ANYKŠTA“ 
pripažįsta, jog paskleidė tikrovės 
neatitinkančius ir neteisingus 
duomenis apie Valdą Trinkūną.“

Iš šios formuluotės nėra aišku, 
kurią iš išvardintų detalių neigia-
me: ar kad V.Trinkūnas yra vienas 
iš „Nykščių radijo“ savininkų, 
ar kad jis Anykščių SPA savi-
ninkas, ar kad Liberalų partijos 
narys. Vis dėlto kitoje advokato 
laiško dalyje lyg ir paaiškinama, 
kad V.Trinkūno partiškumas ne-
užkliuvo, neigiama tik jo nuo-
savybė, nors pagal VĮ Registrų 
centras Juridinių asmenų registrą 
lyg ir akivaizdu, kad realiai  SPA 
Vilnius Anykščiai yra praktiškai 
vienintelio savininko V.Trinkūno 
rankose.  

„-Joške, tu visada turi pinigų, 
iš kur jų gauni?   

- Iš spintelės. Kiek noriu, tiek 
pasiimu.

- O kaip spintelėje atsiranda 
pinigai?

- Sara įdeda.
- Iš kur Sara gauna pinigų?
- Aš jai duodu.
- O tu iš kur pinigų gauni?
-Pasiimu iš spintelės“ ir  t.t. 
Kas įrodys, kad Joškė meluo-

ja?

Trečdalį „Nykščių“ valdo 
ne V.Trinkūnas

UAB „Atvirai“ 2008 m. įkūrė 
praėjusią vasarą žuvęs verslinin-
kas ir politikas Vytautas Galvo-
nas. 

Ši bendrovė Anykščiuose iš-
bandė beveik visas įmanomas 
žiniasklaidos priemones – televi-

ziją, radiją, naujienų portalą, net 
ir žurnalą leido. Galų gale liko 
portalas „Nykščiai“ ir „Nykščių“ 
radijas. 

Nuo pat UAB „Atvirai“ stei-
gimo akcininkais iki šio laiko 
išlieka andrioniškietis Rolandas 
Aleknavičius bei buvęs televizi-
jos operatorius Aidas Gurskas. 
V.Galvonas niekad nebuvo ofi-
cialiu UAB „Atvirai“ akcininku. 
Pradžioje pusė „Atvirai“ akcijų 
priklausė vienai iš V.Galvono 
valdytų „Ogmijos“ grupės įmo-
nių, paskui šios akcijos atidūrė 
dviejų niekam negirdėtų vilnie-
čių rankose, dar vėliau tas akcijas 
perpirko anykštėnas verslininkas 
Darius Čypas. 

2014 metais UAB „Atvirai“ 
laimėjo radijo dažnio konkursą 
Druskininkuose. Nereikia la-
bai jautrios uoslės, jog pajus-
tum, kad toje vietoje ir atsiranda 
V.Trinkūno interesai. Liberalas, 
aršus Druskininkų mero social-
demokrato Ričardo Malinausko 
oponentas V.Trinkūnas gyvena 
Druskininkuose. Šiame mieste 
kaip ir Anykščiuose veikia SPA 
Vilnius. Vienur - SPA Vilnius 

Druskininkai, 
kitur - SPA Vil-
nius Anykščiai.  

2015 metų 
pradžioje kal-
bėdamas su 
„ A n y k š t a “ 
V.Trinkūnas ne-
neigė, kad do-
misi investicija 
į žiniasklaidos 
verslą. Galų 
gale sandoris 
įforminamas.

VĮ Registrų 
centras Juridinių asmenų registre 
neaptikau 2015 m. sudarytų UAB 
„Atvirai“ akcijų pirkimo-parda-
vimo sandorių, todėl skambinau 
D.Čypiui. Verslininkas paaiški-
no, kad jam šiuo metu priklauso 
trečdalis UAB „Atvirai“ akcijų.

 „Visi turime po trečdalį. Aš 
turiu trečdalį, R.Aleknavičius su 
A.Gursku kartu sudėjus turi treč-
dalį, ir jie – trečdalį“, – „Anykš-
tai“ sakė D.Čypas.  Kalbėdamas 
apie tuos „jie“, UAB „Atvirai“ 
bendrasavininkis D.Čypas kurį 
laiką svarstė, su kokiu V.Trinkūno 
pusės atstovu oficialiai įformintas 
„Nykščių“ radijo stoties ir porta-
lo akcijų perleidimo sandoris, kol 
galų gale konstatavo, jog jo ofi-
cialiu verslo partneriu vis dėlto 
tapo UAB „Anšilas“. 

Apie „Anšilo“ sąsaja su 
V.Trinkūnu dar kartą galite per-
skaityti aukščiau anekdoto apie 
Joškę ir Sarą.  

V.Trinkūnas pasitiki 
advokatu

Revizuojant VĮ Registų centras 
Juridinių asmenų registrą ir septy-
nioliktą kartą skaitant V.Trinkūno 
advokato paneigimą, kilo mintis, 
jog gal paskutiniais mėnesiais su-
darytas koks nors sandoris, apie 
kurį registre dar neskelbiama.
Gal V.Trinkūnas realiai nebeturi 
nieko bendro nei su SPA, nei su 
„Nykščiais“, nei apskritai su bet 
kokiu verslu?

Šito paklausėme paties 
V.Trinkūno. „Praneškite, kad aš 
ir „Anykštos“ savininkas“, – vie-
toj atsakymo į klausimą, ar pa-

skutiniais mėnesiais nepardavė 
savo UAB-ų akcijų, melu mūsų 
laikraštį kaltino V.Trinkūnas. 
„Advokatas žino, ką daro“, – į 
šnekas nenorėjo veltis verslinin-
kas. 

„Pasakykit, kaip jus pristatinė-
ti, kai ateityje rašysiu apie SPA 
Vilnius Anykščiai? Kas jūs ofi-
cialiai esate SPA?“, – paklausiau 
V.Trinkūno.

 „Aš SPA esu tik klientas, kaip 
ir jūs“, – atkirto verslininkas. 

Apie restorano didinimą 
kalbėjausi su klientu

V.Trinkūno  advokato raštas 
„Anykštai“ elektroniniu paštu 
atsiųstas gruodžio 22 dieną, o 
gruodžio 19 dienos „Anykšto-
je“ spausdinome straipsnį apie 
Anykščių SPA restorano išplėti-
mą (Vidmantas ŠMIGELSKAS 
„SPA padidino restoraną“).

 Rengdamas tekstą apie resto-
rano padidinimą, nežinojau, kad 
jame V.Trinkūnas - tik klientas, 
toks pat, kaip ir aš, todėl paskam-
binau jam, o ne sau. 

V.Trinkūnas, paklaustas, kodėl 
nusprendė didinti Anykščių SPA 
restorano patalpas, „Anykštai“ 
papasakojo, kad SPA klientai 
į restoraną netilpę, kad galėjo 
jame pietauti vienu metu tik 70, 
o dabar restorane tilps visas 100 
žmonių. Taigi, išėjo, švelniai 
tariant, keista situacija – jei jau 
V.Trinkūnas SPA yra tik klientas, 
tai kuriems galams jam pasakoti 
žurnalistui apie verslo, su kuriuo 
jis neva nesusijęs, plėtrą?    

Svarstau, kad nėra jokio reikalo 
uošvienei dovanoti portalo. Kaip 
nori, taip ji gali paskambinusi 
daktarui ir prisistatinėti. Kad ir 
„Formulės“ „Ferrari“ komandos 
vadove... 

Valdas Trinkūnas yra tik SPA klientas, arba 
Kam uošvienei portalas

Simona BALAIŠYTĖ, anykš-
tėnė:

- Laimėti nesitikiu ir loterijos 
bilietų neperku. Kartais „Telelo-
to“ bilietu pradžiuginu savo mo-
čiutę, kuri „Teleloto“ žaidžia gal 
jau dešimtmetį. Jai yra pavykę 
laimėti keletą smulkmenų. 

Petras Algirdas ŠILINIS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Labai retai iš smalsumo kokį 
vieną bilietėlį nusiperku, tačiau 
laimėti nelabai tikiuosi. Mano 
didžiausias laimėjimas buvo 8 
litai, gal keletą kartų esu laimė-
jęs 2 litus. 

Julė KIRKIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Tikėtis galima, tačiau laimė-
ti, manau, nelabai. Kartais kokį 
bilietėlį nusiperku, vaikai per 
šventes padovanoja vietoj gėlių 
vieną kitą bilietą. Labai seniai, 
prisimenu, kad esu laimėjusi 
186 rublius. Iš laimėtų pinigų 
nusipirkau loterijos bilietą ir dar 
laimėjau 3 rublius. 

užuojauta 

Nuoširdžiai užjaučiame Ja-
niną KIRSLIENĘ, mirus my-
limai seseriai Onutei.

Raišeliai, Jurgelioniai, 
Daresevičius, Gurnikienė

Išėjus artimam žmogui, lie-
ka skausmas ir tuštuma. 

Teužpildo ją mūsų nuoširdi 
užuojauta ir palinkėjimas sti-
prybės.

Nuoširdžiai užjaučiame Ve-
roniką SKREDĖNIENĘ, du-
kras Genovaitę ir Pranutę, dėl 
mylimo sūnaus ir brolio Anta-
no mirties.

V. Mačionienė, 
A. ir V. Sargūnai

...D.Čypas kurį lai-
ką svarstė, su kokiu 
V.Trinkūno pusės atsto-
vu oficialiai įformintas 
„Nykščių“ radijo stoties 
ir portalo akcijų perleidi-
mo sandoris, kol galų gale 
konstatavo, jog jo oficialiu 
verslo partneriu vis dėlto 
tapo UAB „Anšilas“...

Žvejams svarbiausia 
geras oras ir ilgos atostogos 

Kęstutis TUBIS, meras, apie tai, 
kodėl jis rūpinasi privačiais miš-
kais: 

„Savivaldybė turi rūpintis, kad 
ir ūkininkams, ir miškininkams, ir 
žvejams būtų nauda.”

O langus nemokamai 
sudės “Megrame”…

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
rajono Tarybos Antikorupcinės ko-
misijos pirmininkas, apie mero K. 
Tubio dalyvavimą Lietuvos miško 
savininkų asociacijos posėdžiuose: 

„Rajono žmonės žino, kad ponas 
meras miškų turi labai daug. O gal 
kartais medieną piliai savivaldybė 
pirks iš šios asociacijos?“

Mums paprasčiausiai 
nedaug reikia

Eugenijus PAJARSKAS, Anykš-
čių seniūnas, apie alkoholio varto-
jimą: 

„Netikiu statistika, kad lietuviai 
daugiausiai gerianti tauta, gerai ži-
nom, iš kur tos tradicijos atėjo.“

Todėl mes ir būsime 
Europos kultūros sostine

Kęstutis TREČIOKAS, Aplinkos 
ministras, apie Anykščių valdžios 
norą statyti medinę pilį: 

„Jūs esate vieninteliai Europoje, 
kurie dar norite statyti pilį“

Ir Jūs tik kavos pajėgėt 
užsisakyt?

Valdas TRINKŪNAS, verslinin-
kas, žurnalisto paklaustas, koks jo 
statusas Anykščių SPA: 

„Aš SPA esu tik klientas, kaip ir 
jūs.“

Gerai būtų ir laikrodis 
galinėje stotelėje

Marijona FERGIZIENĖ, anykš-
tėnė, apie ant savivaldybės admi-
nistracijos pastato sienos pakabintą 
laikrodį: 

„Mūsų namui tas laikrodis labai 
gerai. Laukdami autobuso į sodus 
matysime laiką.“

Tiksliai! Dešinę pusę 
apmokestinti, kairę – 
palikti nemokamą 

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, apie automobilių 
stovėjimo aikštelės Anykščiuose 
apmokestinimą: 

„Kai automobilių stovėjimo aikš-
telių Anykščiuose trūksta, svečiai 
atvažiuoja, todėl iš vienos pusės gal 
ir logiška būtų apmokestinti.“
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rievės

Jonas JUNEVIČIUS

Mėgstu vaikščioti Anykščių 
kairiojo Šventosios upės kranto 
pėsčiųjų – dviračių taku. Gražu, 
patogu. Nė kojų nesušlapdamas 
pereinu visą mietą, žiūrėk, kokį 
paukštelį retesnį pamatau, o prie 
tilto užpuola pusalkanės antys 
ir išdidžios gulbės. Žmonių reta, 
dažniausia tie patys, retokai 
nematytą sutiksi. Panašu, kad 
besiilsintys SPA Vilnius Anykščiai 
randa ką veikti už SPA sienų ir į 
pakrantę, ypač žiemą, nevaikšto. 
O man SPA restoranas - tikras 
atradimas užsukti išgerti puodelį 
kavos ar arbatos, paskaninant 
keliasdešimtimi gramų brendžio. 
Šilta, jauku ir aptarnavimo kultū-
ra maloniai stebina.  

Tūlas pastebės, kad nuo tako 
galima ir į „Erdvę“, „Violą“, 
„Puntuko“ viešbučio ar „Paukš-
tuko pūgos“ kavinukę nueiti. 
Žinoma, kad galima, tačiau 

man kur kas smagiau būtų prie 
tako. O kavinė „Bangelė“ kaip 
tyčia, kiek kartų ėjau prošal, tai 
vis pasitinka užrašu „Šiandien 
nedirbame“. Pasvajoju, gal kokį 
berniokėlį take su Ramūno Dau-
gelavičiaus arbatomis termose 
sutiksiu, tačiau, matyt, tam laikas 
dar neatėjo. 

Pabandau save įsivaizduoti 
į Anykščių kurortą atvažiavusį 
savaitei. Ką veikčiau, ko pasi-
gesčiau? Manau, per dvi dienas 
dar šviesiu paros metu spėčiau 
aplankyti Lajų taką, Arklio ir 
kitus muziejus, siauruką, gal ir 
prie Biliūno kapo užkopčiau, 
ir į Anykščių bažnyčios bokštą 
įlipčiau. Tačiau penktą valandą 
jau tamsu. Ką veikti toliau? Na, 
dar galima pasimaudyti baseine, 
paslidinėti nuo Kalitos kalno, 
tačiau ne visiems tai tinka.  

Žvilgsnis į miesto skelbimų 
lentą nuliūdina – kelios parodos 
Angelų muziejuje, koplyčioje ir 
keli sudominę renginiai Anykščių 
kultūros centre. Tačiau jei čia gy-
venčiau net savaitę, man nebūtų 
lemta jų sulaukti. 

Nejučia prisiminė nesena vieš-
nagė žiemiškuose Druskininkuo-
se. Dieną slidinėjom, o vakare 
į kelias kavines, kur koncertavo 
žinomi atlikėjai, patekti buvo neį-
manoma, tačiau vienoj kavinukėj 
smuiką čirpino kažkoks vaikinas 
ir vietų prie staliukų buvo sočiai. 
Kad taip Anykščiuose.

Nutaikius savaitgalį panašiai 

pasijusti galima nebent poilsio 
ir pramogų parke „Gradiali 
– Anykščiai“, kurio restorane 
vyksta gyvos muzikos koncertai. 
Tačiau tai prie Rubikių ežero, ne 
mieste. „Nykščio namai“ gyvos 
muzikos koncertus suruošia 
nebent per šventes. 

Žinau, verslininkai mane keiks, 
sakys, kad užsimanau nebūtų da-
lykų. Būtų ma-
rios žmonių, 
gal ir muziką 
pasiūlytų, juk 
čia ne Palan-
ga. Muzikan-
tai, kad ir 
savi, už dyką 
negros. Aš 
įsitikinęs, kad 
tai anksčiau 
ar vėliau ateis ir į Anykščius... 

Taip manyti skatina Anykščių 
turizmo ir informacijos centro 
laikinosios direktorės Vilandos 
Reikalienės mintys. Pasak jos, 
pasaulį krečiant neramumams, 
geopolitinė situacija skatina 
lietuvius atrasti Lietuvą ir 
keliauti po šalį. Grupėmis, 
šeimomis, pavieniui. Tą ypač 
jaučia Anykščiai, kurių traukos 
centru vasaros pabaigoj tapo 
Lajų takas. Tikėtina, didžiąja 
dalimi jis lėmė, kad Anykščius 
ir Birštoną Lietuvos valstybinis 
turizmo departamentas paskelbė 
sėkmingiausiomis 2015 metų 
turizmo traukos vietovėmis. 

Teigiama, kad pernai vietinis 

turizmas atvykstamąjį viršijo be-
veik tris kartus, kad pernai vietos 
turistas išleido apie 8 procentus 
daugiau pinigų nei užpernai. 
Tendencija lyg ir džiuginanti, 
tad ar sugebės ja pasinaudoti 
kad ir tas pats Anykščių turizmo 
klasteris, vienijantis 21 Anykščių 
krašto turizmo paslaugų tiekėją. 

Anykščių turizmo ir informaci-
jos centras ruo-
šiasi tarptauti-
nei turizmo ir 
aktyvaus laisva-
laikio parodai 
„Adventur“, 
sausio pabaigoj 
vyksiančiai “Li-
texpo“ parodų 
ir kongresų cen-
tre Vilniuje. Or-

ganizatoriai tikina, kad šiemetinė 
paroda kaip tik skatins atrasti 
Lietuvos miestus ir miestelius. 

Pasak J. Reikalienės, Anykščiai 
parodoje prisistatys kaip „Žalioji 
Lietuvos viršūnė“. „Tai ne tik 
Lajų takas, bet ir Arklio muziejus, 
siaurukas, kiti visoje šalyje žinomi 
ir lankomi Anykščių turistiniai ir 
poilsiniai objektai, - pastebėjo laiki-
noji direktorė. – Skatinsime parodos 
lankytojus, ir ne tik juos, Anykščius 
atrasti iš naujo. Čia buvę prieš 
keletą metų tikrai ras daug ką naujo 
pamatyti ir patirti. Juk prieš keletą 
metų ne tik Lajų tako, bet ir vasaros 
rogučių, labirintų parko, nuotykių 
slėnio, nebuvo.”

Direktorė pastebėjo, kad 

Anykščių kraštu labai susidomėjo 
latviai ir organizuoja turistų gru-
pes į Anykščius, tad ruošiamasi ir 
parodai „Balttur“. Būtų smagu 
latvius Anykščiuose „prikabinti“ 
ilgesniam laikui. 

Deja, Anykščiuose vietinis 
turizmas, nepaisant klasterio, sti-
chinis. Jeigu anykštėnams išvykti 
iš Anykščių į Graikiją ar Egiptą 
siūlo net trys kelionių organiza-
torių atstovų įmonės, tai organi-
zuotu turistų priėmimu užsiiman-
čios įmonės Anykščiuose lyg ir 
nėra. Kiekvienas rūpinasi savimi, 
tačiau siūlomo paketo, ką veikti, 
kur gyventi ir kur iš Anykščių 
nuvažiuoti, sutarčių su kelionių 
organizatoriais lyg ir nėra. Bent 
aš nežinau (savaime supranta-
ma, atvykstantiems informaciją 
visada suteikia Anykščių turizmo 
informacijos centras).  

Galit mane keikt, kad sovie-
tmetį primenu, tačiau tuomet 
vienu metu Anykščiuose viešbuty-
je, bendrabučiuose ir privačiame 
sektoriuje vieni kitus keisdami  
nuolat gyvendavo apie 300 
turistų, kuriuos reikėjo maitinti, į 
sostinę, Rokiškį, Kauną nuvež-
ti. Kokia paspirtis dabar būtų 
nusenusiems Anykščiams, dviem 
pensininkams, gyvenantiems 5–8 
kambarių name, apgyvendinus 
kad ir savaitgalio turistus!? 

Tačiau kol kas man, kaip turis-
tui, čia atvykusiam bent savaitei,  
nors tu ką, bet dar būtų nuobodu. 
Ypač ilgais žiemos vakarais.

Meras Kęstutis Tubis perspėjamas 
dėl interesų derinimo 

Rajono meras Kęstutis Tubis nemažą savo, kaip rajono vadovo, 
darbo laiko dalį skiria ir Lietuvos miško savininkų asociacijos po-
sėdžiams. Kylant  įtarimams, kad ši mero veikla gali prasilenkti 
su tiesioginėmis mero pareigomis, K. Tubis raginamas bent laiki-
nai savo dalyvavimą šios asociacijos veikloje sustabdyti.

Rajono Tarybos narys Arū-
nas Liogė sako, kad merui 
Kęstučiui Tubiui dalyvavimą 
Lietuvos miško savininkų aso-
ciacijos veikloje labai svarbu 
deklaruoti.

Romaldas Gižinskas sako, kad 
darbo valandomis mero K. Tubio 
dalyvavimas Lietuvos miško sa-
vininkų asociacijos posėdžiuose 
prasilenkia su tiesioginėmis jo par-
eigomis.

„Darbo metu meras važinėja į 
Lietuvos miško savininkų asoci-
acijos posėdžius. Tai prasilenkia 
su tiesioginėmis mero pareigomis. 
Kyla privataus ir viešo interesų 
konfliktas. Rajono žmonės žino, 
kad ponas meras miškų turi labai 
daug. O gal kartais medieną piliai 
savivaldybė pirks iš šios asociaci-
jos? VTEK (Vyriausiajai tarnybi-
nės etikos komisijai) tikriausiai bus 
įdomu“, - pastebėjo R. Gižinskas.

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas, Etikos komisijos pir-
mininkas Donatas Krikštaponis K. 
Tubiui, kol šis yra rajono meras, 

nuo tokios veiklos pataria bent jau 
laikinai nusišalinti.

„Jeigu K. Tubis anksčiau buvo 
tos asociacijos narys, tai, aišku, 
būtų garbinga iš jos išstoti, kol jis 
yra rajono meras. Ir aš buvau Lie-
tuvos kaimo turizmo asociacijos 

Anykščių skyriaus pirmininku, 
bet aš iš karto, kai buvau išrinktas 
vicemeru, šias pareigas perdaviau 
kitiems, kad nesikirstų interesai. 
Man atrodo, kad tiesioginis mero 
darbas ir dalyvavimas Lietuvos 
miškų savininkų asociacijos vei-
kloje nesiderina“, - „Anykštai“ 
sakė D.Krikštaponis.

Rajono Tarybos narys, visuome-
ninio rinkimų komiteto „A. Liogės 
sąrašas, remiamas N. Puteikio“ at-
stovas Arūnas Liogė sako, kad šią 
situaciją komentuoti gan sudėtinga.

„Jeigu K. Tubis  į Lietuvos miš-
ko savininkų asociacijos posėdžius 
yra kviečiamas kaip meras, aš 
pažeidimo nematau, bet jeigu jis 
posėdžiuose dalyvauja kaip valdy-
bos narys – čia jau kitas dalykas. 
Meras turėtų deklaruoti šitą veiklą, 
jeigu gali kilti interesų konfliktas“, 
- svarstė A. Liogė.

Lietuvos privačių miškų savi-
ninkų asociacija skelbia, kad jos 
misija - vienyti miško savininkus ir 
privatų miškų ūkį aptarnaujančias 
organizacijas į asociaciją, gebančią 
koordinuoti veiklą, atstovauti aso-
ciacijos nariams ir ginti teisėtus jų 
interesus.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

...kelios parodos Angelų 
muziejuje, koplyčioje ir keli 
sudominę renginiai Anykš-
čių kultūros centre. Tačiau 
jei čia gyvenčiau net savai-
tę, man nebūtų lemta jų su-
laukti...

Prieš tapdamas rajono 
meru, Kęstutis Tubis vertė-
si individualia veikla, užsi-
ėmė miškininkyste ir miško 
ruoša.

Buvęs savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos pirmi-
ninkas Romaldas Gižinskas 
mero Kęstučio Tubio veiklo-
je įžvelgia privataus ir viešo 
intereso konfliktą.

Rajono Tarybos narys, Eti-
kos komisijos pirmininkas 
Donatas Krikštaponis mano, 
kad tiesioginis mero darbas 
ir dalyvavimas Lietuvos miš-
ko savininkų asociacijos vei-
kloje nesiderina.

Lietuvos miško savininkų asocia-
cijos valdybos nario pareigas uži-
mantis K. Tubis įsitikinęs, kad šis 
jo amplua ypač naudingas anykš-
tėnams.

„Daugiau nei pusė Anykščių 
miškų yra privatūs, žmonės ūki-
ninkauja ir, žinoma, atstovaujama 
taip pat. Menų inkubatoriuje buvo 
konferencija visos Rytų ir Šiaurės 
Lietuvos. Žmonėms suteikiama 
paslauga. Savivaldybė turi rūpin-
tis, kad ir ūkininkams, ir miški-
ninkams, ir žvejams būtų nauda“, 
- dėstė K. Tubis.

Buvęs rajono Tarybos ir Anti-
korupcijos komisijos pirmininkas 

„Mes šiuo metu vykstame kal-
bėtis su architektais dėl pilies sta-
tybos. Ir antras renginys bus tenai 
(Lietuvos miško savininkų asocia-
cijoje, - red.pastaba). Tai tuo pačiu 
nėra atskiras vykimas ir priderina-
ma. Paprastai, kai aš vykstu, kiti 
administracijos darbuotojai, kurie 
vyksta, tai žmonės vyksta atsto-
vauti savivaldybei ne vieną darbą 
darydami, kad nereikėtų atskiro 
važiavimo“, - prieš Naujuosius 
vykdamas į Lietuvos miško savi-
ninkų asociacijos posėdį, „Anykš-
tai“ aiškino K. Tubis.

Kurį laiką pats miško ruoša ir 
miškininkyste užsiėmęs, šiuo metu 

Mindaugas: “Kada darbą pradeda Etikos komisija?”
Asta Čirūnienė: “O vaidina vos ne popiežių, aiškina, šneka palengva 

per radiją lyg vaikams ar debilams. O iš tikro nieko nedirba tik algas ima 
dvigubas. Net libų taryba sau pasitvirtino gal net kelis kartus sau didesnes 
išmokas. O sakys, kad Vilnius tiek duoda ir jie ne prie ko.”

Rm: “O vicemero darbas nesikirto su žvyrkelio priežiūra?”
Derinasi, Derinasi: “Neužmirškite kad čia Lietuva”...
Na va: “Kas pasirūpins pigiu biokurų (iš medienos) miesto katilinei? Gali 

atsirasti kiti tiekėjai- bus bloga savijauta p. merui, gali ir susirgti dėl to. Tegu 
didelis žmogus sėdi ant dviejų kėdžių, ne taip greit išvirs kaip iš vienos”...

balsai internete (anyksta.lt):
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šiupinys

- Kas Jums yra laimė?
- Esu laimingas, kai galiu 

džiaugtis šeima, darbu ir svei-
kata. Hobis, aplinkinių dėmesys, 
pripažinimas man laimės sąvoką 
papildo.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Baimė netekti artimųjų. Tą 

giliai pajuntu, išgyvendamas pa-
žįstamo ar bičiulio netektį. Dar 
bijau priaugti svorio (juokiasi)...

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

- Žiauriai išgyvenu, kai pasi-
karščiuoju, kai ką užgaunu. Turė-
čiau išsiugdyti tokį bruožą, kuris 
leistų labiau pasverti, apgalvoti, 
nuleisti „garą“.

- Bruožas, kuris labiausiai 
erzina kituose?

- Tuščiažodžiavimas. Nepatin-
ka žmonės, kurie „dėvi kaukes“. 
Vienoks vienoj aplinkoj ir visiš-
kai kitoks – kitoj. Dar nemėgstu 
„saldžių“ žmonių.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Vienareikšmiai neatsakysiu. 

Niekuomet nesižavėjau politikais 
ar valstybės „galvomis“, tačiau 
smagu matyti talentingą sporti-
ninką, sąžiningą verslininką, pro-
tingą laidų vedėją, savo „fainas“ 
koleges ...

- Didžiausias iššūkis.
- Mėgstu iššūkius, jų gyveni-

me turėjau nemažai. Buvau jau-
niausias  įmonės, vėliau - vienas 
rajono vadovų (1987–1995 m. J. 

Ratautas dirbo vienu iš Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovų. 
1987–1990 m. jis buvo Vykdomo-
jo komiteto pirmininko pavaduo-
tojas, 1990–1995 m. – Anykščių 
rajono valdytojo pavaduotojas. 
1990 m. likvidavus savivaldybės 
struktūroje Kultūros skyrių, J. Ra-
tautas buvo pagrindinis Anykščių 
rajono visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos koordinatorius, 1995–
1996 m. jis dirbo UAB „Anykščių 
varis“ vertėju – red.past.). Dabar, 
deja, esu vyriausias savam kolek-
tyve... Iššūkiai mane nuolat lydi, 
jie reikalingi, kad pasitikrintum, 
ką sugebi ir kaip tave aplinkiniai 
vertina. Pažįstu žmogų, kurio sa-
vivertė labai aukšta, o aplinkiniai 
iš jo šaiposi. Iššūkis – tokiu ne-
tapti. Dar vienas iššūkis – netapti 
„tuščiu“ ar nereikalingu.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie gyvenimo prasmę (juo-
kiasi)... O jei rimtai, kad neištirp-
tų sniegas ir ilgiau paslidinėčiau, 
kad neišdžiūtų baseinas ir ilgiau 
paplaukiočiau, kad sode nesušal-
tų katytė Ginalda.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė.

- Darbštumas, nesavanaudiš-
kumas, tikslo dorais keliais sie-
kimas. Nemėgstu nemandagių, 
nekultūringų žmonių ar žmonių, 
kurie „lipa per galvas“ ar per ki-
tus organus...

- Kokiomis aplinkybėmis Jūs 

meluojate?
- Meluoju. Per išpažinti tikrai 

turiu ką pasakyti... Dažniausiai 
meluoju, kai valdžiai atsiskaitau 
už nuveiktus darbus (juokiasi).

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Mano išvaizda puiki! Į ją esu 
investavęs tūkstančius prabėgtų 
ir pravažiuotų dviračiu kilome-
trų, daugybę valandų kraipymo-
si ir kratymosi sporto aikštyne... 
Gal tik trūksta peruko, šiaip vis-
kas „čiki“.

- Žmogus, kurį Jūs niekinate?
-Neniekinu nė vieno žmogaus ir 

nemėgstu žmonių, kurie tai daro. 
Netgi kalėjime yra gerų žmonių... 
Nepatinkantį ar kitaip besielgian-
tį žmogų bandau suprasti: galima 
jo poelgius pateisinti ar ne. Nesu 
iš tų žmonių, kurie apie kitaip 
mąstantį ar besielgiantį sako: 
„Durnas“, „debilas“, ar kitaip.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Kad būtų nosis sausa ir paa-
kiai ne mėlyni (juokiasi). Visokių 
žmonių yra, visokių reikia. O jei 
moterys ir tokius myli, vadina-
si, ir šios savybės priimtinos. O 
jei rimtai, tai patinka tvarkingas, 
drausmingas, pasitempęs vyras. 
O labiausiai – kai turi aukštą 
kompetenciją savajam darbe.

- Labiausiai vertinama mo-
ters savybė?

- Moteriškumas, ištikimybė, 
rūpestingumas.

- Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- Nedaryk kitam to, ko nenorė-
tum, kad tau padarytų.

- Ką labiausiai gyvenime my-
lite?

- Šeimą. Dar katę.
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Devintam danguje buvau 

susipažinęs su žmona Skaidri-
na (S. Ratautienė yra Anykščių 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos pradinių klasių mokytoja 
– red.past.). Kur susipažinom? 
Zarasų rajone, Vajasiškyje.

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Jokio. Noriu likti žmogumi. 
Galbūt tobulesniu.

- Jei turėtumėte galimybę sa-
vyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Nesu svajotojas. Esu pastovus 
žmogus, keičiu gyvenime tik tai, 
kas nuo manęs priklauso ir kiek 
norai bei galimybės leidžia. Ga-
lėčiau būti diplomatiškesnis.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Sėkminga karjera, žmonių pa-
sitikėjimas, kartu su savo koman-
da padaryti reikšmingi darbai pir-
mais Nepriklausomybės metais.

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

- Vėlgi žmogiškuoju.
- Vieta, kur labiausiai norėtu-

mėt gyventi?
-Anykščiuose, be abejo. Prie 

šio miesto esu prisirišęs ne tik dėl 
gražios vietos ar kitų  privalumų. 
Daug svarbiau man čia gyvenan-
tys žmonės, aktyvus kultūrinis 
gyvenimas, kasdieniniai įvykiai. 
Čia jautiesi tarsi organiškai susi-
jęs su viskuo, kas vyksta ar ap-

linkui darosi. Neilgam pravartu 
būtų pagyventi kitam pasaulio 
krašte...

- Brangiausias turtas.
- Sveikata. Ramūs ir pagarbūs 

santykiai šeimoje.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Didžiausias vargas yra sėdėti 

namuose ir nieko neveikti. Turiu 
kažką daryti: važiuoti dviračiu, 
dirbti sode, skaityti knygą. Sėdė-
jimas prie įjungto televizoriaus ar 
kompiuterio mane žudo. Sirgda-
mas, dar su temperatūra, ne kartą 
stojau ant slidžių.

- Jūsų svajonių profesija?
- Jeigu reikėtų iš naujo rinktis, 

pasirinkčiau teisininko profesiją. 
Gal todėl, kad šioje srityje galima 
daug nuveikti ir kitiems padėti. 
Gyvenime daug neteisybės, įsta-
tymų nepaisymo. Ir tai daro žmo-
nės, kurie tuos įstatymus žino ar 
leidžia. Sąžiningam teisininkui – 
darbo per akis.

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Nežinau tokios.
- Ką labiausiai vertinate 

draugystėje?
- Bendravimą, pasitikėjimą, 

nesavanaudiškumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai?
- Knygas skaitau nereguliariai. 

Gal pusmetį neimu jų į rankas, po 
to vėl „užsikabinu“. Namuose tu-
riu nemažą biblioteką. Susidomė-
jęs skaitau Deno Brauno, Alberto 
Kamiu, Jurgos Ivanauskaitės, Ro-
mualdo Granausko knygas. Yra ir 
daugiau mano akiai gerų rašytojų 
ir puikių knygų.

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Nesugalvoju.
- Istorinė asmenybė, kuri 

jums imponuoja?
- Vytautas Didysis, Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Neteko.
- Vardai, kurie jums labiau-

siai patinka?
- Visi lietuviški vardai neblogi, 

gal mažiausiai man patinkantis 
vardas yra Juozas (juokiasi).

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Sėdėti vietoje, dirbti darbą, 
kuris yra beprasmis ir reikalingas 
tik viršininkui. Dar nemėgstu vir-
ti valgyt...

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Apgailestauju ir graužiuosi, 
jei įžeidžiu žmogų. Labai sunku, 
kai reikia pasakyti, jog vienas 
ar kitas darbuotojas nesusitvar-
ko su darbu. Visados galvoju, 
kad vadovas turi prisiimti dalį 
atsakomybės už tą prasčiau dir-
bantį. Bažnyčioje apgailestauju 
už padarytas nuodėmes, žmonai 
- už ne tą žodį, kurio ji tikėjosi 
išgirsti...

- Kaip norėtumėt numirti?
- Negalvoju apie tai, esu dar la-

bai jaunas...
- Jūsų gyvenimo moto?
- Kartok tol, kol padarysi. Nie-

kas už tave to nepadarys.

- ANYKŠTA

Didžiausia laimė Anykščių „Sodros“ 
vedėją ištiko Vajasiškyje 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra“) Ute-

nos skyriaus Anykščių klientų aptarnavimo poskyrio vedėjas 
63-ejų Juozas Ratautas sako, kad nuėjęs į bažnyčią ir priklaupęs 
prie klausyklos, kunigui turi labai daug ką pasakyti. Vien jau ką 
reiškia tokia nuodėmė, kaip melavimas savo viršininkams apie 
nuveiktus darbus...

„Sodros“ Anykščių klientų aptarnavimo poskyrio vedėjas Juo-
zas Ratautas nuolat turi apie ką galvoti: jeigu ne apie gyvenimo 
prasmę, tai bent jau apie ilgesnę žiemą ar sode gyvenančios ka-
tytės buities sąlygas...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Trichineliozė. Ratašilio miške už-
drausta komercinė medžioklė, tačiau 
pavesta medžiotojų klubui „Šilas”  
šioje  zonoje suaktyvinti šernų, lapių, 
mangutų bei kiaunių medžioklę.

Atmintis. Svėdasuose sausio 13-
ąją melstasi bažnyčioje, kelta valsty-
bės vėliava miestelio aikštėje, vakare 
bibliotekoje atsiminimais apie įvy-
kius Vilniuje dalijosi Aldona ir Vy-
tautas Morkūnai, Rūta Stanevičienė 
bei Raimondas Guobis.  

Pirmūnas. Sausio 1 d. įsigaliojo 
įstatymas dėl privalomo naminių 
gyvūnų (šunų, kačių, šeškų) 
ženklinimo ir registravimo. Sau-
sio 12-ąją paženklinti pirmieji po 
įstatymo įsigaliojimo anykštėnų 
šunys. Tarp pirmųjų buvo Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio 
augintinė - Vakarų Sibiro laika Bela.

Kariuomenėn. Teisiamas 
“Yuotube” filmukų kūrėjas Vaid-
otas Grincevičius šaukiamas į 
kariuomenę. Šauktinių sąrašuose 
atradęs savo pavardę V.Grincevičius 
“Facebook”-e šmaikštauja: “Ble, uz 
ekrano as tai mandras, o kai i kuopa 
paims stobal busiu duxas”.

Pardavė. Vos pusmetį pasidžiaugęs 
naujuoju pirkiniu – skandalingai 
pagarsėjusiu buvusiu Druskininkų 
savivaldybės biudžetinės įstaigos 
leistu savaitraščiu „Mano Druski-
ninkai“, verslininkas ir buvęs Lietu-
vos socialdemokratų partijos viešųjų 
ryšių konsultantas rinkimuose, buvęs 
Anykščių meras Darius Gudelis tyliai 
juo atsikratė. Tai D.Gudelis padarė iš 
karto po to, kai leidinio „Mano Drus-
kininkai“ įsteigimu, leidyba, finansine 
parama jam ir paslaptingo perleidimo/
pardavimo aplinkybėmis susidomėjo 
ne tik Seimo Antikorupcijos komisi-
ja, bet ir Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) Kauno valdyba bei Generalinė 
prokuratūra.

Atmintis. Vilniuje surengtoje 
istorinių fotografijų parodoje, ku-
rioje prisiminti 1991 m. sausio 13-
osios įvykiai, demonstruojamos ir iš 
Anykščių rajono kilusio fotomenin-
inko Vytauto Janulio fotografijos.  

Klaidos. Stringa Anykščių rajono 
kultūros strategijos rengimas. Ra-
jono Kultūros tarybos pirmininko 
pavaduotojos Jurgitos Bugailiškienės 
UAB „Bugiris“ ją buvo įsipareigojusi 
parengti iki praėjusių metų gruodžio, 
tačiau jau parengtą strategiją prisireikė 
taisyti. Tai bus daroma iki kovo 15 di-
enos.

Apdovanojimai. Anykščių re-
gioninio parko direkcijos direktorius 
Kęstutis Šerepka vyks į Ispaniją, kur 
tikimasi gauti apdovanojimą Medžių 
lajų takui. Jungtinių Tautų pasaulio 
turizmo organizacijos rengiamuose 
turizmo inovacijų apdovanojimuose 
iš 109 kandidatų atrinkta 16 turizmo 
objektų, pretenduojančių į apdo-
vanojimus.

Paroda. Pasaulio anykštėnų ben-
drijos namuose atidaryta gan neįprasta 
paroda. Buvęs rajono Tarybos narys, 
verslininkas Artūras Šajevičius čia 
eksponuoja savo surinktų mobiliųjų 
telefonų kolekciją. Paroda veiks iki 
vasario 26 dienos.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
15,90 Eur.
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Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

 Mamos prašo seniūno 
pagalbos

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvy-
das Simonavičius sako, kad jų seniū-
nijoje nėra didelės bėdos su alkoho-
lio vartojimu, nors seniūnija visiškai 
kaimiška. „Tikrai nenoriu sutikti su 
teiginiu, jog kaime daugiau girtauja-
ma. Iš dalies toks teiginys man kelia 
ir pyktį. Pažiūrėkite miestuose, ne-
turiu omenyje Anykščių, ten pakraš-
čiuose alkoholikų, einančių aplink 
konteinerius, gerokai daugiau“,- teigė 
A.Simonavičius. 

Seniūno manymu, tiksliai paskai-
čiuoti, kiek žmonių yra priklausomi 
nuo alkoholio seniūnijoje, yra sunku, 
tačiau tai nėra didelis seniūnijos gy-
ventojų procentas. „Mano supratimu, 
kasmet priklausomų nuo alkoholio  
asmenų mažėja. Jaunimas nepriside-
da prie išgeriančių, o pačių girtaujan-
čių su kiekvienais metais vis mažiau“, 
- sakė A.Simonavičius. 

Pasak seniūno, kiekviename di-
desniame kaime yra po 2-3 šeimas, 
kurios paliestos alkoholio, taip pat 
ir pavienių asmenų. „Paprastai išge-
riantys vyrai būna vieni, be šeimų. 
Alkoholizmas yra pagrindinė sky-
rybų priežastis“, - teigė seniūnas. 
Ar ateina žmonos prašyti pagalbos? 
“Būna, kad ateina, prašo pakalbėti, 
paveikti. Tačiau dažniau ateina moti-

Girtaujanti tauta rizikuoja išnykti
Alkoholizmas kamuoja daugelio visuomenės grupių atstovus, vis dėlto susiklosčiusi nuomonė, kad  

kaimo gyventojai yra žymiai labiau prisirišę prie taurelės. Tai tiesa, o gal tik stereotipas?   

nos, kurios susirūpina savo sūnumis, 
kad jie per dažnai išgėrinėja. Papras-
tai sūnūs būna jau suaugę, o motinos 
prašo mūsų pagalbos“, - pasakojo 
seniūnas. 

Paklaustas, ar nėra galimybių, kad 
ir jų seniūnijoje nepasikartos tokios 
tragedijos, kaip Kražiuose arba Kė-
dainiuose, A.Simonavičius kalbėjo, 
jog garantijų nėra. „Dėl šių tragedijų 
turbūt kaltas ne tik alkoholis, bet ir li-
gos, o garantuoti, kad tai nepasikartos 
kokiame nors mūsų kaime, savaime 
aišku, negalima“,- sakė seniūnas.

Atimti pašalpas – ne 
geriausias sprendimas 

Didžiausios Anykščių rajone 
Anykščių seniūnijos seniūnas Eugeni-
jus Pajarskas palaikė A.Simonavičiaus  
nuomonę, kad alkoholio vartojimas 
kaime nėra didesnis negu mieste. „Ži-
noma, kiekvienam kaime savos tradi-
cijos, kiek būtų procentais, pasakyti 
negalėčiau, bet paprastai kaimuose 
būna po 5-7 alkoholiu piktnaudžiau-
jančius žmones, mes juos žinome, 
apie juos praneša seniūnaičiai, ben-
druomenės. Tokia kaip Kėdainių tra-
gedija, kai tėvas įmetė savo vaikus į 
šulinį, gali pasikartoti ir kitur, niekas 
nėra apdraustas, ypač jeigu tai susiję 
su psichikos dalykais, seniūnija gali 
dirbti kaip nori.  Mes su įgaliotiniu, 

gavę informacijos, vykstame į gir-
taujančio asmens namus. Bendros 
tendencijos tokios, kad alkoholio var-
tojimas mažėja. Sakykim, tie, kurie 
atidirbinėja už pašalpas, turi sąžinin-
gai atidirbt, tai drausmina. Pašalpos, 
mano nuomone, yra viena iš priemo-
nių, kuri mažina girtavimą“,- sakė 
E.Pajarskas.

Nors žiniasklaidoje nuolat tvyro 
nuomonė, kad „pašalpos tik tvirkina“ 
ir skatina alkoholizmą, E.Pajarskas 
taip nemano. „Pirma, ne visi tas pa-
šalpas prageria, yra žmonių, kurie ne-
geria ir sėkmingai susitvarko.  Antra, 
tie, kurie geria, vis tiek ras būdų, kaip  
prasimanyti pinigų – ar skolinsis, ar 
dirbs, bet gali pablogėti ir krimino-
geninė padėtis. Dabar su girtaujan-
čiomis šeimomis dirba socialiniai 
darbuotojai, pašalpos atiduodamos ir 
maisto talonais, o ne pinigais. Mano 
nuomone, iš viso šeimas reikėtų mo-
kyti, kaip leisti pinigus. Patys matote, 
kaip pašalpų dienomis žmonės stovi-
niuoja pašte, po to mieste padaugėja 
išgėrusių, o parduotuvėse gavusios 
pašalpas mamos perka ir tokių daly-
kų, kurių ir aš sau neleidžiu. Reikia 
mokyti žmones leisti pinigus“,- įsiti-
kinęs A.Pajarskas.

Paklaustas, ar bendruomenių ren-
giniai apsieina be butelio ant stalo, 
E.Pajarskas kalbėjo, kad piktnaudžia-
vimo alkoholiu bendruomenių susi-

rinkimuose nėra, bet nėra ir visiškos 
blaivybės. „Netikiu statistika, kad 
lietuviai - daugiausiai gerianti tauta, 
gerai žinom, iš kur tos tradicijos atė-
jo. Visame pasaulyje yra tam tikra al-
koholio vartojimo kultūra. Pažiūrėkit 
į Prancūziją, jie sriubos nevalgo, bet 
vynas stovi ant stalo. Jei per bendruo-
menių renginius kas nors atsineša 
savo gamybos vyno, nematau nieko 
blogo“, - teigė seniūnas.     

 Beje, E.Pajarskas nemano, kad ko-
voje su alkoholizmu užteks tik drau-
dimų. „Be abejo, pasaulyje alkoholis 
nėra taip lengvai prieinamas kaip pas 
mus. Manau, gerai, kad uždraudė pre-
kiauti degalinėse, tačiau vien draudi-
mais nieko nepasieksi. Kartais užten-
ka žmogų sudrausminti, o ne bausti, 
ir jis pasikeičia. Keisti visuomenę 
reikia pradėti nuo savęs“,- kalbėjo 
E.Pajarskas. 

Kaimo parduotuvė – perka 
kokybiškesnį alkoholį

Paklausta, ar tiesa, kad kaime 
dažniau girtaujama, vienoje iš 
Anykščių rajono parduotuvių dir-
banti pardavėja Alma Švelnienė tei-
gia, kad nesutiktų su tokiu teiginiu. 
„Iš vienos pusės, negaliu palyginti, 
nes neturiu su kuo – mieste negy-
venau. Galiu tik palyginti pastarųjų 
metų įvykius. Pastebėjau, kad per 
praeitus metus alkoholio pirkimas 
sumažėjo ženkliai, gal net iki 20 
procentų. Su kuo tai susiję? Net ir 
nežinau, gal žmonės skiria didesnį 
dėmesį maistui, sveikatai?“,- sakė 
A.Švelnienė.

Paklausta, kokį alkoholį daž-
niau renkasi kaimo gyventojai, 
A.Švelnienė teigė, kad yra atskiros 
„gėrėjų kategorijos“. „Tie, kurie gy-
vena iš pašalpų ir tenori svaigintis, 
perka tik pigiausią ir stipriausią alų, 
jie brangesnių ir stipresnių gėrimų nei 
ieško, nei įperka. O štai kiti, kiek pa-
stebiu, jei jau perka alkoholinius gė-
rimus, žiūri, kad jie būtų kokybiški“, 
- sakė A.Švelnienė.

O kaip yra su vadinamaisiais „są-
siuviniais“, į kuriuos surašomos 
žmonių pasiimamos prekės, už ku-
rias sumokama, kai žmogus gauna 
pinigų, ar tiesa, kad daugumą prekių 
sudaro alkoholiniai gėrimai? „Ti-
krai ne, žinoma, be sąsiuvinių mes 
dar neišsiverčiam, bet alkoholis nėra 
tarp populiariausių prekių“, - teigė 
A.Švelnienė.

O paklausta, iš kur, jos nuomone, 
atsirado tas girtaujančio kaimo ste-
reotipas, A.Švelnienė sakė: „Aišku, 
visokių žmonių kaime yra. Yra ir 
geriančių, bet kadangi kaime žmonių 
mažiau, todėl girtaujantys yra labiau 
pastebimi, jie dažniau krenta į akį.“

Girtavimas vietos nesirenka 

VšĮ Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centras vadovas gydytojas 
Audronis Gustas, sako, kad alkoho-
lizmas nepriklauso nuo gyvenamo-
sios vietovės ar šalies, nes nė viena 
pasaulio valstybė dar neišsprendė 
šios problemos, tačiau kovoti su al-
koholizmu galima. „Kaip sakau, ge-
riausi dalykai mus pasiekia iš Ame-
rikos. Kovoje su alkoholizmu irgi. 
Turbūt visi girdėjote apie anoniminių 
alkoholikų susirinkimus. Jie atsirado 
būtent JAV, sėkmingai veikia visame 
pasaulyje“,- kalbėjo A.Gustas.  

 Gydytojo teigimu, Anykščių ra-
jone alkoholizmas kamuoja apie 4-5 
procentus gyventojų, o sąmoningai 
gydytis ateina kas dešimtas. Tiesa, 
gydytojas pastebi, kad kartais neti-
kėtos sėkmės kovoje su alkoholizmu 
gali pasiekti asmenys, pakeitę gy-
venamąją vietą. „Jūs galvojate, kad 
mūsų emigrantai Norvegijoje girtau-
ja taip pat, kaip ir čia matome juos 
parvažiavusius? Nieko panašaus, ten 
gyvena tvarkingai, kadangi alkoholis 
ten brangus ir sunkiau prieinamas. 
Vadinasi, lietuvis gali ir negirtauti“,- 
teigia A.Gustas. 

Rusijos kaimo vietovėse –
 girtavimo epidemija

Be abejo, gausų alkoholio vartoji-
mą lietuviai kildina iš okupacijos ir iš 
Rusijoje įprastos alkoholio vartojimo 
kultūros. Nors teigiama, kad Lietuva 
gerokai lenkia Rusiją alkoholio var-
tojime, tačiau Rusijoje šiuo metu tai 
prilygsta tikrai epidemijai. Lietuvoje 
lankęsis Kovos už liaudies blaivybę 
sąjungos Rusijoje pirmininkas profe-
sorius Vladimiras Ždanovas, pasako-
jo, kad alkoholizmas Rusijos kaimo 
vietovėse  prilygsta karui. V. Ždano-
vas žiniasklaidai kalbėjo, kad kasmet 
Rusijoje nuo alkoholizmo miršta apie 
800 tūkstančių žmonių, kaip pavyzdį 
pateikė savo patirtį Nižnij Novgoro-
do srities  Bezvodnojės kaime. Seno-
viniame kaime yra didžiulė vidurinė 
mokyklą, puiki sena cerkvė. Į paskai-
tą buvo sukviesti mokiniai nuo 8 iki 
11 klasės. Atėjo 17 mokinių, trys mo-
kytojai ir kaimo tarybos pirmininkas.

„Papasakojau jiems neslėpdamas 
žiaurios tiesos apie tai, kad mes gali-
me pralaimėti šį karą. Žiūriu, pirmi-
ninkas ašaras braukia. Pasirodo, per 
porą savaičių, kai rusai švenčia Nau-
jųjų metų šventes, kaime nuo girtavi-
mo mirė 18 vyrų, o per pastaruosius 
trejus metus negimė nė vienas kūdi-
kis. Taip nyksta didžiuliai plotai“, – 
pasakojo  profesorius. V.Ždanovas

 (Bus daugiau)

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pa-
jarskas sakė, jog nors seniūnija ir stebi girtau-
jančias šeimas, niekas negali užtikrinti, kad 
nepasikartos Kražių arba Kėdainių tragedijos. 

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simona-
vičius išklauso motinų prašymų gelbėti girtau-
jančius sūnus. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius, paklaustas, 
ar nenukentėjo debeikiečiai ūki-
ninkai, sakė, jog žino apie bylą, bet 
duomenų apie nukentėjusius netu-
ri. „Čia buvo užpernai. Kad būtų 
nukentėję debeikiečiai ūkininkai, 
nesigirdėjo. Žinau, kad grūdai 
buvo sandėliuojami Debeikiuose, 
čia buvo išnuomotas angaras, kur 

Aferistas grūdus sandėliavo Debeikiuose
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Pirmadienį Panevėžio apylinkės teismas atvertė didelės apim-
ties ūkininkus visoje šalyje apgaudinėjusio 46 metų panevėžiečio 
aferisto Virginijaus Giedraičio bylą. Vieną iš punktų, kur jis san-
dėliavo iš ūkininkų paimtus grūdus, jis buvo įkūręs Debeikiuose.  

suvežė iš ūkininkų grūdus“, - sakė 
A.Simonavičius.

Tiesa, nors debeikiečiai ir ne-
pakliuvo ant aferistų kabliuko, vis 
dėlto byloje minima, kad yra ir iš 
Anykščių rajono nukentėjusių ūki-
ninkų. 

Užpernai rudenį V.Giedraitis su 
nenustatytu asmeniu pasiskelbė iš 
ūkininkų superkantis žirnius, pu-

pas, grikius, miežius, kviečius ir 
kmynus. Supirkėjai ūkininkus su-
gundė siūlydami didesnes nei rin-
kos kainas. Susigundė 13 ūkininkų 
iš Pasvalio, Rokiškio, Anykščių 
ir kitų rajonų. Iš vienų nukentėjė-
lių buvo išvežta per 8, iš kitų – po 
keliasdešimt tonų įvairiausių grū-
dinių kultūrų, bet neatsiskaityta. 
Didžiausių nuostolių patyrė du 
ūkininkai iš Rokiškio ir Ukmergės 
rajonų, atitinkamai praradę 155 ir 
72 tonas kviečių bei miežių. Ben-
dras ūkininkams padarytas nuosto-
lis siekia apie 100 tūkstančių eurų. 

Vos vidurinę mokyklą baigęs 

V.Giedraitis niekur nedirbo, anks-
čiau 6 kartus teistas Lietuvoje. 
Prieš 4 metus iš įkalinimo įstaigos 
grįžęs į laisvę V.Giedraitis nusi-
dangino į užsienį ir Vokietijoje bei 
Švedijoje buvo nuteistas už vagys-
tes. Vėliau jis pradėjo aferas sava-
me krašte. V.Giedraitis Panevėžyje 
fiktyviai įkūrė firmą „Novinga“, 
per kurią ir vykdė aferas. 

Didžiausius nuostolius patyręs 
Rokiškio rajono ūkininkas Jonas 
Jočys neteko apie 155 tonų kvie-
čių, kurių vertė tuomet siekė per 27 
tūkst. eurų. Krovinio išsivežti atva-
žiavo 4 vilkikai. Ūkininkui keistos 

pasirodė teisiamojo kalbos, kad 
neva jis nežinojo, nei kur vežami 
iš ūkininkų supirkti grūdai, nei kur 
paskui jie buvo parduodami.

Vilkikų vairuotojai tąkart prasi-
tarę, kad jiems mokama grynaisiais 
pinigais, o grūdai vežami į Anykš-
čių rajoną, Debeikių seniūniją.

Teisme  nuo aferisto nukentėję 
ūkininkai guodėsi, kad pinigų at-
gauti nebesitiki. Anksčiau 6 kartus 
teistas Lietuvoje V.Giedraitis kaltę 
pripažino, todėl buvo nutarta bylą 
nagrinėti sutrumpintų įrodymų ty-
rimų tvarka. Tokiu atveju apklau-
siamas tik teisiamasis. 
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pirmadienis 2016 01 18

sekmadienis 2016 01 17

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 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 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 5. N-7.  
15.30 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.12 Auksinis protas.  
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. Ties proto riba. 
22.55 Pasaulio dokumentika.  
0.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 5. N-7.  
2.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.10 Savaitė.  
4.00 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.  

5.40 Klausimėlis.lt. 

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 Mauglis. Sugrįžimas pas 
žmones. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Šaunioji 
beždžionė. 
11.45 10 000 dienų. N-7.  
13.30 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis 
šou. SUPERFINALAS.  
23.00 PREMJERA Tamsos riterio 
sugrįžimas. N-7.  
2.05 Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas. 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 Ančiukų istorijos.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Kietos merginos.  
13.00 Beverli Hilso robinzonai.  
14.50 Urmu pigiau 2. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  

18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Mirtis iš dangaus. N-14.  
0.40 Gražuolė ir bastūnas. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos finalas Turkijoje (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. Žavūs 
ir pavojingi”. N-7.  
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 “Ponas ir ponia gangste-
riai”. N-7.  
21.00 “Dingęs”. N14.  
22.00 “Dingęs”. N14.  
23.00 “Dakaras 2016. Savaitės 
apžvalga”.  
23.30 “Laukiniai”. S.  
1.15 “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 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  

13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 Nemarus kinas. “Metro”. 
N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka III”. N-7.  
20.35 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Mirtinas 
vainikėlis”. N-7.  
22.30 “Drakonų karai”. N14.  
0.05 “Aš tikiu NSO”. 

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai. 
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.40 Keliaukime kartu. 
Mykolajivas. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Liškiava.  
13.20 Šventadienio mintys. 
13.45 Lietuva. Statusas - nepri-
klausoma.  
14.15 Režisieriaus Vytauto Čibiro 
80-osioms gimimo metinėms. 
Edvardas Olbis.  
17.05 Haudis Gaudis. 
17.30 Vakavilis. 
18.00 Trys žvaigždės Miunchene. 
19.30 Menų čempionatas “ART-
O-THLONAS”.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 

“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Tai - aš. 2015 m.  
2.40 LRT Kultūros akademija.  
3.25 Žuvies diena. 1989 m. 
(kart.). 
4.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
5.25 Kūrybos metas. 

 
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 (k).  
13.00 Apie žūklę (k).  
13.30 Panikos kambarys (k).  
14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Autopilotas.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Ukraina - ne viešnamis. 
N-7.  
0.00 Nuo.. Iki.. (k).  
0.45 Diagnozė. valdžia (k).  
1.40 Ne vienas kelyje (k).  
2.10 KK2 (k). N-7. 

 
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. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Labas rytas. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Auklė. N-14.  
0.20 Žmogus - šešėlis. N-14. 

 
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 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija. 
12.15 “Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs”.  
12.50 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.20 “Genijai iš prigimties”. 
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 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.55 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 
N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
10.20 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys.  
11.25 Bėdų turgus.  
12.10 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.45 Aguonų laukas. 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.  
23.35 Britės, džihado nuota-
kos. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Aguonų laukas. N-7.  

  
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 Nepaprastas Žmogus-
Voras (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. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Musgaudis. N-7.  
23.55 “Persekiotojas”. N14.  
0.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.45 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Juros periodo parkas. 
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 Apie mus ir Kazlauskus.. 
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 “Į saulę”. N14.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
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. 

Dienos laimikis”. 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 “Nacionalinis saugu-
mas”. N-7.  
22.40 “Velvet”. N-7.  
0.10 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.05 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Brolių Grimų pasakos 
(kart.). 
7.05 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.30 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Dvyliktoji 
naktis. 
15.30 Prisiminkime.  
15.40 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 Rusų gatvė.  
18.15 Premjera. Atlantida. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Kietas faras. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Groja Raimundas Katilius 
ir Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

4.15 Tarptautinis dainuojamo-
sios poezijos festivalis “Tai 
- aš”.  

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Panikos kambarys (k). 
8.00 “Alfa” savaitė (k).   
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.45 “Alfa” savaitė (k). 
13.20 Ukraina - ne viešnamis. 
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.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Išlikimas. N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
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 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Prisikėlęs iš pragaro. 
Pragaro pasaulis. S.  
0.50 Sekso abėcėlė. N-14.  
2.40 Mažylė Houp. N-7.  

7.20 Kaimo akademija.  
7.50 Pasaulis nuostabus 2.  
8.20 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
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 “80-ieji”. N-7. 
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.  
18.55 Kuriame ateičiai. 
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Vaivos pranašystės”. 
N-7. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Vaivos pranašystės”. 
N-7. 
3.40 “Genijai iš prigimties “.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.55 “Vaivos pranašystės”. 
N-7.

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 Kaip atsiranda daiktai 7. 
10.30 Stilius.  
11.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.15 Britės, džihado nuota-
kos. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.45 Aguonų laukas. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Kas tas ponas 
Putinas?  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1. N-7.  
0.25 IQ presingas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.05 Aguonų laukas. N-7.  

  
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 10 000 dienų. N-7.  

12.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
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. 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Oušeno tryliktukas. N-7.  
0.35 “Persekiotojas”. N14.  
1.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.25 “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 Apie mus ir Kazlauskus. 
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 
skyrius”. N-7.  
20.00 PREMJERA Ant liežuvio 
galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Žmogus, pakeitęs vis-
ką”. N-7.  
0.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
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 “Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Detektyvas Kolambas. 
Mirtinas vainikėlis”. 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. Katedroje”. N-7.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.20 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 IQ presingas.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Legendos.  
13.50 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
14.50 Kultūra.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Istorijos detektyvai.  
18.15 Laiko portretai. Sigitas 
Geda.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Karinės paslaptys.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Europos krepšinio tau-
rės turnyro rungtynės. Milano 
“Emporio Armani” - Klaipėdos 

“Neptūnas”.  
23.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.10 Bridžitos Džouns dieno-
raštis. Ties proto riba. 
0.55 Dabar pasaulyje.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Menų čempionatas “ART-
O-THLONAS”.  
5.30 Muzikos savaitė.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Ramanauskas 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). 

7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
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 Eliza Greivz. N-7.  
0.20 Pagrobtas. Tifanės Rubin 
istorija. N-7.  
2.00 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.50 Mažylė Houp. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “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 “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 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 Nuoga tiesa. N-7. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
10.30 Kas tas ponas Putinas?  
12.15 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.45 Aguonų laukas. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1. N-7.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Pinigų karta.  
5.05 Aguonų laukas. N-7. 

  
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 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  

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 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Įstatymo tarnai. N-7. 
0.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.45 “Mentalistas”. N-7.  

 
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 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 Jūrų pėstininkas. N-7.  
0.15 Elementaru. N-7.  
1.15 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 
skyrius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Atsitiktinė santuoka”. 
N14.  
23.10 “Judantis objektas”. N-7.  
0.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
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 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

14.50 “Foilo karas. Baltoji 
plunksna”. 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. Mirti jaunam”. N-7.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson” N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. 
Nepriklausomas Oskaro 
Koršunovo teatras.  
7.00 ...formatas. Poetas 
Mindaugas Nastaravičius.  
7.15 Peliukas Lukas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 Atspindžiai.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Linija, spalva, forma.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 1. N-7.  
20.00 Kelias į namus.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Premjera. Pasauliniai 
karai. 
21.50 DW naujienos rusų 

kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Dantonas. N-14.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 ...formatas. Poetas 
Mindaugas Nastaravičius.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Euromaxx.  

 
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). 

7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
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 Slėptuvė. N-14.  
0.05 Baimės gniaužtuose. 
N-14.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.35 Mažylė Houp. N-7.   

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “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 “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 Patriotai. N-7. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 Patriotai. N-7. 
3.40 “Genijai iš prigimties”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. sausio 16 d.

ketvirtadienis 2016 01 21

penktadienis 2016 01 22

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
10.30 Emigrantai.  
11.20 Gyvenimas.  
12.15 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.45 Aguonų laukas. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Tikroji padėtis. 
N-7.  
0.20 Bėdų turgus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.05 Aguonų laukas. N-7.  

  
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 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
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 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gatvių kovotojas. N-7.  
0.20 “Persekiotojas”. N14.  
1.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.10 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

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 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 Juros periodo ataka. 
N-7.  
0.10 Kaulai. N-14.  
1.10 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 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Laukinės aistros 2”. 
N14.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
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. Katedroje”. 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. 
Žudymo pamoka”. N-7.  
23.00 “Begėdis”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Mokslo sriuba.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Pasauliniai karai. 
13.55 Dainų dainelė 2014.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
16.45 Gustavo enciklopedija.  
17.15 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 1. N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.25 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  

24.00 Katedra, kurios nebuvo.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.05 Mokslo sriuba.  
5.30 Rusų gatvė.

 
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). 

7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
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 Kazino apiplėšimas. 
N-14.  
23.55 Mirtina priesaika. S.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Mažylė Houp. N-7.  

 
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. 
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 “24/7”.  
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “24/7”.  
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.55 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Kaip atsiranda daiktai 
7 (kart.). 
10.30 LRT forumas.  
11.20 Specialus tyrimas.  
12.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 
16.45 Aguonų laukas. N-7.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Stebuklingas stalelis. 
19.55 Klausimėlis.lt. HD. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Kler. N-14.  
0.10 Klausimėlis.lt. 
0.35 Pinigų karta.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.05 Aguonų laukas. N-7.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė. N-7.  

10.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.40 Lietuvos superšefas.  
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 penktadienis. N-7.  
21.00 Troja. N14.  
0.05 Sukrečiantis skrydis. N-7.  
2.00 Įstatymo tarnai. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Pavojus rojuje. N-7.  
12.00 Farai. 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 La troškinys.  
21.50 Nevykėliai po priedanga 
2. N-14. 
0.05 Mano motinos prakeiki-
mas. N-7.  
2.00 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris. 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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Niekada nepasiduok 
2”. N14.  
23.30 “Tramdytojai”. N14.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
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 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Tėvas Motiejus” N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Mirti jaunam”. N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Brokenvudo paslaptys. 
Rausvas kraujas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Volanderis. 
Meilės pamoka”. N14.  
22.45 SNOBO KINAS 
“Tapatybė”. N14.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Liškiava. 
1 d.  
7.05 Vakaro pasakėlės. 
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 Linija, spalva, forma.  
13.45 Tarptautinis dainuo-
jamosios poezijos festivalis 
“Tai - aš”.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas.  
16.55 Gustavo enciklopedija.  
17.25 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.20 Premjera. Keliaukime 
kartu.  
20.15 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Dalia Kutraitė kalbina...  
21.30 ...formatas.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  

22.30 Tikroji padėtis. N-7.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.15 Koncertuojanti Europa. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 Legendos.  
5.30 Atspindžiai.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Diagnozė. valdžia (k).  
12.20 Panikos kambarys (k). 
12.50 Nuo.. Iki.. (k).  
13.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.30 Ukraina - ne viešnamis 
(k). 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). 

7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
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 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Pirėjo 
“Olympiacos”.  
1.20 Slėptuvė. N-14.  

 
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. 
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. “Apleista 
kasykla”. S. 
1.05 “Kodas”. S. 
2.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.40 “Apleista kasykla”. S. 
5.15 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
6.10 “Jaunikliai”. N-7. 
6.40 “Išgyventi Afrikoje”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. sausio 16 d.

šeštadienis 2016 01 23

 
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. HD.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Planetų gidas. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
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.  
22.55 Jaunojo gydytojo užrašai. 
N-14 m.  
0.30 Pasaulio dokumentika.  
2.05 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  

8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Bonifacijaus atostogos.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Linksmuolis Baris ir disko kirmi-
nai. 
11.30 Badis.  
13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Šunų 
viešbutis. 
21.30 Nusikaltėlis kūdikio veidu. 
N-7.  
23.20 Uždelsta meilė. N-7.  
1.15 Gatvių kovotojas. 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 2.  
12.30 Polė.  
14.20 Kaimynas šnipas. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas. N-7.  
22.05 Kulka į galvą. N-14.  

23.55 Pirmoji nuodėmė. N-14.  
2.05 Nevykėliai po priedanga 2. 
N-14.  

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Europos galiūnų čempio-
natas.  
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 PREMJERA Dainuok 
mano dainą.  
21.30 MANO HEROJUS 
“Šešėliai Rojuje”. N14.  
23.05 AŠTRUS KINAS 
“Karantinas 2. Terminalas”. S.  

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  

14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Aš tikiu stebuklais”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Iš 
Lili Šionauer kolekcijos. Šeimos 
ryšiai”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė Malibu”. N-7.  
22.45 “Praktinė magija”. N-7.  
0.40 “Begėdis”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai. Sigitas Geda.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Keliaukime kartu. 
Mykolajivas. 
11.10 Septynios Kauno dienos.  
11.40 LRT Kultūros akademija.  
12.25 Elzė iš Gilijos. 1999 m. 
14.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 10 km persekiojimo 
lenktynės.  
15.00 X tarptautinis folkloro festi-
valis “Pokrovskije kolokola 2015”.  
16.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 12,5 km persekiojimo lenk-
tynės.  
17.15 Haudis Gaudis. 
17.40 Muzikinis linkėjimas.  
18.45 Sapnuoju, kad einu. 
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  

21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.05 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Roko festivalis “Lituanika 
2015”. Grupė “Antis”.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 IQ presingas.  
3.30 Anapus čia ir dabar.  

 
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 
Nematoma Silicio slėnio pusė. 
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. Vilniaus “Lietuvos ry-
tas” - Prienų-Birštono “Vytautas”.  
19.00 Taksi. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Terminatorius. N-14.  
0.40 Lūšnynų milijonierius. N-14.  

 
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. “Nuostabioji”. 
N-7. 
0.15 “Kruvina žinutė”. N-14. 
2.05 “Vera. Oro pilys”. N-7. 
3.35 “Nuostabioji”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

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

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

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

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Pastebėjo, kad iš kamino 
nerūksta dūmai

Šalia Juostininkų gyvenan-
ti Renata Sahakian „Anykštai“ 
sakė,  kad ji jau antradienį,  sau-
sio 5-ąją, kai buvo per 20 laipsnių 
šalčio, atkreipė dėmesį, kad ne-
rūksta dūmai iš už gero kilometro 
nuo jos gyve-
nančios senutės 
namo kamino. 
T r e č i a d i e n į 
R . S a h a k i a n , 
vėl neišvydusi 
dūmų iš kai-
mynės kamino, 
jau ne juokais sunerimo ir pa-
skambino močiutę globojančiai 
socialinės darbuotojos padėjėjai 
Audronei Jočienei. Ši atvyko 
kartu su Troškūnų apylinkės po-
licijos inspektoriumi Rolandu 
Kaulakiu. Socialinės darbuotojos 
padėjėja ir policininkas rado iš 
vidaus užsklęstas močiutės namo 
duris, kai bandė jai skambinti, 
telefonas skambėjo namo vidu-
je. R.Sahakian „Anykštai“ dėstė, 
kad socialinės darbuotojos padė-
jėja tuomet paskambino jai – ji iš-
kvietusi greitąją ir suradusį juos-
tininkietį, kuris atlėkė laužti durų. 
Išlaužus duris, namo viduje rasta 
dar sąmoninga močiutė – ją ištiko 
arba insultas, arba stiprus kraujo-
takos sutrikimas. Greičiausiai se-
nyva moteris krito lauke, paskui 
įšliaužė į namą ir užsisklendė iš 
vidaus. Senolei diagnozuotas dar 
ir kūno atšalimas. Šiuo metu ji 
gydoma Anykščių ligoninėje.      

R.Sahakiant „Anykštai“ dės-
tė, kad A.Jočienė kiekvieną tre-
čiadienį tiksliai nustatytu laiku 
lankydavo senolę. Tačiau juosti-
ninkietė piktinosi, jog apskritai 
močiutė žiemoti buvo palikta vie-
na, jog kiti socialiniai darbuotojai 
pas ją lankydavosi tik per metines 
šventes. „Man čia viskas – negra-
žu, čia visiškas nužmogėjimas“, 
– apie socialinės pagalbos siste-
mą kalbėjo juostininkietė. Ji pik-
tinosi ir pareigūnu R.Kaulakiu. 
„Kai kiekviena minutė svarbi, 
jis pusantros valandos vaikščio-
jo aplink namą ir nieko nedarė. 
Durų neįveiki, daužk langą, gel-
bėk žmogų“, – pyko moteris.

Viltis vienišiems senukams – gal pamatys 
kaimynai, jog nerūksta kaminas

Močiutei  - nelaimė 
po nelaimės 

Prieš keletą metų vaikų netu-
rinti senolė nusprendė pirkti butą 
mieste. Ji banke išsigrynino dide-
lę pinigų sumą, kalbama jog 30 ar 
40 tūkstančių litų. Netrukus po to, 
kai senolė grįžo namo su pinigais, 
pas ją apsilankė gauja romų tau-

tybės asmenų 
– senolė buvo 
žiauriai sumuš-
ta, pinigai iš 
jos atimti.

Močiutė li-
goninėje išsi-
gydė žaizdas 

ir grįžo į savo vienkiemį. Tačiau 
kalbama, jog po to įvykio ji tapo 
gerokai atsargesnė, nebepasi-
tikėjo žmonėmis. Ir A.Jočienė 
„Anykštai“ sakė, kad jos globoti-
nė ypač saugojosi „žulikų“ ir su-
temus net nedegdavo šviesos. „Aš 
ją įkalbinėjau, kad nors kokiems 
keturiems mėnesiams važiuotų į 
Troškūnų slaugos ligoninę. „Kur 
bulves paliksiu? Pas kaimynus? 
Išvogs...“ – „Anykštai“ kalbėjo 
A.Jočienė.

Tik kartą per savaitę ir 
turėjo lankyti

Anykščių socialinių paslaugų 
centro direktorė Jolanta Pleškienė 
„Anykštai“ teigė, kad Juostinin-
kų senolę socialinės darbuotojos 
padėjėja lankė taip, kaip privalėjo 
lankyti – kartą per savaitę, kie-
kvieną trečiadienį, po dvi valan-
das. A.Jočienė prinešdavo senolei 
malkų, tvarkė tuos kambarius, į 
kuriuos jai močiutė leido užeiti. 
Produktus senolė pirkosi pati – į 
jos kiemą atvažiuodavo autopar-
duotuvė. Beje, autoparduotuvės 
vairuotojas, neprisibeldęs į klien-
tės duris, taip pat sunerimo, kur ji 
gali būti, ir šitai papasakojo kai-
mynei. 

A.Jočienė ir be R.Sahakian iš-
kvietimo trečiadienį, nes tai buvo 
jos lankymosi pas senolę diena, 
būtų radusi parkritusią močiutę, 
tačiau senyvas, vienišas žmogus 
gali nualpti ir ketvirtadienį, kai 
iki socialinio darbuotojo apsilan-
kymo lieka dar beveik savaitė...

J.Pleškienė tvirtino, kad pagal 

sutartis su senoliais juos sociali-
niai darbuotojai gali lankyti kad 
ir kasdien. Tačiau juostininkietė 
neva pageidavusi tik vieno vizito 
per savaitę. „Tokia buvo su ja su-
tartis“, – dėstė J.Pleškienė.

Rajono žmones lanko 
45 darbuotojai

J.Pleškienė „Anykštai“ sakė, 
kad 22 jos įstaigos darbuotojai, 
iš kurių dalis dirba ne visu etatu, 
teikia pagalbos į namus paslaugą. 
Jie lanko 180 senukų.  Senukams 
jų globa kainuoja –  viena talki-
ninko darbo valanda – 3 eurai. Ta-
čiau, pasak J.Pleškienės, iš sene-
lių negalima imti daugiau nei 20 
proc. jų pensijos. Kitas finansinis 
saugiklis – minimali 217 eurų 
suma, privalanti likti senukams iš 
pensijos, po pinigų išskaičiavimo 
už socialinių darbuotojų paslau-
gas.

Seneliai gali pageidauti, jog 
socialinis darbuotojas pas juos 
dirbtų nuo 2 iki 10 valandų per 
savaitę. Jeigu senolis gauna ne ką 
didesnę pensiją nei 217 eurų, tai 
didžiąją dalį mokesčių už sociali-
nio darbuotojo paslaugas padengs 
valstybė. Tuo atveju, kai pensija 
mažesnė nei 217 eurų, senolis turi 
teisę prašyti, kad socialinis dar-
buotojas kad ir dešimt valandų 
per savaitę juo rūpintųsi nemo-
kamai. 

Socialinių paslaugų centro di-
rektorė J.Pleškienė „Anykštai“ 
dėstė, kad juostininkietė močiutė 
gauna mažą pensiją, jai socialinio 
darbuotojo paslaugos nekainuoja, 
bet ji neva nepageidavusi, kad so-
cialinė darbuotoja lankytųsi daž-
niau nei kartą per savaitę.

Socialinių paslaugų centras turi 
dar 13 darbuotojų etatų, kurie 
teikia globos namuose paslaugą. 
Šia paslauga naudojasi apie 50 
anykštėnų. Dar yra iš projektų fi-
nansuojama 10 
etatų koman-
da, kurioje yra 
ir slaugytojos, 
ir socialinio 
darbuotojo pa-
dėjėjai, ir ma-
sažuotojai. Ši 
socialinį darbą 
atliekanti ko-
manda lanko 
38 anykštėnus. Tiesa, į abi pasta-
rąsias paslaugas gali pretenduoti 
tik tie asmenys, kuriems gydytojų 
komisija nustato neįgalumą ir ski-
ria lėšų jų globai.

Kiekvienoje iš 10–ies Anykščių 
rajono seniūnijų dirba socialinių 
darbuotojų padėjėjai. Kavarsko 
seniūnijoje yra net 6 tokie dar-
buotojai, Troškūnų seniūnijoje – 
3 socialinio darbuotojo padėjėjai 
ir viena slaugytoja.  

Reikia ieškoti būdų, 
kaip apsaugoti žmones

R.Sahakian sako tikinti, kad 
socialiniai darbuotojai įkalbinėjo 
bent žiemai į globos namus išva-
žiuoti jos kaimynę. Ir ji sakė įkal-
binėjusi, tačiau, pasak R.Sahakian, 
vargu ar senyvų žmonių problemą 
galima išspręsti tik žodžiais. „Jei-
gu mato, kad žmogus nebėra visai 

adekvatus, jei mato, kad jis gy-
vendamas vienas pats kelia grės-

mę savo gy-
vybei, valdžia 
privalo priimti 
sprendimus ir 
gelbėti žmo-
nes“, -  tikino 
juostininkietė. 
„Surišęs žmo-
gaus neišve-
ši“, – į tai jai 
neakivaizdžiai 

atsakė J.Pleškienė.  
Troškūnų seniūnas Antanas 

Jankauskas tikino, kad per šalčius 
jis pats važinėdamas po seniūniją 
stebi senų vienišų žmonių namų 
kaminus. O ir apskritai, pasak se-
niūno, namų kaminai kaime yra 
lyg savotiškas signalas – jei dū-
mai rūksta, va-
dinasi, viskas 
gerai. Kurį lai-
ką nekuriama 
kaimyno kros-
nis yra ženklas, 
jog jį būtina ap-
lankyti, gal kur nugriuvo...        

Nesutvarkė globos 
dokumentų

Praėjusių metų spalio viduryje 
Troškūnų seniūnijos Rudžionių 
kaime mirė vienišas senukas. 

Jo daugiau nei mėnesį socia-

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškie-
nė tikino, kad ji ir jos įstaigos darbuotojai įkalbinėja senukus, 
kad šie neliktų žiemai vieni namuose.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

komentarai
Kęstutis ČEPULIS, Anykščių 

rajono policijos viršininkas:  „Pa-
reigūnas savo darbą atliko taip, kaip 
pridera. Jis atlydėjo socialinio dar-
buotojo padėjėją, jis padėjo patekti ir į 
močiutės namo vidų. Kaimynas buvo 
pakviestas todėl, kad R.Kaulakys ne-
turėjo įrankių, o tas žmogus atsinešė 
laužtuvėlį.“        

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas, buvęs Anykščių 
socialinių paslaugų centro darbuo-
tojas: „Be abejo, jei būtų geresnis 
socialinių paslaugų finansavimas ir 
daugiau socialinių darbuotojų, būtų 
geriau. Šiuo konkrečiu atveju sociali-
nio darbuotojo padėjėja viską padarė 
ir jai nėra priekaištų. Pernai Debeikių 
seniūnijoje socialinė darbuotoja pas 
savo prižiūrimą asmenį važiavo trak-
toriumi, nes kitaip nebuvo galima 
privažiuoti. Žodžiu, socialiniai darbuotojai dirba išradingai. Tas „nemo-
kamų“ lankymo valandų skaičius negali būti begalinis – vienam pridė-
jus valandas, kitam lankomam asmeniui jų stigs, neužteks biudžeto. Kita 
vertus, gal skatinkim kaimo „reindžerių“ veiklą, kurie kas rytą pažiūrėtų 
kieno kaminai nerūksta.“     

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorė, buvusi savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus vedėja: 
„Pagalba į namus finansuojama iš 
rajono biudžeto. Rajonas sensta ir 
lėšų poreikis nuolat auga, tačiau ra-
jono biudžetas nedidėja. Kita vertus, 
Anykščių socialinių paslaugų centro 
projektas, kur dirba dešimt asmenų, 
nuo lapkričio taip pat finansuojamas 
iš rajono biudžeto, laukiame, kada 
jam vėl bus skirtas valstybinis finansavimas. Socialinei paramai lėšų nie-
kad nebus per daug ir finansavimo problema gali būti išspręsta tik vals-
tybiniu lygmeniu.“ 

(Atkelta iš 1 p.)

liniai darbuotojai apskritai ne-
lankė, nes buvo... nesutvarkyti 
dokumentai. Senukas rugsėjo 
pradžioje buvo išgabentas į Svė-
dasų senelių globos namus, tačiau 
jau antrą dieną grįžo į savo sody-
bą. Iki išvežimo į  globos namus 
jį du kartus per savaitę lankė so-
cialinė darbuotoja, tačiau senelio 
pasivažinėjimas buvo formali 
riba, po kurios jo priežiūra buvo 
nutraukta. 

Po vienišo senolio mirties jo kai-
mynas Algimantas Eiva „Anykš-
tai“ pasakojo to žmogaus mirties 
istoriją. „Po kiek laiko kitas kai-
mynas nuėjo pažiūrėti Valdemaro. 
Rado tą žmogų gulintį nuogą ant 
grindų šaltuose namuose. Kiek jis 
ten taip gulėjo, negaliu pasakyti. 
Tada jį nuvežė į Anykščių ligoni-

nę. Po dviejų 
ar trijų valandų 
gydytojai pasa-
kė, kad jau vis-
kas – atvežėte 
mirštantį žmo-
gų. /.../ Jūs tik 

įsivaizduokit - yra savivaldybė, 
yra seniūnija, net etatai yra sukurti 
rūpintis socialiniais žmonių reika-
lais. /.../ Nežinau, ar tam žmogui 
buvo galima padėti, o gal jau ne-
begalima, bet taip palikti...“ -  pik-
tinosi A.Eiva („Vienišo žmogaus 
baigtis – nuogas ant šaltų grindų“, 
-„Anykšta“, 2015-10-31).

...Išlaužus duris, namo 
viduje rasta dar sąmoninga 
močiutė – ją ištiko arba in-
sultas, arba stiprus kraujo-
takos sutrikimas...

...namų kaminai kaime 
yra lyg savotiškas signa-
las – jei dūmai rūksta, va-
dinasi, viskas gerai. Kurį 
laiką nekuriama kaimyno 
krosnis yra ženklas, jog jį 
būtina aplankyti...

...Rado tą žmogų gulintį 
nuogą ant grindų šaltuose 
namuose. Kiek jis ten taip 
gulėjo, negaliu pasakyti... 
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etiketas

Sveikata sušlubavo

Kupiškio rajone gyvenantis A. 
Vaitoška – trečios kartos gydytojas. 
Senelis iš motinos pusės per Pirmąjį 
pasaulinį karą dirbo carinės Rusijos 
kariuomenėje felčeriu. A. Vaitoškos 
tėvas – vidaus ligų gydytojas, gineko-
logas bei chirurgas. Sekdamas tėčio 
ir senelio pėdomis, A. Vaitoška baigė 
tuometį Kauno medicinos institutą, 
tapo chirurgu ir vidaus ligų gydytoju. 

Likimo ironija – visą gyvenimą be-
sirūpindamas kitų žmonių gydymu, 
kiek mažiau nei prieš dešimtmetį A. 
Vaitoška pats tapo visišku ligoniu. 
„Nebegalėjau per kambarį perei-
ti – pavargdavau. Visas kūnas buvo 
užtirpęs, nuolat kosėjau, skaudėjo są-
narius, mušdavo šaltas prakaitas, nors 
ir 30 laipsnių karščio kieme būdavo. 
Negana to, kardiologai nustatė, kad 
pažeisti širdies vožtuvai, girdimi bai-
sūs širdies ūžesiai,“ – prisimena kole-
gų gydytojų verdiktą kupiškėnas. 

Ėmęs ieškoti informacijos apie 
savo negalavimus, A. Vaitoška pra-
dėjo įtarti, kad jo organizmas gali 
būti užsikrėtęs pelėsiu, t.y. jis serga 
sistemine mikoze. „Pelėsis – klastin-
gas. Stipraus, sveiko organizmo jis 
neįveikia, tačiau nusilpus imunitetui, 
aktyviai atakuoja. Sąnarių skausmai, 
širdies pažeidimai – tai pelėsio su-
keltos komplikacijos“, – įsitikinęs 
kupiškietis. Jis pripažįsta, kad prieš 
užklumpant šioms ligoms, iš tiesų 
buvo nusilpęs, be to, turėjo didelių iš-
gyvenimų, nes patyrė artimų žmonių 
netekčių.

Vis labiau įsitikinęs, kad kenčia 
nuo sisteminės mikozės, A. Vaitoška 

Pabėgęs nuo ligų gydytojas 
stebina kolegas
Kupiškio rajone gyvenantis ilgametis gydytojas Aleksandras 

Vaitoška – tikra vaikštanti enciklopedija, mielai besidalijantis pa-
tirtimi apie sveiką gyvenimo būdą, įvairias sveikatinimo priemo-
nes ir procedūras. Jaunatviškas ir energingas vyriškis nustebina 
pasakęs, kad jam netrukus sueis 72-eji. 

pradėjo gerti stiprius priešgrybelinius 
vaistus. Savijauta ėmė gerėti, vaistai 
ėmė naikinti grybelį, tačiau kenkė ke-
penims, inkstams.

Vietoj vaistų – 
jonizuotas vanduo

Pasak A. Vaitoškos, tuo metu jam į 
rankas pateko Telesforo Laucevičiaus 
knyga „Jonizuotas vanduo. Gyveni-
mas be ligų“. Supratęs, kad kovoti su 
organizmą nuodijančiu pelėsiu jam 
galbūt gali padėti jonizuotas vanduo, 
kupiškėnas iškart nusipirko vandens 
jonizatorių. Tai aparatas, kuriame 
elektrolizės metu specialiame inde 
pagaminamas šarminis ir rūgštinis 
vanduo. 

„Lietuvoje dar neretai skeptiškai 
žiūrima į jonizuotą vandenį, bet už-
sienyje jis labai vertinamas. Teigiamą 
jonizuoto vandens poveikį sveikatai 
yra pripažinę Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Vokietijos, Japonijos moks-
lininkai. Pastarosiose šalyse yra net 
klinikų, gydančių vien jonizuotu van-
deniu,“ – pasakojo kupiškėnas.   

Šarminį vandenį geria kasdien

Šarminis vanduo – kasdieninis A. 
Vaitoškos gėrimas. Jį vyriškis kas-
dien ne tik gryną geria, tačiau ir nau-
doja virdamas sriubą ar plikydamas 
arbatą. 

Pasak A. Vaitoškos, didžiulis šar-
minio vandens privalumas – perpus 
mažesnis paviršiaus įtampos ko-
eficientas, nei paprasto geriamojo 
vandens. Dėl to jonizuotas šarminis 
vanduo yra žymiai skvarbesnis, jis 

patenka į kiekvieną ląstelę ir aprūpi-
na ją deguonimi. Pasak A. Vaitoškos,  
šarminį vandenį galima būtų pavadin-
ti jaunystės eliksyru, nes jis pasižymi 
labai stipriomis antioksidacinėmis 
savybėmis, neutralizuoja laisvuosius 
radikalus, t.y. stabdo senėjimo pro-
cesą.  

Gerti šarminį vandenį rekomen-
duojama Alzhaimerio, Parkinsono 
ligų, senatvinių demensijų profilak-
tikai – literatūroje rašoma, kad šių 
ligų vystymasis tuomet sulėtėja kelis 
kartus. 

Pasak A. Vaitoškos, šarminiu van-
deniu  turėtų susidomėti ir sportuojan-
tys žmonės. Jį geriant, neutralizuoja-
ma pieno rūgštis (išnyksta deginantis 
raumenų skausmas po didelių fizinių 
krūvių), organizmas aprūpinamas 
deguonimi, energija. Šį poveikį me-
dikas sako pajutęs ir pats – dabar jis 
po vandeniu gali išbūti nekvėpavęs 
žymiai ilgiau, nei jaunystėje – beveik 
pustrečios minutės. Be to, dingo mie-
guistumas, pavyksta geriau sukaupti 
dėmesį, pagerėjo atmintis.

„Geriant šarminį vandenį, smege-
nys geriau aprūpinamos deguonimi, 
išplaunami toksinai“, –  taip teigia-
mus savijautos pokyčius paaiškina 
kupiškėnas.

Pritaikymo galimybės – 
didelės

Pasak A. Vaitoškos, žinodami, 
jonizuoto vandens panaudojimo ga-
limybes, žmonės galėtų būti žymiai 
sveikesni. 

Kupiškėnas pastebėjo, kad negy-
vuoju vandeniu skalaujant skaudan-
čią gerklę, sumažėja skausmas, o įsi-
purškus į nosį – sparčiau atsikratoma 
slogos. Rūgštinis vanduo gali būti 
puikus pagalbininkas esant psoriazei 
(žvynelinei), nagų ir odos grybeliui. 
Rūgštinio vandens kompresus A. 
Vaitoška pataria dėti esant praguloms, 
juo galima dezinfekuoti sunkiai gy-
jančias žaizdeles, trofines opas.

Gydytojas negyvuoju vandeniu 
rekomenduoja grįžus namo praplauti 
nosį, gerklę, nusiplauti rankas  – tai 
puiki profilaktikos priemonė prieš 
gripą.

Rūgštinis (negyvasis) vanduo A. 
Vaitoškai pravertė ir sprendžiant jį 
kamuojančias akių problemas. „Man 
nustatytas virusinis akies ragenos už-
degimas. Vaistų jam išgydyti nėra, vis 
būna paūmėjimai. Tai ėmiau ant akių 
dėti negyvo vandens kompresus – pa-
aiškėjo, kad jie padeda“, – pasidalino 
patirtimi ilgametis medikas.

A.Vaitoška pabrėžia, kad nuolat 
gerti rūgštinio vandens negalima, ta-
čiau jis puikiai tinka išviršiniam nau-
dojimui. 

Stebina kurso draugus

Kiekvieną kartą, išgirdęs apie in-
sulto pakirstus žmones, A. Vaitoška 
apgailestauja, kad buvo praleista pro-
ga jo išvengti. „Didžioji dalis insultų 
įvyksta dėl užsikimšusių kraujagys-
lių. Geriant šarminį vandenį, eritro-
citai nesulimpa, todėl kraujagyslės 
neužsikemša. Tuo tarpu vaistai nuo 
kraujospūdžio tik praplečia didžiąsias 
kraujagysles, tačiau jos ir toliau kem-
šasi“, – įsitikinęs medikas.  

Pasak A. Vaitoškos – norint būti 
sveikam ir gerai jaustis, reikia iš pa-
grindų keisti savo mąstyseną ir gyve-
nimo būdą. Per pastaruosius kelerius 
metus jis perskaitė kalnus literatūros 
apie sveiką gyvenseną, netradicinę 
mediciną. Ne tik perskaitė, tačiau ir 
žinias pritaikė praktiškai. 

„Švarios mintys, sveika mityba ir 
jonizuotas vanduo“ –  tai pagrindinė 
gydytojo taisyklė, kurios jis laikosi 
jau kelerius pastaruosius metus. 

Pasak A. Vaitoškos, per tą laiką jo 
sveikata pasikeitė neatpažįstamai. 
„Kai nuvažiuoju į susitikimą su savo 
kurso draugais, jie vis stebisi mano 
sveikata, energija. Aš ir pats, lyginda-
mas dabartinę savijautą  su ankstesne, 
suprantu, kad savo biologinį laikrodį 
pasukau atgal“, – sako ilgametis gy-
dytojas.  

Abejonių skeptikams nebelieka, 
kai kupiškėnas parodo savo asmens 
pasą, kuriame – kelerių metų senu-
mo nuotrauka. Joje matomas ligotos 
išvaizdos vyriškis visai nepanašus į 
energingą ir jaunatvišką A. Vaitošką.

AKCIJA!
 Perkant vandens jonizatorių 

BURBULIUKAS IR CO firminėse parduotuvėse,

DOVANA – jonizuota dušo galvutė (vertė – 38 eurai). 
El. parduotuvė: www.burbuliukas.lt/parduotuve
Informacija ir užsakymai telefonu: 8 655 35 398

Akcija galioja iki vasario 1 d.

O.Pajedaitė gimė 1925 m. liepos 
7 d. Galvydžiuose (Svėdasų sen.).  
1945–1950 metais ji studijavo Vil-
niaus universitete, Istorijos-filologi-
jos fakultete. 

Nuo 1963 m. O. Pajedaitė pradėjo 
fotografuoti, nuo 1970 m. nuolat foto-
grafavo kultūrinius renginius,  sukūrė 
Lietuvos kultūros ir meno žmonių 
portretų galeriją.

Nuo 1980 m. savo kūrybą ji ekspo-
navo parodose, surengė apie 50 temi-

Mirė fotomenininkė Ona Pajedaitė
Sausio 14-ąją  Vilniuje mirė fotografė, kraštietė Ona Pajedaitė. 

Fotomenininkei ėjo 91-ieji metai.  

nių parodų.  Jos asmeniniame archy-
ve buvo apie 65 tūkst. negatyvų.

Ji parengė ir išleido nuotraukų al-
bumus „Ji buvo Simonaitytė“ (1988, 
1997 m.), „Mano Marcinkevičius“ 
(2001 m.), parengė iliustracijas lei-
diniams „Juozas Tumas-Vaižgantas, 
1869–1933“ (albumas, 1995 m.), 
„Juozas Tumas-Vaižgantas, 1869–
1933“ (aplankas, 1999 m.), „Adomo 
Mickevičiaus takais“ (albumas, 1998 
m.), „Jonas Mačiulis-Maironis : 1862–

1932“ (aplankas, 1999 m.), „Vincas 
Kudirka, 1858–1899“ (aplankas, 1999 
m.), „Motiejus Valančius, 1801–1875“ 
(aplankas, 2001 m.).

O. Pajedaitė yra pirmoji lietuvių fo-
tomenininkė, kuri sutvarkė savo kū-
rybos archyvą, išleido savo fotodarbų 
sąvadą „Nuotraukų bibliografija. Ona 
Pajedaitė“ (2003 m.). Savo gyvenimą 
ir kūrybą nuo 2013 m. ji pristatė as-
meninėje interneto svetainėje „Ona 
Pajedaitė. Dovana Lietuvai“.

Už leidinį „Ji buvo Simonaitytė“ 
O. Pajedaitė buvo apdovanota I. Si-
monaitytės premija (1990 m.), Lietu-

vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi (2005 m.).

 Šeimos fotomeninkė nesukūrė.
Anykščių viešosios bibliotekos sa-

lėje iki sausio 29 d. veikia O. Pajedai-
tes fotografijų paroda „Lietuvoje...“, 
o sausio 29 d. 16.00 val. bibliotekos 
salėje vyks O. Pajėdaitės pagerbimo 
ir prisiminimų vakaras.

Šv. Mišios už O. Pajedaitę bus 
aukojamos Vilniaus Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčioje (An-
takalnio g. 1) sausio 16 d., šešta-
dienį, 13 val. 30 min. Po pamaldų 
urna su O. Pajedaitės palaikais bus 
palaidota Vilniaus Rokantiškių ka-
pinėse, Pajedų giminės kape.

-ANYKŠTA

Iš Svėdasų seniūnijos kilusi 
fotomenininkė Ona Pajedai-
tė vasaras leido gimtuosiuo-
se Galvydžiuose.

pro memoria

Sporto salėje
Neužlįskite. Prieš eidami prie tre-

niruoklio apsidairykite – galbūt kas 
nors jo laukia anksčiau, nei jūs. Čia 
nėra eilės, kaip prie parduotuvės ka-
sos, taigi laukiantieji savo eilės daž-
niausiai stoviniuoja kiek atokiau.

Švara. Pasportavus, turi likti šva-
ru. O tai reiškia, kad nuolat su savimi 
prie treniruoklių turėtumėte nešiotis 
ne tik mineralinio vandens buteliu-
ką, bet ir popierinių servetėlių. Valy-
kitės jomis ne tik sudrėkusią kaktą, 
bet nubraukite ir ant treniruoklio nu-
varvėjusius prakaito lašelius.

Inventorius. Sporto inventorių 
visada palikite jam skirtoje vietoje. 
Net jei gimnastikos kamuolį radote 
tiesiog čia, ant kilimėlio, žinoda-
mi, kad jis paprastai būna padėtas 
kamuolių manieže, nuneškite ir 
palikite jį būtent ten. Treniruoklį 
visad palikite standartinėje pozi-
cijoje. Ištrinkite elektroniniame 
treniruoklyje užduotus režimus, 
ištraukite kaištukus iš įrenginių su 
pridedamais svoriais.

Klauskite. Nesižvalgykite į 
elektroninius treniruoklio parody-
mus, kai juo sportuoja kitas žmo-
gus. Jei norite pasmalsauti, kaip 
nusistatyti norimą režimą – verčiau 
paklauskite sportuojančiojo, o dar 
geriau – trenerio. 

Ilsėkitės nulipę nuo treniruo-
klio.  Nulipkite nuo treniruoklio, 
nes galbūt, kas nors laukia progos 
jūsų paprašyti, kad galėtų priei-
ti prie jo. Nepamirškite, ne visi į 
sporto salę ateina smagiai praleis-
ti laiko – nemažai žmonių tiesiog 
vykdo programas ir galbūt skuba.

Pasirinkite protingą apran-
gą. Atminkite, kad sporto salė yra 
vieta sportuoti. Apranga svarbiau-
sia turi būti patogi. Labai neblogai, 
kuomet ji yra stilinga, madinga, 
bet atminkite, kad sporto salė nėra 
vieta demonstruoti jūsų „menišku-
mui“ ar ekstravagancijai. 

Žvilgsnis. Nespoksokite į besi-
treniruojančius kitus žmones, net 
jei ir žavitės jų jėga ar idealiomis 
kūno linijomis.

Persirengimas. Persirengimo 
kambaryje nespoksokite atvirai 
į kitus žmones ir pernelyg nede-
monstruokite savo kūno. Nereikia 
persiaunant kelnaites slapstytis 
po plačiu sijonu, tačiau nevertėtų 
ir nuogai marširuoti nuo vienos 
spintelės prie kitos ar lėkti į dušą 
prisiminus, kad pamiršote ten ke-
puraitę. Pasistenkite išlaikyti auk-
so viduriuką: jei pajudate toliau nei 
per 2 žingsnius nuo savo spintelės 
– apsisukite rankšluosčiu. 

Pagarba. Nesileiskite į ilgus po-
kalbius treniruoklių salėje, kur visi 
susirinko pasportuoti. Nekalbinkite 
per ilgai kitų žmonių – mandagiai 
palaikydami pokalbį jie gali nespėti 
atlikti savo įprastinės programos.

Parengė A.Š.
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo raidės prie raidės (tik ne įstrižai), išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

(Atsakymus, kaip reiktų užbraukti raides, spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
 

Dailėtyrininkės aistra - medžiai

Buvusių policininkų nebūna
Karštai patriotei užšalo rusiškas 
kuras

Rajono Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė Anykščius sukausčius žie-
mos šalčiams, pagalbos šaukiasi feisbuke.

„Draugai mieli, mano! Kas turite šildomą garažą?:) HELP!!! Reikia 
atšildyti mašiniuką. Skolinga neliksiu“, - rašo jaunoji politikė.

„Užšalo kuras?“, - susirūpinę jos draugai.
„Kažkas užšalo, jei kuras, tai lukoile daugiau nebesipilsiu...“ - boikotą  

rusų kapitalo valdomam degalinių tinklui paskelbė G.Griauzdaitė.

Dailėtyrininkė, mokslų daktarė, 
Anykščių rajono Kultūros tarybos 
narė Jolanta Zabulytė publikuoja 
Kalėdoms Anykščių centre  papuoš-
tų ir prieštaringų vertinimų sulauku-
sių medžių nuotraukas.

„Fotografuota lyjant ir ne visai 
tamsoje“, - nuo papildomos kritikos 
lyg tarp kitko apsidraudžia mokslų 
daktarė.

„Patinka“ po nuotraukomis pa-
spaudė 37 menininkės draugai. Myg-
tuko „Nepatinka“ feisbuke dar nėra.

2016 metai pa-
skelbti Bibliotekų 
metais. Ta proga 
Lietuvos policija 
feisbuke publikuoja 
skaitančių policinin-
kų nuotraukas. Vie-
nas iš policininkų 
- anykštėnas. 

Pagal fotografiją, 
anykštėnai polici-
ninkai nesivargina 
vartyti knygų, kur 
daug teksto. 

Savo feisbuke Jolanta Zabulytė publikuoja kelias dešimtis ap-
snigtų medžių nuotraukų. Matyt, per kitas Kalėdas Anykščių 
medžius bus patikėta puošti pačiai gamtai.

Apie tai, kad Kęstutis Tubis yra 
Anykščių rajono meras, jo feisbu-
ke nenurodoma. 

Pagrindinė informacija apie 
K.Tubį yra ta, kad jis – buvęs poli-
cijos pareigūnas ir priklausė Tarp-
tautinei policijos asociacijai.

Meras K.Tubis nėra aktyvus 
feisbuko vartotojas, tačiau šiame 
socialiniame tinkle turi 1728 drau-
gus.

Ypatingai mero draugu feisbuke 
nori būti savivaldybės administra-
cijos darbuotojai bei įvairių biu-
džetinių įstaigų darbuotojai.

Anykščių rajono policijos komisariato 
apylinkės tyrėjas Nerijus Urbonas su kny-
ga įsiamžino Medžių lajų take. 

Policininkams patinka knygos,
kuriose daug paveiksliukų

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams pa-
prašėme papasakoti Seimo na-
rio Sergejaus JOVAIŠOS.

***
Susiruošė vyras į žvejybą, nusi-

statė žadintuvą 6 valandai ryto. 5 
valandą, prispirta reikalo atsikėlė 
jo žmona. Grįždama iš tualeto mo-
teris užmynė ant meškerės, kurį 
lūžo pusiau. Po to ji dar išmetė ma-
salus ir vėl atsigulė į lovą. Gyventi 
jai buvo likusi viena valanda.

***
Vienoje kalėjimo kameroje sėdi 

vilkas, lapė ir žąsis.
- Už ką sėdi, vilke? – paklausė 

sėbrai.
- Už nužudymą. Avį papjoviau.
- O tu, lape, už ką?
- Už vagystę, vištą pavogiau.
- Tave, žąsie, už ką pasodino?
- Už politiką!
- ???
- Seimo pirmininkės anūkui 

įžnybau…

***
Vasara. Anykščiai. Vyksta muzi-

kos festivalis. Mieste daug turistų. 
Į kavinę „Erdvė“ užsukęs turistas 
užsisako 300 gramų degtinės ir du-
benį manų košės.

- Kaip jūs tokį derinį valgysit? 
Košė su degtine sunkiai lenda? – 
stebisi barmenė.

- Sunkiai lenda, bet už tai gerai 
išlenda, – paaiškina turistas.     
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elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

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

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, 

portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Kas yra katarakta? 
Katarakta – akies lęšiuko su-

drumstėjimas, galintis sukelti vi-
sišką apakimą. Didžiąją katarak-
ta sergančių žmonių dalį sudaro 
vyresni žmonės, kadangi lęšiuko 
drumstėjimas dažniausiai išsivysto 
kaip organizmo senėjimo proce-
sas. Sulėtėjus medžiagų apykaitai 
palaipsniui formuojasi drumstys ir 
lęšiukas netenka skaidrumo. Ligai 
progresuojant regėjimas blogėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ar visiškai apankama.

Kataraktos požymiai. 
Sergant katarakta silpnėja ma-

tymo ryškumas, vaizdai tampa iš-
plaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką 
ar nešvarų stiklą. Drumstėdamas 
lęšiukas iškraipo spalvas, dings-
ta kontrastinis matymas. Kad ir 
kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Sergant ka-
tarakta darosi sunku skaityti, sudė-
tinga vairuoti automobilį, atsiranda 
trukdžiai dirbant kasdienius dar-
bus. Kai lęšiuko drumstis pradeda 

Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti  
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis dau-

giau žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skai-
tyti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Silps-
tantis regėjimas yra ir pagrindinis vienos dažniausių akių ligų 
– kataraktos – simptomas. 

kliudyti pilnaverčiam gyvenimui, 
darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant 
kreiptis į specialistą.

Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo 

būdas – operacija: sudrumstėjusį 
lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Vaistų 
kataraktai gydyti nėra. Naudojant 
šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą 
– fakoemulsifikatorių – akyje pro 
2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas 
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo 
implantuojamas dirbtinis. Daugeliu 
atvejų kataraktos operacijos atlie-
kamos taikant vietinį nuskausmini-
mą, netaikant bendrosios anestezi-
jos, todėl operacijos metu žmogus 
išlieka sąmoningas, tačiau visiškai 
nejaučia skausmo. Kataraktos 
operacija yra neskausminga pro-
cedūra, dažniausiai trunka apie 30 
minučių, po operacijos nereikalin-
gas stacionarus gydymas, pacien-
tai gali vykti namo.

Delsimo pavojus.
Dažnai žmonės mano, kad ope-

raciją galima atidėti vėlesniam 
laikui, tačiau tai klaidingas mąs-
tymas. Pastebėjus pirmuosius 
ligos požymius rekomenduojama 
iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta 
gydoma daug sėkmingiau jos 
pradinėje stadijoje, kol dar nėra 
ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant 
liga progresuoja – išsivysto vadi-
namoji perbrendusi katarakta, kuri 
gali nulemti antrinės glaukomos 
ar akies skausmų pasireiškimą. 
Tokiais atvejais kataraktos ope-
racija būna techniškai sudėtinga, 
padidėja pooperacinių komplikaci-

jų rizika, regėjimas atsistato per il-
gesnį laikotarpį. Jeigu dėl antrinės 
glaukomos žūsta nervas – regėji-
mas nebeatnaujinamas.

Modernios ir saugios 
operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos 

centras“ – tai modernią įrangą ir 
profesionalią darbuotojų koman-
dą turintis specializuotas oftal-
mologinės chirurgijos centras, 
kuris padės Jums išspręsti regos 
problemas. Šis centras suteikia 
pacientams galimybę kreiptis į 

aukščiausios kvalifikacijos spe-
cialistus nelaukiant eilėse, gauti 
profesionalią pagalbą, ypatingą 
dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ 
dirba profesionali patyrusių spe-
cialistų komanda, operuoja gyd. 
Algirdas Šidlauskas ir Saulius 
Ačas – puikūs  savo srities spe-
cialistai, sukaupę ilgametę darbo 
patirtį. Visa naudojama įranga yra 
labai patikima, pagaminta savo 
srities lyderių pasaulyje – vokiečių 
kompanijos „Carls Zeiss“ ir ameri-
kiečių „Alcon“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo 
trukdžiu Jūsų darbe ar įprastinia-
me gyvenime, nedelskite ir pati-
kėkite savo regos problemas šios 
srities profesionalams. Svarbu 
laiku atkreipti dėmesį į pirminius li-
gos požymius ir neleisti kataraktai 
progresuoti iki aklumo.

Visus, kuriems gydytojai di-
agnozavo kataraktą ir reikia 
atlikti operaciją, kviečiame 
į „Akių chirurgijos centrą“, 
esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų. Registruokitės 
telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt

Renkasi sausio 18 - 25 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A,B,c,cE,D  KA Te GO RI JOS

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

Taikomos nuolaidos.

A, B, C, Ce, C+Ce, Be kategorijų vairuotojų kursai!

Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 21 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 

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

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

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.

parduoda
Kuras

Malkas. Veža su miškavežiu. 
Kainos įvairios.

Tel. (8-601) 29188.

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

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Turi sausų.

Tel. (8-612) 56929.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

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.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Urmu - dėvėtus nerūšiuotus rūbus 
iš Anglijos, orginalas, 1,50 eur/kg. 

Tel. (8-655) 54026.

Karvę.
tel. (8-600) 65201.

Lietuvišką svilintą kiaulienos sker-
dieną puselėmis 40-60 kg, subpro-
duktus, veršieną, avieną, ėrieną, triu-
šieną, žąsieną, antieną. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Dideles maistines bulves - 7,00 
eur/30 kg maišą, pašarines - 0,08 
eur/kg, miežius - 140,00 eur/t, kvie-
čius - 170,00 eur/t. Atveža.

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

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

Tel. (8-682) 30915.

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

Tel. (8-605) 49513.

Grindų 
betonavimas, 

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

įvairūs
Prie “Norfos” parduotuvės (Vilniaus 

g.) rasti raktai.
Tel. (8-652) 81597.

Išsinuomotų žemės ūkio paskirties 
žemes Anykščių r.

Tel. (8-656) 03027.

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

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Palankiomis sąlygomis suteik-
tų paskolą iki 10 000 eur, su 
užstatu. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-671) 04362.

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

Tel. (8-670) 51916.

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

Tel. (8-612) 93386.

Kvalifikuota apdailininkė atlieka 
apdailos ir remonto darbus. 

Tel. (8-615) 47417.

Tau dėkojam už metų brandumą - 
Laimę jautėm visi visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavai meile dosnia.

Linkim tau tik beribės sveikatos - 
Metų niekad nereikia skaičiuot...
Tegu liejasi taurės šampano!
Te širdis nenustoja dainuot.

Mylimą vyrą, tėtį ir senelį
Andriejų ŠERNĄ 80-mečio proga sveikina 

žmona ir dukros su šeimomis.

Įvairias plytas, plokštes, kolonas, 
pamatų blokus.

Tel. (8-682) 92949.

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 valy-
mas. Garantija.

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

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.
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AB „Krekenavos agrofirma“

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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.

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.

Gerai apmokamas darbas sandėliuose pas patikimą darbdavį 
Vokietijoje - vienoje didžiausių logistikos įmonių. Suteikiamas būstas 
su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys žmonės.
Skambinkite: (8-666) 11127

Už pagalbą palydint į paskutinę kelionę Antaną 
SKReDĖNĄ dėkojame Kurklių seniūnui Jurkui, bendruo-
menės pirmininkei Sabalienei ir gydytojai Kazlauskienei. 

Veronika SkredėNieNė ir artimieji

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Dviejų kambarių butą, pageidautina 
II aukšte.

Tel. (8-614) 63733.

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

UAB ,,Agrojavai“ Kupiškyje geromis kainomis sudarinėja išanks-
tines grūdų supirkimo sutartis įvairioms supirkimo bendrovėms. 

Taip pat dar superkame 2015 metų derliaus visų rūšių grūdus.
Teirautis tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Rapsus, kviečius, rugius, kvietru-
gius, miežius, kmynus, žirnius, pu-
pas. 

Tel. (8-638) 71971.

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito, išsivežame. 

Tel. (8-614) 24950.

Reikalinga (-s) pardavėja (-s) 
maisto prekių parduotuvėje.

Tel. (8-676) 42792.

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

Tel. (8-616) 93759.

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.
 
Reikalinga šeima, neturinti žalin-

gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

UAB „Vytrita“ – įmonė, sėkmingai dirbanti daugiau kaip 20 metų, elektros 
montavimo darbų srityje, šiuo metu plečią veiklą ir darbui Molėtų r. ieško:

Kvalifikuotų darbų vadovų su patirtimi šioje srityje (atlyginimas: nuo 
1000 iki 1300 atskaičius mokesčius)

Darbų vykdytojų (atlyginimas: nuo 800 iki 1100 atskaičius mokesčius)
Inžinierių (atlyginimas: nuo 500 iki 700 atskaičius mokeščius)
Oro linijų montuotojų (atlyginimas: nuo 600 iki 850 atskaičius mokesčius)
Elektromontuotojų (atlyginimas: nuo 600 iki 850 atskaičius mokesčius)
Ekskavatorininkų (atlyginimas: nuo 600 iki 850 atskaičius mokesčius)
Pagalbinių darbininkų (atlyginimas: nuo 500 iki 650 atskaičius mokesčius)
Įmonė siūlo: 

Laiku mokamą atlyginimą;• 
Visas socialines garantijas;• 
Tobulėjimo galimybes.• 

Išsamesnė informacija telefonu (8-655) 94356.

PERKAME

Kirtavietes
Jaunuolynus  

Brandų mišką.

Tel 8 687 57925
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Marcelis, Norgailas, Norgailė.
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sausio 17 d.

sausio 18 d.

sausio 16-18 - priešpilnis.

Antanas, Dovainis, Vilda, 
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Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 
Jolita.
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Amiliutė ir globalinis 
atšilimas

Ką manote apie rajono kelių 
priežiūrą?

Balsų kiekis:  132

Vaikai nešė ir dėjo žvakutes į 
televizijos bokštą panašų stovą. 
Renginį vedę moksleiviai primi-
nė prieš 25 metus už Lietuvos 
laivę žuvusius didvyrius. Apie 
kiekvieną iš 14–os paaukojusių 
gyvybę, norėjusių gyventi, kurti 
laisvoje Lietuvoje, tačiau žuvu-
sių nuo kulkų, po tankų vikšrais, 
buvo pasakyta po keletą įsimin-
tinų, širdį veriančių frazių. Sa-
kykim, vos 22-ejų  Virginijus 
Druskis, palikdamas žmoną, ją 
nuramino sakydamas, kad jam 
nieko neatsitiks. „Jeigu visi bi-
josim, Lietuva niekada nebus 
laisva”, - tai buvę vieni paskuti-
niųjų jo žodžių… 

Kiekvienam žuvusiam prie 
simbolinio žvakučių liepsna ple-
venančio „televizijos bokšto“ 
mokiniai „pasodino“ neužmirš-
tuolių. Skambėjo penktokų ir 
ketvirtokų (mokyt. Jūratė Gir-
nienė) atliekama Vytauto Ker-
nagio daina „Baltas Paukštis“. 
Šio originalaus bokšto idėjos 
autore mokyklos direktorė Dalia 
Kugienė  įvardijo pradinių kla-
sių mokytoją Eleną Bražiūnienę, 
renginį režisavo Alvyra Simano-
nienė.

Renginys baigėsi vieninga 
mokinių skanduote – „Mes lais-
vės neišduosim“. 

Kiekviena klasė padarė po 
baltą paukštį, kuris „skrenda“ 
mokyklos vestibiulio kompo-
zicijoje „Laisvės paukščiai“. 
Kompoziciją sukūrė  mokyto-
jos Daiva Tručinskienė, Gailutė 
Stakienė ir Kristina Striukienė. 
Kompozicijos eilutės vaikams ir 
suaugusiems primena: „Niekas 
negali nugalėti Tautos, einan-
čios į laisvę, nepriklausomybę. 
1989-ųjų rugpjūčio 23-ios Bal-
tijos kelias parodė. Mes esame!. 
1990-ųjų kovo 11-oji paskelbė: 
Lietuvos valstybė Yra! 1991-ųjų 
sausio 13-oji patvirtino: Mes bū-
sime.“ 

Lietuvos vaikai laisvės neišduos Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniai į mokyklą atėjo su žva-
kutėmis, o 8 valandą ryto bendruomenė, užgesinusi mokyklos pastate šviesą ir uždegusi languose 
žvakutes, prie simbolinio „televizijos bokšto“ mokyklos kieme paminėjo Sausio 13–ąją. 

Per pertraukas vaikai bėgiojo pasižiūrėti, ar dar dega jų žvakutės. 
Autoriaus nuotr. 

Brėkštant rytui Antano Baranausko mokyklos vaikai ir mokyto-
jai kieme minėjo Sausio 13–osios 25–metį.

Vaikai žvakutes atsinešė iš namų. 

Žuvusiems – atminties žvakutės ir neužmirštuolės. 

Susitinka du senokai nesimatę 
draugai ir skundžiasi:

– Mano žmona taip taupo… Nu-
perka kauliukų, savaitę mes juos 
graužiam apkeptus, paskui užpila 
vandeniu, savaitę valgom sriubą, 
dar kartą užpila, dar savaitei sriu-
ba…

– Čia dar niekis, mano žmona 
nusiperka triusikus, panešioja iš 
vienos pusės savaitę, paskui iš ki-
tos pusės savaitę, po to prakerpa 
skylę ir man - nauja maikė…

Svarbiausia 
protingai važiuoti

52.3% 

Mielą mūs Šventosios krantą
Iš Pietų – aplips migrantai,
Pasakysiu atvirai –
Dar iš Šiaurės plūs lokiai.
 

Amiliutė šitaip mano –
Liūtys siaus ir uraganai,
Kris kruša, šalnų nebus,
Senos ligos vėl pabus.

Lietuvos jau toks likimas –
Bus baisusis atšilimas
Jau dabar atrodo semia -
Piktos bangos mirtį lemia.

 Blaškos, jaudinas, koliojas –
Ogi lovoj vartaliojas.
Tuoj gyvensiu stabiliau -
Reikia apsiklot mažiau...

Normalūs 
keliai
9.8%  

Kelininkus ir vėl žiema 
užklupo netikėtai

37.9%  


