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Invalidui kelias valomas nebus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Jei invalidai gyvena ne kolonijomis – keliai prie jų namų tiesiog privalo būti nevalomi. Bent jau taip teigia Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas. Pasak valdininko, jei kelias veda mažiau nei į tris sodybas – tai nėra ke-
lias, o tik privažiavimas prie namo ir sniego valymu turėtų rūpintis patys gyventojai, net jei jie ir neįgalieji. Todėl, S.Rasalo teigimu, 
Troškūnų seniūnijos Kaupiniškių kaimo vienkiemyje gyvenantis vienišas bekojis Raimondas Masilionis neturėtų viltis, kad kelią į jo 
sodybą nuvalys seniūnija.  

51 metų R. Masilionis kojų neteko prieš 17 metų per avariją, kai 
jį pervažiavo motociklas su priekaba. 

Sprendimai

Genijai dėl smulkmenų ne-
sivargina. Legendinis seras 
Vinstonas Čerčilis į savo vaikų 
auklėjimą nesikišo, nes manė, 
kad tai beviltiškas užsiėmimas, 
o valdyti naciją yra lengviau. 

Žinote, kai išgirstu apie savo 
vaikų pažymius, iš karto pajau-
čiu, kad ir aš jau pasiruošęs val-
dyti naciją... 

Linas BITVINSKAS

PARODA. Sausio 24 d. (sekma-
dienį) 15 val. Anykščių koplyčioje 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
atidaroma Nacionalinės premijos 
laureato, dailininko Vytauto Šerio 
kūrybos darbų paroda. Sausio 24 d. 
V. Šeriui būtų suėję 85-eri. Šia proga 
dukra Saulė Šerytė (mecosopranas) 
ir Donaldas Račys paruošė progra-
mą, kurią išgirsite renginio metu.

Įvertinimas. Jungtinių tautų Pa-
saulio turizmo organizacijos 12-tą 
kartą rengiamuose prestižiniuose tu-
rizmo inovacijų ir meistriškumo ap-
dovanojimuose, grupėje “Turizmo 
inovacijos įstaigose”, Medžių lajų 
takui skirta pirmoji vieta. 

Biudžetas. 2016 metų Anykščių 
rajono biudžete bus 22 mln. 320 
tūkst. eurų, beveik identiška su-
mai,  kaip buvo ir 2015-aisiais, kai 
biudžete buvo taip pat kiek daugiau 
nei 22 mln. eurų. Rajono biudžetas 
turėtų būti tvirtinamas vasario mė-
nesio Tarybos posėdyje. 

Išlaidos. Pernai Seimo nariai Ser-
gejus Jovaiša ir Ričardas Sargūnas 
išnaudojo visas parlamentinėms iš-
laidoms skirtas lėšas – po 8513 eurų. 
Didžiausia suma, kaip visuomet, 
skirta transporto nuomai ir eksploa-
tavimui.

Rekordas. Anykščių savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura sako, kad pernai 
gamtos sąlygos leido pasiekti dar 
vieną rekordą – pagrindinis grūdi-
nių kultūrų derlius buvo nuimtas 
per 3 savaites. Tačiau liūdni metai 
pieno ūkių savininkams. Pieno su-
pirkimo kainos krito 30-40 procen-
tų. „Dar nėra taip buvę, kad taip 
smarkiai kristų ir taip ilgai laikytųsi 
žemos pieno supirkimo kainos“,- 
teigė A.Baura.

Fotografija. Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos albume „Lietuvos 
fotografija vakar ir šiandien“ iš-
spausdintos prieš ketvirtį amžiaus 
mirusio  Anykščių krašto fotografo 
Izidoriaus Girčio interjerų fotografi-
jos, kurias saugo Lietuvos valstybi-
nis centrinis archyvas. 

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

Kurklių seniūnijos Luciūnų kaime gyvenanti Diana Alešiūnienė paskambinusi į „Anykštą“ baisė-
josi Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos aplaidumu. Moters 
pirmokėlę dukrą ketvirtadienį į namus parvežė nepažįstamas visureigio vairuotojas, nors mergaitė  
turėjo būti parvežta mokykliniu autobusu.

Vaikas paleistas į šaltį...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos direktorė Jūratė Kašinskienė esminį 
dėmesį penktadienio rytą buvo nukreipusi klaidų portale anyksta.lt paieškai.
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Nusiristi lengva, 
pakilti sunku

Kiek laiko reikia norint sti-
priai įklimpti į priklausomybes, 
o kiek jo reikia norint pakilti? 

Avarijose 
kenčia stirnos
ir briedžiai

Vyriausioji 
tarnybinės etikos 
komisija tiria 
valdininkų 
veiklą

6 psl.

Pusę amžiaus sukę „Verpetą“ 
su juo atsisveikino

Pernai „Verpetas“ per Mies-
to šventę paminėjo penkiasde-
šimtmetį.

Šiame name 1946 metais sušaudyti penki žmo-
nės.
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spektras

Temidės svarstyklės

karves

atobusiukas

„Anykštos“ prenumeratos pagrindinis 
prizas iškeliavo į Kavarską

Kavarskietė Emilija Samavičienė, „Anykštos“ prenumeratos loterijoje laimėjusi pagrindinį prizą 
– benzopjūklą „Stihl“ MS 170, pagaliau ištaikė laiko atvykti į redakciją atsiimti dovanos.

Benzopjūklą atsiėmusi Emilija Samavičienė „Anykštos“ vyriausiajai redaktorei Gražinai Šmigels-
kienei sakė, kad laikraštyje norėtų matyti daugiau trumpų straipsnių. 

Ryčio KULBOKO nuotr. 

Buvusią Kavarsko maisto prekių 
parduotuvės pardavėją iki „Anykš-
tos“ atvežė jos kaimynas. „Kaimy-
nas pirmas ir perskaitė, kad aš lai-
mėjau benzopjūklą. Aš pradžioje 
nepatikėjau, sakiau, kam šaipaisi iš 
žmogaus, tačiau greitai susiradau 
laikraštį ir įsitikinau, kad tai tiesa“, 
- pasakojo E. Samavičienė. 

Skaitytoja džiaugėsi, kad jai, 
nors niekada nebuvo labai azar-
tiška, staiga ėmė sektis loterijose. 
„Neseniai nusipirkau loterijos bi-
lietą ir laimėjau 2 eurus. O už bilie-
tą mokėjau tik 1 eurą“ ,- pasakojo 
kavarskietė. Iki tol ji nieko niekur 
nebuvo išlošusi.

Laimėtas benzopjūklas greičiau-
siai atiteks moters dukros šeimai, 
kuri gyvena Panevėžio rajone ir 
turi sodybą.

 E. Samavičienė Anykščių rajono 
laikraštį skaito ir prenumeruoja dar 
nuo „Kolektyvinio darbo“ laikų. 

„Perskaitau viską nuo pirmo iki 
paskutinio puslapio, labai patinka 
„Šiupinys“, „Spektras“, skaitau apie 
nusikaltimus ir nelaimes... Žodžiu, 
viską perskaitau“ ,- kalbėjo „Anykš-
tos“ prenumeratos loterijos pagrindi-
nio prizo laimėtoja. „Pirma „Anykš-
tą“ perskaito mano vyras Petras, tada 
jau aš, o galiausiai kaimynė, kuri 
prenumeruoja „Respubliką“, - apie 
tai, kaip gražiai kavarskiečiai dalina-
si, kalbėjo E. Samavičienė. 

-ANYKŠTA

Ar to pakanka? Paprašytas pa-
komentuoti, kiek kainuoja vieno 
kilometro miško kelio priežiū-
ra ir remontas, Anykščių miškų 
urėdijos urėdas Sigitas Kinderis 
„Anykštai“ sakė, kad urėdija turi 
teisę vieno kilometro priežiūrai 
per metus išleisti ne daugiau 500 
eurų, o tam pačiam atstumui kelio 

Kelius vertins balais
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Lietuvos miškų urėdijos įpareigotos prižiūrėti ir remontuoti 
miško keliukus visų nuosavybės formų miškuose. Tam šalies urė-
dijoms šiems metams skiriama 4 milijonai 40 tūkstančių eurų. 
Anykščių urėdijos ribose esantiems miško keliams prižiūrėti ir 
taisyti skiriama 96 tūkstančiai eurų.

remontui – iki 5 000 eurų. Verti-
nant, kad miško keliams tenka at-
laikyti ypač sunkias niokojančias 
apkrovas, galima teigti, kad taisy-
mo reikalaus ne vienas kilometras 
kelių. Jei vertinti, kad kilometrui 
remontuoti reiks 5 000 eurų, tai 
lengva paskaičiuoti, kad bus ga-
lima sutaisyti tik 19 kilometrų. Ir 

tai su sąlyga, jei urėdija nevykdy-
tų kitų kelių priežiūros.

Tam, kad keliukas būtų prižiū-
rimas ar remontuojamas, visų pir-
ma jis turi būti įtrauktas į miškų 
valstybės kadastrus, antra - būti 
atrinktas specialios komisijos, ku-
rios nariai (tarp kurių turėtų būti 
tik vienas urėdijos atstovas) turės 
keliukus patikrinti ir būtinybę pri-
žiūrėti ar remontuoti turės įvertinti 
balais. Vėliau balai bus skaičiuo-
jami ir tokiu principu atrinkti pri-
oritetiniai miško keliai, kuriems 
bus skirta priežiūra ir remontas. 

Mokesčiai. Siūloma nustaty-
ti proporcingai mažesnius mo-
kėjimo įstaigų taikomų komisi-
nių mokesčių dydžius socialines 
išmokas bei senatvės pensijas 
gaunantiems gyventojams.  Tai 
siūlančias Mokėjimų įstatymo 
pataisas įregistravo Seimo narės 
Birutė Vėsaitė ir Orinta Leiputė. 
“Priėmus šį įstatymo projektą dėl 
sumažėjusių pastoviųjų išlaidų mo-
kėjimų paslaugų komisiniams mo-
kesčiams, pagerėtų socialines išmo-
kas bei senatvės pensiją gaunančių 
gyventojų finansinė padėtis”, - sako 
parlamentarės.  Parengti Mokėjimų 
įstatymo pakeitimo projektą paska-
tino pensininkų ir socialinių išmokų 
gavėjų skundai dėl neproporcingai 
didelių mokėjimų paslaugų komi-
sinių mokesčių, lyginant su gauna-
momis išmokomis.

Išlaidos. Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisija parengė ataskaitą, 
kaip parlamentarai pernai leido par-
lamentinei veiklai skirtas lėšas, ku-
rių kiekvienas gavo po 8 513 eurų 
ir 10 centų. Eilinis Seimo narys per 
mėnesį be priedų uždirba po 2 351,7 
euro. Nuo šių metų kiekvienas Tau-
tos išrinktasis parlamentinei veiklai 
gaus po 1 249 eurus ir 67 centus per 
mėnesį. Daugiausiai pinigų kaip ir 
kasmet seimūnai ištaškė automo-
bilių nuomai bei eksploatacijai. Iš 
įdomesnių ataskaitų - Aušrinės Ma-
rijos Pavilionienės, kuri už 4 720 
eurų išspausdino ir išplatino savo 
veiklos ataskaitą, Petro Čimbaro, 2 
343 eurus išleidusio pašto paslau-
goms, Kristinos Miškinienės, kuri 
už 3 237 eurus prisipirko gėlių ir 
suvenyrų. 

Pajamos. Finansų ministerijos 
siūlymu, pagal kurį numatoma, kad 
bankai Valstybinei mokesčių ins-
pekcijai (VMI) teiks duomenis apie 
gyventojų sąskaitas, siekiama ne 
kontroliuoti asmenis, o pagal tarp-
tautinius įsipareigojimus nustatyti 
nedeklaruotas pajamas, sako Prem-
jeras Algirdas Butkevičius.  Pasak 
Ministro Pirmininko, šis Mokesčių 
administravimo įstatymas buvo 
priimtas anksčiau, tik Seimo nariai 
pakoregavo skaičius, nuo kurios 
sumos būtų stebimos gyventojų pa-
jamos. 

Pora. Konservatoriaus Antano 
Matulo laukia neįprasta dvikova - 
būsimuose Seimo rinkimuose po-
litikui teks susigrumti su buvusia 
žmona Nijole Matuliene, kuri tapo 
liberale. Buvę sutuoktiniai rudenį 
į Seimą, kuris prieš kelerius me-
tus tapo ir jų skyrybų priežastimi, 
bandys veržtis toje pačioje rinkimų 
apygardoje Pasvalyje, kur 59-erių 
A. Matulas daugelį metų neturėjo 
rimtesnių varžovų. 

Susijungs. Kauno technologi-
jos universitetas (KTU) ir Lietu-
vos sveikatos mokslų universitetas 
(LSMU) artimiausiais metais ketina 
tapti viena aukštąja mokykla. Uni-
versitetų jungimasis ir jo etapai bus 
pristatyti Švietimo ir mokslo minis-
terijoje. Jeigu šie Kaune veikiančių 
universitetų planai bus įgyvendinti, 
iš viso susijungs trys aukštosios 
mokyklos. Prieš mėnesį KTU pasi-
rašė sutartį dėl ISM Vadybos ir eko-
nomikos universiteto kontrolinio 
akcijų paketo, priklausančio “Arvi” 
įmonių grupei, įsigijimo. Šis sando-
ris bus baigtas gavus Konkurencijos 
tarybos leidimą. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Sausio 20-osios vakarą į auto-
avariją pakliuvo ir „Anykštos“ 
žurnalistas Vidmantas Šmigels-
kas. 

Į kelią Svėdasai - Anykščiai 
iššokęs briedis pradžioje rė-
žėsi į kauniečio vairuojamą ir 
link Anykščių važiavusią „Ško-
dą“, išdaužė šio automobilio 
priekinį langą, sulankstė stogą 
ir nuskriejo į kitą kelio pusę. 
V.Šmigelskas, važiavęs opeliu 
į Svėdasų pusę, dešine priekine 
automobilio dalimi „pasigavo“ 
atskridusį briedį. Automobiliuo-
se buvo tik vairuotojai, kurie 
nenukentėjo, nors automobiliai 
stipriai apdaužyti.

 Negyvą briedį pasiėmė me-
džiotojai. 

Sausio 18-osios vakarą tame 
pačiame kelyje stirną nutrenkė 

Avarijose kenčia stirnos ir briedžiai
Per paskutines kelias dienas Anykščių rajono policijos komisa-

riato pareigūnai registravo penkis eismo įvykius, kurių priežastis 
buvo laukiniai žvėrys. 4 iš 5 avarijų įvyko apie 18 valandą vakaro.

„Fiat Dukato“ vairavęs Estijos 
pilietis.

Sausio 17-osios vakarą ties 
Juostininkais (Troškūnų sen.)  
„Mazda“ nutrenkė briedį, sausio 
18-osios vakarą – „Mercedes“ 
Kupiškio kelyje partrenkė stirną. 

Vienintelis iš penkių susidūri-
mų su žvėrimis įvyko rytą, sau-
sio 19-ąją 6 val. 30 min., kelyje 
Anykščiai-Rubikiai opelis nu-
mušė stirną. 

Medžioklės ekspertas Vladas 
Maslinskas, „Anykštos“ paklaus-
tas, ar spaudžiant šalčiui lauki-
niai žvėrys kažkaip išskirtinai 
pradeda migruoti skersai kelių, 
sakė, jog turėtų būti atvirkščiai. 
Jo teigimu, daugiausiai žvėrys 
juda pavasarį ir rudenį, o žiemą 
laikosi vienoje vietoje – buriasi 
jaunuolynuose, kirtavietėse, kur 

yra maisto.
 „Didelį po automobilių ratais 

dabar pakliūnančių žvėrių skai-
čių būtų galima aiškinti nebent 
jų judėjimu giliau į miškus. Tie, 

Iš du automobilius sudaužiusio briedžio liko tik faršo krūva.
Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.

kurie žiemos pradžioje laikėsi 
miškų pakraščiuose, dabar eina 
į didesnius masyvus.” – svarstė  
V. Maslinskas.

-ANYKŠTA 

Avarija. 2016-01-13, apie 16 
val., 43-ejų vyriškis, vairuoda-
mas automobilį „Nissan Terrano“ 
Anykščiuose, J. Basanavičiaus ir 
S. Kairio gatvių sankryžoje, išva-
žiuodamas į šalutinę gatvę nepra-
leido pagrindine gatve važiuojan-
čio automobilio „VW Vento“, kurį 
vairavo 54-erių vyriškis ir su juo 
susidūrė. Eismo įvykio metu buvo 
sutrikdyta „VW Vento“ vairuotojo 
sveikata, po medikų apžiūros jis 
išleistas į namus. Vairuotojai auto-
mobilius vairavo blaivūs, teisę vai-
ruoti transporto priemones turi, au-
tomobiliai privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu drausti.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUnEvičiUS

Ar reikia riboti 
alkoholio 
pardavimo 
vietas ir laiką ? 

Liuda MIcKŪNAITIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Manau, kad neverta. Kas 
gėrė, gers, kas vairavo apsvai-
gęs, tai vargu ar sudrausmins. 
Uždraudus vėl suklestės bobučių 
verslas, atsiras „taškų“, veikian-
čių kiaurą parą. Tačiau pašalpų  
jas prageriantiems mokėti nerei-
kėtų. Geriau jau už pašalpinius 
pinigėlius jiems nupirkti maisto 
produktų. 

Vytautas MILČIUKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Manau, kad riboti pardavimo 
vietas ir laiką neverta. Draudi-
mai padės nebent spekuliantams. 
Vėl atsiras „taškų“, samanės fa-
brikėlių. 

Vanda VAINAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Aišku, kad prekybos alko-
holiu laiką reikia riboti, mažin-
ti pardavimo vietas. Kurie turi 
priklausomybę nuo alkoholio, 
jiems bus mažiau pagundų. Pri-
tariu tam, kad alkoholiu jau už-
drausta prekiauti degalinėse. 

Iki namų - 7 kilometrai

„Iš mokyklos mergaitė iškeliavo 
pėsčia. Nuo Kurklių iki namų - 7 
kilometrai. Mokytoja ją paleido po 
keturių pamokų, apie 12 valandą, 
vaikas galvojo, kad mokyklinis 
autobusas jau išvažiavęs ir pėsčia 
iškeliavo namo“, - „Anykštai“ pa-
sakojo D. Alešiūnienė.

 Pasak moters, pirmokėlė dorai ir 
valandų nepažįsta, nesusiorientavo, 
kad mokyklinis autobusas važiuos 
dar tik po dviejų valandų. Luciū-
nų gyventoja džiaugėsi, kad viskas 
laimingai pasibaigė - mergaitė ga-
lėjusi pasukti ne tuo keliu arba pa-
kliūti į blogo 
žmogaus ran-
kas. O ir oro 
temperatūra 
ir dieną buvo 
žemesnė nei 
-10. Vaikas 
keliaudamas stabdė visas mašinas 
iš eilės, kol sustojo rūpestingas vi-
sureigio vairuotojas ir pargabeno 
ją į namus. Kurklių pagrindinėje 
mokykloje likę keliasdešimt vaikų 
(rugsėjo 1-ąją buvo 60), pradinukai 
mokomi jungtinėse klasėse – pir-
mokai kartu su antrokais, trečiokai 
kartu su ketvirtokais.

D. Alešiūnienė prašė per „Anykš-
tą“ padėkoti nepažįstamam geram 
žmogui, parvežusiam jos dukrytę 
į namus. Į Kurklių mokyklą eina 
vienintelis Alešiūnų šeimos vaikas, 
mergaitę rytais tėvai patys veža į 
mokyklą, o po pamokų laukia jos 
grįžtant mokykliniu autobusiuku. 
Moteris, kai jos vaikas į namus at-
keliavo su nepažįstamu žmogumi, 
iš karto sėdo į savo mašiną ir nu-
važiavo į Kurklius aiškintis, kodėl 
mokykloje netvarka. Na, bet suži-

Vaikas paleistas į šaltį...
nojo tik tiek, kad pirmokė išleista 
anksčiau, nesužiūrėta... 

Subtilus požiūris…

D. Alešiūnienė į „Anykštos“ 
redakciją paskambino ketvirtadie-
nį, iš karto po moters skambučio 
portale anyksta.lt išspausdinome 
žinutę apie vieną per šalčius iš 
mokyklos 7 kilometrus keliauti 
paleistą vaiką. Portalo straipsnely-
je buvo padaryta klaida, parašyta, 
jog neva Kurklių pirmokai kartu 
mokosi su ketvirtokais, o iš tiesų 
pirmokų klasė sujungta su antro-
kų klase. Komentatorius, pasirašęs 
„Ka zinau“, piktinosi „Visų pirma, 

ji mokosi su antra 
klase kartu, o ne 
su ketvirta. Kokia 
supermamytė, kad 
net nežino, su kuo 
kartu mokosi.“ 

Kai penktadienį 
paskambinau Kurklių pagrindi-
nės mokyklos direktorei Jūratei 
Kašinskienei, ji taip pat daugiau 
dėmesio skyrė kalbai, kokią ne-
teisybę vaiko mama „Anykštai“ 
pranešė, kalbėdama apie neva 
jungtinę pirmokų ir ketvirtokų kla-
sę, nei pačiai problemai. Direktorę 
tikinau, kad, matyt, ne tas klases ne 
vaiko mama, o aš sujungiau, todėl 
ji patarė man būti atidesniam...

O pačios situacijos direktorė 
sakė dar negalinti komentuoti. 
Dar aiškinasi. „Mes aiškinamės 
visą situaciją, laukiu mokytojos 
pasiaiškinimo“, – kalbėjo Kurklių 
pagrindinės mokyklos direktorė J. 
Kašinskienė.  

Privalo bent atsiprašyti  

Anykščių savivaldybės admi-

nistracijos Švietimo skyriaus ve-
dėja Vida Dičiūnaitė penktadienio 
rytą situaciją jau buvo išsiaiškinu-
si. 

„Kiek man paaiškino direk-
torė, suklydo mokytoja, vaikus 
paleido anksčiau. Gal atminties 
problemos? Padaryta didelė klai-
da ir mokykla pirmiausia privalo 
atsiprašyti mergaitės tėvelių. Ačiū 
Dievui, viskas gerai baigėsi. Di-
rektorė žada įvertinti mokytojos 
elgesį. Tokių dalykų tiesiog negali 
būti”, -  „Anykštai“ aiškino Švieti-
mo skyriaus vedėja V. Dičiūnaitė.

 Kitaip tariant, vedėjai būnant 
Anykščiuose situacija yra aiškes-
nė, nei Kurklių mokyklos direkto-
rei vaikštant po mokyklą…

Anykščių savivaldybės Švie-
timo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė dėstė, kad vaikų 
nesužiūrėjimas mokykloje 
yra netoleruotinas.

Jono JUnEvičiAUS nuotr. 

...Vaikas keliaudamas stab-
dė visas mašinas iš eilės, kol 
sustojo rūpestingas visurei-
gio vairuotojas...

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
tiria valdininkų veiklą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pra-
dėti tyrimą, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nepažeidė Anykščių savivaldybės administra-
cijos darbuotoja Alvyta Vitkienė bei VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorius Gintaras Kerbedis.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė pranešė, esą A. Vitkienė 
turėjo asmeninį suinteresuotumą 
dalyvaudama įvairiose viešojo 
pirkimo procedūrose įsigyjant 
paslaugą – kelio per Vėjališkio 
kaimą kapitalinio remonto techni-
nį projektavimą. Taip pat galimai 
darė įtaką koordinuodama projek-
to rengimą viešajam pirkimui pa-
sibaigus, kadangi tai galimai buvo 
naudinga juridiniams asmenims, 
susijusiems su jos sutuoktiniu. 
Taip pat pranešime nurodoma, jog 
beveik visas rekonstruojamas ke-
lias ribojasi su žemės sklypais ar 
nuosavybe, kurią valdo su tarnau-
tojos sutuoktiniu susiję juridiniai 
asmenys“, – rašoma VTEK prane-
šime.

VTEK taip pat aiškinsis, ar VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ direktorius Gintaras Kerbedis 
nepažeidė Viešųjų ir privačių inte-
resų derinimo valstybinėje tarny-
boje įstatymo reikalavimo iškilus 
interesų konfliktui nusišalinti.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktoriaus pavaduotojas 
technikai Vismantas Užalinskas pra-
nešė, jog G. Kerbedis 2013 m. ge-
gužę sudarė autorinę sutartį su savo 
svainiu dėl traukinio vagono „Pafa-
wag“ eksterjero ir interjero dizaino 
koncepcijos projekto sukūrimo bei 
apmokėjo už įvykdytus darbus.

Dėl savivaldybės administraci-
jos Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausiosios specialistės A. 
Vitkienės veiklos į VTEK kreipėsi 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršulytė. 
A. Vitkienė apskųsta dėl veiklos, 
kurią ji atliko Architektūros ir ur-
banistikos skyriuje – šiame skyriu-
je ji dirbo iki Naujųjų metų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą 
dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojos 
Alvytos Vitkienės bei VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
direktoriaus Gintaro Kerbedžio veiklos.

Jono JUnEvičiAUS nuotr.

„Komisija aiškinsis, ar Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė nepažeidė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valsty-
binėje tarnyboje įstatymo, kuomet 
galimai sprendė su jos pačios ir jos 
sutuoktinio privačiais interesais 
susijusius klausimus.

Teks pasitelkti ekspertus, 
gal net ekstrasensus…

Jūratė KAŠINSKIENĖ, Kurklių 
Stepono Kairio pagrindinės moky-
klos direktorė, žurnalisto paklausta 
apie situaciją, kai pirmokė per šal-
čius iš mokyklos išėjo namo, iki 
kurių - 7 kilometrai:

 „Mes aiškinamės visą situaciją, 
laukiu mokytojos pasiaiškinimo.“

Čia ne Rio de Žaneiras

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie socialinę padėtį 
Anykščių rajone: 

„Labai didelė rajono biudžeto da-
lis skiriama socialinėms reikmėms. 
Aš net netikėjau, kad tokio masto 
yra socialinė parama, pašalpos.“

Turėtų pasirinkimą – 
gyventų Maljorkoje

Saulius RASALAS, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas, apie kelių 
valymą vienišiems vienkiemių gy-
ventojams: 

„Žmogus gyvena kur gyvena. 
Tai jo sprendimas ir pasirinkimas”

Didelis piliakalnis. 
Labai didelis...

Antanas VERBIcKAS, Anykš-
čių muziejaus direktorius, apie 
Šeimyniškėlių piliakalnį: 

„Anykščiams šis piliakalnis – 
dar neišsemtas kultūrinio turizmo 
rezervas.“

Pinigų išleidimas visada 
pasiteisina

Rimantas VANAGAS, rašytojas, 
apie medinės pilies statybas:

„Esu tikras, kad pilies statybai 
išleisti pinigai pasiteisintų, medinė 
pilis taptų dar vienu turistų traukos 
objektu.“

Ir kiekviena pusė jaučiasi teisi

Rimantas SEREIČIKAS, buvęs 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktorius, apie tai, kodėl 
pasitraukė iš šių pareigų:

„Kaip ten sako apie skyrybas 
šeimoje -  nesutapo charakteriai...“

Pabandyki...

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, apie jo seniūni-
jos gyventojų keliamas problemas: 

„Atrodo, kad seniūno nebus ir 
problemų nebebus.“
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Rytis KULBOKAS, filosofas

Praėjus dvidešimt penkeriems 
metams po nepriklausomybės, 
valdžios galvos pagaliau atsibu-
do – Lietuvoje yra kaimas. Tas 
kaimas (na, žmonės apskritai 
geria, o pagal vienos tarptauti-
nės organizacijos tyrimus, 2013 
metais, lyginant su 2000 metais, 
pagal alkoholio vartojimo 
dinamikos mastą, Lietuva tapo 
pasauline lydere), bet kaimas tai 
jau ypatingai geria. 

Žinoma, jei tik gertų, tai dar 
nieko blogo nebūtų, nes, kaip 
dainavo Aleksandras Makejevas, 
tam tikriems žmonėms noras, kad 
kuo labiau gyventojai vartotų 
alkoholį, prasigertų, net gali būti 
naudingas ir skatinamas (radau 
tik tokią ištrauką iš dainos):

...„Prekybos centruose atpigo 
degtinė

Po litrą ant galvos ir vėl graži 
tėvynė.

ir nesvarbu, kad visa kita 
pabrango,

Kad iškrypęs elitas joja tau ant 
sprando,

Kad dingsta milijardai, kad 
uždaromos mokyklos,

Tau nusispjauti, tu linksmas, 
tu girtas,

Tau nieko nereikia, tau viskas 
patinka.

Rytoj gausi pašalpą ir būsi 
laimingas“...

Tik problema, kad gėrimo pa-
sekmės tampa per daug matomos 
– viena po kitos šalį sukrėtė dvi 
tragedijos – žudynės Kražiuose 
ir Kėdainių rajone. Žinoma, tada 
jau susigriebta, kad reikia kažką 
daryti. O ką? – žinoma, drausti! 
Ir drausti kuo daugiau. Drausti 
alkoholiu prekiauti degalinėse, 
įvesti vairuotojams nulio promi-
lių įstatymą, įteisinti priverstinį 
gydymą nuo alkoholizmo. Jei 
kas pametėtų valdžios ratui 
dar kokių idėjų apie draudimą, 
manau, jas mielai priimtų. Juk 
esmė – magiš-
kai skamban-
čiame žodyje 
„drausti“. na, 
ir „bausti“.  

Tačiau juk 
visa tai jau buvo. Nepasiteisino. 
Kodėl tai absurdiška – atski-
ra tema, bet imu nebesuprasti 
– kodėl kartojamos praeityje 
nepasiteisinusios priemonės? 
Draudimais ir baudimais galima 
paveikti tik sąmoningus piliečius, 
kurie šiaip ar taip už savo veiks-
mus atsako. 

Tačiau ką reiškia „sąmo-
ningus“? Tai tuos, kurie mato 
prasmę, tiki ateitimi ir turi vilčių. 
Ši sąlyga, manau, yra esminė ir 
svarbiausia, jei iš tiesų kaip nors 
būtų norima spręsti visuomenės, 
o ypač kaimo, problemas. Kaip 
ir gesinant gaisrą, geriausia su 
ugnimi kovoti neleidžiant jai 
įsiplieksti, o ne bandyti užgesinti 
jau įsisiautėjusią ugnį. 

Tačiau kaimas (jei jis ne prie 
kokio Vilniaus) šiuo metu yra 
vieta, kuri patiria visas įmano-
mas atskirtis. Per visą ketvirtį 
amžiaus nebuvo padaryta nieko, 
visiškai nieko, kas kaip nors 
padėtų kaimų gyventojams, o ne 

skatintų jį palikti (o jei negali to 
padaryti – tik likti jame vege-
tuoti). neviltis dėl perspektyvų 
nebuvimo, kuri dominuoja kaime, 
manau, ir yra didžiausia proble-
ma, kuri sukelia kitas problemas. 

Kodėl nėra perspektyvų? Ga-
lima kalbėti vien apie galimybę 
gyvenant kaime rasti darbą ir 
jį dirbti. Dažniausiai niekaip 
neįmanoma suderinti autobusų 
tvarkaraščių (jei dar apskritai 
kaimą pasiekia autobusai), kad 
dirbtum mieste, ir darbo laiko. 
Bent daugelyje darbų (o po 
Seimo rinkimų, manau, vėl bus 
prisiminta idėja „liberalizuoti“ 

darbo santy-
kius, o tai bet 
kokį maršruti-
nio transporto 
planavimą 
padarys ab-

soliučiai nebeįmanomą). išeitis 
tik viena – automobilis. Tačiau 
realiai, kiek kainuoja vien, 
sakysim, išlaikyti vairuotojo 
teises? Juk kaime niekas kursų 
nerengs, o tai jau reiškia, kad jos 
(jei net važinėja autobusas iki 
miestuose veikiančių vairavimo 
mokyklų) labai pabrangsta. ir 
tai tik pradžia. O kiek kainuoja 
kasdienė automobilio eksploa-
tacija vien važiavimui į darbą? 
Kiek žmogus turi uždirbti, kad 
vertėtų savo automobiliu bent 
dvidešimt kilometrų važiuoti ten 
ir atgal? Žinoma, geriau ir toliau 
visa gerkle rėkti, kad kaimas 
geria, jog nenori dirbti ir gyvena 
iš sočių socialinių pašalpų - viso 
šimto eurų maksimum, kuri su 
laiku tik mažinama ir mažinama, 
kol galiausiai nebepriklauso 
(bent, kiek pamenu, Anykščių 
rajono valdžios sprendimu tokia 
tvarka galioja mūsų rajone). 
Taip valdžios žmonių atsakomy-
bė paprasčiausiai permetama 

ant tų pačių, negalinčių išeiti iš 
užburto rato, žmonių. Bet svarbu, 
kad valdžia pinigus sutaupė. Ar 
reikia stebėtis gyventojų nevil-
timi, kai net kaliniams išlaikyti 
skiriama daugiau? Deja, kaimo 
politika iliustruoja bendrąją 
šalies politiką, yra sumažintas 
jos modelis – nepatinka, tai yra 
jūsų rūpestis, susiraskit, kur bus 
geriau. Ir susiranda. Esame tre-
jetuke labiausiai nykstančių šalių 
pasaulyje (mano žiniomis, jau net 
ministerijų kabinetuose kalbama, 
kad realiai Lietuvoje belikę tik 
apie 2 milijonus gyventojų).  O 
tuos, kurie nesusiranda, deja, rū-
pestis galiausiai atveda į neviltį. 
O pats pavojingiausias žmogus 
tas, kuris neturi ką prarasti. 

Kai nebeturi vilčių, kas lieka? 
nebent ieškoti, kaip užsimiršti, 
nes transliuojamas pasaulio 
blizgesys neviltį tik dar labiau 
didina. Vienas postmoderniosios 
eros filosofas (deja, nebepamenu 
jo pavardės) suformulavo, kas 
yra globalizacija – tai pinigai. 
Jei neturi pinigų - negyveni glo-
baliame pasaulyje, pasaulis tau 
uždaras. ir jis absoliučiai teisus.

Deja, mūsų šalyje nėra 
socialinės politikos. nėra ir jos 
realių vykdytojų. viskas, kas yra 
– veiklos butaforija. Tai yra pati 
baisiausia grėsmė šalies saugu-
mui. visuomenė sunkiai serga, 
tačiau tai, kas vyksta dabar – dar 
tik žiedeliai prieš grėsmes, kurios 
sunoks dėl negydomos ligos. 
Problemos laukia ateityje. Jei 
gyventojai (o labiausiai tai ma-
toma kaime, kuriame nėra jokių 
galimybių nukreipti dėmesio bent 
į pramogas ir taip užslėpti pro-
blemą) ir toliau nesijaus piliečiai 
– valstybei išgyventi nepadės nei 
šauktinių kariuomenė, nei milita-
ristinė retorika, nei šarvuočiai už 
šimtus milijonų. 

...Jei neturi pinigų - negy-
veni globaliame pasaulyje, 
pasaulis tau uždaras...

Žonglierius. Antano Baranaus-
ko pagrindinėje mokykloje šiuolai-
kinio cirko trupės „Naujas Vilniaus 
cirkas: Antigravitacija“ žonglierius 
Mantas Markevičius, beje, prieš 
keletą metų nominuotas „Auksi-
niams scenos kryžiams“, parodė 
žongliravimo stebuklus visiškoje 
tamsoje arba ultravioletinėje švie-
soje moksleiviams ir miesto darže-
lių - lopšelių vaikams. M. Marke-
vičiui talkino Anykščiuose jau keli 
metai gyvenantis jo draugas Edga-
ras Babanovas, kurio sūnus lanko 
A. Baranausko pagrindinę moky-
klą. Beje, savo triukus žonglierius 
demonstravo Aulelių vaikų globos 
namų auklėtiniams, o penktadienį  
„Nykščio namuose“ geriausiems 
rajono sportininkams. 

Kava. Anykščiuose, degalinėje 
prie Anykščių – Rokiškio kelio, 
vairuotojai, užpylę automobiliui 30 
litrų ir daugiau degalų, buvo pavai-
šinti kavos puodeliu už 1 centą... 
Smulkmena, bet maloni. Nors, kai 
pagalvoji, šitaip degalinės, nežinia 
ar visos, vilioja vairuotojus pirkti 
kuo daugiau benzino. 

Aukcionas. Rajono Tarybai pa-
teiktas sprendimo projektas, ku-
riuo siūloma parduoti viešajame 
aukcione savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančias viešosios įstai-
gos ,,Burbiškis“ dalininko teises. 
Aukcione dalininko teises siūloma 
parduoti už pradinę 1450 eurų kai-
ną.

Konkursas. Portalas anyksta.lt 
kviečia dalyvauti šv.Valentino die-
nai skirtame ketureilių konkurse 
„O, meile...“ Savo kūrybą siųskite 
el.paštu robertas.a@anyksta.lt Kū-
rybingiausiems atiteks „Anykštos“ 
prizai – knygos bei bilietai į spek-
taklius.

Idėja. „Anykštos“ kalbinti rajone 
veikiančių kavinių savininkai sako,  
kad mielai surengtų akciją, kurios 
metu senjorus nemokamai vaišintų 
kava. Anot verslininkų, iniciatyva 
rengti tokią akciją turėtų kilti iš sen-
jorus buriančios organizacijos.

Prekyba. Įpusėjus žiemai, rajono 
kavinėse ir parduotuvėse parduo-
dama mažiau alaus. Kai kuriose 
Anykščių miesto kavinėse apskritai 
nėra pilstomo alaus. Pasak kavi-
nių savininkų, žiemą jo užsakinėti 
nepasimoka, nes jis neperkamas ir 
ilgai stovėdamas surūgsta.

Gripas. Šių  metų antrosios sa-
vaitės (sausio 11 d.- 17 d.) duome-
nimis, sergamumas gripu ir ūminių 
viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jomis  Utenos apskrityje buvo 46,28 
atvejai 10 000 gyventojų. Anykščių 
rajone šiuo laikotarpiu registruotas 
vos vienas susirgimas gripu.

Muzika. Anykščių muzikos 
mokykloje vyko Anykščių rajono 
vaikų ir mokinių konkursas ,,Dai-
nų dainelė 2016”. Į  zoninį turą 
atrinkti šie laureatai: muzikos mo-
kyklos solistė Lauryna Grikėnaitė, 
kultūros centro solistė Mija Meš-
kauskaitė, lopšelio-darželio „Žil-
vitis” solistės Austė  Smertjevaitė 
ir Guostė Grikevičiūtė, Kultūros 
centro mergaičių duetas Gabija ir 
Gabrielė Januškevičiūtes.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Beglobių gyvūnų patiems vežti 
į Panevėžį nereikės Robertas ALEKSiEJūnAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė Panevėžio gyvūnų globos draugijai už beglobių gyvūnų priežiūrą 
per metus įsipareigojo mokėti po 3000 eurų. 

Šiemet žadama skelbti dar vieną viešąjį pirkimą, nes rajone nėra kam rimtai užsiimti beglobių 
gyvūnų gaudymu bei transportavimu iki Panevėžio.Tiesa, šią paslaugą dabar teikiantys komunali-
ninkai teigia, kad gaudyti praktiškai nėra ko - rajone valkataujančių gyvūnų esą nėra.

Praėjusių metų spalį skelbiant 
viešąjį pirkimą dėl beglobių gy-
vūnų priežiūros buvo planuojama 
įsigyti paslaugą, kurią sudaro be-
globių gyvūnų gaudymas, vežimas 
ir laikymas. Neatsiradus tiekėjams, 
kurie teiktų visas šias paslaugas 
Anykščių rajone, savivaldybės 
administracija paskelbė viešojo 
pirkimo konkursą tik dėl beglobių 
gyvūnų laikymo. 

Ši paslauga įsigyta iš Panevėžio 
gyvūnų globos draugijos.

„Gyventojai neturi prievolių 
patys gaudyti ir vežti beglobius 
gyvūnus, nes šią paslaugą pagal 
sutartį teikia UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“. Apie pastebėtus 
bešeimininkius gyvūnus gyvento-
jai turėtų informuoti savo seniū-
nijos seniūną, miesto teritorijoje 
– UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, - paklausta, kaip gyventojai 
turėtų elgtis pastebėję beglobius 
gyvūnus ir kas juos turėtų vežti į 
Panevėžio gyvūnų globos draugiją, 
sakė savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė.

UAB „Anykščių komunalinis 

ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad beglobių gy-
vūnų rajone sugaunama labai mažai.

„Šiais metais mes praktiškai nė 
vieno gyvūno neturėjome. Vieną 
buvo pagavę, tačiau savininkas 
atsirado. Pernai taip pat nedaug 
buvo“, - sakė K.Šapoka.

Kokie turėtų būti pirmieji žings-
niai, suradus beglobį šunį ar katiną?

„Tegul kreipiasi į komunalinį 
ūkį. Telefonų numeriai yra duoti. 
Gali skambinti pagrindiniu telefo-
no numeriu. Yra telefonas nurody-
tas žmogaus, kuris yra atsakingas, 
kuriam galima skambinti ir savait-
galį“, - sakė K. Šapoka.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ interneto svetainėje K. Šapo-
kos minimo „atsakingo žmogaus“ 
kontaktų vis dėlto nesuradome.

„Mes koreguojame dabar svetai-
nę. Artimiausiu metu viskas bus“,- 
žadėjo K. Šapoka.

Anot K. Šapokos, komunalinis 
ūkis turi laikinas patalpas, kuriose 
glaudžiami beglobiai gyvūnai.

„O dabar pagavę gyvūną prak-
tiškai turėtume vežti į Panevėžį“, 

- svarstė K.Šapoka.
Beje, jeigu pastebėsite benamį šunį 

ar katiną kuriame nors rajono kaime, 
jo vežti patiems niekur nereikia. K. 
Šapoka sakė, kad tokiais atvejais ko-
munalininkai atvyksta į vietą patys.

Kol kas Anykščių rajono savi-
valdybė gyventojams neviešina 
informacijos apie galimybę beglo-
biams gyvūnams prieglobstį rasti 
Panevėžio gyvūnų globos draugi-
jos namuose.

„Įsigijus visą būtiną, racionalių 
kainų paslaugų paketą, visa infor-
macija bus viešinama savivaldybės 
internetinėje svetainėje“, - „Anykš-
tai“ žadėjo V. Veršulytė.

Prabėgus mėnesiui po to, kai be-
globių gyvūnų laikymo paslaugą 
laimėjo panevėžiečiai, gyvūnų glo-
bos draugijos savanoriai „Anykš-
tai“ sakė nesulaukę nė vieno šuns 
ar katino iš Anykščių rajono. Bai-
giantis sausiui, į Panevėžio gyvūnų 
globos draugiją iš mūsų rajono vis 
dar nepristatytas nė vienas beglobis 
gyvūnas. Tiesa, buvo gautas vienas 
pranešimas iš Anykščių policininkų 
apie šalia komisariato automobilio 

partrenktą šunį. Nelaimėlį buvo 
planuojama vežti į gyvūnų globos 
draugiją, tačiau jis nugaišo.

Beglobių gyvūnų prieglaudą 
bandyta įsteigti ir pačiame Anykš-
čių rajone, tačiau nesėkmingai. 
Savivaldybė buvo numačiusi tam 
patalpas Anykščių seniūnijos Nau-
jųjų Elmininkų kaime, tačiau vie-
šąją įstaigą „Imk leteną“ įsteigusi 
Raimonda Kulionienė vėliau tokių 
savo planų atsisakė.

Rimčiau beglobiais rajono gy-
vūnais savivaldybėje susirūpinta 
po praėjusių metų pabaigoje pla-
čiai nuskambėjusio įvykio, kuomet 
vienoje Andrioniškio seniūnijos 
sodyboje buvo aptiktas prie būdos 
pririštas, alkanas, žaizdomis nusė-
tas šuo. Jo gelbėti gyvūnų globėjai 
tuomet atskubėjo net iš Biržų.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Ša-
poka sakė, kad apie beglobius 
gyvūnus žmonės turi pranešti 
telefonu. Tačiau telefono nu-
meris neskelbiamas.
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etiketas

- Kas jums yra laimė?
- Laimė yra dabarties akimirka. Iš 

tikrųjų būti čia ir dabar. Tai be galo 
sunku, bet visi geriausi dalykai yra 
daugiau ar mažiau sudėtingi.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Bijau visko, kas nesuvaldoma: 

stichijų, netekčių ir bepročių.

- Jūsų charakterio bruožas, ku-
ris jums labiausiai nepatinka?

- Mano begalinė kantrybė. Nepa-
menu, kada mane kas būtų išvedęs 
iš kantrybės. O norėčiau. Manau, 
kad jei dažniau pasakyčiau, ką gal-
voju, mane suptų mažiau kvailių. Ir 
melagių.

 - Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Patarinėjimas be prašymo. 
Nuomonės išreiškimas be paklausi-
mo. Ir surūgęs veidas. Visi šie trys 
dalykai viename ir yra tas baisusis 

Aktorei nepatinka begalinė 
jos kantrybė

Iš Anykščių kilusi 31-erių metų aktorė Toma Razmislavičiūtė-
Juodė šiuo metu vaidmenis kuria pagrindiniuose Panevėžio Juo-
zo Miltinio dramos teatro spektakliuose. Paklausta, ko labiausiai 
nemėgsta savo išvaizdoje, pašnekovė neieško žodžių kišenėje: „Jei 
moteris sulaukusi mano amžiaus vis dar ko nors nemėgsta savo 
išvaizdoje, tai ji yra kvailė arba tinginė. Arba ir viena, ir kita“.

bruožas.  

- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Mano sūnus (T. Razmislavičiū-

tės–Juodės ir jos vyro Lauryno sū-
nelis Adomas vasario mėnesį švęs 
pirmąjį gimtadienį – red.past.)! 
Atleiskite, bet šiuo metu pasaulyje 
nėra tokio žmogaus, kurio pasieki-
mais žavėčiausi labiau (šypsosi)...

- Didžiausias iššūkis?
- Žmogaus gimimas be nuskaus-

minamųjų.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Kad noriu mažiau galvoti ir 
daugiau veikti.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė.

- Teisingumas. Toks visa apiman-
tis teisingumas. Jo labai mažai.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Kai žmogus nenori girdėti tiesos. 
Kai jam jos nereikia. Kai ji nieko ne-
pakeis. Nemeluoju, o tyliu ir nesakau 
tiesos. Bet slegia ji kaip melas. 

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Jei moteris sulaukusi mano 
amžiaus (aktorei yra 31-eri – red.
past.) vis dar ko nors nemėgsta savo 
išvaizdoje, tai ji yra kvailė arba tin-
ginė. Arba ir viena, ir kita. Aš spor-
tuoju ir mokausi. Kasdien.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Neleidžiu sau tokios prabangos. 

Bet to, kuris niekina kitus, žudo, 
muša, prievartauja -  nebūtinai fiziš-
kai; tokio negerbiu, nenoriu, kad jis 
būtų, nelinkiu jam gero.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Vyriškumas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Sugebėjimas būti tikra drauge.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Myliu Tave.

- Ką gyvenime labiausiai myli-
te?

- Dievą. Ir žmones.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausia?

- Kai pamilau savo vyrą. Kai iš-
vydau savo sūnų. Ir kaskart, kai pa-
juntu Dievo buvimą. 

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Norėčiau kurti muziką, kuri 

gydo.

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

- Ūgis.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Pagimdžiau sūnų.

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

- Pirmiausia su dabartiniu pavidalu 
turiu susitvarkyt. O tą kitą užsidirbti. 
Norėčiau gimti tokiu autoritetu, ku-
ris pajėgtų sustabdyti karą.

-  Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Indija. Kerala.

- Brangiausias turtas.
- Šiais laikais brangiausias turtas, 

mano akimis, yra gyvenimas sko-
lon. Keliasdešimčiai metų. Neturiu 
aš tokio turto.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Klausytis kliedesių žmogaus, 
kurio amžius ir postas leidžia jam 
laikyti save svarbesniu.

- Jūsų svajonių profesija.
- Mano dabartinė profesija.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Iš nieko nieko nesitikiu. Esu 

laisva. Bet mano vyras, tikriausiai 
ne tą savybę įvardintų kaip geriau-
sią.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Visus pojūčius, kuriuos įjungia 
tikra, nuoširdi draugystė.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- A. Čechovas, M. Gorkis, V. 

Šekspyras, O. Vaildas. Žaviuosi 
absoliučiai visais kūrėjais, kilusiais 
iš mano gimto miesto, R.Vanagu - 
ypač. Ir dar pora lietuvių rašytojų, 
kurių pavardžių neminėsiu, nes tai 
yra pakankamai bjaurios asmeny-
bės, kurios nenoriu, jog žinotų, kad 
jų kūryba nuostabi.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Visi tie, kuriuos teko vaidinti. Ir 
tie, kuriuos dar norėčiau suvaidin-
ti...

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Jėzus Kristus

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

- Herojais – ne. Autoritetais – taip.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Mano šeimos narių ir mano 
draugių vardai. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Daryti tai, ko nemėgstu, su tais, 
kurių nemėgstu. 

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Dėl visų, kuriuos nuliūdinau.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Miegodama. 

- Jūsų gyvenimo mato?
- Jeigu visada darysi tik tai, ką 

dabar darai, tai ir turėsi tik tai, ką 
dabar turi. 

-ANYKŠTA

Aktorei ir renginių vedėjai Tomai Razmislavičiūtei-Juodei kol 
kas didžiausias pasiekimas gyvenime – sūnaus Adomo gimimas.

nuotrauka iš asmeninio aktorės albumo.

Kokie yra kūrybiški žmonės? 

Psichologai atliko tyrimus, kurių 
metu stebėjo, kas yra būdinga kūry-
biškiems žmonėms. Pirmiausiai jie 
išskyrė, kad kūrybiški žmonės – tai 
nusimanantys ir išmanantys žmonės. 
Tai žmonės, kurie domisi tam tikro-
mis sferomis ir yra suinteresuoti iš-
girsti ar sužinoti naujų dalykų. Taip 
pat buvo pastebėta, kad kūrybiški 
žmonės pasižymi stipria vidine mo-

tyvacija – žmonės būna kūrybiškiau-
si, kai juos domina, džiugina jų atlie-
kamas darbas, bei lakia vaizduote 
– gebėjimas pamatyti dalykus kitaip, 
juos susieti, atpažinti. Vadinasi, visi 
galime būti kūrybiški, tik atraskim, 
kas mums įdomu, ir pirmyn... įjun-
kime vaizduote.  

Ar žinote, kada sapnuojate? 

Kai kurie iš jūsų tikriausiai pa-
sakys, kad nesapnuoja, tačiau 

sapnuoja visi. Mūsų miegas yra 
išdalintas į tam tikras fazes. Sa-
pnuojama „rem“ miego stadijo-
je, kai akys po užmerktais vokais 
greitai juda. 

Charakteris ir eilė šeimoje

Austrų kilmės psichologas Afre-
das Adleris pastebėjo, kad gimimo 
eiliškumas šeimoje gali nusakyti, 
kokiomis asmenybės charakteristi-
komis mes pasižymime.

Pirmagimiai pasižymi domina-
vimu, atsakomybės prisiėmimu, 
valdingumu, dažniausiai būna kon-
servatyvūs žmonės – bijo netikėtų 
permainų ir siekia išlaikyti aplin-
kos stabilumą. 

Antrasis vaikas arba jauniausias – 
tokie žmonės yra ambicingi ir labiau 
linkę į konkurenciją, kadangi savo 
dėmesiu turėjo dalintis su pirmagi-
miu. Dažnai antrieji arba jauniausi 
vaikai išsikelia sau aukštus tikslus ir 
siekia juos kuo geriau įgyvendinti. 

Vienturčiams – pavojus 
vaikytis dėmesio 

Vienturčiai – dažniausiai tokie 
žmonės būna egocentrikai ir labai 
mėgstantys gauti daug dėmesio. 
Kadangi visą gyvenimą jiems ne-
reikėjo konkuruoti dėl dėmesio, 
jie būdami ne namų aplinkoje įvai-
riausiai būdais siekia jo gauti. Jie 
taip pat mėgsta būti priklausomais 
nuo kitų žmonių. 

Parinko K.B.

ar zinai, kad

Džentelmenui 
Balsas. Nesistenkite įrodinėti 

savo tiesos pakeltu balso tonu. Pa-
sitikintis savimi vyras nuomonę iš-
reikš ramiai ir bus tikras, kad visi jo 
klausysis. 

Mažiau yra daugiau. Mažiau 
apie save pasakokite. Nereikia ap-
linkiniams pasakoti apie savo verslo 
reikalus arba apie savo profesiją, jei 
tik, žinoma, jūsų apie tai neklausia. 

Mandagumas. Mandagumas ir 
intelektualumas – pirmoje vietoje. 
Tikras džentelmenas yra mandagus 
ir protingas, bet jis nepuls to įro-
dinėti kiekviename žingsnyje, net 
ir matydamas savo pranašumą. Jis 
visuomet mandagus ir atkreipia dė-
mesį į kitų nuomonę. 

Nežvilgčiokite į laikrodį. Vienas 
iš nemandagiausių dalykų – po-
kalbio metu žiūrėti į savo laikrodį 
ar užrašų knygutę (šiais laikais – į 
mobilųjį telefoną). Jeigu jums nuo-
bodu, nebūtina to akivaizdžiai pa-
rodyti.

Nevalia pertraukinėti pašne-
kovo. Išmokite iki galo išklausyti 
net ir tas istorijas, kurias jau esate 
girdėję. 

Nesiklausykite svetimų pokal-
bių. Jei besikalbantys žmonės yra 
visai šalia jūsų, apsimeskite, kad jų 
negirdite arba tiesiog pasitraukite 
nuo jų toliau. 

Kalbėkite trumpai ir konkre-
čiai. Stenkitės išvengti nukrypimų 
nuo temos ir kalbėdami laikykitės 
klausimo esmės. 

Išlikite ramus. Net ir tuo atveju, 
jeigu jūsų pašnekovas yra neteisus, 
išlikite ramus, pateikite savo nuo-
monę argumentuotai ir nepereikite 
prie asmeniškumų. Jei matote, kad 
žmogus neketina nusileisti, pa-
bandykite pakeisti temą. Taip jūs 
sutvardysite savo emocijas, o jūsų 
pašnekovas nepraras įvaizdžio. 

Susilaikymas. Jei turite konkre-
čias politines pažiūras, nekalbėkite 
apie jas kiekvienai progai pasitai-
kius ir tuo labiau, nesistenkite įpirš-
ti savo požiūrio kitiems. Geriau ap-
linkiniai tegul mano, kad jūs prastas 
politikas, nei prastas džentelmenas. 

Kalbant apie savo draugus, ne-
reikia jų lyginti. Akcentuokite tik 
gerąsias savo bičiulių savybes. 

Būkite savimi. Nereikia kiekvie-
name pokalbyje stengtis pacituoti 
kokį nors garbų žmogų. Svarbiau-
sia, kad viskas būtų laiku. Juk 
saikingas kiekis prieskonių daro 
patiekalą gardesniu, o per didelis 
patiekalą sugadina. 

Atkreipkite dėmesį į žodyną. Jei-
gu jūs mokslininkas arba tam tikros 
srities specialistas ir jūsų žodynas 
gausus specifinių frazių, pasistenkite 
jų nenaudoti, bendraudami su kitos 
aplinkos žmonėmis, kurie gali tų fra-
zių nesuprasti. Jei „protingas“ žodis 
išsprūdo, jokiu būdu nesistenkite iš 
karto paaiškinti, ką tai reiškia. Juk 
tokiu būdu jūs parodysite aplinki-
niams, esą jie yra neišmanėliai. 

Parinko A.Š.
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„Verpeto“ krikšto mama – 
trenerės dukra

„Verpeto“ gimtadienis yra 1964 
metai. Pasak S. Bilevičienės, tuo 
metu jau buvo pramoginių šokių 
kolektyvai „Vijūnas“, „Žuvėdra“, 
„Sūkurys“, tad vardą išrinkti ne-
buvo lengva, o išrinkti vis netiko 
Liaudies kūrybos namams. „Rin-
kome gal iš 17 pavadinimų, o „Ver-
petą“ pasiūlė mano dukra Nijolė 
(Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos darbuotoja N. Dūmanienė, 
- aut. past.) ir jis visiems patiko 
ir tiko”, - šypsojosi trenerė. 1978 
m. pramoginių šokių kolektyvui 
„Verpetas“ suteiktas Liaudies ko-
lektyvo vardas, kuris šalyje buvo 
suteiktas tik trečią kartą. Daugiau 
kaip pusę amžiaus „Verpeto“ šo-
kėjų poros sėkmingai sukasi šalies 
ir tarptautinėse varžybose, šokėjų 
pavardės minimos tarp nugalėtojų. 
Jos daug metų mirga ir  „Anykš-
tos“ puslapiuose.

Treneriai paskaičiavo, kad per 
pusę amžiaus „Verpete“ šokio 
mokėsi apie pusantro tūkstančio 
Anykščių krašto vaikų. „Kai ku-
riais metais norinčių šokti būdavo 
tiek daug, kad priimdavome ne 
visus, - sakė S.Bilevičienė. – Daž-
niausiai treniruodavome apie 70 
šokėjų. Ne visi vaikai norėdavo 
lankyti treniruotes, kai kuriuos 
šokti versdavo tėvai. Maža dalelė 
palūždavo nuo treniruočių. Tačiau 
jei kuri pora „užsikabindavo“, 
stengdavomės išspausti, ką sugeba. 
Tačiau visada sakiau ir sakau, kad 
genijaus formulė yra 95 procentai 
darbo ir tik 5 procentai talento. Ga-
lime pasidžiaugti, kad „Verpete“ 
12 metų šoko, vėliau choreografi-
ją baigęs ir gatvės šokių pasaulio 
čempionus paruošęs Mindaugas 
Lekauskas. choreografiją Klaipė-
dos universitete yra baigę dešimt 

Pusę amžiaus sukę „Verpetą“ su 
juo atsisveikino

Jonas JUnEvičiUS
jonas.j@anyksta.lt

Metų pabaigoje su Anykščių sportinių šokių kolektyvu „Verpetas“  atsisveikino jo įkūrėjai, Anykš-
čių krašto kultūrai nusipelnę treneriai Stanislava Bilevičienė ir Juozas Pratkelis.

Užpernai „Verpetas“ per Miesto šventę paminėjo penkiasdešimtmetį. Per daugiau nei pusę am-
žiaus abu treneriai šokio išmokė apie pusantro tūkstančio anykštėnų, išugdė daugybę talentingų 
šokėjų, kurių dalis pasekė trenerių pėdomis, tapo choreografais.  S.Bilevičienė ir J.Pratkelis darbo 
pradžioje yra šokę poroje ir tapę Lietuvos čempionais. 

verpetiečių, iš kurių sėkmingai 
Vilniuje dirba Romualdas Kirvelis, 
Alytuje  - Kęstutis Bernatavičius, 
Šiauliuose – Neringa Kaulakytė 
ir kiti. R.Kirvelis, Kęstutis Berna-
tavičius ir Mindaugas Dimonas, 
kuris yra tapęs Pasaulio ir Europos 
čempionu, šoko garsiojoje „Žuvė-
droje“. „Verpete“ šokio meno mo-
kėsi aktorė Dalia Michelevičiūtė, 
kurios nuotrauka su šokių partne-
riu 1981 m. puošė „Moksleivio“ 
žurnalo viršelį. Bene daugiausia 
apdovanojimų „Verpetui“ apie 
1987 – uosius, šokę turnyruose Vo-
kietijoje, Maskvoje,  iškovojo Eglė 
Kuzmaitė (dabar - E.Bogužienė) ir 
Dalius Duknauskas. Su buvusiais 
šokėjais mes esam kaip giminės. 
Jie džiaugsmais ir nesėkmėm pa-
sidalina, į vestuves pakviečia, jei 
išgali, „Verpetą” remia  lėšomis.” 

„Verpetą“ palikusius trenerius 
džiugina dabartinių šokėjų Juli-
jos Paškauskaitės ir Karolio Ra-
moškos bei Žiedės Ovsiukaitės ir 
Ugniaus Spiečiaus bei kitų porų 
pasiekimai.    

Treneriai buvo 
Lietuvos čempionais

Butkiškio kaime, prie Andrio-
niškio, gimusią S.Bilevičienę  šo-
kis užbūrė dar besimokant Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje, ku-
rią baigusi 1956 metais atėjo dirbti 
į Anykščių kultūros namus. Tai jos 
vienintelė darbovietė, kurioje dir-
bo beveik 60 metų. Dirbdama įgijo 
choreografės specialybę, subūrė 
suaugusių pramoginių šokių ratelį, 
išsirutuliojusį į „Verpetą“, sporti-
nių šokių studiją.  

Anykščių rajone Sargūnų kaime 
gimusiam J.Pratkeliui tapti šokė-
ju ir treneriu lėmė atsitiktinumas. 
Grįžęs iš tarnybos kariuomenėje 
dirbo kultūros namų vairuotoju, 

kurį laiką salėje stebėjo repeticijas 
ir pats pradėjo šokti. 

Tačiau ir vienam, ir kitam ne-
sisekė su partneriais, o kai stojo į 
porą, S.Bilevičienė ir J.Pratkelis 
iškovojo pramoginių šokių Lie-
tuvos čempionų titulą, Tai buvo 
apie 1977–uosius metus, o po to 
šokėjas J.Pratkelis tapo „Verpeto” 
treneriu. 

S.Bilevičienei yra suteiktas 
Nacionalinės sporto trenerės 
vardas, ji yra aukščiausios kate-
gorijos sportinių šokių teisėja… 
J.Pratkelis apdovanotas Lietuvos 
sportinių  šokių federacijos auk-
so medaliu. Apdovanojimus būtų 
galima vardinti ir vardinti, tačiau, 
pasak trenerių, jiems ne jie svar-
biausia, ne dėl jų dirbta neskai-
čiuojant laisvalaikio valandų. Tre-
neriai šitiek metų puikiai sutarė 
tarpusavyje. Jie gerai sutarė ir su 
vaikais bei jų tėveliais, Kultūros 
centro vadovybe, kitais kolekty-
vais ir šiuos santykius ypač bran-
gina. “Su amžino atilsio išėjusiu, 
kadaise Kultūros centre dirbusiu 
tautodailininku Jonu Tvardausku 
mane siejo ypatingas ryšys. Mes 
abu gimę tą pačią dieną, tai gim-
tadienius švęsdavome kartu, - pri-
siminė S.Bilevičienė. - Tai buvo 
nuostabus, talentingas žmogus, 
kokių reta. Draugiškas, jautrus, 
savo gerumu santūrumu užkrės-
davo aplinkinius”.   

Įskaudino…

Kalbėjomės su treneriais Anykš-
čių kultūros centre buvusiame 
trenerių kabinete, kurio spintose 
- visa „Verpeto“ istorija (iškarpos 
iš laikraščių, galybė nuotraukų…), 
daugybė apdovanojimų. „Asme-
ninius apdovanojimus ir daiktus 
pasiėmėme, bet visa „Verpeto“ 
istorija yra dalies anykštėnų isto-

rija. Manau, verta, kad išliktų, ją 
reikėtų saugoti, - sakė treneriai, su 
kartėliu pastebėdami, kad jau kitą 
dieną po atsisveikinimo su Anykš-
čių kultūros centro kolektyvu rado 
kai kuriuos „Verpeto“ diplomus su-
mestus į kampą, o šokėjų dovanotą 
stendą “Be žodžių, bet nuo širdies” 
su nuotraukomis užkištą už sofos. 
Liko plika siena. Tame pačiame 
kabinete glaudžiasi ir šokių ko-
lektyvo „Veja“ vadovė. Skaudu, ir 
apmaudu”, - teigė buvę  „Verpeto“ 
treneriai, nuoširdžiai išgyvenantys 
dėl pačių kurto ir puoselėto kolek-
tyvo išlikimo ir ateities.

Pasak jų, žmogus - ne amžinas, 
prieš laiko tėkmę bejėgis. Kad ir 
kokie norai bebūtų, laikas atsi-
sveikinti nenumaldomai ateina. 
„Seniai galvojome, kad tokia die-
na ateis, kad atsisveikinti bus labai 
sunku, bet tai neišvengiama, - sakė 
S.Bilevičienė. – Su Anykščių kul-
tūros centro direktore ne kartą 
kalbėjomės apie „Verpeto“ ateitį, 
leidome suprasti, kad jeigu tik ras, 
kas mus pakeičia, pasiruošę tą pa-
čią dieną išeiti. Ir patys dairėmės 
sau įpėdinių tarp buvusių šokėjų, 
žvalgėmės į savo buvusius, cho-
reografiją baigusius, auklėtinius. 
Direktorė ieško. Nori specialisto 
su aukštuoju išsilavinimu. Vilia-
mės, kad suras. Dvi buvusios šo-
kėjos Aida Janukėnaitė ir Dovilė 
Bikelytė choreografiją studijuoja, 
praktiką Anykščiuose atliko. Deja, 
į  Anykščius sugrįžti nenori. Jau-
niems reikia ir padoraus atlygini-
mo. Didmiesčiuose didesnės gali-
mybės.” 

Treneriai „Verpetui“ nerinko 
pamainos, tačiau įsitikinę, kad jei-
gu atsirastų vadovai, jie be vargo 
susirinktų norinčių šokti grupes. 
Dabar „Verpete“ šoka trys dešim-
tys anykštėnų. Netekus vadovų, 
Kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė leido šokėjams naudotis 
sale, nes dalis tėvų labai nori, kad 
jų vaikučiai šoktų sportinius šo-
kius. Mamos pasikeisdamos ateina 
į užsiėmimus ir stebi, kad jų šokan-
čios atžalos netriukšmautų.

Rūpinsis sodybos grožiu, 
žvejos

Garbaus amžiaus sulaukę 
S.Bilevičienė ir J.Pratkelis ne tik 
pagal amžių atrodo gerokai jaunes-
ni, tačiau ir sveikata nesiskundžia. 
Paklausti, ką veiks, kai laiko turės į 
valias, ar nenuobodžiaus, buvę tre-
neriai pradėjo juoktis. „Šalia kitų 
mėgstamų užsiėmimų pagaliau tu-
rėsiu laiko žvejoti, - šypsodamasis 
sakė J.Pratkelis. – Gamtoje mėgstu 
vienatvę, tačiau esu su rašytoju Ri-
mantu Vanagu žvejojęs, turiu drau-
gų. Vienas jų – prieš 11 metų šalia 
Andrioniškio sodybą nusipirkęs 
Lietuvos sportinių šokių federaci-
jos viceprezidentas Virginijus Vi-
sockas.” S.Pratkelis žvejoja Rubi-
kių ežere. Vasarą žvejoti išvažiuoja 
3-4 valandą ryto. Yra pagavęs 7,5 
kg lydeką.

„Turiu sodybą prie Andrioniškio, 
tai ten mėgstamo darbo niekada 
nepritrūksiu, pagaliau turėsiu lai-
ko ir knygą paskaityti, mėgstamą 
televizijos laidą pažiūrėti, - sakė 
S.Bilevičienė. - Ir toliau išgyven-
sim dėl „Verpeto”. Jei pakvies, nie-
kada neatsisakysime patarti, padė-
ti, juk žinių ir jėgų dar turim.” 

Praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje 
pradėję šokti poroje Stanislava Bilevičienė ir 
Juozas Pratkelis tapo Lietuvos pramoginių šo-
kių čempionais. 

Asmeninio albumo nuotr. 

Sportinių šokių studijos “Verpetas” treneriai 
Stanislova Bilevičienė ir Juozas Pratkelis savo 
buvusiame kabinete verčia nuotraukų albumą.  
Ant stalo - išdrožtas šokėjos batelis su antspau-
du, kuriuo pliaukšteldavo merginai ar vaikinui 
atsisveikinant su „Verpetu“.     Autoriaus nuotr. 

šiupinys
Žvaigždės. Sausio 30 dieną 

Anykščiuose bus surengta  Regio-
nų krepšinio lygos (RKL)  „Žvaigž-
džių diena 2016“. Pirmą kartą is-
torijoje RKL rinktinė susikaus su 
žinomų Lietuvos žmonių ekipa, 
kurios priešakyje žais pats lygos 
prezidentas Darius Gudelis.

Paukščiai. Anykščių regioninio 
parko direkcijos specialistai iki 
sausio 21 dienos vykdo Lietuvos 
žiemojančių vandens paukščių aps-
kaitą. Šios apskaitos tikslas – su-
rinkti  informaciją apie šiuo metu 
šalyje žiemojančius sparnuočius, 
įvertinti jų rūšinius ir gausos pasi-
keitimus.

Pagalba. Baigiantis 2015 me-
tams, Staškūniškio biblioteką ištiko 
nelaimė – gaisras sunaikino turtą, 
taip pat ir knygas.Anykštėnai ra-
ginami staškūniškiečiams nupirkti 
knygų. Jas galima palikti savival-
dybės Vieno langelio tarnyboje.

Šūkis. Sausio 22-24 dienomis 
Lietuvos parodų ir kongresų centre 
LITEXPO vyks tradicinė turizmo 
paroda ADVENTUR 2016. Paro-
doje dalyvausiantys Anykščių tu-
rizmo paslaugų tiekėjai bursis prie 
stendo, kurio šūkis „Anykščiai - ža-
lioji Lietuvos viršūnė!”.

Pertvarka. Apskrities ligoninių 
tinklo pertvarkos koordinavimo ta-
ryboje Anykščių rajono gyventojų 
interesams atstovaus meras Kęs-
tutis Tubis. Iki vasario 25 dienos 
ši taryba turi parengti apskrityse 
esančių ligoninių restruktūrizavimo 
planus.

Šaltinis. Kavarsko šv. Jono šalti-
nis ir per didžiausius speigus sruve-
na į baseiną, o iš jo - į Šventąją. Kal-
cio prisotintas šaltinio vanduo, kaip 
teigiama, suteikia jėgų, sveikatos, 
gydo žaizdas, o jame išsimaudžius 
galima atjaunėti bent penkeriais me-
tais. Šaltinio vandens temperatūra 
siekia apie 6–8 laipsnius šilumos, 
tad baseine neužšąla, tačiau jame 
teko matyti tik besimaudančias an-
tis. Pravažiuojantys užsuka prisipilti 
vandens, kuris, jų manymu, ypač 
tinka kavai ir arbatai ir pasigrožėti 
užšalusiais ledo purslais.  

Seniūnaitė. Virginija Valikonytė  
išrinkta Svėdasų seniūnaite. Tik ji 
iš visų Anykščių rajono seniūnaičių 
rinkta atliekant seniūnaitijos gyven-
tojų apklausą. Svėdasų seniūnaitija 
yra vienintelė rajone, kurioje gy-
vena daugiau nei 500 žmonių, to-
dėl seniūnaitis ir rinktas sudėtingu 
būdu. Kituose didesniuose rajono 
miesteliuose yra bent po dvi seniū-
naitijas, todėl jose gyventojų skai-
čius mažesnis nei 500 ir seniūnaičiai 
renkami atviru balsavimu. Svėdasų 
bendruomenės tarybos pirmininkė 
V.Valikonytė buvo vienintelė pre-
tendentė į Svėdasų seniūnaičius. 

Muzika. Anykščių muzikos 
mokykloje vyko Anykščių rajono 
vaikų ir mokinių konkursas ,,Dainų 
dainelė 2016”. Į  zoninį turą atrinkti 
šie laureatai: muzikos mokyklos so-
listė Lauryna Grikėnaitė, kultūros 
centro solistė Mija Meškauskaitė, 
lopšelio-darželio „Žilvitis” solistės 
Austė  Smertjevaitė ir Guostė Gri-
kevičiūtė, Kultūros centro mergai-
čių duetas Gabija ir Gabrielė Januš-
kevičiūtes.

Padėka. Išspausdinti savo gera-
darui padėką „Anykštoje“ kainuoja 
6 Eur.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas.  
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. 
Stebuklingas stalelis. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Nenuspėjama 
Patagonijos gamta. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Musonų viešpatija. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 5. N-7.  
15.30 Klausimėlis.lt.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
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 “Auksinės bitės 2015”.  
22.40 Premjera. Pavojingi jausmai.  
23.40 Pasaulio dokumentika.  
1.25 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 5. N-7.  

2.55 Savaitė.  
3.50 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.  
5.30 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Džiumandži”. 
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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Kaip liūtukas ir vėžlys dainą 
dainavo. 
9.45 Ožiukas, kuris skaičiavo iki 
dešimties. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Sniego žmogus 
Jokas. 
11.55 Policininkų šou. N-7.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko. 
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA Žvaigždžių 
duetai.  
22.00 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas. N14. 
1.00 Veidrodžiai. S.  
2.00 Troja. N14.

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Velnias su trimis aukso 
plaukais.  

12.40 Karingoji gražuolė Vendė 
Vu.  
14.25 Bilis Medisonas. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Aš, Frankenšteinas. N-14.  
0.15 Tamsta gundytoja. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos galiūnų čempionatas 
Anglijoje (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”.  
12.10 “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.  
19.05 “Nuotykiai su Diku ir 
Džeine”. N-7.  
21.00 “Dingęs”. N14.  
22.10 “Dingęs”. N14.  
23.20 “Dangus aukštai”. N14.  
1.25 “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 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  

12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7. 
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Nemarus kinas. “Pamišėliai 
laisvėje”. 1993 m.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka III”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Kolambas 
dėsto koledže”. N-7.  
22.45 “Nakties sargyba”. N14.  
0.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Dainų dainelė 2014. 
9.50 ARTS21.  
10.20 Pasaulio dokumentika.  
10.50 Keliaukime kartu. 
Mykolajivas. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 4x6 km estafetė.  
14.00 Mūsų miesteliai. Liškiava. 
2 d.  
15.00 Lietuvos moterų krepšinio 
lygos “Žvaigždžių diena”.  
18.00 Anapus čia ir dabar.  
19.00 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
19.30 Menų čempionatas “ART-O-
THLONAS”. 2009 m. 
20.45 Pasaulio biatlono taurė. Vyrų 
4x7,5 km estefetė.  
22.15 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.05 Visu garsu.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Tarptautinis dainuojamosios 

poezijos festivalis “Tai - aš”.  
2.40 Euromaxx.  
3.10 Elzė iš Gilijos. 1999 m. (kart.). 
5.00 Kūrybos metas.  
5.30 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 Nematoma Silicio slėnio 
pusė (k). N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.25 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.55 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
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 pasau-
lis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Alytaus “Dzūkija”.  
19.00 Pasimatymas su žvaigžde. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Galaktikos gelbėtojai. N-7.  
0.35 Terminatorius. 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 Mūsų miškai. 
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. N-7. 
19.35 “Jaunikliai”. N-7. 
19.50 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 
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. 
3.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
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. 
10.30 “Auksinės bitės 2015”.  
12.10 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
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 Parduotas futbolas. 
Seppas Blatteris ir FIFA galia. 
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 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
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 Šunų viešbutis (k). 
12.40 Badis. 
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 
Karo menas. Išdavystė. N14.  
0.10 “Persekiotojas”. N14.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Pavojus rojuje. N-7.  
11.00 Dingęs pasaulis. 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 “Tamsos baikeris”. N14.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “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”.  
13.20 “Šeštasis pojūtis”.  
13.50 “Mylėk savo sodą”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė Malibu. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 

18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 Po vienu stogu. N-7.  
23.05 “Velvet”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikinis linkėjimas.  
7.10 ...formatas.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.30 X tarptautinis folkloro 
festivalis “Pokrovskije kolokola 
2015”.  
14.00 Menų čempionatas 
“ART-O-THLONAS”.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 Rusų gatvė. Žinios.  
18.15 Premjera. Atlantida. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Jaunojo gydytojo užra-
šai. N-14 m.  
24.00 Jūsų studija.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
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). 
13.15 Nematoma Silicio slėnio 
pusė. N-7. 
14.20 Yra, kaip yra. 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.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 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.   
23.00 Smagus pasivažinėjimas 

2. Mirtis kelyje. S.  
0.50 Slaptas reikalas. N-14.  
2.25 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 Mūsų miškai. 
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 “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-14. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.45 “Vaivos pranašystės.. 
N-7. 
3.25 “Genijai iš prigimties”.  
3.55 “Laukinis pasaulis”.  
4.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.00 “Vaivos pranašystės. 
Pranašystės 2016-iems me-
tams”. N-7. 
5.40 “Laukinis pasaulis”.  
6.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

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 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.25 Parduotas futbolas. 
Seppas Blatteris ir FIFA galia. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Čaika.  
22.25 Putino metodai.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1. N-7.  
0.20 Bėdų turgus..  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Putino metodai. 
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 

9.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
10.50 Policininkų šou. N-7.  
12.50 Pričiupom! (k). N-7.  
13.15 “Na, palauk!”. 
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gyvatės lėktuve. N14.  
0.10 “Persekiotojas”. N14.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “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 Pavojus rojuje. N-7.  
11.00 Moderni šeima.  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 sky-
rius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Lemiamas įvartis”. N-7.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “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”.  
13.20 “Šeštasis pojūtis”.  

13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Detektyvas Kolambas. 
Kolambas dėsto koledže”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Atostogų stovykla” 
(Inspector George Gently VI. 
Blue for Bluebird). N-7.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
0.55 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 
m. 
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Vakaro pasakėlės. 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė. Žinios.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Grafiko Rimvydo 
Kepežinsko jubiliejui.  
15.00 Mokslo ekspresas.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Istorijos detektyvai.  
18.15 Karinės paslaptys.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Septynios Kauno dienos. 
19.45 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Milano “Emporio 
Armani”.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Vakaras, skirtas Stasio 
Šilingo 130-osioms gimimo 
metinėms. 
24.00 Grafiko Rimvydo 
Kepežinsko jubiliejui.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
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.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 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 Raudonoji aušra. N-14.  
23.50 Einantis per ugnį.  N-7.  
1.50 Gelbėtojų būrys.  N-7.  
2.40 Mažylė Houp. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
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.  
18.55 “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. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.45 Nuoga tiesa. N-7. 
3.25 “Genijai iš prigimties”. 
3.55 “Laukinis pasaulis”. 
4.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.00 Nuoga tiesa. N-7. 
5.40 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Čaika.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
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.  
4.10 Auksinis protas. 
5.30 Pinigų karta.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 

N-7.  
10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom! (k). N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Skolos kaina. N14.  
0.05 “Persekiotojas”. N14.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.45 “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 Pavojus rojuje. 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 Rytai. N-7.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
21.30 “Paskutinis iš gyvųjų”. 
N14.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.10 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.55 “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 “Šeštasis pojūtis”.  

13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
13.20 “Sostinės keksiukai”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Foilo karas. Žudymo 
pamoka”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Garbės reikalas”. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas” N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 
m. 
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Anapus čia ir dabar.  
14.45 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Muzikinis linkėjimas.  
18.30 Kelias į namus.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1. N-7.  
20.10 ...formatas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Premjera. Pasauliniai 
karai. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Skulptūra.  

22.30 Elito kinas. Premjera. 
Demonai. N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.05 Septynios Kauno dienos.  
5.35 IQ presingas. 

 
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. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 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 Apgaulinga aistra. N-14.  
0.10 Marta Marsė Mei Marlena. 
N-14.  
2.00 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.50 Mažylė Houp. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “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.  
18.55 “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. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.45 Patriotai. N-7. 
3.25 “Genijai iš prigimties”.  
3.55 “Laukinis pasaulis”.  
4.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.00 Patriotai. 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 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
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. Sukti reikaliu-
kai. N-14.  
0.15 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.00 Pričiupom! (k). N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Melo pinklės. N14.  
0.30 “Persekiotojas”. N14.  
1.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.10 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Legenda apie Korą. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Pavojus rojuje. 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 Transo būsena. N-14.  
0.35 Kaulai. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 

8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų”. N14.  
23.05 “Judantis objektas”. N-7.  
23.55 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.40 “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 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 

Džentlis. Atostogų stovykla”. 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Foilo karas. Erelio 
diena”. N-7.  
22.50 “Begėdis”. N14.  
23.50 “Ties riba”. N14.  
1.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2002 
m. 
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.00 ARTi.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Pasauliniai karai (kart.). 
13.50 Sapnuoju, kad einu 
(kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Laiko portretai. Muzika- 
ne vien garsai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Veisenzė. Berlyno meilės 
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.  
23.55 Trumpametražių šokio 
filmų programa “ANT”. 
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. “Trys tigrai”. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.05 Mokslo ekspresas.  
5.25 Rusų gatvė. Žinios.  

 
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 Adrenalinas. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 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 Naša Raša. N-14.  
22.00 Rembo. N-14.  
23.40 Kaukolės. N-7.  
1.40 Po kupolu. N-14.  
2.30 Mažylė Houp. N-7.  
2.55 Vilfredas. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
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.  
18.55 “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. 
1.20 Reporteris.  
2.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.45 “24/7”.  
3.25 “Genijai iš prigimties”.  
3.55 “Laukinis pasaulis”. 
4.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
5.00 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 Pinigų karta. 
18.30 Šiandien.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Broliukas ir sesutė. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Mirtinos lenktynės. 
N-14.  
0.20 Klausimėlis.lt.  
0.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai. 
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Emigrantai.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
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 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 Senelis Šaltis ir vasara. 
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.  
21.40 Pirmasis riteris. N-7.  
0.05 Atremti ataką. N14.  
1.50 Skolos kaina. N14.  

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 Kobra 11. N-7.  
11.00 Moderni šeima.  N-7.   
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 M.A.M.A. apdovanoji-
mai.  
22.30 Skorpionų karalius. N-7.  
0.10 Narvelis. N-14.  
2.25 Transo būsena. 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 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 “Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuose”. N-7.  
23.25 “Tikras kraujas”. N14.  
0.20 “Tikras kraujas”. N14.  
1.15 “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”.  
13.20 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Garbės reikalas”. 
N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Nebylus liudijimas. 
Saugu”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Volanderis. 
Sutrikęs žmogus”. N14.  
22.45 SNOBO KINAS “Vasara 
Provanse”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  
6.55 Grafiko Rimvydo 
Kepežinsko jubiliejui.  
7.15 Peliukas Lukas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
13.00 Legendos.  
13.45 Roko festivalis 
“Lituanika 2015”.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
16.35 Poetas Antanas 
Miškinis. 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Laiko portretai. Diena iki 
“Valkirijos” premjeros.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Premjera. Keliaukime 
kartu. Charkovas. 
20.15 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Sukti reikaliukai. N-14.  
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Koncertuojanti Europa. 
1.50 Laba diena, Lietuva.  
3.50 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.35 Legendos.  
5.20 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).  
13.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.30 Autopilotas.  
16.00 Nematoma Silicio slėnio 
pusė. 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.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 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 Bušido. KOK Pasaulio 
didžiojo prizo turnyras. N-14.  
1.20 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos srities “Khimki” - 
Kauno “Žalgiris” .  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
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.  
18.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 V/H/S. S. 
1.30 “Kraujas ir betonas. 
Meilės istorija”. N-14. 
3.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.55 V/H/S. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. sausio 23 d.

šeštadienis 2016 01 30

 
 

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. 
13.55 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.  
22.55 Jaunojo gydytojo užrašai ir 
kiti pasakojimai. N-14 m.  
0.35 Pasaulio dokumentika.  
2.20 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
4.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
4.30 Specialus tyrimas.  
5.25 Durys atsidaro.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
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 Katinas, kuris mėgo vaikščioti 
vienas.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Kelionė 
į Vakarus. Laimingojo Luko nuo-
tykiai. 
11.40 Nikis Tūzas. 
13.00 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Margi, 
pirmyn!. 
21.15 Medalionas. N-7.  
23.00 Baudėjas. Karo zona. N14.  
0.45 Melo pinklės. N14.  

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Išlaisvinti Vilį 3.  
12.10 Devintam danguj. N-7.  
14.00 Šokis hiphopo ritmu 3. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Juros periodo parkas 3. N-7.  
21.15 Pabėgimo planas. N-14.  
23.40 Svetimšalis. N-14.  
1.50 007 Leidimas žudyti. N-7.  

 

7.15 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio rąsto kėlimo taurė.  
12.00 “Viena už visus”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7. 
18.00 “PREMJERA Kvapų detek-
tyvas”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Dainuok mano dainą.  
21.30 MANO HEROJUS 
“Užsienietis”. N14.  
23.15 AŠTRUS KINAS “Dingę be 
žinios 2”. N14. 

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “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”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Iš 
Lili Šionauer kolekcijos. Vien tik 
moterys”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 

Žmogžudystė pavojinga jūsų 
sveikatai”. 
22.40 “Marsas atakuoja”. N-7.  
0.25 “Begėdis”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Keliaukime kartu. 
Charkovas. 
11.15 Septynios Kauno dienos.  
11.45 LRT Kultūros akademija. 
Dr. Dalios Klajumienės paskaita 
“Skaljolos dekoro mada ir jos keliai 
į Lietuvą”.  
12.30 Vilko dantų karoliai.  
14.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras 
16.50 Haudis Gaudis. 
17.15 Vakavilis. 
17.40 Vienos filharmonijos orkes-
tro Naujametis koncertas 2016.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
1.55 Grafiko Rimvydo Kepežinsko 
jubiliejui.  
2.15 Muzikos savaitė.  
2.45 Linija, spalva, forma.  

3.30 IQ presingas.  
3.55 LRT Kultūros akademija.  
4.40 Etnokultūros ratas. 

 
6.00 Info diena (k). 
10.00 Info diena (k). 
14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k). 
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Sabrina renkasi džihadą. N-7.  
19.55 SUPERDOKUMENTIKA 
“Charlie Hebdo” dvasia. 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 pasau-
lis. 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 pasau-
lis. N-7.   
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Prienų-Birštono 
“Vytautas” - Pasvalio “Pieno 
žvaigždės”.  
19.00 Šokis hiphopo ritmu. 
Revoliucija. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Terminatorius 2. Teismo 
diena. N-14.  
1.15 Mulas. 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 tarny-
ba”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Mainai gamtoje”. N-7. 
19.50 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Mirtina tyla”. 
N-14. 
23.50 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.40 “Vera. Vaiko nuotrauka”. N-7. 
3.10 “Mirtina tyla”. N-14. 
4.45 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
6.15 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 

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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Bekojis kabarojasi 
mediniais laiptais

Vienišas kojų neturintis 51 metų 
R. Masilionis į savo būstą ropščiasi 
gero metro aukš-
čio mediniais 
laiptais. O ke-
lio atkarpa nuo 
didesnio kelio 
iki jo namo liko 
nevalyta, nors 
šiomis dienomis 
pravažiavo sniegą stumdęs trak-
torius. Man pasirodė, kad neva-
lyto kelio yra koks puskilometris, 
bet Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas teigė, kad 100 metrų. 
Apie likimo valiai paliktą invali-
dą „Anykštai“ pranešė pasipiktinę 
skaitytojai. Žmones papiktino, kad 
ignoruojamas į R. Masilionio namą 
vedantis keliukas. 

Malkų kojų neturinčiam vyrui 
prineša ir kibirą po nakties išneša 
kitame namo gale gyvenantis kai-
mynas Algis Astrauskas. R. Ma-
silionis „Anykštai“ pasakojo, kad 
kojas protezai jam pakeitė prieš 17 
metų. Vyras tvirtino, kad po šios 
nelaimės jį paliko žmona, todėl jis 
iš Panevėžio rajono persikraustęs 
pas mamą į vienkiemį Troškūnų 
seniūnijoje. Mama po kurio laiko  
mirė... Dabar draugiją 51-erių metų 
neįgaliajam palaiko tik katinas. Iš-

Invalidui kelias valomas nebus

klypusioje koklių krosnyje spragsi 
kaimyno atneštos malkos.

Dviejų galų ilgo namo du kamba-
rėliai, kuriuose gyvena R. Masilio-
nis, tvarkingi. Skurdūs, nugyventi, 
tačiau nei šiukšlės, nei bambaliai 

nesimėto. O ir 
aplinkui šeimi-
ninką besitry-
nęs katinas, re-
gis, mylimas ir 
prižiūrimas.  

R. Masilionis 
„Anykštai“ pa-

sakojo, kad bene prieš penkerius 
metus kažkokie valdžios atstovai 
susirūpino jo laiptų įrengimu. Bet 
laiptų vis nėr. 
„Bent kelią 
nuvalytų. Kas 
mane pusę ki-
lometro neš, jei 
apsirgsiu. Grei-
toji juk nepriva-
žiuos“, – dide-
lių reikalavimų 
valdžiai nekėlė neįgalus vyras. 

Seniūnas privažiavo 
iki sodybos

Troškūnų seniūnas A. Jankaus-
kas tuoj po to, kai portale anyksta.lt 
išspausdinome žinutę apie nevalytą 
R. Masilionio keliuką, nuvažiavo 
pas šį žmogų. „Aš privažiavau iki 
pat jo namų“, – aiškino seniūnas. 

Jei nuo didesnio keliuko iki R. Ma-
silionio sodybos pravažiuojama ir 
šios atkarpos net ir nereikėjo valy-
ti, tai negi buvo užsnigtas didesnis 
kelias? „Nuvalyti tik tie seniūnijos 
keliai, kuriais važinėja mokyklinis 
autobusas”, –  seniūnijos kelių va-
lymo principus atskleidė seniūnas.

Jis tikino, kad R. Masilionis at-
sisako bet kokios pagalbos, jam 
nereikia socialinių darbuotojų 
lankymo. A. Jankausko teigimu, 
invalidas dažniausiai nežiemodavo 
vienkiemyje – išsikraustydavo pas 
brolį. 

Seniūno paklausėme, kaip ten 
buvo su panduso ar bent normalių 
laiptų įrengimu neįgaliajam. A. Jan-
kauskas tikino, kad tai ne jo proble-
ma, kad laiptais turėtų pasirūpinti 
Anykščių socialinių paslaugų cen-
tras. Tačiau šios įstaigos vadovė 
Jolanta Pleškienė gūžčiojo pečiais 
ir stebėjosi, kodėl seniūnas pas ją 
nukreipė. 

Žadėjo laiptais pasirūpinti

Pasak J. Pleškienės, jos įstaiga 
neteikia jokių 
paslaugų R. 
Masiulioniui, o 
pandusų apskri-
tai  neįrenginėja. 
Direktorė nu-
kreipė į Anykš-
čių savivaldybės 
administracijos 
Socialinės para-

mos skyrių. 
Laikinai einanti šio skyriaus 

vedėjos pareigas Ieva Gražytė 
„Anykštai” kalbėjo, kad nieko ne-
žino apie Kaupiniškių kaimo gy-
ventojo problemas, tačiau tikino, 
kad išsiaiškins, kuo R. Masilioniui 
galinti padėti. „Yra būsto neįgalie-
siems pritaikymo programa, pagal 
kurią galima įrengti pandusą ar net 
keltuvą. Žmonės užpildo prašymus, 
sutvarkoma dokumentacija ir atlie-
kami darbai”, – kalbėjo I.Gražytė.

Meras mano, kad socialinėm
reikmėm skiriama labai 
daug dėmesio

Anykščių meras Kęstutis Tubis 
“Anykštai” sakė, kad mūsų rajono 
socialinių darbuotojų veiklą lygi-
nant su jų kolegų veikla kituose 
rajonuose – pas mus yra geriau nei 
kitur.

„Lenkiu galvą prieš kiekvieną 
žmogų, kuris dirba ir užsidirba sau 
pragyvenimui. Labai didelė rajono 
biudžeto dalis skiriama socialinėms 
reikmėms. Aš net netikėjau, kad to-

kio masto yra socialinė parama, pa-
šalpos,” – aiškino rajono vadovas.

O paklaustas apie konkrečią situ-
aciją dėl Kaupiniškių kaimo invali-
do, meras K.Tubis pasiūlė skambin-
ti Troškūnų seniūnui A. Jankauskui 
bei seniūnų darbą koordinuojan-
čiam savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojui S. Rasalui. 

Privalo nevalyti kelio

Kaip minėjau, Troškūnų seniūnas 
A. Jankauskas „Anykštai“ neaiški-
no, kad niekuomet kelio iki invalido 
namo nevalys, neva, tik šį kartą ne-
valyta, nes nereikėjo.

Tuo tarpu S. Rasalas tvirtino, kad 
valomi tik “legalūs keliai”. 

Kalbėdamas apie kelių legalumą 

Anykščių savivaldybės administracijos direk-
torės pavaduotojas Saulius Rasalas tvirtina, 
kad keliai, kurie veda į mažiau nei tris sodybas, 
biudžeto lėšomis neturi būti valomi. Ir nesvar-
bu, ar tuose namuose gyvena invalidų.

Anykščių meras Kęstutis Tubis tvirtino, jog 
net nesitikėjęs, kad tokia didelė rajono biu-
džeto išlaidų dalis tenka socialinėms rei-
kmėms.

Jono JUnEvičiAUS nuotr.

?: “O kur žadėtas rūpestis žmogumi? Esu tikra kad mero patarėjas 
Donaldas vaičiūnas kaip didysis rajono geradarys - gelbėtojas - at-
skirtųjų ginėjas jau buvo nuvažiavęs aplankyti neįgalųjį vyrą ir jo gy-
venimas gerėja. Ar vaičiūnas tebespardo stalo futbolą ir riejasi su Las-
skajos geradarėmis kurie arčiau gailestingojo samariečio? O žadėjo 
rūpestį žmogumi. Aprašytasis vyras atrodo nedaug prašo, ant galvų 
niekam nelipa ir savivaldybė turėtų suskubti parodyti jam žmogišku-
mą. Atrodo yra ir tokia būsto pritaikymo neįgaliesiems programa. negi 
veršulytė, dirbusi socialinio skyriaus vedėja, šito nežino. 

Man gėda, tokio homofobiško požiūrio, kad Anykščiuos neįgalieji 
dar vis laikomi ne žmonėmis ir prisimenami tik projektų baigiamųjų 
renginių metu.”

Na: “Manau, čia derėtų nuvažiuoti ir nors kartą papozuoti toms 
geradarėms, kurios pilstė sriubą ir ,,tipo” guodė vienišus senukus. Se-
natvei paguodos nereikia. Tai normalus gyvenimo etapas. Pagalbos 
reikia minėtam žmogui.Taigi, pirmyn, geradarės. Pasirūpinkit.”

X - man: “Sveikatos ir stiprybės šiam žmogui.”
 
Matosi: “Kokie jo laiptai, gal jį ras vieną kartą sprandą nusisukusį.”

Taip: “Rūpi pilys ir amatai ten kur europiniai, o čia žmogeliui ir 
užvaziavimo negali įrengti.”

Skaitytoja: “Pakankamai tvarkinga gryčia. Langai vietoje, kati-
nas riebus. Reikia padėti žmonėms, ypač kai vienas neįgalus. Galėtų 
ir klebonėlis aplankyti. Būtų naudingiau paganyti paklydėlę avį, negu 
šaudyti su meru kiaules.”

Nu: “Mūsų laisvoj Lietuvoj beglobis šuva dėmesio ir užuojautos su-
silaukia daugiau negu senas žmogus. Humanizmas tai vadinasi.”

Va: “Matote tikrąjį kaimo veidą. Tik po to nerėkaukit, kad kaimas 
geria, kad įvyksta tragedijos ir kaip niekas nematė.”

Kelininkas: “Daug kelių tarp kaimų liko nevalyti, gerai, kad nors 
daugiau nesninga, tai dar prasikapstom su mašinėlėm. Keistoka, kai 
pusę kelio tarp kaimų nuvalo ir nusuka į kažkur, taip palikę nevalytą 
atkarpą. Greičiausiai, kurie daugiausiai rėkia, tiems pavalė šiaip taip, 
o kurie ramesni, turi kapstytis patys. O kaip aną žiemą prieš rinkimus 
žadėjo liberalai su darbiečiais, kaip kelius prižiūrės, bet šūdas iš paža-
dų išėjo ir tiek.”                      (Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

ir nelegalumą administracijos direk-
torės pavaduotojas tikino, kad yra 
reglamentuota, jog keliu gali būti 
laikomas privažiavimas ne mažiau 
kaip prie trijų sodybų, o jei kelias 
veda tik į vieną ar du namus – se-
niūnai neturi valyti tokio kelio, nes 
tai ne kelias, o privažiavimas…

„Žmogus gyvena kur gyvena. 
Tai jo sprendimas ir pasirinkimas”, 
– tvirtino S.Rasalas, aiškindamas, 
kad nesvarbu, ar žmogus invalidas, 
ar daugiavaikis, jam reglamento iš-
lygos netaikomos.  

„Tai valstybės problema”, -  ti-
kino S. Rasalas ir patarė kreiptis į 
Susisiekimo ministrą, kraštietį Ri-
mantą Sinkevičių.   

Bekojis Troškūnų seniūnijos Kaupiniškių kaimo vienkiemyje 
gyvenantis Raimondas Masilionis šiais laiptais kabarojasi į savo 
būstą

Kitame namo gale gyvenantis Algis Astrauskas padeda neįga-
liam kaimynui – atneša malkų, išneša kibirą po nakties. 

vidmanto ŠMiGELSKO nuotr.

...A.Jankauskas tikino, 
kad tai ne jo problema, kad 
laiptais turėtų pasirūpinti 
Anykščių socialinių paslau-
gų centras...

...„Nuvalyti tik tie seniū-
nijos keliai, kuriais važinė-
ja mokyklinis autobusas”, 
–  seniūnijos kelių valymo 
principus atskleidė seniū-
nas...
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Nebijo tų, kurie priklausomi

 Troškūnuose jau treti metai veikia 
Savarankiško gyvenimo namai, ku-
riuose gyvena ir dirba sutuoktiniai N. 
ir A. Vaicekauskai, palikę didmiestį 
ir šiuose namuose besirūpinantys se-
nyvo amžiaus žmonėmis, kurie čia 
rado prieglobstį. „Šių namų tikslas 
yra tapti savarankiško gyvenimo sen-
jorų namais“,- apie tai, kad jie neskirti 
blaivinti ir vaduoti 
iš priklausomybių, 
kalbėjo N. Vaice-
kauskienė, kuri yra 
šių namų vadovė. 
Tiesa, N. Vaice-
kauskienė pripa-
žįsta, kad į jų globą žmonės patenka 
paprastai tada, kai po ilgo alkoholio 
vartojimo nebelieka kitų atramų. Tai-
gi, kontingentas atvyksta su tvirtai 
susiformavusiai įgūdžiais ir įpročiais, 
tad alkoholizmo problemai tenka skirti 
laiko ir dėmesio, bet tai N. Vaicekaus-
kienės negąsdina, nes ji pati per įvai-
rias priklausomybes buvo pasiekusi 
gyvenimo dugną ir žino, kad iš jo ga-
lima pakilti. 

„Su kiekvienu žmogumi reikia elg-
tis kitaip, reikia savotiškos išminties, 
su vienais reikia būti .griežtai, su ki-
tais – kantriai. Šie namai turi savo tai-

Nusiristi lengva, pakilti sunku Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Kiek laiko reikia norint stipriai įklimpti į priklausomybes, o 
kiek jo reikia norint palikti? Geriausiai į tokius klausimus gali ne 
teoretikai, o tie, kurie patys tai praėjo. Troškūnuose besidarbuo-
jantys Neringa ir Arūnas Vaicekauskai ne iš knygų žino, kas yra 
priklausomybė ir nebijo apie tai kalbėti. 

sykles ir jų reikia paisyti. Tai, per ką 
aš perėjau, noriu atiduoti tiems žmo-
nėms“,- kalbėjo N.Vaicekauskienė.   

Nors Kaune gimusiai ir augusiai 
N. Vaicekauskienei vos 29-eri metai, 
už jos pečių solidus ne pačios geriau-
sios patirties bagažas, kuris išmokė 
ją, kad negalima pasiduoti. „Su namų 
gyventojais mes susėdame į vadina-
mąjį jausmų ratą ir bandome išsi-
sakyti, ką tą dieną jaučiame. Labai 

svarbu suprasti 
savo emocijas. 
K i e k v i e n a s 
žmogus skir-
tingai išgyvena 
emocijas ir dėl 
skirtingų prie-

žasčių įgyja priklausomybę. Saky-
kim, aš paslydau iš gero gyvenimo. 
Man nieko netrūko. Buvo darbai, 
butas, vaikai, šeima, tačiau tuo pačiu 
viduj jaučiau kažkokią tuštumą, kuri 
nedavė ramybės. Kartu buvo noras 
sužinoti, išbandyti, patirti, taip aš įni-
kau į alkoholį ir narkotikus“,- pasa-
kojo N. Vaicekauskienė.  

Traumos – iš vaikystės

Moteris kalbėjo, kad nors vedy-
binis gyvenimas ir atrodė išoriškai 
tvarkingas ir stabilus, tačiau jį griovė 

tai, ką ji atsinešė iš vaikystės. „Mano 
šeimoje buvo vartojamas alkoholis, 
tėvas gėrė stipriai, gyvenome 8 kva-
dratinių metrų kambarėlyje, o vai-
kas pasiima tai, ką mato vaikystėje. 
Neturėjau tikro supratimo, kas yra 
šeima. Sakykim, nors savo vaikus 
labai mylėjau ir myliu, bet nemokė-
jau jiems perteikti tos meilės, jaučiau 
tarsi kažkokį barjerą“, - sakė N. Vai-
cekauskienė.  

Pasak moters, jeigu kas klausia, 
kiek laiko reikia, kad sugriūtų gy-
venimas, tai ji pasakytų, kad labai 
nedaug. „Per metus viskas sugriuvo 
– santykiai su vaikais, vyru. Turėjau 
tris rimtus perspėjimus – degė butas, 
papuoliau į smarkią automobilio ava-
riją ir buvau perdozavusi, bet net šių 
trijų raudonų šviesoforo signalų, ku-
rie užsidegė mano gyvenimo kelyje, 
nepaisiau. Galiausiai supratau, kad 
man reikia pagalbos, tačiau  galvo-
jau, jog man niekas negali padėti“, 
- sakė N.Vaicekauskienė.

Paklausta, kas gi padėjo, juk ji 
šiandien gyva ir sveika, moteris 
šypsosi: „Mane įkalino“. Negi tikrai 
kalėjimas pakeičia? „Nežinau, kiek 
žmonių kalėjimas pataiso, tačiau pa-
tekusi ten aš suvokiau, jog pasiekiau 
savo dugną. Nebuvau turėjusi reikalų 
su policija, o kai mane sulaikė, ste-
bėjau save tarsi filme – iš šono,buvo 
baisu ir keista. Man leido visokius 
vaistus, davė tablečių, bet niekas ne-
veikė – sėdėjau ir roviau sau plaukus.
Viršininkas nuvedė mane į koplyčią, 
kur aš iš nevilties, nors jokiais dievais 
netikėjau, verkiau ir šaukiau: „Dieve, 
tu mane išleisk iš to kalėjimo, būsiu 
gera žmona ir gera mama“, - pasako-
jo N.Vaicekauskienė.

Ir išleido? „Sakykim taip, išgirdo, 
bet neišleido. - juokėsi N. Vaicekaus-
kienė. - Tris mėnesius nesikėliau 
iš lovos ir verkiau, galvojau, kaip 
bus su mano vaikais, mano mama. 
Paskui atėjo mintis prašyti maldoje 
mano mamai darbo. Mano mama 
buvo išgerianti, paprasta moteris, 
krizė, darbų nebuvo. Ji tik po tų trijų 
mėnesių mane kalėjime aplankė. Bet 
kai atvyko, pasakė: „Žinai, dukra, aš 
turiu tris darbo pasiūlymus“,- tada aš 
supratau, kad Dievas išgirdo mano 
maldą.“

Beje, moteris kalbėjo, jog į pri-
klausomybių liūną ji iš pradžių įpuo-
lė viena. „Vyras, sužinojęs, kad tapau 
priklausoma, puolė į neviltį ir ėmė gir-
tauti“,- pasakojo N.Vaicekauskienė. 
Šeimos vaikai pateko pas globėjus. 

„Vaikų globėja tapo Arūno mama“,- 
pasakojo moteris

Akistata su veidrodžiu 

Moters teigimu, neužtenka vien 
suvokimo, kad galėtum išsivaduoti 
iš priklausomybės. „Kiekvienas pri-
klausomas žmogus turi pereiti 12-os 
žingsnių programą. Būdama kalėjime 
aš nejučia pradėjau ją eiti. Po metų, 
kai buvau nugrimzdusi į priklauso-
mybę, mano smegenys buvo visiškai 
tuščios. Prote apsigyveno tik pačios 
įvairiausios baimės. Tarsi po insulto 
turėjau mokytis vėl iš naujo rašyti ir 
skaityti. Pasiimdavau knygą ir skai-
tydavau skiemenuodama. Žmogus, 
kuris aprūpindavo knygomis, pradė-
jo man nešti labai įdomias knygas, 
kurių aš tarsi ir neprašiau. Sakykim, 
viena vadinosi „Atleidimas“. Aš ją 
ne skaičiau, o ryte rijau. Suvokiau, 
jog ir sau turiu atleisti. Pasiėmiau 
veidrodėlį, žiūrėjau į save ir kalbėjau, 
kad sau atleidžiu... Vėliau sužinojau, 
kad vienas iš 12-os žingsnių ir yra 
atleidimas. Ir visą laiką jutau kaž-
kieno nematomą globą“,- pasakojo 
N.Vaicekauskienė.

Pasak moters, po įkalinimo ji vyko 
į krikščionišką reabilitacijos centrą 
Akmenėje. „Įsižiūrėjau, kad mano 
gyvenimas yra kaip užburtas ratas. 
Supratau, jei jo nenutrauksiu, tai 
ne tik aš taip gyvensiu, bet tai liks 
ir mano vaikams, ir vaikų vaikams 
kaip prakeikimas“, - kalbėjo N. Vai-
cekauskienė.

Į Kauną nebegrįžo

Pasak moters,  ne paskutinį vai-
dmenį priklausomų asmenų svei-
kime užima ir aplinka, kurioje jie 
gyvena. „Pakeičiau miestą, draugus, 
darbą – praktiškai viską. Tačiau ir 
to nepakanka, tą turi žinoti žmonės, 
kurie nori išeiti iš priklausomybių, 
turi pakeisti ir pats save. Alkoholio 
nevartojimas tėra tik vienas daly-
kas, o juk reikia, kad pasikeistų visa 
asmenybė“, - iliuzijų, kad pakaks 
tik išorinių pasikeitimų, nesuteikė 
N.Vaicekauskienė.

 Šiandien vieta, kur ji mato savo 
gyvenimą, yra Troškūnai. Čia vėl 
susijungė jų su Arūnu šeima, čia ji at-
sivežė savo motiną ir uošvienę, kuri 
rūpinosi jų vaikais, kol pora kalėjo. 
„Anytą ištiko insultas, o vaikus per-
davė kitiems globėjams, mes su vyru 
nusprendėme čia ją atsivežti“,- pa-
sakojo N.Vaicekauskienė. „Padary-
sime viską, kad susigrąžintume vai-
kus. Kas mėnesį vykstame į Kauną, 
juos atsivežame čia per atostogas“, 
- apie tai, kad dar ne viskas jų šeimo-
je atstatyta, pasakojo moteris, tačiau 
sakė, jog tiki, kad būtinai viskas su-
sitvarkys. 

Gerai Troškūnuose jaučiasi ir jos 
vyras, kuris, moters teigimu, iš pra-
džių spyriojosi ir nenorėjo čia vykti. 
„Ne, į Kauną nebenoriu, kai ten gy-
venau, atrodo viskas buvo normaliai, 
o dabar nuvažiavęs negaliu užmigti, 
per daug triukšmo, norisi greičiau at-
gal“,- sakė A. Vaicekauskas. 

Visiems padėti nesitiki

Kalbėdama apie alkoholiz-
mo, kaip reiškinio, problemą, 
N.Vaicekauskienė teigė, jog nepri-
taria siūlomam įvesti priverstiniam 
gydymui. „Kaip jie tai padarys? Su-
ims, uždarys? Žinoma, alkoholizmas 
yra liga, tačiau nėra antibiotikų, kurie 
ją išgydytų. Gerai suprantu, kad ir 
mes ne visiems galime padėti. Kiek 

esu mačiusi žmonių, kurie ir praėję 
reabilitacijos programą vėl pradeda 
vartoti. Mes stengiamės tik sukelti 
motyvaciją keistis. Pasakoju savo 
istoriją, pabrėžiu, kad gyvenimas 
nušvinta kitomis spalvomis nustojus 
vartoti alkoholį. Prisimenu, kad tada 
man nereikėjo nei bendravimo, nei 
jokių renginių. Iš kitos pusės, nors 
man pačiai buvo blogai, tačiau suvo-
kiu, kad aplinkiniai, artimieji, kentė-
jo žymiai labiau už mane. Kaip ma-
lonu, kai pokalbiuose vienas ar kitas 
žmogus pasako: „Aš net nežinojau, 
kad yra toks gyvenimas“,- pasakojo 
N.Vaicekauskienė.

Tiesa, moteris sakė, kad nepuo-
selėja iliuzijų, jog viskas vyks tik 
sklandžiai. „Mūsų namuose yra dis-
ciplina, kurios reikia laikytis. Mies-
telis nedidelis, užtenka vieno žmo-
gaus, kuris elgiasi netinkamai, kad 
pridarytų labai daug žalos. Sakykim, 
esam patys nupirkę bilietus ir išsiuntę 
vieną žmogų, kuris nenorėjo keistis, 
o tik kėlė problemas. Dirbdama čia 
matau, kaip svarbu, kad šituos žmo-
nes vertintų ir mylėtų, kad jie turėtų 
kažkokį darbą, jaustųsi reikalingi ir 
atsakingi. Juk alkoholikų niekas ne-
vertina. Nemanau, kad šią problemą 
galima išspręsti leidžiant paprasčiau-
siai išmirti alkoholikams. Juk atsiras 
nauji.“- sakė N.Vaicekauskienė  

 Namų gyventojai pyragėlius 
kepė kalintiems Pravieniškėse

Beje, nuo 2013 m. gruodžio Troš-
kūnuose veikiantys Savarankiško 
gyvenimo namai gyvenimo audrų 
sugniuždytiems žmonėms, negyve-
na izoliuotai, o stengiasi dalyvauti ir 
bendruomenės gyvenime. Šiuo metu 
Troškūnuose gyvena 10 gyventojų (2 
moterys ir 8 vyrai). 

„Džiaugiamės, kad plečiasi ir tvir-
tėja ryšiai su Troškūnų miestelio ben-
druomene. Prieš pat Kalėdas mieste-
lio socialiai remtinų šeimų vaikus 
aplankė ir jiems dovanų atvežė 
„Vaivorykštės tako“ krikščioniškos 
gimnazijos Vilniaus filialo mokiniai 
ir mokytojai. Vaikai atvežė troškū-
niečiams ne tik pačių su tėveliais pa-
ruoštas dovanėles, bet ir nuotaikingą 
spektaklį. Šventinis renginys vyko 
Troškūnų vienuolyno patalpose. 
Jame dalyvavo ir Troškūnų gimna-
zijos moksleiviai. Atsidėkodami ir 
norėdami taip pat ką nors pradžiu-
ginti, Savarankiško gyvenimo namų 
gyventojai kepė pyragaičius Pravie-
niškių pataisos namų gyventojams 
– skanėstus jie perdavė per kalėjimo 
kapelioną pastorių Kęstą Kulakauską 
iš Ukmergės. Dabar Savarankiško 
gyvenimo namai jau turi talpesnį 
automobilį, kuriuo vienu metu gali 
važiuoti devyni žmonės, namuose 
įrengtos dvi naujos dušo kabinos, 
erdvesnės tualeto patalpos. Remonto 
vis dar laukia pirmo aukšto patalpos, 
kuriose planuojame įrengti labdaros 
valgyklėlę,“ - apie šių namų veiklą 
pasakojo anykštėnas verslininkas Ri-
mas Kisielius, besidarbuojantis šiuo-
se namuose nuo jų įkūrimo. 

Įsikūrę Troškūnuose Neringa ir Arūnas Vaicekauskai visiškai 
nepasiilgsta Kauno. 

Troškūnų savarankiško gyvenimo namų vadovė Neringa Vaicekauskienė ir anykštėnas Kastytis Ky-
mantas šaltą sausio dieną išėjo į lauką. Namų gyventojai patys ruošia malkas, prižiūri ir ūkį - triu-
šius, ožką, vištų pulką.             Autoriaus nuotr. 

...Man leido visokius vais-
tus, davė tablečių, bet niekas 
neveikė – sėdėjau ir tiesiogine 
prasme roviau sau plaukus...

Dėl mamytės mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Kazi-
mierą JAKELIŪNĄ.

Anykščių kelių 
tarnybos darbuotojai

užjaučia
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anykštėnai juokauja

Eidami nuo vieno skaitmens prie kito, išbraukite pateiktas skaičių kombinacijas. 
Atsakymas — likusių neišbrauktų skaitmenų suma. 

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

Rajono Tarybos narys 
atrado zebro hobį

Rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas  myli gyvūnus, 
matyt, todėl nusprendė įsiamžinti su ypatingu zebru. Šis zebras ypač 
mėgsta pozuoti ir šypsotis prieš kameras.

“Tai – zebro hobis”, - nusprendė jaunasis rajono Tarybos narys.

Kur tas 
auksinis 
raktelis?
Savivaldybės administracijos 

direktorė Veneta Veršulytė feis-
buke – vis dar nerūpestinga jau-
na mergina, kurią traukia mistika 
ir paslaptys. Kitaip ir negalėtum 
pagalvoti, žvelgdamas į jos nuo-
trauką, kurioje ji įsiamžino šalia 
paslaptingų durų, ant kurių kabo 
spyna. 

Kas už jų – turbūt žino tik vie-
nintelė V. Veršulytė. Tačiau šian-
dien tai jau visai nesvarbu – visais 
rūpimais klausimais galima belstis 
į jos kabineto duris savivaldybėje. 
Juk naujai išrinktoji rajono valdžia 
– už skaidrumą ir viešumą. Ir apie 
jokias spynas čia net negali būti 
kalbų!

Nuo Kalitos 
kalno 
ridensime 
alaus bačką?
Susipažinkite – Ramūnas Bla-

zarėnas. Buvęs aludaris, o dabar 
naujasis kalnų slidinėjimo centro 
„Kalita“ direktorius. Tačiau feis-
buke jį, kaip ir ant Kalitos kalno, 
su slidėmis vargu ar išvysite! 

O štai apie alų šis vyrukas 
galėtų daug papasakoti. Vis dėl-
to linkime Ramūnui medalio ir 
naujajame amplua!

Vilniui siūloma plėstis į būsimą 
Europos kultūros sostinę
Jei Vilnius būtų Anykščiai:
- Maxima būtų 15 aukštų,
- Lajų takas sujungtų Akropolį ir Savivaldybę,
- Arklio muziejus taptų Šiuolaikinio Meno Arklidėmis,
- Anykščių Vyno šventė virstų Kokaino Dūzgėmis.

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams papra-
šėme papasakoti UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriaus Arvydo 
KATUOKOS.

***
Žvejai sėdi ant ežero ledo. Oras 

bjaurus, vėjas pučia, sninga, visi apsi-
tūloję, tik vienas žvejys sėdi be kepu-
rės, plika galva.

- Ko neužsidedi kepurės?
- Pasimokiau iš praėjusios žvejy-

bos.
- ???
- Vyrai, pasirodo, siūlė išgerti, o aš 

per ausinę kepurę neišgirdau. 
***

Į žvejybą vyrai atvažiavo iš vaka-
ro. Išgėrė butelį kitą. Tada nusprendė, 
jog reikia pastatyti tinklus.

Atsikėlę ryte žiūri, kad tinklai pie-
voje išskleisti.

- Kur tu tinklus išmetei!? 
- Kur irklavai, ten ir išmečiau.

***
Laidotuvių procesija. Žentas uoš-

vę laidoja. Karstas nešamas keistai 
- šonu.

- Kodėl karsto nepatiesinat?
- Kai tik patiesinam, uošvė knarkti 

pradeda.
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siūlo darbą

Situacija komentuos 
ministerijų atstovai

Situacijos komentarų paprašėme 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos bei, S. Rasalo rekomen-
davimu, kraštiečio Rimanto Sinke-
vičiaus vadovaujamos Susisiekimo 
ministerijos.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos gavome atsakymą, kad 
ministerijos specialistai skambino 
į Troškūnų seniūniją ir aiškinosi, 
kaip galima padėti konkrečiam, 
mūsų tekste minimam, asmeniui.

Plačiau apie abiejų minėtų 
ministerijų požiūrį į neįgalius 
žmones skaitykite antradienio 
„Anykštoje“.

Invalidui kelias valomas nebus
Troškūnų seniūnijoje – 
graudžios istorijos viena 
po kitos

Graudžios vienišų žmonių isto-
rijos Troškūnų seniūnijoje vis kar-
tojasi.

Praėjusių metų spalio viduryje 
Troškūnų seniūnijos Rudžionių kai-
me mirė vienišas senukas. Jo dau-
giau nei mėnesį socialiniai darbuo-
tojai apskritai nelankė, nes buvo... 
nesutvarkyti dokumentai. Senukas 
rugsėjo pradžioje buvo išgabentas 
į Svėdasų senelių globos namus, 
tačiau jau antrą dieną grįžo į savo 
sodybą. Iki išvežimo į  globos na-
mus jį du kartus per savaitę lankė 
socialinė darbuotoja, tačiau senelio 
pasivažinėjimas buvo formali riba, 

po kurios jo priežiūra buvo nutrauk-
ta. Po vienišo senolio mirties jo kai-
mynas Algimantas Eiva „Anykštai“ 
pasakojo to žmogaus mirties isto-
riją. „Po kiek laiko kitas kaimynas 
nuėjo pažiūrėti Valdemaro. Rado 
tą žmogų gulintį nuogą ant grindų 
šaltuose namuose. Kiek jis ten taip 
gulėjo, negaliu pasakyti. Tada jį nu-
vežė į Anykščių ligoninę. Po dviejų 
ar trijų valandų gydytojai pasakė, 
kad jau viskas – atvežėte mirštantį 
žmogų. /.../ Jūs tik įsivaizduokit - 
yra savivaldybė, yra seniūnija, net 
etatai yra sukurti rūpintis sociali-
niais žmonių reikalais. /.../ Nežinau, 
ar tam žmogui buvo galima padėti, 
o gal jau nebegalima, bet taip palik-
ti...“ -  piktinosi A.Eiva („Vienišo 
žmogaus baigtis – nuogas ant šaltų 

įvairūs
Turintiems pastovias pajamas bei 

tvarkingiems asmenims išnuomo-
jamas 1 kambario  butas Ramybės 
mikrorajone. Kaina sutartinė.

Tel. (8-607) 80829.

Išsinuomotų komercines patalpas 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-654)92607.

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
ž. ū. p. žemę Anykščių r. nuo 10 ha. 
Moka nuo 120 Eur/ha, avansu už 5 
metus. 

Tel. (8-612) 47316. 

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

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų žemės ūkio paskirties 
žemes Anykščių r.

Tel. (8-656) 03027.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reikalin-
gas šaltkalvis.

Tel. (8-616) 93759.

Renkasi sausio 25 - 29 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.

Grindų 
betonavimas, 

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

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 70 
Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 Eur. 
Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria interje-
ro klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Veža krovinius iki 10 tonų krovininiu 
automobiliu su kranu. Priima užsa-
kymus durpių briketams iš Šepetos. 
Išrašo sąskaitas

Tel. (8-612) 93386.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Dovanoja

Minkštą kampą (tvarkingas).
Tel. (8-688) 32161

Sausio 29 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus 
iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams ser-
gantiems :

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   Tel. (8-698) 33653.

Minkštų baldų gamybos įmonė AB “Balticsofa” ieško 
įvairių darbuotojų savo padaliniui Kurkleliuose:

   *stalių
 *baldų apmušėjų

 *surinkėjų-pakuotojų
   Kontaktinis telefonas: (8-616) 99547.

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

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

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

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 mokesčius)
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.

(Atkelta iš 11 p.)

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sodybą 
Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazija ieško vyr. fi-
nansininko.

Tel. (8-381) 5-73-06

grindų“, „Anykšta“, 2015-10-31)
Tik akylos kaimynės ir laimingo 

sutapimo dėka išgyventi pavyko 
vieniškai į devintą dešimtį įkopu-
siai šalia Juostininkų esančio vien-
kiemio gyventojai, nors ji ir buvo 
prižiūrima socialinių darbuotojų. 
Senolės kaimynė sausio pradžioje 
per didžiuosius šalčius pastebėjo, 
kad iš jos namo kamino kelinta 
diena nerūksta dūmai, paskambino 
socialinei darbuotojai ir, kai buvo 
atvertos namo durys, ji buvo rasta 
gulinti ant grindų. Moterį buvo iš-
tikęs insultas ar stiprus kraujotakos 
sutrikimas. Ji buvo išvežta į ligo-
ninę. (Vidmantas ŠMIGELSKAS 
„Viltis vienišiems senukams – gal 
pamatys kaimynai, jog nerūksta 
kaminas“, „Anykšta“, 2016-01-
16)

Name nušauti penki žmonės

Seno Kaupiniškių namo, ku-

riame dabar glaudžiasi R. Ma-
silionis ir A. Astrauskas, sienos 
mena siaubingą 1946-ųjų metų 
tragediją. 

Antano Slučkos–Šarūno parti-
zanai šiame name sušaudė penkis 
žmones. „Kai atėjo, sušaudė vi-
sus. Tetai Stefai liepė gultis prie 
sušaudytų, jų buvo daug – visus iš 
karto guldė ir šaudė. O visi deja-
vo, nes dar buvo gyvi. Ir į ją šovė. 
Pataikė į ranką. Į kairę. Kai vis-
kas nutilo, kai sušaudytųjų vaito-
jimas baigėsi, ji pradėjo šliaužti. 
Atšliaužė iki slenksčio ir sukniu-
bo”, – žurnalui „Aukštaitiškas 
formatas“ pasakojo Palangoje 
gyvenanti Janina Samauskienė, 
kurios giminė buvo išžudyta per 
vieną naktį. Beje, tekste minima 
teta Stefa, nors ir išgyveno, bet 
jai buvo amputuota ranka. (Rytis 
KULBOKAS „Nekaltas kraujas 
šaukiasi teisingumo“, „Aukštai-
tiškas formatas“, 2010 m. Nr.2) 

Kęstutis Urba. 
Auginančioji literatūra: litera-

tūros tyrimai. Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, 2015. 340 p. ISBN 
978-9986-39-863-9. 

Kas sava, savita, kas būdinga vai-

Naujos Rašytojų sąjungos knygos
kų literatūrai? Kuo vaikų literatūra 
skiriasi nuo literatūros apskritai, 
arba, kaip įprasta sakyti, nuo ben-
drosios literatūros? Kuo ypatinga 
lietuvių literatūra vaikams? „Augi-
nančioji literatūra“ – tai knyga, apie 
literatūrą, sąmoningai, intencionaliai 
arba intuityviai auginanti skaitantį 
žmogų. 

Kęstutis Urba, žinomas vaikų lite-
ratūros specialistas, Auginančiojoje 
literatūroje tyrinėja XX a. lietuvių 
rašytojų kūrybą, skirtą  jauniesiems 
skaitytojams, daugiausia prozą ir 
dramaturgiją. Nagrinėjamų autorių 
ir jų kūrinių atranka, nuosekliai at-
skleidžiama nacionalinės lietuvių 
vaikų literatūros raida leidžia laikyti 
šį veikalą subjektyvia, bet įžvalgia 
ir įtaigia XX a. lietuvių vaikų lite-
ratūros istorija. Tai knyga, atverianti 
lietuviškų kūrinių vaikams išskirti-
numą ir kartu sąsajas su europine ir 
pasauline vaikų literatūra. 

Auginančioji literatūra, tai yra lite-

ratūra, kurios misija – auginti, ugdy-
ti, auklėti. Knyga, padedanti suvokti 
vaikų literatūros raidą, jos procesus, 
tendencijas. 

Žinomo vaikų literatūros specia-
listo daugelio metų triūsas, solidūs 
lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai, 
kurie neabejotinai pravers ne tik 
autoriaus kolegoms, tiriantiems kū-
rybą vaikams. Knyga skirta visiems 
besidomintiems lietuvių literatūros 
istorija, humanitarine kultūra, stu-
dentams,  plačiajai visuomenei. 

Romualdas Ozolas. 
Pradžių knyga: romanas. Lietu-

vos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. 
312 p. ISBN 978-9986-39-859-2. 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
kla, bendradarbiaudama su Romu-
aldo Ozolo paramos fondu, išleido 
vienintelį filosofo, publicisto, vi-
suomenininko, Kovo 11-osios Akto 
signataro Romualdo Ozolo (1939-
2015) romaną „Pradžių knyga“. 

Nors šis romanas yra grožinis teks-
tas, tačiau ir kūryboje atpažįstamas 
R. Ozolas – filosofas, keliantis es-
minius būties suvokimo klausimus. 
Atpažįstamos ir istorinės aplinkybės 
– visapusiškai skurdus socializmas, 

kolūkinis absurdas, prisitaikymas.
 R. Ozolo proza atvirai ir subtiliai 

atskleidžia pasaulį, kuriame augo 
ir brendo karta, per jauna pokario 
kovoms, tačiau patyrusi nelengvų 
išbandymų, turėjusi pati mėginti 
susivokti, kas yra tiesa, kiek jos 
slepiama ir kiek jos pasakoma.  
Pagrindinis veikėjas Tomas Dam-
brava (kurio paveiksle nesunku 
nujausti Autoriaus alter ego), iš 
vaiko tapdamas jaunuoliu, iš jau-
nuolio - vyru, sovietinėje tikrovė-
je matantis karikatūriškai netikrą 
gyvenimą, ieško tikrojo – knygo-
se, gamtoje, meilėje, dvasios ir 
kūno metamorfozėse, bendraam-
žiuose. Deja, už tikrųjų vertybių 
atradimus neretai tenka sumokėti 
akistata su mirtimi, melu, baime ir 
kitais demonais. 

Gyvos emocijos, gyvas laikme-
čio pajautimas perteikiamas įdomiu 
meniniu stiliumi. Tai  tarsi Pradžios 
knyga tos kartos, kurios balsas buvo 
lemiamas, išsaugant lietuvybę, atku-
riant Lietuvos valstybingumą.  
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Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Tel.: 8 610 21793

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.

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.

PERKAME

Kirtavietes
Jaunuolynus  

Brandų mišką.

Tel 8 687 57925

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.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-646) 17715.

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.

Gyvuliai

Šviežiapienę karvę, gali būti veršin-
ga (veršis sausio ar vasario mėn.). 

Tel. (8-606) 72091.

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.

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.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Veža su miškavežiu. 
Kainos įvairios.

Tel. (8-601) 29188.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Turi sausų.

Tel. (8-612) 56929.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Perkame 
įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Stambias lapuočių atraižas ir įvairias 
malkas. Paruošia pagal užsakymą.

Tel. (8-683) 57655.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kaitrius, mažo peleningumo rap-
sų briketus. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Kita

2002 m. VW PASSAT ( 1.9 l, TDI, iš 
Vokietijos, paruoštas eksploatacijai, 
TA iki 2018-01.). 

Tel. (8-699) 43030.

Veršingą telyčią, karvę, avižas, mel-
žimo agregatą “Motehc”.

Tel. (8-619) 26056.

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

Tel. (8-607) 12690.

Bekoną. Kaina sutartinė.
Tel. (8-606) 72091.

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.

Įvairias plytas, plokštes, šiferį, me-
dieną, naudotas kolonas. 

Tel. (8-682) 92949.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.
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nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Gailigedas, Gunda, Raimun-
das.

šiandien

sausio 24 d.

sausio 25 d.

sausio 23-25 - pilnatis.

Pranciškus, Vilgaudas, Gai-
vilė, Artūras, Felicija.

Viltenis, Žiedė, Povilas, Pau-
lius.

anekdotas

oras

-9

-18

Iš ArTI

Amiliutė išgyvena dėl 
emigracijos

Jonas JUnEvičiUS
jonas.j@anyksta.lt

A Žižiūnas savo kūrybinę kar-
jerą pradėjo „Anykštos“ pirm-
take laikraštyje „Kolektyvinis 
darbas”. Dirbdamas suorganiza-
vo pirmąją Anykščių krašto fo-
tomėgėjų parodą. 

Apie 1970 metus menininkas 
persikėlė į Vilnių, dirbo įvairio-
se redakcijose, leidyklose. 

Didžiausias jo darbas - unikali 
per pusantro tūkstančio žymiau-
sių Lietuvos žmonių ir svečių 
kolekcija „Veidai ir mintys“  su 
fotografuojamųjų ranka ant por-
tretinės nuotraukos užrašytomis 
mintimis.

 Unikalų ciklą jis kūrė dau-
giau kaip tris dešimtmečius, ta-
čiau apmaudu, kad iki šiol nėra 
išleisto rinktinių šio ciklo nuo-
traukų albumo, ką padarė idėją 
pasisavinę kiti autoriai. Dalį ci-
klo nuotraukų nugvelbė vagys, 
įsibrovę į fotomenininko kūrybi-
nę dirbtuvę gyvenamo namo rū-
syje, jam jau susirgus. Rūsį nuo-
lat pasemdavo per vandentiekio 
ar kanalizacijos avarijas. 

 Tik jo gyvenimo draugei P. R. 
Liubertaitei–Žižiūnienei, kurią 

Nepalūžęs menininkas sugrįžta 
fotografijų parodomis
Anykščių koplyčioje eksponuota fotomenininko Algimanto Ži-

žiūno fotografijų paroda iš ciklo „Veidai ir mintys“ iškeliavo atgal 
į sostinę, tačiau rudeniop Anykščiuose kūrybinę biografiją pra-
dėjęs autorius žada sugrįžti į koplyčią su paroda „Mano vizijų 
moterys“.

 Parodos Anykščiuose ir Vilniuje sutapo su fotomenininko 76–
uoju gimtadieniu. Kūrybiniu neįgalaus fotomenininko palikimu 
rūpinasi poetė, redaktorė Pranciška Regina Liubertaitė–Žižiū-
nienė, padėjusi organizuoti minėtas parodas. 

gyvenimas su A. Žižiūnu suvedė 
prieš daugiau kaip 20 metų, verta 
dėkoti už kolekcijos, begalės ne-
gatyvų, nuotraukų ir fotografijos 
knygų, žurnalų išsaugojimą. 

Pasak P. R. Liubartaitės - Ži-
žoūnienės, nebuvus galimybės 
šį neįkainojamą turtą apsaugo-
ti, jis buvo padovanotas Lietu-
vos valstybiniam archyvui. Iš 
šio archyvo ir buvo suformuota 
Anykščių koplyčioje eksponuo-
ta 37 fotografijų paroda. Beje, 
autorius turi ir anykštėnų meno 
kūrėjų nuotraukų, tačiau šį kartą 
jos eksponuotos nebuvo. 

Prieš devynerius metus viešint 
Anykščiuose antrąją Kalėdų die-
ną A. Žižiūną užklupo insultas, 
sugriovęs daugybę kūrybinių 
planų ir užmojų.  

Autorius labai norėjo apsilan-
kyti Anykščiuose savo parodoje, 
tačiau žmona nesiryžo žiemiškai 
kelionei ir pažadėjo rudeniop į 
Anykščius atvežti fotomeninko 
parodą „Mano vizijų moterys“, 
per kurią abu aplankys Anykščius, 
kurių A. Žižiūnas, gyvendamas 
Vilniuje, niekada nepamiršo..

Fotomenininkas Algimantas Žižiūnas ir Pranciška Regina Liu-
bertaitė-Žižiūnienė 2014 metų liepą Anykščių miesto šventėje.

Autoriaus nuotr.

Režisierius Juozas Miltinis. Ši neeilinė asmenybė parašiusi autogra-
fą ant nuotraukos staiga persigalvojo ir užrašą perbraukė. Jam nuo-
trauka nepatiko, tačiau greitai persigalvojo, o užrašas toks ir liko.

Algimanto ŽiŽiūnO nuotr. 

Profesorius Vytautas Landsbergis. 

Aktorius Rimgaudas Karvelis. 

***
Statybos ir Urbanistikos ministeri-

joje užpatentuotas naujas tilų patikri-
nimo būdas:

1) Ant naujai pastatyto tilto suvaro-
mos visos miesto uošvės. Tiltas atlai-
ko. Išvada: tiltas geras.

2) Ant naujai pastatyto tilto suva-
romos visos miesto uošvės. Tiltas su-
griūna. Išvada: tiltas puikus.

***
Vaikinas padarė keletą klaidelių:
Pirmoji – blogas nusiteikimas, nes 

ėjo į barą porą alaus.
Antroji – prisėdo prie dviejų rū-

kančių panelių ir dūmus sklaidė bo-
kalais.

Trečioji – alų pakeitė tekila ir pra-
dėjo temti akyse, be to, jau vakaras.

Ketvirta – atsirišo liežuvis, ypatin-
gai su nepažįstamomis panelėmis.

Penkta – prasidėjo šokiai ant stalų.
Šešta – viskis ir alus, super, o ypač 

po tekilos.
Septinta – tuos du alaus bokalus 

pakeitė daug gėrimų, kurių be sąskai-
tos neprisiminė.

Aštunta – pasuko į kairę galvą, o 
vaizdas tik po 10 sekundžių atėjo.

Devinta – kai vaizdas atėjo, pamatė 
kai salia jo bučiuojasi panelės ir tarė 
sau, jog reikia eiti.

Dešimta – kai palydėjo panelę, ji 
nebeužlipo į 5 aukštą ir ją teko nuves-
ti, nors tai truko bent valandą.

Vienuolikta ir lemiama – kai nega-
na visko grįžo ir nusprendė damušti 
absentą 70 laipsnių.

Valio, rytas be pagirių, galvos ne-
skauda, viskas čiki, jis lovoj, nieko 
neprisimena ir sako garsiai visiems:

 -Varom porą alaus išgersim.

Buvo kaimas ir kaimo nėra,
Emigravo  kaimiečiai staiga.  

Verkia laukas ir rauda miškai
Kam, lietuvi, tu mus palikai.

Štai prie kelio trobelės pilkai
Atsitūpę boluoja pulkais,
nei čia dūmai iš kamino kyla
Tik girdžiu ausyse baisią tylą.

Mūsų kaimas išmiršta ir nyksta
O kitur juk gyvenimas vyksta.
Kol už gyvulius moka valdžia,
Ar neliks tik tėvynė tuščia?

Reikia duoti žmonėms kokį eurą,
Kad sulopytų stogą jie kiaurą,
Kad gyventų ir kaimą tvarkytų,
O ne laimės į užsienį vyktų.


