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Maudynės. Sausio 31 d. , se-
kmadienį, vyks tradicinės žiemos 
maudynės ANYKŠČIŲ RUO-
NIAI 2016. 12 val. - susitikimas 
prie Anykščių kultūros centro, 
bėgimas, maudynės Šventojoje, 
prie A. Baranausko tilto, 13 val. 
Anykščių koplyčioje – pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre - nuo-
taikingas pasibuvimas. Daly-
vauja: Ukmergės kultūros cen-
tro moterų vokalinis ansamblis  
CANTILENA (vadovė Daiva 
Petrikienė), poetiškos sielos svei-
kuolis Kazimieras Ilginis.

 
Reitingas. Žurnalas „Veidas“ 

skelbia geriausių Lietuvos merų 
sąrašą. Iš Utenos regiono savi-
valdybių vadovų į geriausiųjų 
trisdešimtuką pateko vienintelis 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis. Jis šalies merų reitinge 
užėmė 19-ąją vietą. Geriausiu 
šalies meru pripažintas Kauno 
miesto vadovas Visvaldas Ma-
tijošaitis. Geriausių šalies merų 
reitingas sudarytas remiantis Lie-
tuvos savivaldybių indeksu, žur-
nalo „Veidas“ sudarytu Lietuvos 
savivaldybių reitingu bei aukštų 
valstybės pareigūnų: viceminis-
trų, ministerijų kanclerių, pačių 
merų - apklausa. 

Teismas. Anykščių rajono apy-
linkės teismas vasario 22-ąją vėl 
nagrinės troškūniečių Vaidoto ir 
Manto Grincevičių bei Giedriaus 
Sasnausko bylą, kurioje jie kaltina-
mi nesantaikos kurstymu. Teismo 
procesas vyksta jau beveik metus, 
vaikinai teisiami už “YuoTube” 
filmuką “Šetone, prašau”, kuria-
me įžvelgiamas nesantaikos prieš 
vaikus kurstymas. Buvo atliktos 
mažiausiai dvi “Šetone, prašau” kū-
rinio ekspertizės, aiškinantis, ar me-
nas tai ar ne. Kol buvo laukiama pa-
skutinės ekspertizės išvadų, teismo 
posėdžiai kelis mėnesius nevyko.

Protas. Trečiadienį LRT tele-
vizijos žaidime „Auksinis protas“ 
dalyvavo Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokinys Vainius Ka-
linauskas. Vaikinas iškopė į žai-
dimo finalą ir liko antras.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina - 7 centai.

Tiesos akimirka

Paišlaidavau mėnesio pradžio-
je, o dabar riesta, pristojo sloga, 
antrą dieną skauda galvą, oras 
šuniškas, pavasaris dar toli, kojos 
šlapios.

Pasakykit man – argi už tokią 
Lietuvą mes kovojom?

Linas BITVINSKAS

Konkursas mero patarėją privertė 
pasijusti daug pasiekusiu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Už Europos Sąjungos lėšas – 1 mln. 800 eurų, kurios papildomai skiriamos Anykščiams, kaip tiks-
linei teritorijai, intensyviai ruošiamasi sutvarkyti apleistą miesto dalį šalia Tilto gatvės.

Šioje teritorijoje numatyta sukurti vietinių produktų prekyvietę su tam skirtų namelių kompleksu, 
naujai sutvarkyti turizmo informacijos centro pastatą, miesto autobusų stoties prieigas, šalia esančias 
viešąsias erdves apjuosti tvoromis, įrengti daugiau apšvietimo stulpų. Be to, čia bus įrengtas pastatas, 
kurį savo reikmėms (susitikimams, renginiams, konferencijoms) galės išnaudoti bendruomenė.

Šis projektų konkursui pateiktas darbas sulaukė daugiausia tiek parodos lankytojų, 
tiek ir architektų simpatijų.

Nelaukta žinia rajono Tarybai – mes 
jau žaliojoje viršūnėje... Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę vykusiame rajono 
Tarybos posėdyje paaiškėjo, 
kuria kryptimi artimiausius 
šešerius metus bus vystoma ra-
jono kultūra – Anykščiai taps 
„sumanios kultūros įvairovės 
kraštas, kuriame nedergiama, 
negriaunama, negraužiama“. 

Rajono valdantieji taip pat 
posėdyje prisižadėjo spręsti 
amžius besitęsiančias miesto 
Valančiaus 4-ojo bendrabučio 
problemas ir netgi išsiaiškinti, 
iš kur atsiranda vaikai.

Anykščių rajono kultūros strategijos rengimui mestos milžiniškos pajėgos - abi jos rengėjos turi 
neįkainojamos kultūros vadybos patirties: Jurgita Bugailiškienė (dešinėje) buvo Anykščių mero Si-
gučio Obelevičiaus patarėja kultūrai, o uteniškė Kristina Jokubauskaitė - Veršelienė, pasak žinias-
klaidos, jau judino “sustabarėjusį mokyklos bendruomenės mąstymą”.

„Piratnamių“ Anykščiuose 
nebus, spręs ir Valančiaus gatvės
bendrabučio problemas

Socialinio  būsto plėtrai siūlyta pri-
taikyti Anykščių technologijos mo-
kyklos bendrabutį.

Naktį pjaustė 
automobilių 
duslintuvus

Istoriko Tomo Baranausko 
leidinyje - Anykščių krašto praeitis

43-ejų metų Lietuvos istori-
jos populiarintojas, Anykščiuo-
se užaugęs Tomas Baranauskas 
išleido dokumenų rinkinį „Sė-
los aktai. Acta 
Seloniae“.

Čia ir dabar – laimingiausias 
direktoriaus gyvenimo tarpsnis

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
atsako į Prusto klausimyną.
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spektras

Temidės svarstyklės

43-ejų metų Lietuvos istorijos populiarintojas, Anykščiuose užaugęs Tomas Baranauskas išleido dokumenų rinkinį „Sėlos aktai. Acta 
Seloniae“, kurį penktadienį pristatė Anykščių muziejuje.

Juosta. Klaipėdos tarybos narys 
Viačeslavas Titovas vėl „sužibėjo”. 
Politikas į uostamiesčio tarybos po-
sėdį atėjo į švarko atlapą įsisegęs 
Georgijaus juostelę. Šį akibrokštą jo 
kolegos traktavo kaip politinę pro-
vokaciją. V.Titovas aiškino, kad tai 
jo pagarbos ženklas „Klaipėdą išva-
davusiems Raudonosios armijos ka-
riams”. Posėdžiui pirmininkavęs me-
ras Vytautas Grubliauskas V.Titovui 
pareiškė pastabą, kad panašios 
simbolikos demonstravimas šiuo 
atveju yra neetiškas. Atsakydamas 
V.Titovas rėžė kalbą, kad „šiandien 
- jam šventė, nes sausio 28-ąją prieš 
71 metus Klaipėda buvo išvaduota iš 
vokiškųjų fašistų”, ir pakvietė visus 
tarybos narius į mitingą prie Raudo-
nosios armijos memorialo. 

Sujungs. Kauno technologijos ir 
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
tetai priėmė strateginį sprendimą su-
jungti abu universitetus, užimančius 
lyderių pozicijas Lietuvoje technolo-
gijos, sveikatos ir socialinių mokslų 
srityse, ir sukurti pasaulinio lygio 
studijų bei aukštojo mokslo institu-
ciją - Lietuvos universitetą. Pirmieji 
studentai būtų priimti 2020 m. rug-
sėjo 1 d. 

Klanai. Lietuvos studentų sąjunga 
reiškia pasipiktinimą Mykolo Rome-
rio universitete daugybę metų kero-
jančia artimų giminaičių protekcija. 
Specialiųjų tyrimų tarnyba prieš ke-
lerius metus nepotizmo židinių buvo 
aptikusi Kauno technologijos univer-
sitete. Tačiau giminių klanai nebau-
džiami plinta ne tik aukštosiose mo-
kyklose, bet ir medicinos įstaigose, 
savivaldybėse, mat Vyriausybė prieš 
10 metų suteikė jiems neliečiamumą. 
Su tuo kovoti dabar bando tik STT. 

Procesas. “Vilniaus energijos” 
teismo procesas dar neįpusėjo, o vie-
nas liudytojų jau užsidirbo bylą dėl 
melagingų parodymų. Tokią keistą 
naujieną išgirdę teisėjai prašė proku-
roro pasiaiškinti, o prancūzas advo-
katas pareikalavo nutraukti bylą. Jei 
teisme negali tiksliai pakartoti to, 
ką prieš keletą metų sakei tyrėjams, 
sulauksi kaltinimų dėl melagingų 
parodymų. Taip atsitiko buvusiam 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos (VKEKK) pir-
mininkui Vidmantui Jankauskui. 
Praėjusių metų gruodį V.Jankauskas 
buvo apklaustas bendrovės “Vilniaus 
energija” bylą nagrinėjančiame Vil-
niaus apygardos teisme (VAT) ir 
paaiškino, kad “Vilniaus energijos” 
gautos kompensacijos bei baudos 
neturėjo būti įtraukiamos į gamy-
bos sąnaudas ir pakeisti šilumos bei 
karšto vandens kainų vartotojams. 

Legalu. Konstitucinis Teismas 
išaiškino, kad Konstitucijai ne-
prieštarauja nuostata, pagal kurią 
ir dirbantiems teisėjams, valstybės 
tarnautojams mokamos valstybinės 
pensijos. Tačiau KT teisėjas Egidi-
jus Šileikis sako, kad tai nesąmonė, 
ir pateikė atskirąją nuomonę. (...) 
E.Šileikis savo atskirojoje nuomo-
nėje dėsto, kad vis dėlto tai yra iš-
skirtinė privilegija, nes kai tikslinė 
valstybinė pensija mokama kartu su 
to asmens gaunamu teisėjo ar vals-
tybės tarnautojo atlyginimu, speci-
finiais atvejais iškreipiama pensijos 
prigimtis ir paskirtis, pavyzdžiui, 
padėti integruotis darbo rinkoje pri-
vačiame sektoriuje ar turėti pastovų 
pajamų šaltinį, kuris dingsta palikus 
pareigas. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

radvilos

Muštynės. 2016-01-24, apie 
1 val. Piktagalio kaime, gatvėje, 
kitų asmenų akivaizdoje buvo 
sumuštas 18-metis jaunuolis.

Smurtas. 2016-01-27 gautas 
67-erių moters pranešimas, kad 
apie 20 val. sugrįžęs į namus 

Anykščių seniūnijoje neblaivus 
(2,60 prom.) 43-ejų sūnus metė į ją 
puodą, pataikė į galvą ir taip suža-
lojo. Vyriškis uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Vagystės. 2016-01-27, apie 8 
val., pastebėta, kad iš automobilio, 
stovėjusio namo kieme Anykš-
čiuose, Žiburio gatvėje, pavogtas 

katalizatorius. Nuostolis – 400 
eurų. 2016-01-27, apie 7 val., pa-
stebėta, kad nupjautas automobilio 
katalizatorius. Automobilis stovėjo 
Anykščiuose, Liudiškių gatvė-
je, namo kieme. Nuostolis – 400 
eurų. 2016-01-27, apie 8 val. 45 
min., pastebėta, kad Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, namo kieme, 
nupjautas automobilio katalizato-

rius. Nuostolis – 120 eurų.

Apiplėšimas. 2016-01-27, apie 8 
val., 25-erių moteris, grįžusi į namus 
Svėdasų seniūnijoje, pastebėjo, kad 
atrakintos lauko durys. Įėjusi į vidų 
pastebėjo, kad pavogtas nešiojama-
sis kompiuteris, auksiniai papuoša-
lai ir brolio vairuotojo pažymėjimas. 
Nuostolis tikslinamas.

Į pensiją išėjęs, aukštąjį išsila-
vinimą turintis policininkas prieš 
kelis mėnesius buvo įdarbintas 
eiliniu savivaldybės administraci-
jos vairuotoju. Šis rajono valdžios 
sprendimas sukėlė piktokas disku-
sijas internete, mat rajono meru 
dirba taip pat buvęs policijos pa-
reigūnas Kęstutis Tubis. 

„Žaliojo patrulio“ pareigybė yra 
artima policininko veiklai. Šias 

Buvęs policininkas kyla 
karjeros laiptais

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių rajono policijos komisariato patrulių būrio va-
das, komisaras - inspektorius Linas Šulskus nuo šiol dirbs Anykš-
čių savivaldybės administracijos „žaliuoju patruliu“. L. Šulskus 
laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo 3 pretendentai. 

pareigas užimantis asmuo prižiūri 
ir kontroliuoja, ar rajono gyvento-
jai laikosi tvarkos ir gamtosauginių 
taisyklių – pradedant šunų vedžio-
jimu, baigiant statybinių atliekų 
išvežimu. Net ir uniformą „žaliasis 
patrulis“ turi...

Ankstesnis savivaldybės „žaliasis 
patrulis“ Rolandas Lančickas, pasi-
keitus rajono valdžiai, išėjo dirbti į 
Anykščių regioninio parko direkciją. 

Buvęs Anykščių rajono policijos komisariato patrulių būrio va-
das Linas Šulskus, trumpai padirbėjęs savivaldybės administra-
cijos vairuotoju, tapo valstybės tarnautoju.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Rinkinyje dokumentai skelbia-
mi originalo (lotynų) kalba, šalia 
– jų vertimas į lietuvių kalbą, be 
to, pateikiamos originalų nuo-
traukos iš Berlyno, Krokuvos ir 
Stokholmo archyvų.

Seniausias dokumentas, apra-
šantis Anykščių rajono vietoves, 
yra Mindaugo aktas, kuriuo 1255 
m. spalio mėnesį Sėla dovanoja-
ma Vokiečių ordinui. Jame mi-
nimos bent dvi Anykščių krašto 
vietovės – Taurožė (dabar – La-
šinių kaimas prie Taurožės upelio 
Ramuldavos girioje) ir Maleišiai 
– Svėdasų seniūnijos kaimas. 
Šis aktas jau yra žinomas Lie-
tuvoje, mat 2003-aisiais, minint 
Mindaugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejų, buvo atvežtas ekspo-

Istoriko Tomo Baranausko leidinyje - 
Anykščių krašto praeitis

Penktadienį A.Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muziejuje skaitytojai supažindinti su Anykščiuose užaugusio istoriko 
Tomo Baranausko sudarytu dokumentų rinkiniu „Sėlos aktai. Acta Seloniae“. Į šį leidinį įtraukti seniausiai Anykščių krašto praeičiai 
svarbūs Lietuvos karaliaus Mindaugo ir vėlesnių laikų (iki XIV a.) dokumentai.

nuoti į Vilnių iš Berlyno, kaip 
„svarbiausia išsaugota ir šiandien 
žinoma istorinė relikvija, susijusi 
su vienintelio Lietuvos karaliaus 
Mindaugo asmeniu“. Ta proga 
jis buvo komentuojamas, foto-
grafuojamas, apsvarstytas paties 
akto ir prie jo prikabinto antspau-
do autentiškumas. Ar tikrai tai 
Mindaugo antspaudas? Šis klau-
simas nagrinėjamas ir leidinyje 
„Sėlos aktai“.

XIV a. antrojoje pusėje, kuomet 
Vokiečių ordinas vėl ėmė galvoti 
apie Sėlos užkariavimą, atsirado 
dar trys reikšmingi Sėlos apra-
šymai: du Mindaugui priskiriami 
suklastoti Sėlos dovanojimo ak-
tai ir anoniminis Sėlos ribų apra-
šymas, datuojamas 1392 m. Šie 

aktai, nors juose iš esmės tik ban-
doma rekonstruoti XIII a. Sėlos 
ribas pagal jau gan miglotą savo 
meto supratimą, yra reikšmingi 
dokumentai, papildantys sėliškų 
vietovardžių aruodą ir mūsų ži-
nias apie šį kraštą. Pavyzdžiui, iš 
anoniminio Sėlos ribų aprašymo 
sužinome Sėlos paribyje buvusį 
Latavos (Lettow, dabar – Palata-
vys Troškūnų seniūnijoje) pilia-
kalnį, kuris gali būti susietas su 
Mindaugo karūnavimo vieta. Pro 
jį tekantis Latavos (Lettowiae) 
upelis minimas ir suklastotuose 
Mindaugo aktuose.

Dokumentų rinkinys „Sėlos 
aktai“ – tai projekto „Žiemgala 
XIII a. dokumentuose“ tęsinys. 
Vykdant šį projektą, 2014 m. jau 

buvo išleistas panašus dokumen-
tų rinkinys „Žiemgalos aktai. 
Acta Semigalliae“. Šio projekto 
rėmuose taip pat vyksta senų-
jų dokumentų pristatymai tose 
vietose, apie kurias jie kalba, o 
vietos muziejams dovanojamos 
didelio formato dokumentų foto-
kopijos.

Dokumentų rinkinį „Sėlos ak-
tai. Acta Seloniae“ išleido Pas-
valio krašto muziejus drauge su 
Joniškyje įsikūrusia asociacija 
Žiemių pradas „Simkala“.

Leidinio pristatyme dalyvavo 
pora dešimčių anykštėnų. Ren-
ginį vedė Anykščių muziejaus 
kuratorius, žurnalistas Tautvydas 
Kontrimavičius.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Ar skaitote, 
ar gyvenime 
paisote 
horoskopų? 

Dėl Aleksandros Kaula-
kienės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionės šeimą ir 
artimuosius.

O. Šabanskienė, B. Lisaus-
kienė, G. Tartilienė, E. ir V. 
Urbonai, V. Navašinskas, E. 
ir V. Navašinskai

Rugilė SKAIRYTĖ, anykštė-
nė:

- Kartais paskaitau ir pasijuo-
kiu, tačiau tikėti horoskopais, 
tai tikrai netikiu. Man tai atrodo 
kaip absurdas, na, nebent žaidi-
mas, ir tiek. 

Živilė ŠIRKAITĖ, anykštėnų 
viešnia:

- Horoskopus paskaitau. Kai 
man geras, palankus, patikiu, o 
jei blogas – į galvą neimu.Mano 
horoskopas yra sankirtoje tarp 
Skorpiono ir Šaulio ženklų. Pas-
kaitau abu, kuris priimtinesnis, 
tuo ir tikiu (juokiasi). 

Robertas RAMANAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Horoskopus skaitau. Esu 
Vandenis. Kartais horoskopų 
pranašystės išsipildo, kartais ne, 
tačiau panašumo atrandu. Čia 
kaip čigonįų burtai, šimtapro-
centinės teisybės negali tikėtis.  

Pjaustė ir Ukmergėje

Katalizatorius vagys priduoda 
į metalo supirktuves, už juos ga-
lima gauti keliasdešimt eurų. Mat 
katalizatoriuose yra brangiųjų 
metalų. Beje, vagys - įgudę spe-
cialistai, nes vienas vairuotojas po 
nakties rado supjaustytą duslintu-
mą, bet katalizatorių numestą prie 
automobilių, mat jis vietoj origi-
nalios detalės buvo įdėjęs pigų 
pakaitalą...

Prielaidą, jog Anykščiuose vie-
šėjo „gastrolieriai“, Anykščių ra-
jono policijos viršininkas Riman-
tas Čepulis kelia todėl, kad prieš 
ketvertą savaičių buvo nupjaustyti 
Ukmergės miesto gyventojų auto-
mobilių duslintuvai.

Dauguma nukentėjusių anykš-
tėnų savo automobilius buvo pa-
likę daugiabučių namų kiemuose. 
Anykščių policijos komisariatas 
prašo anykštėnų pagalbos – gal 
kas naktį iš antradienio į trečiadie-
nį matė po kiemus šmirinėjančius 
įtartinus asmenis ar įtartinus auto-
mobilius. Apie tai galima pranešti 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato telefonais, elektroniniu paštu 
arba bendruoju pagalbos telefonu. 
R.Čepulis „Anykštai“ sakė, kad 
pareigūnai peržiūri filmavimo ka-
merų įrašus, tačiau anykštėnų pa-
galba tikrai nepamaišys.

Naktį pjaustė automobilių 
duslintuvus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Naktį iš antradienio į trečiadienį Anykščiuose siautėjo vadinamieji „gastrolieriai“, kurie pjaustė 
automobilių duslintuvus. Sausio 27 dieną į Anykščių policijos komisariatą dėl katalizatorių vagysčių 
kreipėsi 7, sausio 28 dieną - dar vienas anykštėnas. Manoma, kad mieste gali būti sugadinti dar keli 
automobiliai, kurių vairuotojai jais važiuoja ne kiekvieną dieną, todėl vagystės dar nepastebėjo.

Parduoda didžiuosiuose
miestuose

Anykščių metalo supirktuvės „To-
rvista“ vedėjas Vidmantas Paužuolis 
„Anykštai“ sakė, kad jis nesuperkąs 
katalizatorių, tačiau jie nėra draudžia-
mų supirkti prekių sąraše.  Pasak V. 
Paužuolio, mažesnės supirktuvės pa-
prasčiausiai neturi įrangos, kuria gali-
ma nustatyti, kiek yra brangiųjų meta-
lų katalizatoriuje, todėl jų nesuperka. 
Supirkėjai turi draudžiamų prekių 
sąrašus, tarp jų pvz. visa geležinke-
lio įranga, transformatorinių įranga 
ir pan. Internete pilna skelbimų apie 
superkamus katalizatorius, o kainų 
intervalai labai didžiuliai. Ta pati su-
pirktuvė skelbia, kad už keramikinių 
katalizatorių kilogramą moka nuo 29 
iki 145 eurų už kilogramą, o už me-
talinių katalizatorių kilogramą - nuo 
17,37 eurų iki 40,55 eurų. 

V. Paužuolis mano, kad Anykš-
čiuose siautėję vagys katalizatorius 
išvežė į didžiuosius miestus. Pasak 
metalo supirkėjo, neatmetama versi-
ja, jog vagys katalizatorius nebūtinai 
priduoda metalo supirkėjams, juos 
galima bandyti parduoti ir kaip prekę 
pagal tiesioginę jų paskirtį. 

Nupjaunama per kelias 
minutes

Naujųjų Elmininkų autoserviso 

meistras Gediminas Banys „Anykš-
tai“ sakė, kad po didžiųjų vagysčių 
nakties į jį kreipėsi du vairuotojai, 
tačiau jis remontuoti automobilių 
nesiėmęs, nes turėjęs kitų užsaky-
mų.

Pasak meistro, paprastai vagys 
dvejose vietose nupjauna automo-
bilio duslintuvo vamzdį, o renkasi 
tuos automobilių modelius, kuriuos 
apvogti reikia mažiausiai pastan-
gų. Kalbama, kad antradienio nak-
tį Anykščiuose labiausiai kentėjo 
„Toyotos“ ir „VW Sharan“, tada 
darytina prielaida, kad šių auto-
mobilių katalizatorius išpjauti yra 
patogiausia. „Manau, kad išpjau-
ti katalizatorių yra kelių minučių 
darbas. Dabar yra labai modernios 
įrangos, kuria šitas darbas lengvai 
atliekamas”, – dėstė meistras.

Na, o sugadintų automobilių re-
montas ilgesnis ir sudėtingesnis. 
Remonto kaina priklauso nuo au-
tomobilio modelio ir vairuotojo pa-
geidavimo – dedant naują originalią 
detalę remontas gali kainuoti per 
200 eurų.    

Automobilių meistras Gediminas Banys 
“Anykštai” sakė, kad katalizatorių išpjausty-
mas yra greitas ir nesunkus darbas.

Anykščių rajono policijos viršininkas Riman-
tas Čepulis kvietė anykštėnus, pastebėjusius 
įtartinus asmenis, pranešti policijai.

„VW Sharan“ buvo gal labiausiai skriaudžiami katalizatorių 
vagių.

Arba šilumos kainoje kablelį 
kitoj vietoje padedi...

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius, 
apie melą:  

„Jeigu draugų kompanijoje pa-
sakoji kokį nuotykį ir truputėlį jį 
papildai nebūtomis detalėmis, argi 
jau čia toks nuodėmingas melas?“

Bijote savivaldybės abordažo?

Kęstutis TUBIS, meras, apie so-
cialinius būstus: 

„Praktika rodo, kad socialiniai 
būstai viename name visiškai ne-
pasiteisina. Tokiais atvejais gauna-
si tokie „piratnamiai“.

Kultūra - kaip sunkioji 
atletika, tik nėr štangos

Algirdas ANANKA, rajono Ta-
rybos narys, sunkiosios atletikos 
treneris, apie kultūrą: 

„Kas yra ta kultūra? Ar tai kul-
tūros darbuotojas ar žmonės, kurie 
elgiasi kultūringai?”

Tai ar lipo, ar pajudinot?

Audronė PAJARSKIENĖ, savi-
valdybės administracijos specialis-
tė turizmui ir kultūrai, apie rajono 
kultūros strategiją: 

„Su tuo strategijos rengimu pa-
judinome tokį vežimą, kuris seniai 
lipo į kalną ir dabar mes esame toje 
žaliojoje viršūnėje.”

Skaitom, jog esate kuklus

Kęstutis INDRIŪNAS, mero pa-
tarėjas, apie architektūrinių idėjų 
konkursus:  

„Aš labai džiaugiuosi ir skaitau 
čia savo darbo laimėjimu dideliu. 
Su mano atėjimu visi šie konkursai 
atsirado.”

Susitinka tik su rinkėjų
 grupėmis?

Saulius RASALAS, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas, apie tai, 
kaip buvo sudaroma vietinių kelių 
schema, kuria remiantis, valomi 
keliai: 

„Aš pats, dirbdamas seniūnu, 
aktyviai dalyvavau rajono kelių 
schemos sudaryme. Tada teikėme 
prioritetą tiems kelias, kurie veda 
bent į tris sodybas”

Tai ir yra blogiausia…

Vilius JUODELIS, buvęs Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorius, apie kelių valymo re-
glamentą: 

„Pirmiausia reikia vadovautis 
protu.“

užjaučia
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Seniūnaičiai. Trečiadienį 
Anykščių menų inkubatoriuje 
rajono vadovai susitiko su ra-
jono seniūnaičiais. Iš viso mūsų 
rajone yra 50 seniūnaičių. Il-
giausiai be seniūnaičio buvo 
Svėdasų miestelis. Šio miestelio 
seniūnaitė Virginija Valikonytė 
išrinkta tik praėjusią savaitę. 

Knyga. Iš Anykščių krašto 
kilusi teatro kritikė Rūta Va-
nagaitė sukėlė nemažą šurmu-
lį, išleidusi knygą apie tai, kad 
lietuviai prisidėjo prie žydų 
holokausto. Naujoji jos knyga 
apie žydų genocidą Lietuvoje 
1941 metais „Mūsiškiai“ – ne 
kiekvienam. Kaip teigia autorė, 
remiantis tikrais faktais ir au-
tentiškais šaltiniais, pasakoja-
ma tokia istorija, kurios dažnas 
lietuvis nenori girdėti. O tuos 
įvykius vis dar prisimenantys 
liudininkai net ir po 25-erių Ne-
priklausomybės metų bijo apie 
juos kalbėti.

Fenomenas. Lietuvos, pasak 
sinoptikų, laukia fenomenalus 
vasaris, kuris turėtų išsiskirti 
pliusinėmis temperatūromis. 
Tik keletą kartų numatoma, kad 
temperatūra nusileis žemiau nu-
lio. Žinoma, tai kol kas tik pro-
gnozės.  

Siaurukas. Vandalai grafi-
čiais vėl išpaišė tris siauruko 
vagonus. Šį kartą ne Anykščiuo-
se, bet Panevėžyje. Siauruko at-
stovai viliasi, kad “menininkai” 
bus sulaikyti, o vagonai perda-
žyti. Anykščiuose vagonus iš-
paišiusiems grafičių mėgėjams 
jų menas atsiėjo nepigiai – vie-
no vagono perdažymas kainavo 
apie 10 tūkstančių litų. 

Laimėjo. Britanijos lietuvių 
krepšinio lygos (BLKL) ekipos. 
Turnyro lentelės viršuje esančių 
komandų akistatoje nugalėtojų 
titulą ginantys „Anykščių BC“ 
krepšininkai tik po atkaklios 
kovos palaužė Didžiosios tau-
rės debiutantus „Sparta BC“ 
atstovus...  Dvikovą žymiai 
geriau pradėjo „spartiečių“ ko-
lektyvas, kuris per pirmąsias 
dešimt minučių pelnė net 27 
taškus (27:15). Įpusėjus dviko-
vai rezultatas lygus 41:41. Po 
didžiosios pertraukos iniciatyvą 
savo rankose jau laikė „Anykš-
čių“ krepšininkai, kurie surengę 
spurtą pagrindinio laiko pabai-
goje dvikovą baigė turėdami 
dviženklę persvarą.  Galutinis 
rezultatas – 86:74 anykštėnų 
ekipos naudai. 

Fotomenininkas. Praeitą 
šeštadienį Utenos kraštotyros 
muziejuje atidaryta 42 gamtos 
fotografus vienijančio, šešerius 
metus sėkmingai veikiančio 
gamtos fotografų klubo „Žalias 
skėtis“ antroji paroda. Joje da-
lyvauja ir Anykščių policijos 
komisariato viršininkas Riman-
tas Čepulis. Parodos atidaryme 
pasidžiaugta ir trečiuoju, ką tik 
išleistu klubo narių kūrybos al-
bumu, kuriame 37 autorių, tarp 
jų ir R. Čepulio, 107 nuotrau-
kose veriasi nuostabus gamtos 
pasaulis. 

Užjaučia. Išspausdinti užuo-
jautą „Anykštos“ laikraštyje 
kainuoja 11,50 Eur.

Linas BITVINSKAS

Teisinė ir pilietinė valstybė 
sparčiai eina link savo natūralios 
pabaigos. Tokias mintis man ke-
lia žinia, jog Finansų ministerija 
registravo Vyriausybės nutarimo 
projektą, kuriame numatyta, kad 
bankai Valstybinei mokesčių 
inspekcijai automatiškai teiks 
duomenis apie visų gyventojų 
sąskaitų likučius, turimus įsisko-
linimus, sumokėtas įmokas bei 
sąskaitų įplaukas. VMi tikina, 
jog sąžiningi mokesčių mokėto-
jai naujovės neturėtų baimintis. 
inspektoriai esą nematys jų 
kasdienių pirkinių, o 2017 metais 
bus pradedama teikti informacija 
dėl trijų skaičių: apie gyvento-
jų 2016 metų sąskaitų metinių 
apyvartų dydį, jeigu suma viršija 
15 tūkst. eurų, apie pinigų likutį, 
jeigu jis viršija 5 tūkst. eurų, taip 
pat apie paskolas. 

Žinoma, aiškinama, kad tokia 
informacija leis tiksliau nustatyti 
nesąžiningus mokesčių mokėto-

jus. 
Nors Lietuvos laisvosios rinkos 

instituto ekspertai nepalankiai 
vertina tokį veiksmą, nes įparei-
gojimas bankams automatiškai 
siųsti  informaciją apie visas 
sąskaitas pažeidžia nekaltumo 
prezumpciją, nes esą kiekvienas 
pilietis, savo sąskaitoje turintis 
daugiau nei 5 tūkst. eurų, jau 
tampa įtartinu, tai jau nieko 
nepakeis.

išnarsčius problemą, visų 
pirma krenta į akis valstybės 
noras kištis ir kontroliuoti, o tas 
noras jau yra 
neribojamas. 
Tik pagalvo-
kit, valstybei 
įtartinas tampa 
asmuo, turintis 
vos 5 tūkst. 
eurų. iš kitos 
pusės, pagal-
vokit, kas yra tie 5 tūkstančiai, 
senais pinigais - apie 17 tūks-
tančių litų? Vadinasi, gyventojai 
jau taip nuskurdinti, kad turintis 
sąskaitoje tokį nieką, kuris vertas 
poros vidutinio teisėjo atlygi-
nimų, jau tampa įtartinu. Dar 
gražiau, kad net ir skolos, kurias 
turi, valstybei rūpi. nemanau, 
kad valdžia yra gerasis sama-
rietis, kuris trokš padėti skolas 
grąžinti. Tai pasakykite man, 
koks valdžios reikalas, kad man 
bankas 1000 eurų, o kaimynas 
Petras dar 50 eurų paskolino?  

nesiruošiu sukčiauti, tačiau 
toks valstybės kišimasis visur 
yra kažkas baisaus. Tokių dalykų 
net ir Tarybų sąjungoje nebuvo. 
Turbūt dauguma yra girdėję apie 

amišus – religinę bendruomenę 
jAV, kuri stengiasi nenaudoti 
šiuolaikinės civilizacijos pasie-
kimų ir net elektros, tebevaži-
nėja arkliais ir t.t. Pagrindinis 
dalykas, kodėl jie taip elgiasi 
– nenoras, kad taptų priklausomi 
nuo valdžios.  ir valdžia nelabai 
ką gali su jais padaryti. Tuo 
tarpu lietuviai romiai praryja bet 
ką, ką valdžia beužkrautų ir kaip 
ji besielgtų. O nekontroliuojama 
valdžia vis labiau mano, jog jos 
pareiga – bausti gyventojus, ku-
rie jau savaime yra potencialūs 

nusikaltėliai, 
ypač jei dar 
šiek tiek pinigų 
turi. Rinkimai 
į seimą ir 
savivaldy-
bių tarybas 
tapo kažkas 
panašaus į tai, 

kad mes patys išsirenkam savo 
budelius, kurie turėdami manda-
tą (juk mus išrinko) pasvarsto, ar 
galvą kirsti, ar užteks mužikams 
tik rykščių. 

kai pagalvoji, tai sėkmingam 
valstybės gyvenimui trukdo 
žmonės. Paradoksas tas, kad kuo 
mažiau lieka lietuvoje gyventojų, 
tuo daugiau atsiranda nereika-
lingų žmonių. Tai jie, parazitai, 
išnaudoja socialines išmokas, 
slankioja be darbo, jiems reikia 
visokius brangius maisto davi-
nius teikti, jie eina į poliklinikas 
ir net gydosi ligoninėse.  Paša-
linus šituos gyventojus Lietuva 
suklestėtų kaip jungtiniai Arabų 
emyratai. Tiesa, išradingesni 
merai suranda, kaip panaudoti 

tuos nereikalinguosius. O kai 
kur tie žmonės tampa net visos 
ekonomikos varikliu. Štai Alytuje 
už pašalpas atidirbantys žmonės 
gavo lazdas su raudonais rutu-
liukais ir buvo sustatyti prie pės-
čiųjų sankryžų reguliuoti eismą. 
ką ir bepasakyti – žavu. Pasiro-
do, policininko darbą gali atlikti 
bet kas. nereikia nei žinių, nei 
fizinės sveikatos – tapk bedarbiu 
ir galėsi dirbti policininku. net 
ir laipsnį suteiks „Regioninės 
Darbo biržos postinis – eismo re-
guliuotojas“. stebiuosi, kaip čia 
dar Anykščiai tokios inovacijos 
nesugalvojo, kai lajų taką už-
plūdo turistai. Reikėjo bedarbių 
armiją nukreipti su lazdelėmis – 
eismą būtų sutvarkę, alpstančius 
vietoj medikų gaivinę, senukus 
į lajų taką vietoj lifto kilnoję. 
Žodžiu,  pritaikymo galimybės 
tiesiog fantastinės. lietuvai net ir 
armijos nereiktų - bedarbiai ga-
lėtų su šautuvais sienas saugoti. 
ir gyventojai tai žino – jau girdisi 
vis daugiau balsų, reikalaujančių 
atsiųsti bedarbius į vieną ar kitą 
vietą, kad jie tvarką padarytų, 
sakykim, nušienautų apie jų so-
dybas, malkų paskaldytų, sniegą 
nukastų. 

Priminsiu, kad ir Tarybų 
sąjunga statėsi ir gražėjo 
naudodama nemokamą darbą. 
kolūkiečių, kareivių ir kalinių. 
O mūsų bedarbių - socialinių 
skurdo išmokų kalinių - net 
saugoti su šunim ir sargybiniais 
nereikia, juk nepabėgs, jie net iki 
kauno nuvažiuoti pinigų neturi. 
negražiai gražėja, mano galva, 
Lietuva.   

Laikraščių ir televizijų rodomos 
laidos apie įvairius idealaus kūno 
siekimo būdus dietų, papildų ir tre-
niruoklių pagalba, Z. Kavaliūnienės 
nuomone, nieko bendro neturi su 
jos gyvenimo būdu. Pasak moters, 
sveiko gyvenimo įpročiai ugdomi 
nuo vaikystės, apie tai neretai net 
nesusimąstant, o paskui gyvenime 

Sveika gyvensena – iš prigimties jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Rytoj su Anykščių ruoniais prie Šventosios tilto maudysis ir an-
drioniškietė sveikos gyvensenos klubo „Anykščių vaivorykštė“ 
narė  Zosė Kavaliūnienė. Moteris jau keli dešimtmečiai ne tik mau-
dosi žiemą, atlieka jogos pratimus, bet ir propaguoja sveiką gyven-
seną, mano, kad tai padeda išvengti ligų ir negalavimų. Pasak jos, 
nesvarbu, kiek žmogui metų, bet kuriame amžiuje didžiąja dalimi 
tik nuo jo paties gyvenimo būdo priklauso, ar jis bus žvalus, pa-
sitempęs ir gyvybingas, ar vaduosis cheminiais vaistais, gyvenimo 
siųstus išbandymus skandins taurelės tvaike ar tabako dūmuose.  

tobulinami. „Gyventi sveikai ir tam 
tikroje saugioje ir palankioje aplin-
koje yra prigimtinis žmogaus siekis, 
tai greičiau įpročių ir papročių vi-
suma, - pastebėjo Z. Kavaliūnienė, 
kurią sveikai gyventi ir tokį gyveni-
mo būdą propaguoti paskatino prieš 
du dešimtmečius įvykusi pažintis ir 
draugystė su sveiko gyvenimo būdo 

propaguotoja, bioenergetike Sveta 
Smertjeva.  – Gimiau ir augau Mic-
kūnų kaime, netoli Šventosios. Skal-
binius skalaudavome upėje, mes, 
vaikai, maudydavomės nuo pavasa-
rio iki rudens. Jau tuomet pajutau, 
kad vanduo man - energijos, sveika-
tos ir geros nuotaikos šaltinis. Teko 
pagyventi Pasmodų kaime, šiek tiek 
tolėliau nuo vandens telkinių. Tačiau 
koks buvo mano džiaugsmas, kai 
prieš du dešimtmečius nusipirkome 
mažą medinę trobelę Andrioniškyje 
ant pačio Šventosios upės kranto. 
Sukūrėme šeimą, auginome dukrą ir 
su vyru Antanu džiaugėmės ramia, 
tiesiog palaiminga vieta prie upės“.

A. Kavaliūnas mėgsta maudytis va-
sarą, į eketę su žmona nelenda. Tame 
pačiame miestelyje gyvenanti dukra 
Regina maudynių nevengia, tačiau 
žiemos maudynių, kaip ir dvidešim-
tmetį švęsianti anūkė, nesureikšmina, 
pasak mamos ir močiutės, maudosi, 
kada joms šauna į galvą. „Su anū-

ke Justina esame Lietuvos rekordo, 
kai Baltijos jūroje apie 2003-uosius  
maudėsi daugiausia „ruonių“, ben-
draautorės, - prisiminė Z. Kavaliū-
nienė. - Mano anūkė tąkart buvo bene 
jauniausia „ruoniukė“. Iki vandens 
man ją teko nešti per ledų sangrūdą 
prie kranto. Būtumėt matę, kokia ji 
laiminga buvo. Andrioniškyje, ste-
bindamos aplinkinius, abi lakstyda-
vom po sniegą basos, mergaitė drąsiai 
šokdavo į ledinę upę, tik prašydavau 
jos, kad prieš tai pabėgiotų, apšiltų. Ir 
jokiom slogom Justina nesirgo.“

Z. Kavaliūnienė teigė dietų nesilai-
kanti, valgo kaip ir visi, tik privengia 
riebaus maisto, o būti vegetare jai ne-
patariama dėl kraujo grupės. „Sten-
giuosi kaip galima visko užsiauginti 
pati, - sakė besistengianti kuo mažiau 
produktų pirkti didžiuosiuose preky-
bos tinkluose, sveikuolė. - Priruošiu 
žiemai savų daržovių ir vaisių. 

Prie Zosės Kavaliūnienės namų upė dar sukaustyta ledo, tačiau kai 
tik išsivaduos iš jo gniaužtų, moteris drąsiai šoks į šaltą vandenį.

Autoriaus nuotr.

Kai ledas sukausto vandenį, Zosei Kavaliūnienei tenka išsikirsti 
eketę. 

(Nukelta į 12 p.)

...Rinkimai į Seimą ir 
savivaldybių tarybas tapo 
kažkas panašaus į tai, kad 
mes patys išsirenkam savo 
budelius...
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- Kas jums yra laimė?
- Konkretaus laimės apibrėžimo 

negalėčiau pasakyti. Man atrodo, kad 
norint būti laimingu, iš gyvenimo 
nereikėtų per daug norėti ir tikėtis. 
Kuo realistiškesniu žvilgsniu žvelgsi 
į gyvenimą, tuo paprasčiau bus būti 
laimingu. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Netektys, ligos. O kažkokių kon-

krečių fobijų neturiu.
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Ne visada moku pasakyti „ne“. 

Nepatinka ir tai, kad kartais pažadu, o 
paskui gailiuosi, kad taip padariau. 

- Bruožas, kuris labiausiai erzina 
kituose?

- Kiekvienas mes turim ir teigia-
mų, ir neigiamų bruožų. Pasakyti 
konkrečiai, kas mane erzina, negaliu. 
Manau, kad esu pakankamai toleran-
tiškas žmogus, stengiuosi priimti kitą 
tokį, koks jis yra. Aš žmonių nepakei-
siu, keisti galiu tik save. Bendrauda-
mas su žmonėmis ne visada pasakau 
savo nuomonę, kartais ją tiesiog pa-
silieku sau. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Šiuo metu kaip tik skaitau pre-

zidento Valdo Adamkaus knygą, tad 
apie šį žmogų tikriausiai ir galėčiau 
pasakyti, kad juo žaviuosi. Man tai 
atrodo labai korektiškas, kultūringas, 
tuščiai nekalbantis žmogus.

- Didžiausias iššūkis?
- Jeigu kalbėt su jumoru, buvo 

tokia istorija. Baigęs studijas (V. 
Vaičiulis studijavo Panevėžio poli-
technikume, kur įgijo statybininko 
specialybę – red.past.) pradėjau dirbti 
kolūkyje. Pasikvietė mane kartą ko-
lūkio pirmininkas, pasakė pradžioj 
įžanginę kalbą, kaip tarybų valdžia 
man padėjo mokytis ir t.t., todėl reikia 
stoti į partiją. Atsakiau taip: gyvenime 
vieną klaidą jau padariau – jaunas 
vedžiau, kitos klaidos nebenorėčiau 
daryti. Aišku, apie vedybas juokavau, 
esu laimingas sutikęs gyvenime tokį 
žmogų, kaip savo žmoną Nijolę.

O kalbant rimtai, tikriausiai di-
džiausiu iššūkiu įvardinčiau darbą 
Anykščių rajono savivaldybėje. Dvi 
kadencijas buvau rajono Tarybos na-
rys, taip pat meru būnant Dariui Gu-
deliui ėjau vicemero pareigas. Apie 
politinę karjerą niekada negalvojau, 

Čia ir dabar – laimingiausias 
direktoriaus gyvenimo tarpsnis

Buvęs Anykščių rajono vicemeras, dviejų kadencijų Tarybos na-
rys, o dabar daugiau nei dešimtmetį vadovaujantis UAB „Anykš-
čių šilumai“ Virgilijus Vaičiulis sako: „Visi mes į šį pasaulį ateinam 
vienodi – nuogi ir vieni, vieni nugyvenam laimingesnį, kiti – sun-
kesnį gyvenimą, tačiau padoriai gyventi – svarbiausia užduotis“.

tai nebuvo mano kryptingas ėjimas į 
šią sritį. Vis dėlto darbą savivaldybėje 
laikyčiau savo karjeros viršūne.

- Apie ką dabar daugiausiai gal-
vojate?

- Apie darbą. Pusę dienos pralei-
džiu darbe, grįžus namo mintys apie 
darbą vėlgi neapleidžia. Vakare galiu 
užmigti ir septintą valandą, bet antrą 
valandą nakties pabundu ir jau prade-
du mintyse planuoti darbus. 

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- Sąžiningumas visame kame. 
- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-

luojate?
- Kai reikia suktis iš padėties (juo-

kiasi). Tikrai nepulsiu aiškinti, kad 
esu toks doras, kad niekada nemeluo-
ju, gyvenime nutinka visko. Tik gal 
ne visada tas melas būna piktybiškas, 
kartais su fantazijos prieskoniu. Jeigu 
draugų kompanijoje pasakoji kokį 
nuotykį ir truputėlį jį papildai nebūto-
mis detalėmis, argi jau čia toks nuo-
dėmingas melas? 

Vis dėlto man geriau žinoti tiesą, 
kad ir kokia skaudi ji bebūtų. Man ir 
pačiam sunku kažką nutylėti, dažniau-
siai neištveriu ir pasakau. Pavyzdžiui, 
mano žmona labai jautriai reaguoja 
į skaudžius, nemalonius dalykus, ir 
suprantu, kad gal kartais geriau būtų 
kažką nutylėti ir pasaugoti nuo blogų 
emocijų, bet man tai retai pavyksta. 
Vis tiek neišlaikau ir pasakau.

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Išretėjusių plaukų.
-  Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Nėra tokio žmogaus. Aišku, nu-

sikaltėliai arba visai nesenas ir ypač 
žiaurus įvykis Kėdainių rajone su-
purto ir tiesiog negali toleruoti tokių 
žmonių. Jeigu taip pasielgęs žmogus 
nėra ligonis, tai natūralu, kad sukyla 
ypač neigiami jausmai. 

Gal nesu sutikęs ypač blogų žmo-
nių, matyt, jeigu kažkas būtų nu-
skriaudęs šeimos narius, artimuosius, 
tikriausiai kalbėčiau kitaip.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Gal atrodysiu konservatyvus, bet 
manau, kad vyro pareiga yra išlaikyti 
šeimą, pasirūpinti finansiniu saugu-
mu.

- Labiausiai vertinama moters 

savybė?
- Mane žavi moteris, kuri sugeba 

būti namų židinio saugotoja, papras-
tai tariant – būti šeimos žmogumi. Aš 
tikrai nesu prieš, kad moteris darytų 
karjerą, rūpintųsi savo interesais, bet 
man atrodo, kad moteriai pirmo-
je vietoje vis tiek turėtų būti šeima. 
Arba kitas scenarijus – jeigu vyras 
yra namų šeimininkė, tada taip, mo-
teris gali siekti karjeros aukštumų, 
bet jeigu abu galvos tik apie karjerą, 
kažin ar ta šeima bus visavertė. Esu 
įsitikinęs, kad net jeigu dirba ir abu, 
didžiąją pinigų dalį namo turi parneš-
ti vyras. Šeimos biudžetą tegu tvarko 
žmona, bet papildyti tą biudžetą turi 
vyras. 

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Duok durniui kelią. Arba žodžiai 
iš grupės „Hiperbolė“ dainos: „Kaip 
gerai nenorėti, ko negali turėti“.

- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Šeimą.
- Kada ir kur buvote pats laimin-

giausias?
- Dabar. Vaikai suaugę (V. Vaičiulis 

su žmona užaugino du sūnus Mantą ir 
Mindaugą – red.past.), anūkai maži, 
kol kas ir sveikata skųstis negaliu, 
turiu darbą. O kasdienės problemos 
namie – tai ne problemos, tiesiog gy-
venimas – kartais saldesnis, kartais 
sūresnis, bet tai – niekai. 

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Matydamas scenoje gražiai gro-

jančius muzikantus, kartais pagal-
voju, kaip smagu būtų mokėti daryti 
kažką panašaus, įdomu būtų išmokti 
ir medžio drožybos. Matyt, ko nemo-
ki daryti, tas ir žavi.

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

- Gal norėčiau būti labiau pareigin-
gu.

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas?

- Šeima ir darbas. Apie savo darbą 
pasakyčiau taip – daug kas manęs dėl 
jo nekenčia, bet, tikiu, kad daug kas 
ir pavydi. Į kritiką, jeigu tai susiję su 
darbu, tikrai reaguoju, vertinu, ana-
lizuoju, tik, aišku, ta kritika turi būti 
pagrįsta faktais. Galbūt jau išmokau 
į kritiką žiūrėti vadovaujantis sveiku 
protu, o ne emocijomis: tarkim, in-
ternete po kažkokiu straipsniu parašė 
20-30 komentarų, o rajone gyvena 
8-9 tūkst. žmonių, tai kas čia tokio… 
Visiems geras nebūsi. Esu tokio am-
žiaus (V. Vaičiuliui yra 58 metai – red.
past.), kai jau nebenoriu būti nei ge-
riausias, nei gražiausias. Ir be manęs 
užtenka tokių personų. Tikrai yra 
už mane ir daugiau suprantančių, ir 
daugiau mokančių, tai negi aš imsiu 
vaidinti proto bokštą? Kad ir darbe, 
jeigu aš nesuprantu, kaip ta sklendę 
reikia sumontuoti ar sureguliuoti, tai 
negi aš imsiu mokyti savo specialistą, 
kuris tai išmano daug geriau? Man 
labai patiko Utenos šilumos tinklų di-
rektoriaus pasakyta mintis: „Ką mes 
mokam dirbti? Nieko. Mokam tik di-
rektoriais būti“. Pasirūpinti adminis-
traciniais reikalais, sudėlioti darbus, 
motyvuoti kolektyvą, ieškoti geriau-
sių sprendimų – vis dėlto tai yra mano 
pagrindinės pareigos. Prisipažinsiu, 
kartais sau leidžiu ant darbuotojų ir 
balsą pakelti, bet tai tikrai nėra gera 
savybė...

- Jeigu po mirties galėtumėt su-
grįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavi-
dalu norėtumėt grįžti?

- tik tokiu pat.

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 
gyventi?

- Anykščiuose, dabartiniame savo 
name. Man labai svarbūs namai, 
anksčiau gal tokios traukos nejau-
čiau, bet dabar tai ypatingai ryškėja. 
Optimaliausia kelionės svetur trukmė 
– septynios dienos, po to jau pradedu 
ilgėtis namų, man jau pradeda viskas 
pabosti.

Namuose tris kampus laiko žmona, 
vieną – aš. Ji stengiasi kurti gražius, 
jaukius namus. Man atrodo taip, jeigu 
žmonai rūpi namai, tai jie bus ir tvar-
kingi, ir gražūs, o jei ne – vyras tuo 
tikrai nepasirūpins. 

- Brangiausias turtas.
- Šeima, sveikata. Jeigu turėsi ran-

kas ir kojas, duonos visada turėsi – 
daugiau ar mažiau, bet jai uždirbsi.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Nemėgstu gaminti valgyti.
- Jūsų svajonių profesija.
- Aš nesigailiu savo pasirinkimo. Ir 

vaikystėje galvojau apie statybininko 
specialybę. Galbūt tai dar galėtų būti 
kažkas susiję su energetika.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Gal tai, kad nemoku ilgai laikyti 

pykčio. Užsiplieksti galiu labai grei-
tai, tačiau ir nurimstu greitai. Ir na-
mie, ir darbe taip būna. Pavyzdžiui, 
supykdau žmoną, ji ilgiau pyksta, o 
man praeina emocija ir einu taikytis. 

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Patikimumą, jumoro jausmą. 
Tikras draugas turėtų mokėti ir iš-
klausyti, ir paslaptį išlaikyti. Draugų 
turiu labai mažai. Nors yra žmonių 
iš mokyklos, studijų metų, su kuriais 
palaikom ryšius, susiskambinam net-
gi kiekvieną dieną.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Levas Tolstojus, Jaroslavas Haše-

kas, Juozas Erlickas. Nesu labai skai-
tantis žmogus – vakare greitai užmie-
gu, dieną – darbas, savaitgalį sąžinė 
neleidžia skaityt, jeigu žmona kažką 
dirba namuose. Gal vasarą tam skiriu 
daugiau laiko.

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas?

- Kareivis Šveikas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums 

imponuoja?
- Kunigaikštis Vytautas Didysis.
- Ar realiame gyvenime teko su-

tikti žmonių, kuriuos galėtumėt 
pavadinti savo herojais?

- Yra žmonių, kurie į istoriją įėjo 
ar įeis kaip herojai, bet asmeniškai aš 
tokių nesutikau.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Sūnų vardai – Mantas ir Mindau-
gas bei anūkų – Liepa ir Vakaris.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Nemėgstu žmonių perdėto sal-
dumo ir veidmainiškumo. Per daug 
saldžių ir malonių žmonių kartais rei-
kėtų net pasisaugoti.

- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-
gailestaujate?

- Ką padarei, tą padarei – gailėji-
masis dėl jau padarytų dalykų nebe-
turi prasmės.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Greitai ir be didelių skausmų.
- Jūsų gyvenimo mato?
- Stenkis, ir Dievas padės. Šiuo pa-

sakymu tikrai tikiu. Gal Dievas ma-
žiau padės, bet jeigu pats stengsiesi, 
gali pasiekti labai daug. Kartais dantis 
sukandęs turi keltis ir eiti...

-ANYKŠTA

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis sako, 
kad jeigu kiekvienas bent iš dalies laikytumėmės dešimties Dievo 
įsakymų, pasaulyje būtų lengviau gyventi, o ir asmeniniai santy-
kiai taptų kokybiškesni.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Gaisrai. Antradienį Anykš-
čiuose, Vairuotojų gatvėje, 
garaže, degė automobilis „Re-
nault“. Per gaisrą išdegė auto-
mobilio variklio skyrius, salo-
nas, sudegė padangos. Iš vidaus 
aprūko garažo patalpa. Penkta-
dienį Anykščių seniūnijos Nau-
jųjų Elmininkų kaime, Dvaro 
gatvėje, uždūmintos daugiabu-
čio patalpos. 

Akademija. Šį savaitgalį 
Troškūnų vienuolyne vyks-
ta studentų ateitininkų žiemos 
akademija „Alma (Redempto-
ris) Mater - katalikai universi-
tete“. Į renginį susirinks apie 
70 studentų iš Šiaulių, Kauno ir 
Vilniaus. Ateitininkai - seniau-
sia lietuviška nevyriausybinė 
organizacija, gyvuojanti jau il-
giau nei 100 metų.

Lėšos. Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto ekspertų teigi-
mu, Anykščiuose išlaikyti mo-
kyklas kainavo 6 proc. pigiau 
nei vidutiniškai mažose savi-
valdybėse.

Apklausa. Anykščių miesto 
vietos veiklos grupės atliktos 
gyventojų apklausos duomeni-
mis, aktualiausios problemos 
Anykščių mieste – darbo vietų 
jaunimui (iki 30 metų) ir vietos 
gyventojams kūrimas, smulkaus 
ir vidutinio verslo kūrimasis, 
pramogos mieste (klubai, dis-
kotekos ir kt.), viešasis maitini-
mas (barai, kavinės ir kt.)

Investicija. Alkoholinių gė-
rimų platintoja ir gamintoja 
„MV Group“, naujoji „Alitos“ 
bei „Anykščių vyno“ valdytoja, 
į pastarųjų bendrovių pagrindi-
nius prekių ženklus artimiau-
siais metais planuoja investuoti 
per 5 mln. eurų.

Automobiliai. 2014 metų  
pabaigoje, statistikos duomeni-
mis, Anykščių rajono savival-
dybėje buvo įregistruoti 10 433 
lengvieji automobiliai. Pastebi-
ma, kad 2010-2013 metais įre-
gistruotų automobilių skaičius 
kasmet didėjo, tačiau 2014 me-
tais pastebimai sumažėjo.

Konkursas. Savivaldybės pa-
skelbtas konkursas užimti spe-
cialisto ryšiams su visuomene 
vietai sulaukė didžiulio preten-
dentų antplūdžio. Likus dienai 
iki paraiškų teikimo pabaigos, 
jau buvo gauti 7 pretendentų 
dokumentai.

Pratybos. Utenos apskrity-
je gyvenantiems Lietuvos ka-
riuomenės parengtojo rezervo 
kariams išsiųsti pranešimai 
kovo 15 dieną atvykti į Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
Utenos Karo prievolės ir kom-
plektavimo poskyrį. Per vieną 
dieną vyksiančias mobilizacijos 
pratybas bus sutikslinami rezer-
vo karių asmeniniai duomenys 
ir tikrinama sveikatos būklė 
tinkamumui privalomajai karo 
tarnybai dalinės mobilizacijos 
atveju nustatyti.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.
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šiupinys
Gripas. Sausio 18 – 24 dienomis 

Anykščių rajone registruoti 4 gripo 
atvejai. Sergamumas gripu išaugo 
visoje šalyje.

Atlydis. Anykščių ligoninės Pri-
ėmimo skubios pagalbos skyriaus 
medikų duomenimis, šią savaitę 
prasidėjus atlydžiui dėl patirtų 
traumų anykštėnai kreipėsi gan 
retai.

Užtvanka. Sugedus vienam iš 
šešių Šventosios užtvankos Anykš-
čiuose sklasčius valdančių įrengi-
nių, toje užtvankos dalyje buvo 
įstatytas remontinis vandenį su-
laikantis skląstis. Gedimą tikimasi 
pašalinti artimiausiomis dienomis.

Literatai. Anykščių rajono lite-
ratų klubas „Marčiupys“ išsirinko 
naują pirmininkę – ja tapo Anykš-
čių krašto laikraščio „Šilelis“ re-
daktorė Dalina Rupinskienė.

Įdomybės. Tarp Lietuvos Respu-
blikos Seimo skelbiamų tarpukario 
Lietuvos teisės aktų galima rasti 
ir tokių, kuriuose minimi Anykš-
čiai. Pavyzdžiui, Valstybės išlaidų 
sąmatos 1925 metams pakeitime 
rašoma apie Anykščių vidurinę 
mokyklą. Tarnautojams išlaikyti 
(atlyginimams) buvo numatyti 2 
688 litai ir dar atskira eilute išskirti 
444 litai „trimečių priedui“. Beje, 
iš dokumento aišku, kad tarnautojų 
(greičiausiai turimi omenyje mo-
kytojai) apranga taip pat rūpinosi 
valstybė – tarnautojams „aprėdyti“ 
buvo numatyti 300 litų.

Atšaukė. Pasikeitę orai privertė 
„Halls Winter Rally“, kuris turėjo 
vykti Utenos ir Molėtų rajonų ke-
liais, organizatorius, gavus naujau-
sią informaciją apie greičio ruožų 
būklę, ralį atšaukti. Nepaisant at-
šaukto ralio, „Halls Winter Rally“ 
organizatoriai informuoja, jog pla-
nuotas Monikos Linkytės koncer-
tas Utenos arenoje įvyks.  Įėjimas į 
koncertą – nemokamas.

Pagarba. Prieš dvejus metus 
tarnybos metu Kosove žuvusio 
muitininko Audriaus Šenavičiaus 
artimieji negauna kompensacijos 
už jo mirtį. Kompensacijos kol kas 
nepavyko prisiteisti net per teismus. 
A. Šenavičius iškilmingai palaido-
tas Anykščiuose, jo tėvo tėviškėje. 
Žuvusiam pareigūnui pagarbą, o ar-
timiesiems užuojautą per laidotuves 
reiškė šalies vadovai. Tačiau valsty-
bės dėmesys tuo ir pasibaigė.  „Gy-
vename nežinioje. Jau dvejus metus 
vyksta teismai, tačiau pabaigos kol 
kas nematyti. Iš pradžių iš Muiti-
nės departamento gavome raštą, 
kuriame buvo parašyta, kad man, 
sūnaus žmonai ir vaikams priklauso 
kompensacijos. Vėliau gavome kitą 
raštą, esą niekas nepriklauso. Mano 
sūnų nušovė tarptautinėje misijo-
je, o aš nieko negavau.” – portalui 
“Delfi” sakė A. Šenavičiaus mama 
Eglė Vilkončiūtė-Šenavičienė.

Lėšos. Paskirstytos Kūno Kultū-
ros ir Sporto rėmimo fondo lėšos.  
Iš viso 370 projektų finansavimui 
2016 metams paskirstyta 2,51 mln. 
eurų. Iš Anykščių sporto objektų 
solidžiausią paramą iš valstybės 
biudžeto gaus baseinas. Anykščių 
plaukimo baseino cirkuliacinio 
vamzdyno rekonstrukcijai skirta 
10 tūkst. eurų.

Padėka. Išspausdinti savo gera-
darui padėką „Anykštoje“ kainuo-
ja 6 Eur.

(Atkelta iš 1 p.)

Konkursas mero patarėją privertė 
pasijusti daug pasiekusiu

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė „Anykštai“ 
pasakojo, kad tam tikslui pasi-
rinktas projektų konkursas, kurio 
metu architektai pasiūlė idėjas, 
kaip sutvarkyti šią miesto dalį.

Su idėjų konkurse dalyvaujan-
čių architektų darbais anykštė-
nai galėjo susipažinti Anykščių 
viešojoje bibliotekoje atidaryto-
je parodoje. 

Šią savaitę pateiktus septynis 
architektūrinius sprendimus  an-
tradienį bibliotekoje vykusiame 
parodos aptarime apžvelgė Lie-
tuvos architektų sąjungos archi-
tektūros ir urbanistikos ekspertų 
tarybos narys Linas Naujokaitis.

Architektai, kaip turėtų atro-
dyti Tilto gatvės teritorija, savo 
grafinius sprendinius pateikė 
užšifravę kodais. Savivaldybės 
administracijos ir Lietuvos ar-
chitektų sąjungos sudaryta ko-
misija sprendimus dėl  geriau-
sių projektų priims nežinodami 
projektus pateikusių autorių pa-
vardžių. Sudarius projektų eilę, 
projektų autoriai paaiškės tik po 
vokų su devizų šifrais atplėšimo 
bei kvalifikacijos patikrinimo.

Trys geriausi darbai bus ap-
dovanoti piniginiais prizais. 
Konkurso priziniam fondui šių 
metų dar nepatvirtintame rajono 
biudžete avansu numatyti 7 500 
eurų.

„Šis objektas kainuos milijoną 
800 eurų. Projektuotojams buvo 
nurodyta, kad jie neviršytų šios 
sumos ir jie su šia užduotimi su-
sitvarkė.

Realiai techninis projek-
tas turėtų būti baigtas rugsėjį. 
Tada bus skelbiamas konkur-
sas rangos darbams ir tai tu-
rėtų būti 2017 metų statybinis 
objektas“, -  apie šios, kaip 
teigiama, „itin svarbios miesto 
dalies tiek svečiams, tiek ir pa-
tiems anykštėnams“sutvarkymą 
„Anykštai“ sakė D. Gasiūnienė.

Mero patarėjas, architektas 
– dizaineris Kęstutis Indriūnas 
sako, kad šis projektų konkursas 
labai pavykęs.

 „Svarbiausia, kad padarėme 
šį konkursą, kurio laimėtojas 
turės galimybę daryti techninį 
projektą. Čia buvo pagrindinis 
tikslas. Kad nebūtų kaip anks-

čiau būdavo, per viešus pirki-
mus:  būna trys dalyviai, kaina 
kažkokia projekto, kuris laimi, ir 
dvi kainos, turbūt, iš lubų para-

šytos didesnės“, -  apie tai, kaip, 
jo manymu, panašūs konkursai 
vykdavo anksčiau, samprotavo 
K. Indriūnas.

„Pirmą kartą padaryta, ir ar-
chitektai, ir kas pasisakė, pabrė-
žė, kad labai pavykęs konkursas, 
kad labai gerai parašytos sąly-
gos, užduotys. Čia didžiausias 
pasiekimas yra. Aš labai džiau-
giuosi ir skaitau čia savo darbo 
laimėjimu dideliu. Su mano at-
ėjimu visi šie konkursai atsira-
do“, - didžiavosi mero patarėjas 
K.Indriūnas. (Siekiant išvengti 
netikslumų, politiko kalba čia ir 
toliau cituojama neredaguota, - 
red. pastaba).

Mero patarėjas Kęstutis In-
driūnas džiaugėsi, kad bibli-
otekoje lankytojai balsavo už 
darbą, kuris labiausiai patikęs ir 
jam pačiam.

„Skaitau, didžiulis yra pasieki-
mas viešumo. Super. Žmonės irgi 
supranta, jeigu yra geras daiktas. 
Paprasčiausiai jiems reikia kuo 
daugiau rodyt. Kuo jiems rodysi 

Vyriausioji rajono architektė 
Daiva Gasiūnienė teigia, kad 
sutvarkytos Anykščių Tilto 
gatvės teritorijos naudą pa-
jus ir miesto svečiai.

Projektų konkurso dalyviai Tilto gatvės teritorijos sutvarkymui pateikė įvairius vaizdinius.

Mero patarėjas, architektas 
Kęstutis Indriūnas nelaukia, 
kol jį kažkas įvertins ir savo 
darbo nuopelnais giriasi 
pats.

daugiau geros architektūros, tuo 
žmonės labiau bus auklėjami, 
pripras ir supras ją“, - kalbėjo 
liberalas K. Indriūnas.

Sprendžiant iš bibliotekoje 
esančios atsiliepimų knygos, 
architektūrinė paroda nesulaukė 
ypatingo anykštėnų dėmesio. 

Darbus lankytojai vertino ša-
lia jų klijuodami lipnias juoste-
les. Tokie pastebėjimai portale 
anyksta.lt labai nepatiko visus 
organizacinius nuopelnus prisiė-
musiam architektui - dizaineriui 
K. Indriūnui.

„Tai, kad tu parašei, kad la-
bai nesusidomėjo anykštėnai. 
Žiūrint, kaip tu parašai. Nesu-
sidomėjo... Pažiūrėk, kiek žmo-
nių balsavo, kiek atsiliepimus 
rašė. O kada tai buvo? Atsime-
ni, kada tai buvo Anykščiuose 
išvis?  Kada buvo viešai pri-
statoma, kada?“, - priekaištavo 
K.Indriūnas.

 Tiesa, atsakyti, kiek minėtą par-
odą buvo aplankiusiųjų, jis nega-
lėjo, nes „prie durų nestovėjo“...
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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.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Broliukas ir sesutė.  
12.00 Pasaulio dokumentika.  
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 Premjera. Tai... sudėtinga. 
N-7.  
23.05 Premjera. Pavojingi jausmai.  
0.05 Pasaulio dokumentika.  
1.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 5. N-7.  
3.20 Savaitė.  
4.10 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.

 
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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Katinas žvejys. 
9.45 Kačiukas vardu Au.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Linksmuolė Momo. 
11.40 Tarp jaunų ir karštų. N-7.  
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.00 Pagrobimas. N14.  
23.40 Apokalipsės pranašai. N14.  
1.10 Pirmasis riteris. N-7. 

 
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 Pasivaikščiojimas su dino-
zaurais. N-7.  
12.45 Sausainių gangsteris. N-7.  
14.25 Rojun nublokšti. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Meilei nereikia žodžių. N-7.  
0.25 Mirtinas poilsis. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio rąsto kėlimo taurė 
(k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “FAILAI X. Antgamtiniai 
reiškiniai”.  
12.00 “BBC dokumentika. Žavūs ir 
pavojingi”. N-7.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
19.00 “Įsimylėti per dvi savaites”. 
N-7.  
21.00 “PREMJERA Įkaitai”. N14.  
21.50 “Įkaitai”. N14.  
22.40 “Gyvenimas prieš srovę”. 
N14.  
0.20 Penktoji pavara (k)

 
6.10 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Didingojo amžiaus pa-
slaptys. Dekoracijos, kostiumai, 
papuošalai”.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.40 “Surikatų namai”.  
11.05 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  

16.00 “Būrėja”.  
17.35 Nemarus kinas. “Bėgliai”. 
N14.  
19.15 “MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka III”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Mirtis roko 
žvaigždei”. N-7.  
22.45 “Monikos Veliūr sugrįžimas”. 
N14.  
0.20 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Grafiko Rimvydo Kepežinsko 
jubiliejui.  
7.00 Rasos lašeliai 2015.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.40 Keliaukime kartu. 
Charkovas. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui.  
13.40 Šventadienio mintys. 
14.10 Kompozitoriaus Vytauto 
Klovos 90-osioms gimimo me-
tinėms. Vytautas Klova. Opera 
“Pilėnai” Trakų pilyje. 
15.45 Vakaras, skirtas Stasio 
Šilingo 130-osioms gimimo me-
tinėms.  
17.15 Haudis Gaudis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Anapus čia ir dabar.  
19.00 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
19.30 Menų čempionatas “ART-O-
THLONAS”.  
20.25 Kultūra.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  

22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Kamanių šilelis”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Tai - aš 2014.  
2.25 Atspindžiai.  
2.55 Vilko dantų karoliai.  
4.30 Kūrybos metas.  
5.00 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 Sabrina renkasi džihadą 
(k). N-7.  
23.00 “Charlie Hebdo” dvasia (k). 
N-7. 
23.40 Nuo... Iki... (k).  
0.30 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” - 
Klaipėdos “Neptūnas” .  
19.00 Oskaras. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Senoji mokykla. N-14.  
0.25 Terminatorius 2. Teismo 
diena. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas. 
10.00 Pasaulis nuostabus.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Gamink sveikiau!”.  
11.10 “Mainai gamtoje”. N-7. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
13.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 “Jaunikliai”. N-7. 
19.50 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”. 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.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. “Islamo valsty-
bės” propagandos pinklės. N-7.  
23.35 Durys atsidaro.  
0.10 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

 
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 Margi, pirmyn!. 
12.40 Nikis Tūzas. 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Raudonkepuraitė. N14.  
0.10 “Persekiotojas”. N14.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.45 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.05 Juros periodo parkas 3. 
N-7.  
12.00 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 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. 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.  
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 

buto. N-7.  
2.40 Lujis. N-7.  

 
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 sky-
rius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Drakono kapas. N14.  
23.10 “Judantis objektas”. N-7.  
0.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
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 “Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pavojinga jūsų 
sveikatai. 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 “Velvet”. N-7.  
22.35 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.05 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Namelis prerijose. 
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Užsispyrėlės 
sutramdymas. 
15.30 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
16.00 Pasaulio dokumentika.  
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Atlantida. N-7.  
20.10 Šventinis gala koncertas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Jaunojo gydytojo užrašai 
ir kiti pasakojimai. N-14.  
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Gera pasaulio muzika. 
“Altai Khangai trio”. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Tai - aš 2014.  

5.40 Prisiminkime.  

 
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).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.45 „Alfa” savaitė (k).  
13.15 Sabrina renkasi džihadą 
(k). N-7.  
13.45 “Charlie Hebdo” dvasia. 
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 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
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 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Izoliacija. S.  
0.50 Sensacija. N-7. 
2.25 Vilfredas. N-7.  
3.15 Bobo užkandinė.  N-14.  

 
7.25 Kaimo akademija.  
7.55 Vantos lapas.  
8.25 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 “24/7”.  
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. 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 gyvūnai”.  
2.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
3.45 “Genijai iš prigimties”.  
4.15 “Laukinis pasaulis”.  
4.35 “Mainai gamtoje”.  
5.25 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. sausio 30 d.

antradienis 2016 02 02

trečiadienis 2016 02 03

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 “Islamo valstybės” propa-
gandos pinklės. N-7. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Putino šalinin-
kai.  
22.30 Premjera. Zombiai. Kaip 
veikia melas.  
0.10 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Pinigų karta.  
4.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
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 Tarp jaunų ir karštų. N-7.  
12.45 Pričiupom! (k). N-7.  
13.10 Žiema Rūgpienių kaime. 
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras,  
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 
Lemtingasis kelias. N14.  
0.10 “Persekiotojas”. N14.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.45 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. 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 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Bibliotekininkai.  N-7.  
23.30 CSI kriminalistai. N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 

tarnyba. N-14. 
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto. N-7.  
2.40 Lujis. N-7.  
3.05 Vilfredas. N-7.  

 
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.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Kitoks parodijų filmas. 
N14.  
23.10 “Judantis objektas”. N-7.  
0.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia ragana”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Šeštasis pojūtis”.  

13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Mirtis roko žvaigždei. 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 
Midsomerio žmogžudystės XV. 
N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Gera pasaulio muzika.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
13.40 Šventinis gala koncertas.  
15.15 Prisiminkime. 
15.30 Smuikininko Jaschos 
Heifetzo 115-osioms gimimo 
metinėms.  
16.00 Euromaxx.  
16.30 Dramaturgo Balio Sruogos 
120-osioms gimimo metinėms. 
Pagunda.  
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.30 Dramaturgo Balio Sruogos 
120-osioms gimimo metinėms. 
Dobilėlis penkialapis.  
21.00 Premjera. Visata. Senovės 
mįslės įmintos. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Tai... sudėtinga. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Menų čempionatas “ART-
O-THLONAS”.  
5.10 Muzikos savaitė.  
5.35 Kultūra.  

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

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
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 Sniegynų įkaitai.  N-14.  
0.15 Metų įvykis. N-7.  
2.00 Po kupolu. N-14.  
2.50 Vilfredas. N-7.  
3.40 Bobo užkandinė.  N-14.  

 
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 “Miškinis”. 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”.  
2.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. 
3.45 “Genijai iš prigimties”. 
4.15 “Laukinis pasaulis”.  
4.35 “Mainai gamtoje”.  
5.25 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
6.15 “Genijai iš prigimties”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 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 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras,  
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 
Greitojo reagavimo būrys. N-7.  
0.25 “Persekiotojas”. N14.  
1.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7.  
11.00 Nauja norma.  N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
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 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Dingti per 60 sekundžių. 
N-7.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.45 Aferistas. N-7.  
2.40 Lujis. N-7.  

3.05 Vilfredas. N-7.  

 
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.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Mano didysis O!. N14.  
23.30 “Judantis objektas”. N-7.  
0.20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
 

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Sostinės keksiukai”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Foilo karas. Erelio diena. 
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 
Midsomerio žmogžudystės XV. 
Sugriautas gyvenimas. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Čiurlionio įkvėpti.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.40 Vakavilis. 
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Kamanių šilelis”.  
14.15 Balys Sruoga. Dobilėlis 
penkialapis.  
15.45 Atspindžiai.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.40 Visata. Senovės mįslės 
įmintos. 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Salonikų “Aris”.  

21.00 Premjera. Pasauliniai 
karai. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Kamilė Klodel, 
1915. N-14.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Čiurlionio įkvėpti.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Euromaxx. 

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

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
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 Juodoji jūra. N-14.  
0.15 Greisės nuopuolis. N-14.  
2.00 Po kupolu. N-14.  
2.35 Vilfredas. N-7.  
3.25 Bobo užkandinė.  N-14.  

 
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 Patriotai.. 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 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
3.45 “Genijai iš prigimties”.  
4.15 “Laukinis pasaulis”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. sausio 30 d.

ketvirtadienis 2016 02 04

penktadienis 2016 02 05

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
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.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
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. Robinas 
Hudas. N-7.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
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 rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. 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 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras,  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gelbėjimo misija. N-7.  
23.55 “Persekiotojas”. N14.  
0.45 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.35 Sveikatos ABC televitrina 
(k).

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
8.25 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7.  
11.00 Nauja norma.  N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva.  
13.00 Kempiniukas.  
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 Nuovada. N-7.  
22.30 Dviveidis. N-14.  
1.20 Aferistas. N-7.  
2.10 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto. N-7.  
2.35 Lujis. N-7.  
3.00 Vilfredas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. 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.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Azartiniai žaidimai. N14.  
23.30 “Judantis objektas”. N-7.  
0.20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
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 “Keksiukų karai”.  
14.50 Midsomerio žmogžudys-
tės XV. Raitelis be galvos. 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. 
Penkiasdešimt laivų. N-7.  
23.05 “Begėdis”. N14.  
0.05 “Ties riba” N14.  
1.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.

 
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.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 Vienam gale kablys.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
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 Pagrobimas. N-14.  
23.55 Hičkokas. N-14.  
1.30 Po kupolu. N-14.  
2.20 Po kupolu. N-14.  
2.45 Vilfredas. N-7.  
3.10 Bobo užkandinė.  N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 Ginčas. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kuriame ateičiai.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 “Paslapčių sala”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ginčas. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
3.45 “Genijai iš prigimties”.  
4.15 “Laukinis pasaulis”.  
4.35 “Mainai gamtoje”. N-7. 
5.25 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
6.15 “Genijai iš prigimties”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Sniego močia. 
19.55 Klausimėlis.lt. HD. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Karsto uola. N-14.  
0.25 Pinigų karta.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Gyvenimas.  

 
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 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.40 Lietuvos superšefas.  
13.00 Pričiupom! (k). N-7. 

13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras,  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
21.00 Muškietininkas. N-7.  
23.00 Kryžius. N14.  
1.00 Raudonkepuraitė. N14. 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas. N-7.  
8.25 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7.  
11.00 Nauja norma.  N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
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 Bitės filmas.  
21.15 Divergentė. N-14.  
0.05 Asai. N-7.  
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto. N-7.  
2.40 Lyga. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome” (363) 
(Govorym i pokazyvajem). N-7. 
Pokalbių laida. Rusija.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  

19.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Operacija “Žaidimo pabai-
ga”. N14.  
23.05 “Tikras kraujas”. N14.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia ragana”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Midsomerio žmogžudystės 
XV. Sugriautas gyvenimas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 Nebylus liudijimas. Mirties 
vartai.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO PREMJERA 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Tarp moterų. N-7.  
22.50 SNOBO KINAS Amžinai 
tavo. N14.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 

12.15 Mokslo sriuba.  
12.45 Kelias į namus. Valentas 
Aškinis.  
13.15 LRT Kultūros akademija.  
13.55 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.  
14.10 Vilko dantų karoliai.  
15.45 Septynios Kauno dienos. 
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.40 Pasauliniai karai. 
17.30 Teatras. Aut. Margarita 
Alper.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.10 Premjera. Peliukas Lukas. 
19.20 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1. N-7.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
23.55 Absurdo žmonės.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.05 Mokslo sriuba.  
5.30 Rusų gatvė.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Balys Sruoga. Pagunda.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
8.50 Peliukas Lukas (kart.). 
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Vytautas Klova. Opera 
“Pilėnai” Trakų pilyje.  
14.15 Tai - aš 2014.  
15.45 Pažvelk į profesiją kitaip.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  

16.45 Legendos.  
17.30 Linija, spalva, forma. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.30 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
20.00 Premjera. Keliaukime kartu.  
20.30 Premjera. Keliaukime kartu. 
Bukovelis. 
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Robinas Hudas. N-7.  
0.20 Muzikos savaitė.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Koncertuojanti Europa. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 Legendos.  
5.30 Atspindžiai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Diagnozė. valdžia (k).  
12.20 Panikos kambarys (k).  
12.50 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis. N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Autopilotas.  
15.55 Sabrina renkasi džihadą. 
N-7.  
16.25 “Charlie Hebdo” dvasia. 
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 Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Pelkė. N-7.  
12.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pelkė. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Maskvos 
“CSKA”. 
0.45 Sniegynų įkaitai. N-14.  
2.40 Tėvynė. N-14.  
 

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario ga-
tvės”. N-7. 
10.30 “Nužudyti Staliną”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 Vaivos pranašystės. N-7 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Pasaulis nuostabus 2.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Vaizdajuostė 2”. S. 
1.00 “Prisikėlimas”. S. 
2.40 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
3.25 “Vaizdajuostė 2”. S. 
4.55 “Žemė iš paukščio skrydžio”.  
5.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
6.35 “Genijai iš prigimties”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Planetų gidas. 
13.00 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 
13.55 Žiemos olimpinis festivalis.  
15.05 Algimantas Šalna. norėjau būti 
geriausias.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2016. Nacionalinė 
atranka.  
22.55 Už borto. N-7.  
0.50 Pasaulio dokumentika.  
2.35 Žiemos olimpinis festivalis.  
3.40 Algimantas Šalna. norėjau būti 
geriausias.  
4.35 Emigrantai.  
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 Kačiukas vardu Au 2.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Astro 
vaikis. 
11.45 Milijonas šventinių lempučių. 
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. PREMJERA 
Stebuklų namai. 
21.15 Operacija “Baltosios pupytės”. 
N-7.  
23.25 Užgavėnės Naujajame 
Orleane. S.  
1.05 Muškietininkas. N-7.  

 
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 Skonio lenktynės.  
11.00 Daktaras Dolitlis. N-7.  
12.40 16 norų. N-7.  
14.25 Audros karys. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Pono Poperio pingvinai.  
21.20 Profesionalai. N-14.  
23.45 Už priešo linijos. Kolumbija. 
N-14.  
1.30 Didvyris ir siaubas. N-14.  

 

7.15 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Europos galiūnų čempionatas 
Anglijoje.  
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 detekty-
vas”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Dainuok mano dainą.  
21.30 MANO HEROJUS Deimantų 
vagys. N14. 
23.20 AŠTRUS KINAS Aš visada 
žinosiu, ką padarei aną vasarą. N14.  

 
6.50 “Būrėja”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo patarimai”. N-7.  
8.45 Didingojo amžiaus paslaptys. 
Haremas.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo patarimai”.
10.40 “Surikatų namai”.  
11.05 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio patiekalai”.  
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. Sesers vestu-

vės. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Aukso puode 
- mirtis. N-7. 
22.50 Šeštasis elementas. N14.  
0.35 “Begėdis”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
6.45 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukime kartu. Charkovas. 
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Čekijos Respublikos Karolio 
universiteto dėstytojo Dušano 
Coufalė paskaita “Janas Husas ir 
čekų reformacija Čekijos ir Lietuvos 
santykių fone”.  
12.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
13.00 Mokslo sriuba.  
13.30 Tarptautinės ristūnų lenktynės 
“Sartai 2016”.  
15.30 Amžinoji mergaitė. 
16.15 Muzikos svetainė.  
16.45 Mažasis princas. 
17.15 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Koncertas “M. 
K. Oginskio amžiuje”.  
19.30 Muzikos savaitė.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Vasara baigiasi rudenį. 1981 
m. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.50 Absurdo žmonės.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Roko festivalis “Lituanika 2015”.  
1.50 IQ presingas.  
2.15 Amžinoji mergaitė. 
3.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
3.35 Linija, spalva, forma.  
4.25 Elito kinas. Kamilė Klodel, 1915. 
N-14. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Susitikimas su trečiąja lytimi. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje (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).  
3.50 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 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 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. 
N-7.   
17.00 Lietuvos krepšinio lygos rung-
tynės. Prienų-Birštono “Vytautas” 
- Panevėžio “Lietkabelis”.  
19.00 Greitis. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Rokis. N-14.  
0.55 Būk kietas. N-7.  
2.50 Klyvlendo šou. N-7.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Arčiau namų.  
11.00 “Vera. Dievaičiai”. N-7. 
13.00 “Specialioji gelbėjimo tarnyba”. 
N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Kuriame ateičiai.  
17.35 Nuoga tiesa.  
18.30 “Jaunikliai”. N-7. 
18.45 “Didysis barjerinis rifas”.  
19.50 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Sibirietiškas auklėjimas”. 
N-14. 
23.55 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.45 “Vera. Dievaičiai”. N-7. 
3.15 “Sibirietiškas auklėjimas”. N-14. 
5.00 “Įspūdingiausi gamtos reiški-
niai”. 

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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(Atkelta iš 1 p.)
Rajono Tarybos narys, socialde-

mokratas Donatas Krikštaponis ragi-
no ieškoti variantų šioms reikmėms 
pritaikyti Anykščių technologijos 
mokyklos bendrabutį, tačiau su to-
kiais siūlymais visiškai nenorėjo su-
tikti rajono meras Kęstutis Tubis.

„Praktika rodo, kad socialiniai 
būstai viename name visiškai nepa-
siteisina. Tokiais atvejais gaunasi to-
kie „piratnamiai“, - aiškino K. Tubis, 
teigdamas, kad viename name tokiu 
atveju dar iškiltų ir higienos bei vie-
šosios tvarkos problemų.

Mero pavaduotojas, konservato-
rius Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad 
socialinį būstą reikėtų plėtoti ne tik 
Anykščiuose. „Seniūnijose tai padė-
tų palaikyti kaimų bei miestelių gy-
vastį“, - pastebėjo S. Obelevičius.

Kolegoms antrino ir rajono Tary-
bos narys, liberalas, profesorius Au-
drius Bitinas, kurio įsitikinimu, soci-
alinio būsto gyventojams ypač svarbi 
yra socialinė integracija.

„Tokioje aplinkoje jie greičiau išeis 
iš skurdo“, - samprotavo A. Bitinas.

Tuo tarpu rajono Tarybos narys, 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ at-
stovas Raimundas Razmislavičius 
valdančiuosius paragino spręsti 
miesto centre esančio Valančiaus 
4-ojo namo, kuriame yra vos pora 
socialinių būstų, problemas. Primin-
sime, kad problemos šiame bendra-
butyje tęsiasi jau beveik dešimtmetį. 
Gyventojai skundžiasi, kad namą 
administruojanti UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ neatlieka jai aves-
tų funkcijų, o pats namas miesto cen-
tre panašėja į landynę. Meras K. Tu-
bis sakė, kad darbo grupė šiuo tikslu 
jau sudaryta, o prie jos esą galės pri-
sijungti ir pats R. Razmislavičius.

Socialinio būsto plėtrai Anykščių 
rajono savivaldybei numatyta 255 
955 eurų Europos Sąjungos parama, 
dar 15 proc. reikalingų lėšų turės pri-
dėti pati savivaldybė. Planuojama, 
kad už tokią sumą bus galima įreng-
ti 20 socialinių būstų. Socialiniam 
būstui realiausia pritaikyti turimą 
savivaldybės turtą arba pirkti naują. 
Anykščių rajone socialinio būsto lau-
kia per 100 gyventojų.

Už socialinio būsto plėtrą balsavo 
20 rajono Tarybos narių, 4 susilaikė.

Strategijos rengėjai stoja į 
kovą prieš dergėjus ir graužikus

Rajono Tarybai pristatyta informa-
cija apie Anykščių rajono kultūros 
strategijų kryptis.

„Anykščiai – sumanus kultūrine 
įvairove kraštas, kuriame nedergia-
ma, negriaunama, negraužiama“, 
- politikams pasakojo strategiją ren-
gusi UAB „Bugiris“ darbuotoja ir 
Kultūros tarybos pirmininko pava-
duotoja, buvusi tuometinio rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus patarėja 
kultūros klausimais Jurgita Bugai-
liškienė. Jai antrino ir Utenos meno 
centro vadovė Kristina Jokubaus-
kaitė – Veršelienė, kuri esą talkino J. 
Bugailiškienei rengiant strategiją. Už 
mokesčių mokėtojų pinigus strate-
gijos rengėjams paklota solidi 5000 
eurų suma.

Kas tokia yra Anykščių rajono  
kultūros strategijos kūrėja K. Joku-
bauskaitė – Veršelienė, skelbia por-
talas 15min.lt  (cituojame 2014 metų 
birželio 21 d. publikaciją “Penkeri 
miestietės metai provincijoje: žmo-
nių degradacija ir jokios kultūros 

Nelaukta žinia rajono Tarybai – 
mes jau žaliojoje viršūnėje...

– tik bukinanti alaus gėrėjų ir mė-
sos valgytojų saviveikla”). “Baigusi 
Jono Vaitkaus kursą Lietuvos teatro 
ir muzikos akademijoje ji 20 metų 
sukosi Vilniuje: darbavosi rinkoda-
ros, reklamos, renginių organizavi-
mo srityse.

Tačiau užgriuvus finansų krizei 
pokyčiai vyko ne tik Lietuvos eko-
nomikoje, bet ir žmonių gyvenimuo-
se. Kristinos sutuoktinis Dainius – iš 
Utenos kilęs savamokslis skulptorius. 
Šeima  nusprendė sunkmetį „prakęs-
ti“ vyro gimtinėje.

„Jaučiausi nuo visko žiauriai pa-
vargusi, todėl galimybė kraustytis 
į Uteną pasirodė visai priimtina“, – 
pasakoja Kristina.

Šeima išvažiavo trumpam, tačiau 
Utenoje skaičiuoja jau penktus me-
tus. Per tą laiką K.Jakubauskaitė-
Veršelienė prisijungė prie projekto 
„Kūrybinės partnerystės“ komandos. 
Be to, tapo Utenos meno centro va-
dove.

„Tautodailės meno karalystėje sva-
joju organizuoti šiuolaikinio meno 
reiškinius“, – šypsosi Kristina”,- apie 
kūrėjos gyvenimą ir požiūrius rašo 
15min.lt žurnalistas.

15min.lt mini didžiulę šios Anykš-
čių rajono kultūros strategijos ren-
gėjos darbo patirtį kultūros vadybos 
ir kultūros strategijų kūrimo srityse, 
kurią jį plėtojo įvairių rajonų pagrin-
dinėse mokyklose:

„K.Jakubauskaitė-Veršelienė kaip 
„Kūrybinių par-
tnerysčių“ agentė 
ir praktikė dirbo 
Biržų rajono Pa-
pilio, Anykščių 
rajono Viešintų 
pagrindinėse mo-
kykloje, Rokiškio 
rajono Pandelio, Tauragės rajono Žy-
gaičių gimnazijose ir kitose švietimo 
įstaigose”, - apie keturiasdešimtmetę 
Anykščių rajono kultūros strategijos, 
kurios pagrindu Anykščiai rengs  pa-
raišką gauti Europos kultūros sosti-
nės titului, kūrėją K.Jokubauskaitę 
- Veršelienę rašo šalies žiniasklaida. 
„Kūrybinių partnerysčių“ projektu, 
kaip rašo 15 min.lt, buvo „siekiama 
išjudinti sustabarėjusį mokyklos ben-
druomenės mąstymą.”

„Mes turėjome darbines sesijas su 
Kultūros taryba ir Anykščių kultūros 
įstaigų bendruomene, įskaitant nevy-
riausybinį sektorių. Tai buvo atviros 
darbinės sesijos, kurių metu susirin-
kome daug naudingos informacijos 
formuluojant pagrindinius teiginius“, 
- sakė K. Jokubauskaitė – Veršelienė. 
Apie praėjusių metų pabaigoje mies-
to įstaigoms išdalintus mėlynuosius 
stiklainius, į kuriuos savo pasiūly-
mus galėjo sumesti ir rajono gyven-
tojai, strategijos rengėjai neužsiminė 
nė puse žodžio.

Kultūros strategijos kūrėjos įvar-
dino rajono kultūrinio gyvenimo 
silpnybes, stiprybes ir grėsmes. 
„Pagrindinė išvada, kurią padarėme 
atlikę šią studiją, yra ta, kad Anykš-
čių kultūrinio gyvenimo stiprybės, 
be abejo, yra kultūriniai objektai ir 
įrenginiai. Silpnybės yra viskas, kas 
susiję su mastu, tarptautiškumu, ge-
bėjimu inicijuoti ir organizuoti tarp-
tautinio bendradarbiavimo projektus. 
Kalbėjomės su kultūros bendruome-
ne ir apie tai, kad dar labai trūksta to-
kio kultūros produktų ir paslaugų se-
gmentavimo, pavyzdžiui, konkrečios 
paslaugos ar produktų šeimoms ar 
senjorams, užsienio turistams. Ir, ži-

noma, kol kas silpnybė su galimybe 
yra ta, kad jaunimas neranda tinkamų 
sąlygų veikti Anykščiuose.

Galimybės – tai naujos erdvės ir 
įstaigos, naujų kultūros žmonių pri-
traukimas, vietos ir pasaulio anykštė-
nų potencialo išnaudojimas. Grėsmės 
– gyventojų senėjimas ir mažėjimas, 
tarpusavio konkurencija, abejingu-
mas“, - pasakojo K.Jokubauskaitė – 
Veršelienė.

Panašu, kad išklausiusiems infor-
maciją apie strategijos kryptis politi-
kams liko nemažai klaustukų.

Rajono Tarybos narys, valstietis 
Algirdas Ananka apskritai nusprendė 
išsiaiškinti, ką strategijos rengėjai ir 
visi aplinkui turi galvoje, minėdami 
žodį „kultūra“.

„Kas yra ta kultūra? Ar tai kultūros 
darbuotojas ar žmonės, kurie elgiasi 
kultūringai?”,- rimtu veidu klausė A. 
ananka. 

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Donatas Krikštaponis do-
mėjosi, ar dėl strategijoje numatytų 
rajono kultūros strategijos krypčių 
sutapo Kultūros tarybos ir anykštėnų 
nuomonės, o partijos „Tvarka ir tei-
singumas“ atstovas rajono Taryboje 
R. Razmislavičius teiravosi, kokių 
prošvaisčių  galime tikėtis ir kam pa-
rengta strategija bus naudinga.

„Kalbant apie strategijos rengimo 
procesą, vienas iš pirmųjų žingsnių, 
kuris jau davė didelę naudą, tai pa-
dėjo telkti bendruomenę ir identifi-

kuoti, kur mes 
esame, nusista-
tyti lyderystes. 
Su tuo strate-
gijos rengimu 
pajudinome tokį 
vežimą, kuris 
seniai lipo į kal-

ną ir dabar mes esame toje žaliojoje 
viršūnėje. Tas dokumentas yra mūsų 
kelias pirmyn. Kultūros įstaigos ir 
bendruomenės pačios sau atsakė, kas 
mes esame ir kur bei kokiomis prie-
monėmis einame.

Mes planuojame, rengiamės ir 
neatsisakome minties teikti paraišką 
Europos kultūros sostinei ir vienas 
iš siūlymų, kad reikalinga Anykščių 
rajono kultūros strategija“, - apie tai, 
kokia svarbi yra dar rengiama kultū-
ros strategija, aiškino savivaldybės 
vyriausioji specialistė kultūrai ir tu-
rizmui Audronė Pajarskienė.

Anykščių rajono kultūros strategi-
ja dar nebaigta, jos rengėjai, sulaukę 
pastabų, strategijos klaidas ištaisyti 
įsipareigojo iki kovo vidurio. 

Savivaldybė perspėta 
dėl diskriminacijos

Anykščių rajone praėjusiais me-
tais pagal ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo programas buvo 
ugdomi 62 vaikai, kurių gyvenamoji 
vieta deklaruota ne Anykščių rajone. 
Meras Kęstutis Tubis rajono Tarybos 
posėdyje sakė, kad bus aiškinamasi, 
„iš kur tie vaikučiai atsirado“.

Rajono valdančiųjų tikslas - paska-
tinti tėvus, kurie pageidauja ugdyti 
savo vaikus Anykščių ugdymo įstai-
gose, savo gyvenamąją vietą dekla-
ruoti Anykščių rajono savivaldybėje. 
Tėvai, kurie nė vienas nedeklaravę 
arba savo, arba vaiko gyvenamosios 
vietos Anykščių rajono savivaldybė-
je, negalės ugdyti vaiko savivaldybės 
ugdymo įstaigose pagal ikimokykli-
nio ugdymo programą.

„Dirbančių gyventojų ir deklara-

vusių gyvenamąją vietą Anykščių ra-
jono savivaldybėje pajamų mokestis 
patenka į Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžetą. O jaunų gyventojų, t.y. 
vaikų iki 12 metų, kurių gyvenamoji 
vieta deklaruota Anykščių savivaldy-
bėje, skaičius yra vienas iš rodiklių, 
pagal kurį skaičiuojamos pajamos, 
tenkančios savivaldybei”, - aiškina-
ma rajono Tarybai pateiktame spren-
dimo projekte.

Vyriausybės atstovas tokį rajono 
Tarybos sprendimo projektą pavadi-
no diskriminaciniu.

Pasisakė už neformaliojo 
švietimo masiškumą

Posėdyje patvirtinta Anykščių rajo-
no savivaldybės neformaliojo vaikų 
švietimo lėšų skyrimo ir panaudoji-
mo tvarka. Sprendimo projekte buvo 
numatyta, kad bus skiriami priorite-
tai techninės krypties ir informacinių 
technologijų krypties programoms, 
tačiau šiuo klausimu rajono Tarybos 
narių nuomonės išsiskyrė.

„Prioritetai turėtų būti kaimų ir 
miestelių vaikams. Taip pat labai 
svarbu į neformaliojo švietimo vei-
klą įtraukti nedalyvaujančius vaikus, 
nesvarbu, kokia tai būtų šaka”, - dės-
tė rajono Tarybos narys, liberalas 
Lukas Pakeltis. Mero pavaduotojo 
S. Obelevičiaus nuomone, techno-
logijų ir informacinių technologijų 
neformaliojo ugdymo programos tu-
rėtų būti prioritetinėmis. „Dabar yra 
dailės, muzikos mokyklos, o domėtis 
techninėmis ir informacinių techno-
logijų sritimis galimybių mokslei-
viams nėra”, - sakė S.Obelevičius.

Rajono Tarybos nario, darbiečio 
Vaidučio Zlatkaus manymu, ne tiek 
svarbu skirti lėšas, kiek  neformaliojo 
ugdymo programomis “išjudinti vai-
kus”. Neformaliojo švietimo veiklo-
je rajone nedalyvauja apie 11 proc. 
moksleivių.

Supažindino su renovacijos 
problemomis

Rajono Tarybai pateikta Anykščių 
rajono energetinio efektyvumo didi-
nimo daugiabučiuose namuose pro-
gramos įgyvendinimo ataskaita už 
2015 metų ketvirtąjį ketvirtį. Šįsyk 
nemažai dėmesio skirta ir daugiabu-
čių renovacijos problemoms.

„Analizuojant renovuotų namų, 
kuriuose ant radiatorių sumontuoti 
šilumos dalikliai, konkrečių butų 
šiluminės energijos suvartojimus, 
pastebima, kad dalis butų gyvento-
jų, negaunančių Valstybės paramos 
už šildymą bei renovaciją, šiluminės 
energijos sunaudoja ženkliai mažiau, 
nei tokio pat dydžio bute gyvenantys 
kaimynai, kurie Valstybės paramą 
gauna. Pvz. 2015 m. gruodžio mėn. 
viename iš renovuotų Kudirkos g. 
namų 53 kv.m dydžio butas, kurio 
savininkai negauna valstybės para-
mos, sunaudojo 245 kWh patalpų 
šildymui, o tame pačiame name 
esantis 54 kv.m butas, kurio savinin-
kai gauna valstybės paramą – 428 
kWh. 43 kv.m buto savininkas, ne-
gaunantis Valstybės paramos, sunau-
doja tik 220 kWh, o 42 kv.m butas, 
kuriam šildymas ir renovacijos išlai-
dos, tenkančios jo butui, nekainuoja 
– net 487 kWh. Namuose, kuriuo-
se įdiegta dalinė šilumos apskaita, 
gyventojai, norintys sutaupyti, turi 
daugiau galimybių, nei namuose, 
kuriuose tokios sistemos nėra, nes 
pastariesiems sunaudotos šiluminės 
energijos sąnaudos už patalpų šildy-
mą padalinamos proporcingai pagal 
buto plotą. Dažnai ir daugiabučio 
namo gyventojų sąmoningumas gali 
ženkliai prisidėti prie viso namo ši-
luminės energijos sutaupymo bei 
išlaidų už šildymą sumažinimo. 

Unikaliai taupus namas – Žiburio 
g. 5, kuris 2015 m. gruodžio mėn. 
sutaupė 82 proc. šiluminės energijos 
patalpų šildymui.

Deja, ne visuose renovuotuose 
namuose pavyksta susitarti su gy-
ventojais. Štai J. Biliūno g. 26 name 
dėl dalies gyventojų nenoro keisti 
butuose esančio vamzdyno, trečda-
lis namo vamzdyno liko nepakeista, 
todėl negalėjo būti taikomas projek-
tinis viso namo šildymo sistemos ba-
lansavimas. Kol rangovas atrankos 
būdu vienose butuose didino, kituose 
mažino šilumos srautą, dalyje minėto 
namo butų galėjo būti vėsiau nei pas 
kaimynus.

Anykščiuose esančių daugiabučių 
namų šilumos punktų prižiūrėtojas 
yra UAB „Anykščių šiluma“, todėl 
jos atstovai turi užtikrinti šiluminius 
reikalavimus namuose pagal Šilu-
mos ūkio įstatymą. Posėdyje UAB 
„Anykščių šiluma“ direktoriaus 
V.Vaičiulio buvo paprašyta atkreipti 
dėmesį į šildymo sistemų reguliavi-
mo ypatumus renovuotose namuo-
se, nes renovuotose namuose turi 
būti sudaryti kitokie temperatūriniai 
grafikai, nei buvo prieš renovaciją. 
Kilus problemoms dėl nešylančių 
radiatorių ar šildymo sistemos, jas 
nedelsiant spręsti kartu su namo 
administratoriumi ir renovacijos 
darbus vykdžiusiais rangovais. Kiek 
kitokia situacija yra renovuotose A. 
Vienuolio gatvės penkiuose namuo-
se. Šiuose namuose atskirų šilumos 
punktų iki renovacijos nebuvo. Mo-
dernūs šilumos punktai renovacijos 
metu įrengti gyventojų lėšomis ir yra 
gyventojų nuosavybė. Pagal su namų 
administratoriumi sudarytą sutartį 
juos prižiūri UAB „Anykščių šilu-
ma“. Kol yra garantinis laikotarpis 
(įrangai – 2 metai), sugedus šilumos 
punkte esančiai įrangai jas keičia ran-
govas, pasibaigus garantijai, už me-
džiagas, jei jas reiks keisti, mokės to 
punkto savininkai – gyventojai.

Pasitaiko nemažai atvejų, kai tą 
pačią dieną to paties renovuoto namo 
vienas gyventojas skundžiasi, kad 
bute per šalta, kitas – prašo šilumą 
pamažinti. Posėdyje nutarta, kad 
nesant gedimų daugiabučio namo 
šildymo sistemoje, temperatūros pa-
mažinimas ar padidinimas stovuose 
gali būti atliekamas esant išrinkto 
namo atstovo prašymui, nesant namo 
atstovo – prašant daugiau kaip pu-
sei namo gyventojų. Posėdžio metu 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktoriaus paprašyta skatinti dau-
giabučių gyventojus išrinkti namo at-
stovus, kad būtų galima operatyviau 
spręsti iškylančius klausimus“, - ra-
šoma informaciniame pranešime.

Klausimų dėl išvardintų problemų 
rajono Taryba neturėjo.

Pasigyrė ir paauklėjo…

Baigiantis posėdžiui, rajono me-
ras Kęstutis Tubis rajono Tarybos 
nariams demonstravo padėkos raštą, 
kurį savivaldybė iš Aplinkos ministe-
rijos gavo už sėkmingą daugiabučių 
renovaciją. 

“Iš viso tokius apdovanojimus 
apskrityje gavo tik trys savivaldybės. 
Mes esame aštunti”, - didžiavosi me-
ras.

Kaip jau tampa įprasta rajono Ta-
rybos posėdžių pabaigoje, K.Tubis 
nepraleido progos politikų ir paau-
klėti. Meras pastebėjo, kad rajono 
Tarybos nariai vangiai dalyvauja 
susitikimuose su Anykščiuose vie-
šinčiais ministrais bei kitais aukštais 
šalies pareigūnais, todėl ragino juos 
būti aktyvesniais.

Kitas rajono Tarybos posėdis vyks 
vasario 11-ąją. Jo metu bus tvirtina-
mas 2016-ųjų metų rajono biudže-
tas.

...Meras Kęstutis Tubis 
rajono Tarybos posėdyje 
sakė, kad bus aiškinamasi, 
„iš kur tie vaikučiai atsira-
do“...
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Apie problemą žino iš 
patirties 

Troškūnuose gyvenanti psi-
chologė R. Šerelienė teigia nega-
linti įvertinti alkoholizmo masto 
Anykščių rajone, tačiau sutinka, 
kad tai viena iš skaudžiausių vi-
suomenės skaudulių. „Problema 
yra išties didelė ir skaudi. Visuo-
menėje alkoholizmas yra labai pa-
plitęs, problemų turi net ir Aknys-
tų pensiono gyventojai, ten, kur, 
atrodytų, yra gera priežiūra. Aš 
pati dirbu kai-
mo mokykloje, 
todėl iš to, ką 
man vaikai pa-
pasakoja, žinau, 
kas dedasi šei-
mose“,- sakė R. 
Šerelienė.

P s i c h o l o g ė 
teigia, kad apie šią problemą žino 
ne iš teorijų arba nuogirdų. „Esu 
pati artimai susidūrusi su šia pro-
blema. Augau šeimoje, kurioje 
buvo vartojamas alkoholis, pati 
irgi turėjau bėdų, todėl natūraliai 
norėjau perduoti tas žinias kitiems 
žmonės“,- apie tai, kodėl ėmėsi 
dirbti ir savanoriauti įvairiuose 
projektuose, susijusiuose su alko-
holizmu, teigė R. Šerelienė. 

Alkoholį atranda kaip vaistus

Tiesa, reikia pasakyti, jog jos po-
žiūris į alkoholizmą iš esmės ski-

Iš ligos – visa šeima Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Alkoholizmas yra tik simptomai, o susirgimas yra visai kitur. 
Visų pirma šeimose. Taip įsitikinusi Renata Šerelienė, psichologė, 
vedanti savitarpio pagalbos grupes Anykščių rajone. Ji sako, kad 
susirgus vienam šeimos nariui, iš tikro suserga visa šeima, todėl ir 
iš ligos turi kilti visi kartu. 

riasi nuo tų, kurie problemą mato 
tik alkoholio vartojime. Pasak jos, 
ši liga turi žymiai gilesnes šaknis 
negu vien tik fizinis pripratimas. 
„Esu įsitikinusi, kad alkoholiz-
mas nėra tik alkoholio vartojimas. 
Alkoholizmas prasideda žymiai 
anksčiau, todėl kovoti reikia ne su 
pasekmėmis, o visų pirma su prie-
žastimis. Alkoholis paprastai būna 
tik ta tabletė nuo skausmo. Kai kas 
geria vaistus, kiti atranda alkoho-
lį“,- teigia R. Šerelienė.

Pasak psichologės, alkoholiz-
mas prasideda 
žymiai anks-
čiau negu fizinė 
priklausomybė. 
Jos manymu, 
didžiausia kaltė 
tenka žmogaus 
emocinei būse-
nai. „Į alkoho-

lizmą veda pirmiausia emociniai 
dalykai – kompleksai, baimės, 
vienišumas, o tik paskui prasideda 
priklausomybė. Alkoholis leidžia 
užsimiršti, tuo jis patrauklus, bet 
šitoje ligoje labai daug tamsos, 
suicidų, labai daug mirties“, - sakė 
R.Šerelienė. 

 
Geras gyvenimas blaivumo 
negarantuoja

Pasak R.Šerelienės, išoriškai 
stabilus gyvenimas neleidžia ti-
kėtis, jog žmogaus ši problema 
nepalies. „Kas yra geras gyveni-

mas? Kai nieko netrūksta materi-
aliai. Tačiau jeigu tokio žmogaus 
paklausi, kada tau paskutinį kartą 
kas nors sakė, kad tave myli, kada 
tu pats taip kitam sakei, toks žmo-
gus negali net prisiminti, kada taip 
buvo. Gal tai lietuvių santūrumo 
pasekmė, bet nemanau. Neseniai 
buvau seminare Londone, anglus 
irgi kamuoja tos pačios proble-
mos“, - apie tai, kad nemokėjimas 
išreikšti jausmų nėra vien tik lietu-
vių bruožas, kalbėjo R. Šerelienė. 

Beje, ji sakė, kad tik atsisaky-
mas nuo alkoholio nepadeda pa-
sveikti, reikia gilesnės asmenybės 
transformacijos. “Nustoti gerti dar 
nereiškia būti blaiviam. Yra 12 
žingsnių programa, kuri padeda 
žmogui pasikeisti. Nevartoti al-
koholio yra vienas dalykas, tačiau 
juk lieka visos kitos būdo savybės. 
Yra atskiros grupės artimiesiems, 
kuriose taip pat einama ši progra-
ma, grupės alkoholikų vaikams“ - 
sakė R. Šerelienė.   

Pasak psichologės, padėtį daž-
nai apsunkina tai, kad visuomenė 
nesupranta tų, kurie kuriam laikui 
atsiduria gyvenimo užribyje.  „Ne-
tiesa, kad alkoholikai neturi sąži-
nės. Ypač sunku pakelti sąžinės 
priekaištus jau sveikstantiems al-
koholikams. Reikia ištverti ir kal-
tės jausmą. Kai kurie vėl pradeda 
vartoti būtent dėl tos priežasties, 
kad nebepakelia sąžinės grauža-
ties“, - pasakojo R.Šerelienė.

Sveikti reikia visiems kartu

 Moteris sakė, jog ši liga pavei-
kia daugiau negu tik sergantį žmo-
gų. „Mano manymu, kaip suserga 
visa šeima, taip ir gydytis turi visa. 
Šeimos vertybių nebuvimas veda į 
alkoholizmą. Neužtenka, kad tik 
vienas žmogus nustotų vartoti. Sa-
kykim, vyras gėrė, staiga nebegeria, 
jis ima keistis, o žmona, šeima lieka 
tokia pati, iškart kyla konfliktas. Jei 
keičiasi visa šeima, ji sugeba susi-
kurti gražų gyvenimą“,- apie tai, 
koks efektyviausias sveikimo būdas 
kalbėjo R. Šerelienė. 

Anot psichologės, dirbdama ji 
didžiausią dėmesį skiria jauni-
mui. „Šeimos įtaka yra lemiamas 
dalykas. Todėl ir dirbdama sten-
giuosi pirmiausia veikti jaunimą, 
suformuoti jų emocinį intelektą. 
Jaunuoliui labai svarbu, kad turėtų 
nors vieną suaugusį, kuris pasaky-
tų, jog vartoti alkoholį nėra norma. 
Ką vaikai mato tėvų namuose, kai 
ateina draugai, kaimynai – butelis 
ant stalo. Tai visai nėra natūralu. 
Ir apie tai reikia kalbėti vaikams“,- 
sakė R. Šerelienė. 

 Tarp kovotojų už blaivybę ir 
Antanas Baranauskas

Nors girtavimas Lietuvoje yra  

senas reiškinys, nemenką istori-
ją turi ir blaivybės judėjimas. Iš 
Mažosios Lietuvos kilusį blai-
vybės sąjūdį, kuriam vadovavo 
protestantų pietistų judėjimas, 
sėkmingai perėmė ir Didžiojo-
je Lietuvoje gyvenę lietuviai. 
Ypatingai prie to prisidėjo vys-
kupas Motiejus Valančius, kuris 
yra laikomas blaivybės judėjimo 
Lietuvoje pradininku ir puose-
lėtoju. M. Valančiaus gyvenimo 
laikotarpiu beveik visose pakelė-
se buvo galima surasti smuklių ar 
karčemų, dėl kurių girtuoklystė 
sparčiai plito. Didžiausią dėmesį 
į tokią tautos ydą pradėjo kreipti 
būtent M.Valančius, savo inicia-
tyva pradėjęs vykdyti blaivinimo 
programą.

Judėjimo pradžia laikomi 
1858 m., kai lankydamasis Ku-
piškyje jis paragino užsirašyti į 
blaivybės broliją ir pats užrašė 
daugiau nei šimtą pasižadėjusių 
negerti.

1858 metų spalio 1 dieną Va-
lančius išsiuntė vyskupijos deka-
natams ganytojišką laišką, inici-
juojantį blaivybės sąjūdį. Visose 
parapijose buvo įsteigtos blaivy-
bės brolijos, kai kur subūrusios 
iki 95 procentų visų parapijiečių. 
Manoma, kad per dvejus metus 
alkoholio vartojimas sumažėjo 
daugiau nei 5 kartus.

Veikiant blaivybės sąjūdžiui, 
buvo vizituojamos bažnyčios ir 
parapijos, jų metu skleistos blai-
vybės idėjos. Plėtotis sąjūdžiui 
padėjo ir kiti kunigai, taip pat 
ragindami tautą atsisakyti degti-
nės.

Caro valdžia neleido platin-
ti Valančiaus parengto laikraš-
čio „Pakeleivingas“ ir knygelės 
„Apej Brostwa Blaiwites arba 
nusitureima“, o Vilniaus gene-
ralgubernatorius Michailas Mu-
ravjovas 1863 metais uždraudė 
skleisti blaivybę kaip pavojingą 
reiškinį Rusijos imperijai. Dėl to-
kio įsako degtinės vartojimas vėl 
ėmė augti, bet 1906 metais Lietu-
voje žmogus degtinės suvartoda-
vo dukart mažiau negu Rusijoje. 
Tiesa, blaivybė buvo suprantama 
kaip atsisakymas nuo degtinės, 
tuo tarpu midų, vyną ar alų buvo 
galima gerti. 

XX amžiaus pradžioje blaivy-
bės idėjas skleidė tokios asme-
nybės kaip Antanas Baranauskas, 
Vincas Kudirka, Jonas Basana-
vičius, Maironis, Vaižgantas, 
Vydūnas ir kiti lietuvių kultūros 
veikėjai. 1908 metais Kauno ku-
nigai įsteigė Lietuvos katalikų 
blaivybės draugiją, kuri veikė vi-
sos šalies mastu. Po šešerių metų 
draugijai priklausė 212 skyrių ir 
apie 60 tūkstančių narių. 

Beje, 2008-ieji metai Lietuvoje 
buvo paskelbti Blaivybės metais.

Psichologė Renata Šerelienė, jau 10 metų besidarbuojanti blai-
vinimo  srityje, tiki, kad kova su alkoholizmu nėra tik kovojimas 
su vėjo malūnais. Ją džiugina ir tai, kad jaunoji karta kur kas 
dvasingesnė ir laisvesnė, negu augusi sovietmečiu.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

etiketas

...Netiesa, kad alkoho-
likai neturi sąžinės. Ypač 
sunku pakelti sąžinės prie-
kaištus jau sveikstantiems 
alkoholikams. Reikia iš-
tverti ir kaltės jausmą...

(Atkelta iš 4 p.)

Sveika gyvensena – iš prigimties

Šalia Andrioniškio uogų ir kitų 
miško gėrybių pilni miškai. Labai 
mėgstu grybauti, pridžiovinu, pri-
marinuoju. O pamiškių pievose kiek 
visokių vaistažolių auga! Prisirenku, 
pridžiovinu ir geriam arbatas su savu 
medum. Šalpusnis, raktažolės, dil-
gėlės juk pasirodo jau ankstyvą pa-
vasarį. Prisirenku erškėtrožių uogų. 
Tai tikras vitaminų ir kitų organizmui 
būtinų medžiagų šaltinis.“ A. ir Z. 
Kavaliūnai turi 5 bičių avilius. 

Sveikuolei nerimą kelią girtavi-
mas, vaikų nepriežiūra. „Parduotuvių 
lentynos nuo gėrimų gausybės lūžta, 
man gaila tų neprižiūrėtų, meilės sto-
kojančių vaikelių, - sakė moteris, pa-
stebėdama, kad jų šeimoje niekas al-
koholio nevartoja ir nerūko. – Kartais 
kompanijose mums dėl to vienas ki-
tas kokią pastabėlę mesteli, tačiau dėl 
alkoholio ir rūkymo mūsų nuostatos 
tvirtos. Mokame linksmi būti, gyve-
nimu džiaugtis ir be taurelės. Juk bene 
nuo aštuoniolikos metų groju kaimo 

kapeloje „Pelyša“, ten susipažinau su 
būsimu vyru, apsivedėm. Kaimo ka-
pela mums abiem teikia džiaugsmo“, 
- pabrėžė teigiamų emocijų reikšmę 
sveikatai Z. Kavaliauskienė. 

Moteris mėgsta skaityti, tad nere-
tai pasidomi naujienomis apie sveiką 
gyvenseną, žmones, nutikimus, kai 
medikų akimis beviltiškai sirgę žmo-
nės išsigydė patys, pradėję maudytis, 
pabadavę, atsikratę žalingų įpročių. Z. 
Kavaliauskienė minėjo ją sužavėjusią 
senolės biržietės Veronikos Domar-
kienės istoriją. „Gydytojams ji atrodė 
beviltišku ligoniu, cheminiai vaistai 
nepadėjo, tačiau pradėjusi bėgioti, 

maudytis šaltame vandenyje, šiek tiek 
pabadavusi, išsivaliusi organizmą, se-
nolė  pasveiko. Ji bene vienintelė Bir-
žuose per sniegą lakstė basa...“

Taigi, Z. Kavaliūnienė, paprasta 
kaimo moteris,  kažkokiais ypatingais 
suvaržymais ar įsipareigojimais savęs 
nevaržo. Viskas vyksta lyg ir savaime, 
kasdieniškai, be kokių nors pastangų. 
Tereikia mylėt save ir aplinkinius, 
šiek tiek pagalvoti ir pasistengti dėl 
savo sveikatos, dėl artimųjų. „Gaila, 
tačiau seną gyvenimo patikrintą tiesą, 
kad sveikata yra didžiausias turtas, 
deja, daugelis supranta, kai jos neten-
ka“, - pastebėjo moteris. 

Restorane
Nevėluokite. Į restoraną būtina 

atvykti sutartu laiku. Lauko rūbus, 
galvos apdangalus ir skėčius vyrai 
palieka rūbinėje. Moterys gali pasi-
elgti taip pat, o jeigu baiminasi, kad 
bus šalta, gali praeiti į restoraną ir 
viršutinius rūbus pasikabinti ant kė-
dės atlošo. Rankines įprasta pasidėti 
sau ant kelių, pakabinti ant kėdės nu-
garėlės  – jokiu būdu nedėkite ranki-
nių ant stalo. Jeigu svečiai atvyksta į 
restoraną savarankiškai, anksčiausiai 
atvykusiam asmeniui rekomenduo-
jama palaukti kitų svečių, o nesėdėti 
prie stalo vienatvėje. Žinoma, ši tai-
syklė negalioja, kai staliukas nebuvo 
rezervuotas iš anksto ir laisvų vietų 
restorane nėra daug. Kai staliukas 
paruoštas, padavėjas  arba restora-
no administratorius nuveda klientus 
prie jo.

Poros. Jeigu pietų ar vakarienės 
atėjo pora, pirmiausia už padavėjo 
eina moteris, vyras seka jai iš pas-
kos.  Pirmiausia padavėjas padeda 
atsisėsti moteriai. Jeigu padavėjo 
nėra, šią funkciją atlieka jos paly-
dovas. Taisyklė, kad pirmiausia prie 
staliuko prieina moterys, galioja ir 
tada, kai į restoraną atvyksta dides-
nė ir įvairi kompanija. Kai sutuokti-
nių pora kviečia pietų kitą porą, tai 
šeimininkas ir šeimininkė atsisėda 
vienas priešais kitą. Didelėje kom-
panijoje garbingiausias svečias so-
dinamas šeimininkui ar šeimininkei 
iš dešinės, kiti svečiai susodinami  
kaitaliojant vyrus ir moteris.  Vyrai 
sėdi atskirai su žmonomis.

Užsakymas. Kai atsisėsite prie 
staliuko, padavėjas atneš jums val-
giaraščius ir pasišalins, suteikdamas 
galimybę apgalvoti užsakymą.  Ge-
rame restorane jums neteks kviesti 
padavėjo – aptarnaujantis persona-
las yra itin dėmesingas ir padavėjas 
įprastai pats pamato, kada reikia pri-
eiti prie klientų. Jeigu taip neįvyko, 
garsiai nešaukite padavėjo, nebarš-
kinkite stalo įrankiais. Aptarnau-
jančio personalo dėmesį patraukite 
rankos mostu ar galvos linktelėjimu. 
Pirmiausia užsakymą pateikia mote-
ris. Žinoma, ji gali paprašyti ją lydin-
tį vyrą užsakyti abiems.

Gėrimai. Jeigu negalite savaran-
kiškai išsirinkti vynų, drąsiai kreip-
kitės patarimo į padavėją. Pirmiau-
sia patiekalai atnešami moterims, po 
to – vyrams. Pradėti valgyti galima 
tada, kai visi prie stalo sėdintys as-
menys aptarnauti. Alkoholinius gėri-
mus restorane atidaro padavėjai. 

Nuostoliai. Etiketas draudžia nuo 
žemės kelti nukritusius stalo įrankius.  
Jeigu restorane sudaužėte lėkštę ar 
taurę, nesijaudinkite – nuostoliai bus 
tiesiog įtraukti į sąskaitą. Jeigu jums 
reikia druskinės ar pipirinės, nedera 
tiestis per visą stalą – būtina papra-
šyti šalia sėdintįjį ar padavėją jums 
paduoti.

Ramybė. Etiketo taisyklės 
draudžia restorane garsiai kalbėti.  
Bendrauti reikia taip, kad netruk-
dytumėte kitiems restorano lanky-
tojams.  Etiketas taip pat draudžia 
kalbėtis su žmonėmis, sėdinčiais 
prie kito staliuko, jeigu jūs neatsi-
sėdote prie jų staliuko. Jeigu į resto-
raną užsuko jūsų pažįstami, su jais 
pasisveikinti dera nepakilus iš savo 
vietų. Vyrams reikia atsistoti tik tuo 
atveju, jeigu atvykėliai įsitaiso prie 
jūsų staliuko.

Parengė A.Š.
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tinklas 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). 

Žvejyba – dalykas rimtas

Anykščių žvejų lyga feisbuke išduoda, kad rajono vandens telkiniuose 
gerai kimba žuvys.

„Aviželė, 0,08 valas ir 25 min. kovos. Adrenalino visai savaitei“, - lai-
mikiu džiaugiasi vienas žvejys.

Ugniagesiai  perspėja, kad prasidėjus atlydžiui, dabar geriau ant ledo 
nelipti. 

Ketvirtuoju posakiu labiausiai 
reikėtų vadovautis politikams

Ko gero, daugelis mūsų turi, o kartais ir mėgsta pacituoti protingas 
mintis. Rajono Tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis tokias mintis de-
monstruoja skaidrėse. 

„Kas čia per Luko Pakelčio seminarai, kodėl mes į juos nekviečiami?“, 
- susidomėję rajono Tarybos nario draugai.

„Gimnazijoje čia“, - nuramina politikas, matyt, suaugusiųjų auditorijai 
paruošęs visą pluoštą skaidrių, kurias demonstruoti dabar, esant valdžio-
je, nėra jokios prasmės...

Nufotografuoti 
meilę – čia ne 
šiaip sau juokas

Anykščių kultūros centras feisbu-
ke skelbia apie nuotraukų konkur-
są, kuriame reikia įamžinti... meilę. 
Užduotis iš tiesų nelengva, tačiau 
nurodoma, kad užteks ir meilės aki-
mirkos.

Stengtis yra dėl ko – daugiau-
sia  „laikų“ surinkusios nuotraukos 
autorius bus apdovanotas vasario 
14-ąją miesto parke rengiamoje 
šv.Valentino dienos akcijoje.

Kadangi panašiuose konkursuose 
labiausia mėgsta dalyvauti mokslei-
viai, kūrybiniam procesui patariame 
rinktis mokyklos aktų salę...

Ar mero patarėjas kurs 
anykštėniškos mados kolekciją?

Feisbuko lankytojai  išsakė savo nuomonę apie geriausiai Anykščių 
miestą atskleidžiantį grafinį sprendimą. Mero patarėjo, architekto – di-
zainerio Kęstučio Indriūno vertinimu, septintuoju numeriu pažymėtas 
ženklas labai tiktų Anykščiuose vykstantiems festivaliams.

„Ant marškinėlių ir į „Velnio akmenį“, - artėjančios vasaros anykštė-
niškas mados tendencijas apibrėžė K. Indriūnas.

Šiuos ženklus kūrė Vilniaus dailės akademijos studentai.

Šį kartą savo mėgstamus 
anekdotus „Anykštai“ papasa-
kojo Svėdasų seniūnas Valenti-
nas NENIŠKIS.

***
Klasikinė istorija: žmona su mei-

lužiu, netiktai grįžta vyras. Žmona 
meilužiui:

- Ar tau teko dirbti santechniku?
- Neee.
- Teks. Vyras grįžo.

***
Petriukas grįžta iš mokyklos. Tė-

vas klausia:
- Kiek šiandien gavai?
- 2
- Kodėl tiek mažai?
- Krizė, tėvai, krizė.

*** 
Kartu gyveno labai dievobai-

mingi brolis ir sesuo. Sesuo, nu-
sprendusi kultūringai praleisti lai-
ką, išsiruošė į parodą.

- O, Jėzau, ką mačiau, – grįžus iš 
parodos baisėjosi moteris.

- Na, ir ką jau tokio matei?  - 
klausė brolis.

- Ogi basą vyrą!
- Ir kas čia baisaus?
- Jis basas iki pat kaklo!
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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.

Renkasi vasario 1-10 d. 15 val. 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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

10 a namų valdos sklypą 
Anykščių mieste. Geodeziniai 
matavimai, visos komunika-
cijos, dujos, elektra, vanduo. 
Asfaltuota gatvė, sutvarkyta 
aplinka.

Tel. (8-698) 28911.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-647) 22605.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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

Įvairias malkas kaladėlėmis, 
rąsteliais (alksnis, beržas, uo-
sis).

Tel. (8-645) 19855.

Malkas. Veža su miškavežiu. 
Kainos įvairios.

Tel. (8-601) 29188.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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

Tel. (8-642) 21122.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Ramią, sveiką, darbingą kumelę. 
Galima keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175

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

Tel. (8-607) 12690.

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

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

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

Nebrangiai - 10 šieno rulonų ir 4 
ha žemės.

Tel. (8-614) 92723.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Įvairias naudotas statybines me-
džiagas, plytas, plokštes, šiferį, 
kolonas.

Tel. (8-682) 92949.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Sausio 31 d. (se-
kmadienį) prekiausime paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), 
turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausi-
me kiaušiniais (tel. 8-608 69189):

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

įvairūs
Skubiai reikalingi žmonės, galin-

tys savo trimeriais nupjauti mel-
dus prie Katlėrių, Skiemonių sen.,  
Anykščių r.

Tel. (8-612) 94492.

Išsinuomotų komercines patal-
pas Anykščių mieste. 

Tel. (8-654) 92607.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Parduoda sausas mal-
kas ir šieną.

Tel. (8-686) 59473.

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 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, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

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

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

Tel. (8-612) 93386.

Praeitą savaitę medkirtė dirbo 
mišriuose Piktagalio miškuose. 
Pasak VĮ Anykščių miškų urėdi-
jos vyr. inžinieriaus Giedriaus Pi-
piro, medkirtė daugiau pritaikyta 
brandiems  eglynams ir pušynams, 
tačiau puikiai dirba ir mišriuose 
bei lapuočių miškuose. „Kartais 
tenka lapuočius su itin storomis 
šakomis ar išsikerojusius pamiškės 
medžius nupjauti darbininkams su 
motoriniais pjūklais, - pastebėjo 
G. Pipiras, - tačiau tokių medžių 
vienetai“.  Miško  sklype, kur dar-
bavosi medkirtė, keletas tokių pa-
vienių medžių buvo likę, tačiau  į 
akis krito tvarkingos, išvežimui 
paruoštos storesnių ir plonesnių 

Medkirtė pavaduoja dešimtis 
darbininkų jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Per metus Anykščių miškų urėdijoje įsitikinta, kad brangi šiuo-
laikinė medkirtė „Komatsu 931.1“ pasiteisino su kaupu. Ja per 
2015 m. paruošta apie 35 000 kubinių metrų apvalios medienos. 
Tai atstoja 15 medkirčių brigadų darbą. 

rastų, popiermedžių ir malkų krū-
vos bei tinkamai sutvarkytos ša-
kos. Patyrusio operatoriaus valdo-
ma medkirtė dirbo greitai, tiksliai 
ir palyginti tyliai. Pjovimo galvutė 
apkabina medį, nupjauna, padeda 
jam nuvirsti, nugeni šakas ir su-
pjausto reikiamo ilgio sortimen-
tais. Šalia, medkirtės paliktame 
stuobryje, darbavosi genys...

„Devyniolika tonų sverianti, per 
300 tūkstančių eurų kainuojanti 
medkirtė „Komatsu 931.1“ pasi-
žymi geru pravažumu ir valdymu, 
- sakė vyr. inžinierius. – Medkirtė 
gali pjauti iki 60 centimetrų skers-
mens medžius, juos nugenėti, su-
pjaustyti ir paruošti išvežimui. Ji 

gali dirbti kiaurą parą, nes turi itin 
gerą apšvietimo sistemą, o opera-
torius prieš save mato du ekranus, 
kurių vienas rodo, kas dedasi už 
mašinos, o pa-
g r i n d i n i a m e 
a t s p i n d i m o s 
medkirtės atlie-
kamos operaci-
jos. Viena jų – 
medienos tūrio 
paskaičiavimas. 
Pagal storio ir 
ilgio parametrus medienos tūrį ap-
skaičiuoja medkirtės kompiuteris ir 
tai yra papildomas palengvinimas, 
vykdant medienos apskaitą. Med-
kirtė pritaikyta ne tik maksima-
liems išdirbiams, bet ir ja dirbančių 
žmonių patogumui: operatoriaus 
kabina yra ergonomiška, turinti ne 
tik jau įprastus patogumus, bet ir 
išsilaikanti horizontalioje padėtyje 

mašinai pasvirus“, - medkirtės pri-
valumus vardino G. Pipiras. 

Paklaustas, kuo labiausia jį džiu-
gina naujoji medkirtė, G. Pipiras 
nedvejodamas atsakė, kad žmo-
giškųjų resursų taupymu, darbų 
sauga. „Darbas miške - sudėtingas 
ir pavojingas, - pastebėjo G. Pipi-
ras. – Įsivaizduokite miške nuolat 
dirbančius 15 darbininkų su moto-
riniais pjūklais ir kita tiek pagalbi-
nių darbininkų. Virstantys medžiai, 

lūžtančios ša-
kos, slidi miško 
paklotė - nelai-
mė gali atsitikti 
nuo vieno ne-
atsargaus jude-
sio. Kita vertus, 
kval i f ikuotų, 
motyvuotų ir 

patikimų žmonių dirbti išties sun-
kų darbą dabar sunku tiek surink-
ti. Reikia nuolat kontroliuoti, kad 
darbininkai nepažeistų darbų sau-
gos reikalavimų, neateitų į darbą 
po vakarykščių išgertuvių, -  sakė 
vyr. inžinierius. – Medkirtę aptar-
nauja vienas operatorius. Be to, ji 
gali dirbti visas 24 paros valandas, 
tuomet ją aptarnautų tik trys ope-

Medkirtė „Komatsu 931.1“ šiuo metu dirba Piktagalio miške. 

Operatorius Mindaugas Jankauskas trumpam 
išlipo pasikalbėti su Anykščių miškų urėdijos vyr. 
inžinieriumi Giedrium Pipiru.    Autoriaus nuotr.

Medkirtės kabinoje šilta, jauku ir puikus ma-
tomumas. 

...mašina lengvai valdo-
ma, tačiau visą pamainą 
dirbti abiejų rankų pirštais 
kaip su kompiuterinių žai-
dimų vadinamuoju „džois-
tiku“ nėra taip paprasta...

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): gamyba, montavimas. 

Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

ratoriai.“
Trumpam užgesinęs medkirtės 

variklį, iš jos išlipo operatorius 
troškūnietis Mindaugas Jankaus-
kas. Jaunas vyras teigė, kad dirbti 
su tokia medkirte kelias dienas 
mokęsis Suomijoje, tačiau patirtį 
įgijo dirbdamas. Pasak jo, mašina 
lengvai valdoma, tačiau visą pa-
mainą dirbti abiejų rankų pirštais 
kaip su kompiuterinių žaidimų va-
dinamuoju „džoistiku“ nėra taip 
paprasta. Įgudęs operatorius medį 
sutvarko per keliasdešimt sekun-
džių, tuo tarpu pradedančiajam ir 
kelių minučių neužtektų. „Mašina 
dirba gerai, pasitaikė vos keletas 
smulkių gedimų“, -  pastebėjo M. 
Jankauskas. Paklaustas, ar nepa-
sitaikė kokių nors ekstremalių 
atsitikimų, juk miške vyras dirba 
vienas, M. Jankauskas prisiminė, 
kad kartą ant kabinos buvo užvir-
tęs medis. – Nieko neatsitiko, ka-
bina patikimai apsaugota, nors ir 
su stikliniu stogu“, - šypsodama-
sis sakė vyras. 

Šiuo metu medkirtė dirba dviem 
pamainom. M. Jankauską pakeičia 
kitas patyręs operatorius Andrius 
Deresevičius. 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME

Kirtavietes
Jaunuolynus  

Brandų mišką.

Tel 8 687 57925

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.

Siūlome darbą tolimųjų reisų 
vairuotojams.

Maršrutai pastovūs:
Lietuva-Italija-
Rusija-Lietuva.

Pastovus, laiku mokamas 
atlyginimas.
Kreiptis tel. (8-698) 43683.

Mirus Germai AVILTIENEI, nuoširdžiai dėkojame ją gy-
džiusiai vyr. gyd. pavaduotojai V. Pažėrienei, visam slaugos 
skyriaus personalui. Dėkojame giminėms, kaimynams, drau-
gams, buvusiems bendradarbiams, klasės draugams, vi-
siems, užjautusiems sunkią valandą ir padėjusiems palydėti į 
paskutinę kelionę mylimą mamą, močiutę.

Dukros su šeimomis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai, dalys

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Šieno ir šienainio rulonus gyvu-
liams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Kavinei “Erdvė” 
reikalingas (-a) padavėjas (-a).
Tel. (8-670) 53465.

Anykščių r., Andrioniškyje kaimo 
turizmo sodyboje “Pušų takas”, 
reikalingas (-a) virėjas (-a). Geras 
darbo užmokestis. Apgyvendina.

Tel. (8-670) 53465, 
el.p.: info@pusutakas.lt.

AB “Anykščių vynas” siūlo 
darbą elektrikui automatikui.
Reikalavimai: 
- Aukštesnysis išsilavinimas;
- Elektrosaugos grupės iki 
10 kV pažymėjimas;
- Gebėjimas skaityti principines
elektros schemas; 
- Vykdyti gamybos įrengimų 
elektrinės dalies priežiūrą ir 
remontą. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-381) 5-02-33.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, 
Liudvika, Liuda, Martė.

šiandien

sausio 31 d.

vasario 1 d.

sausio 30-31 - pilnatis.

Liudvika, Marcelė, Skir-
mantas, Budvilė, Luiza, 
Skirmantė.

Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

anekdotas

oras

+6

+1

iš arti

Amiliutė nusprendžia mestis į 
sniego skulptūrų darymą

1931-ųjų sausio 24-ąją Naujasė-
džio kaime gimęs V. Šerys, baigęs 
Troškūnų progimnaziją, Vilniaus 
dailės institute įgijo dailininko ta-
pytojo ir skulptoriaus išsilavinimą. 
Kūrėjas greitai išgarsėjo kaip me-
dinių skulptūrų meistras, vėliau ir 
kaip savitą braižą turintis tapyto-
jas. Iki 2001 m. V. Šerys Vilniaus 
dailės akademijoje dėstė skulptūrą. 
Beje, jis rašė ir eilėraščius. 

 Savo gimtinės V. Šerys nieka-
da nepamiršo ir tai nebe pirmoji 
jo paroda Anykščių krašte. Savo 
darbus toje pačioje Anykščių ko-
plyčioje jis eksponavo 1996 m., 
tuomet pats dalyvavo parodos ati-
daryme, skaitė savo eilėraščius, 
prisiminė jam brangius Naujasė-
džius. „Užsimerkiu ir matau kie-
kvieną medį, takelį, keliuką, netgi 
kaimynus”, - sakė tuomet. 

Beje, šioje parodoje eksponuo-
jama ir kūrėjo dukros S. Šerytės 
bronzinė skulptūra. Pasak dukros, 
tėčiui atrodė, kad tai labiausiai 
pavykęs jo kūrinys, pats gražiau-
sias…

“Šerys kūryboje yra vientisas. 
Skulptūrose jis tarsi save išdrožia: 
kampuotą, lėtą, paskui nušlifuoja, 
kad galėtų sklandyti, - taip apie 
V. Šerio skulptūras, kuriose gali-
ma įžiūrėti sklendžiantį paukštį, 
atsiliepė rašytojas, buvęs Lietu-
vos kultūros ministras Saulius 
Šaltenis. – Fantastiškas spalvos 
ir formos jutimas. Tai kyla iš jo 
aplinkos, kurioje užaugo. Šven-
tosios upė, Anykščių šilelis, Ru-
bikių ežeras, Troškūnai, siaurukas 
geležinkeliukas (važiuojant juo į 
kalną, buvo galima spėt pasiže-

Koplyčioje – Vytauto Šerio 
spalvų pasaulis jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių koplyčioje eksponuojama iš Troškūnų krašto, Nau-
jasėdžio kaimo, kilusio skulptoriaus, tapytojo, Nacionalinės pre-
mijos laureato Vytauto Šerio paroda. Jos atidarymas sutapo su 
85-uoju kūrėjo gimtadieniu. Ta proga  koplyčioje koncertavo me-
nininko dukra Saulė Šerytė (mecosopranas).

muogiaut). 
Aš taip jaučiu Šerį… Tapytojo 

judesys brėžia ženklus peizaže. 
Ežerų kranto plaukiančios linijos, 
meldynai, medžių siluetai, karto-
jantys jas… Šerys spalvom mato 
pasaulį – stebuklą, kuris vyksta jo 
akyse nuo pat vaikystės, nuo sau-
lės patekėjimo iki nusileidimo, iki 
susitapatinimo su gamta, arkliu, 
debesiu ar paukščiu. Šerys sakė: 
aš ne menininkas, aš paprastas 
žmogus, žmogelis,. Aš ne meni-
ninkas, o kaip paukštis ar gandras 
vaikštau, žiūriu, ariu tą peizažą, 
sklandau ar svyruoju tarsi medis”. 
Šie žodžiai itin tinka Anykščių 
koplyčioje eksponuojamiems dar-
bams. 

Šį pasaulį menininkas paliko 
2006-ųjų spalio 7 dieną.

Paroda veiks iki vasario 24 dienos. 

Nacionalinės premijos laureato Vytauto Šerio darbai žinomi 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir kitose šalyse. Jo mėgsta-
miausia medžiaga buvo medis ir akmuo.

Vytautas Šerys. Dukters Sau-
lės Šerytės portretas „Merge-
lė“. Bronza. 1975m.

Vytautas Šerys. Ka-
rūna. Medis 1992 m. 

Vytautas Šerys. Bangos. Drobė, aliejus. 2005 m. Parodoje – paveikslai ir medžio skulptūros.

Per kanalą, lRT kultūrą,
Žiūrėjo laidą apie skulptūrą.
Porino žinovas Valentas
Menas didis – reikia talento.

kol dar atlydys ant kiemo,
nešasi galiuką rėmo,
Dar dvi šluotas, šaukštus tris,
kibirą, senas duris.

Amiliutė sniegą mina,
kyla bokštai Gedimino,  
O ant sienų štai sargai -
Besmegenių trys pulkai. 

Dar pavyko sniego angelas - 
Pavydėtų Mikelandželas, 
Taip skulptūros didį meną
kultivuoja apie namą. 

– Panele, aš pabudęs pirmiausia 
prisimenu jus.

– Pone, jūsų draugas man sako 
tą patį.

– Taip, bet aš anksčiau už jį ke-
liuosi.

***

Girtas klientas šaukia taksistui:
– Prašau nuvežti namo!
– O tiksliau? – klausia vairuoto-

jas.
– Į didįjį kambarį!

***

Ateina Petriukas i parduotuvę 
su 5 litais ir nori nusipirkti 2 žais-
lines mašinas po 2.50 Eur. Priėjus 
Petriukui prie kasos, pardavėja jam 
ir sako:

– Petriuk, juk šitie pinigai neti-
kri.

Petriukas atsako:
– Bet mašina irgi netikra


