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Buvęs Andrioniškio seniū-
nas, dabar Anykščių savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas  
Saulius Rasalas „Anykštai“ 
sakė, kad  kapavietės vietą 
apžiūrėjęs, tačiau prieš sta-
tant antkapį, kapo ribų nežy-
mėjęs.

Pilietiškumas

Policija laikas nuo laiko prašo 
pranešti apie pastebėtus įtartinus 
asmenis. 

Nesu skundikas, bet eidamas 
į parduotuvę nesinešu telefono, 
nes man visi atrodo įtartini. Ką jie 
čia veikia vakarais? Iš kur gauna 
pinigų? Kodėl peilius čiupinėja? 
Kam tas žemes maišais perka?

Paskambinčiau ir praneščiau, 
bet vis dėlto kai kurie iš jų gali 
būti ir nieko blogo nepadarę. 

Linas BITVINSKAS

Norvegijoje gyvenanti Dailė Urbonienė svarsto galimybę kreiptis į teismą ir reikalauti, jog būtų nugriautas šalia jos senelių kapo 
Andrioniškio kapinėse suręstas antkapis.  Aukštas naujojo antkapio bortas visiškai priglaustas prie aplinkui esančių kapų, nepalie-
kant praėjimo.

D.Urbonienė parašė skundą Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui, taip pat pagalbos kreipėsi ir į televiziją. Moterį labiausiai 
skaudina tai, kad toje vietoje, kur įrengta kapavietė, esą mirusieji nebuvo laidojami, todėl ją vadina „paminklu gyviesiems“.

Kapinėse kariauja gyvieji... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Norvegijoje gyvenanti Dailė Urbonienė, grįžusi į Lietuvą, buvo šokiruota, jog negali prieiti prie 
senelių kapo Andrioniškio kapinėse.

Biudžetas. Vasario 11-ąją Anykš-
čių rajono taryba rinksis į posėdį, 
kuriame svarstys vienintelį klausimą 
-2016 metų Anykščių rajono biudže-
tą. Planuojama tvirtinti subalansuotą 
rajono biudžetą, kuriame po 22 mln. 
481 tūkst. eurų pajamų ir išlaidų.

Profesorius. Buvęs Anykščių ra-
jono meras Saulius Nefas dirba My-
kolo Romerio universiteto Viešojo 
administravimo fakulteto Viešojo 
administravimo katedros profesoriu-
mi. S. Nefas universitete įsidarbino 
tik 2004-aisiais ir per šį laiką spėjo 
iš lektoriaus pakilti iki profesoriaus. 
S. Nefas Anykščių meru buvo 1995-
2000 m.

Skiedros. Atšilus orams, išjung-
ti trys „Anykščių šilumos“ dujiniai 
katilai - nebedirba abi Ramybės 
mikrorajono dujinės katilinės bei 
vadinamoji Žemutinės dalies katili-
nė. Pasak UAB „Anykščių šiluma“ 
direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, ir 
per šalčius pagrindinis krūvis toje 
zonoje, kurią jis šildo, teko biokati-
lui - dujiniai katilai įsijungdavo tik 
kartais, kai biokatilas vienas „nebe-
paveždavo“. O atšilus orams dujinių 
katilų pagalbos nebereikia.

Komunikuos. Penktadienį vykusį 
konkursą laimėjo ir netrukus Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
specialiste ryšiams su visuomene 
dirbti pradės Adelė Aglinskaitė. Ji 
Vilniaus universitete yra baigusi 
viešųjų ryšių magistro studijas, o 
prieš tai šiame universitete - lietuvių 
kalbos bakalauro studijas. Konkur-
se buvo užsiregistravę 7 asmenys, 
į jį atvyko 4. A. Aglinskaitė yra 
Anykščių muzikos pedagogo Stasio 
Aglinsko dukra.

Išradingumas. Šv.Mišios, valsty-
binės vėliavos pakėlimo ceremonija 
šalia paminklo Laisvei ir Anykščių 
kultūros centro meno mėgėjų kon-
certas. Tokia šventinė programa 
šiemet numatyta Anykščiuose per 
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. 
Šalies Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė šiemet Vasario 16-ąją pakvietė 
atšvęsti linksmai ir išradingai.

Apie radinius. Jei ką nors rado-
te ir norite pranešti apie radinį, toks 
skelbimas „Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos.

Kas prižiūrės kapą - visai nesvarbu...
Verslininkas Vygantas Šližys 

teigia, kad nors jau daug metų 
yra vadovas, jam sunkiausia iš 
darbo atleisti žmones.

Vaikai žaidžia 
„svėdasietišką 
ruletę“

Verslo plėtra rajone su politikų 
pažadais neturi nieko bendro

Buvęs UAB „Anykščių ener-
getinė statyba“ generalinis di-
rektorius Alvydas Bitinas abe-
joja, ar Anykščiams vien tik su 
turizmu pavyks išsilaikyti.

K. Čepulis parašė pareiškimą iš 
darbo atleisti jį savo noru, tačiau 

Kęstutis Čepulis nebevadovauja 
sporto centrui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo ketvirtadienio Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui 
Kęstutis Čepulis nebevadovauja. Negana to jis gali sulaukti ir dar 
didesnių nemalonumų.

atleidimo iš darbo priežastis.  
„Ketvirtadienį Anykščių kūno 

kultūros ir sporto centre pradėtas au-
ditas. Taip pat parašiau pareiškimą 
Anykščių policijai pradėti ikiteisminį 
tyrimą”, - „Anykštai“ sakė meras K. 
Tubis. Laikinąja sporto centro vado-
ve paskirta direktoriaus pavaduotoja 
Jolanta Česlikauskienė.

Auditoriai ir policijos pareigūnai 
revizuos Kūno kultūros ir sporto cen-
tro dokumentus, pirminiais duomeni-
mis, nerandama dalies neva nupirkto 
turto. Su pačiu K. Čepuliu penktadie-
nį „Anykštos“ žurnalistams pasikal-
bėti nepavyko.

K. Čepulis Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centrui vadovavo nuo 2001 
metų, iki tol jis penkerius metus dir-
bo Burbiškio pagrindinės mokyklos 
direktoriumi. Jis yra ir RKL rungty-
niaujančios vyrų krepšinio komandos 
Anykščių KKSC „Volupis“ vadovas 
bei trenerio asistentas. 

Anykščių meras Kęstutis Tubis nesle-
pia, kad tai yra tik oficiali direktoriaus 

Ilgamečiui Anykščių kūno kultūros ir sporto centro vadovui 
Kęstučiui Čepuliui pasiūlyta trauktis iš darbo dėl galimų finan-
sinių pažeidimų

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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spektras

Temidės svarstyklės

radvilos

Kastuvai smigo į Radvilų 
kalno papėdę
Tiksliai žinoma, kad pačioje XVI amžiaus pradžioje Svėda-

sus valdė kunigaikščiai Radvilos, kad ant kalno šalia kapinių 
buvęs jų dvaras su rūmais. Neliko amžiams bėgant tos garbės 
ir puikybės net menko šešėlio, tik legendos. 

Prieš kompanijai “LESTO” pradedant Svėdasų miestelyje 
tiesti požeminius elektros energijos tiekimo kabelius, archeo-
logai keliomis perkasomis tyrė saugomas teritorijas.

Prisiliesti prie legendos, net kastuvą 
moksliškai įsmeigti garbė teko arche-
ologams iš Vilniaus universiteto tyri-
nėtojų komandos Martynai Remen-

Iškasti du šurfai kalne, kurių vie-
name stūksojo iš nedideliu akmenų 
sukrautas vainikas - stulpavietė.  Porą 
duobių iškasta bažnyčios šventoriuje 
šalia varpinės.

 Kastuvai smigo į gylį, tačiau nieko 
įdomesnio aptikti nepavyko. Apžiū-
rėjęs pas vieną svėdasiškį saugomus 
dvarvietėje surastus įvairių spalvų, 
ornamentuotų koklių fragmentus ar-
cheologas patikino, kad tikrai verta 
šį objektą nuodugniau ištirti, atlikti 
archyvinius bei archeologinius tyri-
nėjimus. 

Tam pakaktų keleto tūkstančių 
eurų, tačiau rezultatai gali nustebinti, 
gali pavykti iškasti tikrai unikalių Ra-
dvilų epochą ir senąją Svėdasų istori-
ją atspindinčių radinių.

Raimondas GUOBIS

čiūtei ir Linui Tamulynui, mat prieš 
klojant elektros kabelį saugomoje 
teritorijoje, Radvilų kalno papėdėje, 
prireikė archeologinės priežiūros.

Ekstradicija. Beveik trejus metus 
Čikagoje tyliai gyvenusiai Neringai 
Venckienei gali tekti slėptis, nes JAV 
sutiko pradėti šios bėglės išdavimo 
Lietuvai procedūrą. “JAV teisingumo 
departamentas priėmė ekstradicijos 
prašymą ir pripažino jį vykdytinu”, - 
ketvirtadienį pareiškė generalinis pro-
kuroras Evaldas Pašilis. Ekstradicijos 
prašymas dėl daugybe nusikaltimų 
įtariamos N. Venckienės buvo išsiųs-
tas dar pernai. Prokuratūra sulaukė at-
sakymo, kad atsiųsti dokumentai yra 
teisiškai tvarkingi, tad atitinkamoms 
JAV institucijoms pavesta surasti N. 
Venckienę ir grąžinti ją į Lietuvą.

Diplomatai. Lietuvoje veikia 33 
užsienio valstybių diplomatinės atsto-
vybės, dviejų šalių ambasadų skyriai 
ir 11 tarptautinių organizacijų atsto-
vybių. Gausiausios pagal diplomatų 
skaičių yra Lietuvoje veikiančios di-
džiųjų valstybių - Rusijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų (JAV), Kinijos 
- atstovybės, taip pat kaimynių Bal-
tarusijos, Lenkijos ambasados. Kaip 
rodo viešai pateikiami duomenys, 
didžiausią diplomatinį korpusą mūsų 
šalyje turi Rusijos ambasada, jos at-
stovybėje Vilniuje dirba 29 diploma-
tai. Lietuvoje dirba ir daugiau nei 20 
JAV, 14 lenkų, 13 Kinijos diplomatų. 
Kitų užsienio valstybių ambasados 
Lietuvoje yra mažesnės. 

Pripažinimas. Kol Vilniaus ma-
žojo teatro meno vadovas Rimas 
Tuminas repetuoja operą “Katerina 
Izmailova” Maskvos didžiajame 
teatre, Vilniaus scenoje režisuoti jo 
spektakliai šluojasi pasaulio pripa-
žinimo balus niekur neišvykdami iš 
namų. Lietuvoje lankėsi teatro eks-
pertai iš Kinijos. Jie rinkosi, kokius 
spektaklius įtraukti į 2016 m. ir 2017 
m. savo šalyje vyksiančių teatro fes-
tivalių programas. Senos menų festi-
valio “Nanluoguxiang” vykdantysis 
direktorius Siang Vangas iš beveik 
20 spektaklių, didžiausiais kompli-
mentais apibėrė R. Tumino “Mada-
gaskarą”. Svečias, išvydęs R. Tumino 
spektaklius, nors nieko nesupranta 
lietuviškai, susipirko visas jo knygas, 
tarp jų ir tas, kuriose rado jo nuotrau-
ką (taip jį sukrėtė šio režisieriaus dar-
bai) ir išvyko į Kiniją.

Filmas. Pezidentūroje Kaune pri-
statytas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-osioms metinėms skirtas do-
kumentikos filmų ciklas “Žmonės, 
kurie pastatė Lietuvą”. Tiesa, kol 
kas nenufilmuotas nė vienas iš 15-os 
filmų, tačiau, pasak pagrindinio pro-
jekto prodiuserio Rolando Skaisgirio, 
“tai daugiau akademinė diskusija, 
kurios tikslas - pristatyti projektą, kad 
žmonės iš akademinės visuomenės 
suprastų, jog kiekvienas galės prie to 
prisiliesti”. Filmų ciklas - vaidybinė 
dokumentika - bus orientuotas į tau-
tos savimonės, patriotizmo ugdymą, 
skatinantį domėtis Lietuvos istorija ir 
kultūra, supažindinantį su svarbiomis 
istorinėmis asmenybėmis. 

Korupcija. Sveikatos apsaugos 
ministerijoje (SAM) įvyko ministeri-
jos klerkų, “Transparency Internatio-
nal” Lietuvos skyriaus ir Lietuvos gy-
dytojų sąjungos vadovų pasitarimas 
dėl korupcijos prevencijos gydymo 
įstaigose. Mat korupcijos tyrėjų teigi-
mu, šalies sveikatos apsauga yra pati 
korumpuočiausia sritis. Pinigai už 
medikų paslaugas ir toliau cirkuliuos. 
Nes nėra kitos profesijos, kurią taip 
kasdien bombarduotų kyšiais. Tad są-
žiningas medikas turėtų kasdien jaus-
tis kaip bombarduojamoje Sirijoje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Mirtis. 2016-02-02 Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
94-erių vyriškio, rasto prie savo 
namų Anykščių seniūnijoje,  mir-
ties priežasties nustatymo.

Vagystė. 2016-02-03 apie 8 
val. pastebėta, kad iš sandėliu-
ko Anykščiuose, Taikos gatvėje, 
pavogtas moteriškas dviratis. 
Nuostolis – 50 eurų. Sulaikytas 
ir į areštinę uždarytas 47-erių vy-
riškis.

Šiuo apdovanojimu UAB 
„Anykščių vandenys“ pripa-
žįstama kaip viena geriausių ir 
sparčiausiai besivystančių ša-
lies vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo įmonių, nes tokį apdo-
vanojimą pelnė tik keturios to-
kia veikla užsiimančios įmonės. 
Pasak bendrovės direktoriaus 
Arvydo Katuokos, „Anykščių 
vandenys“ pastaruoju metu 
daug vendentiekio ir nuotekų 
šalinimo plėtros projektų vykdo 
seniūnijose, stato vandens nu-
geležinimo ir nuotekų valymo 
įrenginius, kloja naujus van-
dentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklus.  

„Nors Anykščių rajone metai 
iš metų mažėja gyventojų, nau-
jai klojamų vandentiekio ir nuo-

„Anykščių vandenys“ gavo 
„Gazelę“

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Litexpo“ parodų ir verslo centre Vilniuje vykusiame „Verslo 
žinių“ surengtuose sėkmingiausiai dirbančių ir  sparčiausiai besi-
vystančių Lietuvos įmonių apdovanojimuose bendrovei „Anykš-
čių vandenys“ įteikta „Gazelė“. 

tekų  tinklų didėja,  - pastebėjo 
A. Katuoka. - Jeigu 2014 metais 
vandentiekio ir nuotekų tinklais 
naudojosi 15 221 gyventojas, 
tai  2015 m. - 15 390 gyven-
tojų. 2015m. į eksploataciją 
buvo paleisti vandens gerinimo 
įrenginiai Svėdasuose, Troškū-
nų mieste, pergręžti  vandens 
gręžiniai Debeikiuose, Aulelių 
ir Surdegio kaimuose. Spalio 
mėnesį  baigtas įgyvendinti 4 
milijonų 381 tūkst. eurų vertės  
projektas ,,Vandentiekio ir nuo-
tekų tinklų plėtra Troškūnuose, 
Smėlynėje ir Vaidlonių kaime, 
Anykščių rajone“, kurio metu  
paklota 11,34 km vandentiekio 
ir 14,74 km nuotekų tinklų.  

Prie nuotekų tinklų turės gali-
mybę prisijungti 750 gyventojų, 

„Verslo žinių“ konkurse smulkiam ir vidutiniam verslui bendro-
vės „Anykščių vandenų“ laimėtą „Gazelę“ atsiėmė direktorius 
Arvydas Katuoka.  

prie vandentiekio tinklų – 672 
gyventojai. Juos pasieks švarus 
vanduo, jie galės naudotis šiuo-

laikiškais nuotekų tinklais.“ 
„Anykščių vandenyse“ dirba 51 
žmogus.

Naujienų portalo Etaplius.lt duo-
menimis, prisipažinimas iš įtariamo-
jo žmogžudystėmis lūpų išsprūdo 
tuo metu, kai jis buvo vežamas į 
kraupaus nusikaltimo vietą. 

Yra duomenų, kad viena iš aukų 
galėjo būti nužudyta 2007 metais, o 
kita 2012 metais. Abu žmonės palai-
doti kaip mirę nesmurtine mirtimi.

„Teismo nutartis buvo priimta an-
tradienį, suėmimas pratęstas pagal 
prokurorės pareiškimą“, – BNS sakė 
prokuratūros atstovė spaudai Ga-
brielė Gendvilaitė. Teismas taip pat 
yra priėmęs nutartį skirti stacionarią 
psichiatrijos ekspertizę įtariamajam.

Manoma, kad jau kitą savaitę iš 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus vyras 
bus perkeltas į Utenos ekspertinį 

Rimantas Bekintis prisipažino nužudęs 
daugiau žmonių

Keturių žmonių nužudymu įtariamas buvęs svėdasiškis Riman-
tas Bekintis prisipažino, kad nužudė daugiau žmonių. 

skyrių tyrimui. Stacionari eksperti-
zė skirta siekiant nustatyti, ar 58-e-
rių metų R.Bekintis pakaltinamas. 
Nepavykus atlikti ambulatorinės 
psichiatrinės ekspertizės, nuspręsta, 
kad tikslinga vyrą stebėti ilgesnį lai-
ką. Atliekant šią ekspertizę Vilniuje 
buvo siekiama išsiaiškinti, ar įtaria-
masis gali suprasti savo veiksmų 
esmę ir juos valdyti, ar serga psi-
chikos liga, ar turi laikinų psichikos 
sutrikimų. Ekspertai tyrė, ar asmuo 
gali dalyvauti atliekant ikiteisminio 
tyrimo veiksmus, baudžiamąją bylą 
nagrinėjant teisme, ar yra pakaltina-
mas. 

Pernai lapkričio 4 dieną namuose 
rastas 74 metų moters lavonas su 
durtinėmis žaizdomis kaklo srityje. 

ir trenkė aukai kastuvu per galvą“. 
-  „Anykštai“ kalbėjo buvęs parei-
gūnas. Šią žmogžudystę pavyko at-
skleisti tik praėjus keliems metams – 
už vagystę tada kalintas R. Bekintis 
apie ją pasigyrė kameros draugams.  

-ANYKŠTA

Gali būti, jog Rimantas Be-
kintis yra nužudęs net septynis 
žmones.

Nuotrauka iš interneto

Tą pačią dieną 18.16 val. vos už 900 
metrų nuo aukos namų 81 metų se-
nolės namuose aptiktos dar dvi nu-
žudytos moterys: namo šeimininkė 
ir 52 metų senolę lankiusi socialinė 
darbuotoja. Vėlų vakarą, apie 22.33 
val., tame pačiame kaime aptikta ir 
ketvirtoji auka – 55-erių moteris su 
išorinėmis smurto žymėmis. 

Iki šio laiko R. Bekintis buvo teis-
tas jau 12 kartų. Vieną kartą – už 
žmogžudystę. 1984 metais jis nu-
žudė Svėdasų seniūnijos gyventoją 
Žemaitienę. 

Buvęs Anykščių rajono krimina-
linės milicijos poskyrio viršininkas, 
dabar pensininkas Arvydas Paš-
kevičius „Anykštai“ pasakojo, jog 
puikiai atsimena 1984-ųjų įvykius ir 
patį žmogžudį. „Žemaitienę jis nusi-
vedė į mišką ir spygliuota viela pri-
rišo prie medžio. Tada iškasė duobę 

Žurnalistui paskambinus į Lie-
tuvos radijo ir televizijos centrą, 

problema per keletą minučių buvo 
išspręsta, pasirodo, jog  buvo už-

Strigo televizijos siųstuvas
Penktadienio rytą anykštėnams strigo visų televizijos kanalų 

transliavimas - ekrane beveik iki devintos valandos buvo kartoja-
mi tie patys kadrai. Tradiciškai, kai nerodo televizija, į „Anykštą“ 
skambino žmonės, kurie klausė, kad gal pražiopsojo karo pra-
džią, tačiau paaiškėjo, kad bėda nėra tokia didelė.

strigęs televizijos siųstuvas, kurį 
perkrovus anykštėnų televizoriai 
atgijo.

Tiesa, ar strigo Viešintų televi-
zijos bokšto siųstuvas, ar trikdžiai 
buvo kur nors kitur – nėra aišku. Į 
Viešintas prisiskambinti yra keblu 
– internete skelbiamas telefono nu-

meris yra nenaudojamas, todėl ieš-
koti problemų, kurios galimai kyla 
mūsų rajone, tenka per Vilnių, per 
centrinę Lietuvos radijo ir televizi-
jos centro kontorą.

Žurnalistui pavyko susisiekti su 
šios įstaigos atstove spaudai, dar-
buotoja skubiai išsiaiškino, kur 
problema, ji skubiai buvo išspręsta 
ir apie tai pranešta „Anykštai“. 

 -ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ką manote apie 
VMĮ sąskaitų 
tikrinimą? 

Genovaitė ŠARSKUVIENĖ, 
Rubikių kaimo (Anykščių sen.) 
gyventoja:

- Aš esu prieš, kad Mokesčių 
inspekcija tikrintų gyventojų sąs-
kaitas, manau, kad taip būtų pažei-
džiamas asmens privatumas. Nėra 
garantijų, kad tie duomenys bus 
išsaugoti mokesčių inspekcijoje ir 
neatsidurs, kur nereikia.

Valdas VERŠULIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Manau, kad sąskaitas tikrinti 
reikėtų bent jau nuo 10 tūkstančių 
eurų, nes tiek ir pensininkai laido-
tuvėms gali būti atsidėję. Kita ver-
tus, tikrinti reikia, nes didžiausios 
machinacijos šalyje vyksta. Judė-
ti reikia, nes gerėjimo eiliniams 
žmonėms nesimato. Tačiau tikrini-
mai gali paskatinti žmones pinigus 
laikyti kojinėse.

Valdas JUODVIRŠIS, Naujo-
nių kaimo (Anykščių sen.) gy-
ventojas:

- Man keista, kad ruošiamasi ti-
krinti nuo 5000 eurų sumos. Norė-
dama tikrinti, mokesčių inspekcija 
turi turėti tam pagrindą, o tokias 
teises, manau, ji ir dabar turi. Tvar-
ka bus, o teisingumas palauks...

Tikime. Ypač rugsėjį ir
spalį bandysite išgirsti…

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys, būsimas kandidatas į 
Seimą, verslininkas, apie pagalba 
verslui: 

„Planuojame kartu su meru vi-
zitus į verslo įmones, kad išgirstu-
me apie verslininkų problemas bei 
pageidavimus.”

Pavyzdžiui, slepiat 
„fūros” raktus?

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie darbuotojų atleidimą iš 
darbo: 

„Bijodamas įžeisti, stengiuosi 
padaryti taip, kad jis susiprastų 
pats.“

Apskritai vairuotojai galėtų
per Svėdasus nevažiuoti

Žėrutė SEMAŠKIENĖ, Svė-
dasų gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja, apie staiga į gatvę 
pėsčiųjų perėjoje išbėgančius šios 
mokyklos vaikus: 

„Vairuotojams patariame nelėk-
ti, neįsibėgėti. Iš toli juk matyti, 
kad ateina arba stovi vaikai.”

O ką statybininkai veiks?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras apie nau-
jas statybas Anykščiuose: 

„Kam statyti dar vieną naują 
pastatą, kurį galbūt galėtų, o gal-
būt ir ne, panaudoti bendruomenė, 
kai mieste esama tiek nepakanka-
mai naudojamų.“

Tik nepradėkim aiškintis,
kas kada saldainį atėmė!

Darius GUDELIS, buvęs 
Anykščių meras, į mūsų miestą 
grįžęs per RKL Žvaigždių dieną: 

„Smagu matyti pažįstamus vei-
dus, žmones, su kuriais užaugai, 
arba tuos ,,kurie mažam glostė 
galvą.” 

Gal laikas jau tą maudynių
trukmę mažinti?

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių vicemeras, apie maudynes le-
diniame vandenyje: 

„Dabar galiu jau net 4 minutes 
išbūti lediniame vandenyje, nes 
užsiauginau storesnį apsauginį 
sluoksnį.“

Pranašauja, kad nelaimė bus

„Jau maždaug dvi savaites prie 
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gim-
nazijos linksminasi vaikai. Turbūt 
einantys į 4-5 klases, spėju pagal 
išvaizdą amžių. Jie žaidžia ir lūku-
riuoja kažko prie perėjos. Kai pa-
mato, jog artėja automobilis, o dar 
geriau – kai keli automobiliai – vie-
nas iš vaikų staigiai šoka ant pėsčių-
jų perėjos prieš pat atvažiuojančius 
automobilius, aišku, automobiliai 
žviegdami stab-
do, o vaikai juo-
kiasi patenkinti”, 
- piktinosi svėda-
siškis. Pasak pa-
skambinusiojo, 
ne jis vienas pa-
tyrė tokią vaikų 
„pramogą”, kuri 
primena „rusiš-
ką ruletę“, kai į 
pistoleto būgną 
įdedamas šovinys ir, pasukus bū-
gną, ginklas dedamas prie galvos ir 
nuspaudžiamas gaidukas. Žinoma, 
ginklas gali ir neiššauti, bet gali būti 
ir mirtinas žaidimo atvejis. 

„Formaliai vaikai nieko kaip ir 
nepažeidžia, eina per perėją, vai-
ruotojai privalo sustoti ir praleisti 
per pėsčiųjų perėją einančius pės-
čiuosius, tačiau šiuo atveju jie tyčia 
metasi prieš pat atvažiuojančius 
automobilius, nors prieš tai net nėra 
įtarimo, kad jie ruošiasi eiti per ga-
tvę, o vairuotojai, nors ir pristabdo 
prieš perėją, tačiau, kai reikia stai-
giai stabdyti, net ir tie porą metrų 
važiuojant, tarkim, 30 kilometrų 
per valandą greičiu, žiemos sąly-
gom yra per mažai norint sustabdy-
ti. Mano galva, nelaimė tikrai vieną 
dieną bus”,- kalbėjo svėdasiškis.

Vietiniai apie tai žino

Pasak jo, svėdasiškiai vairuotojai 
jau žino apie šią vaikų “pramogą”, 
tačiau juk per miestelį  veda kelias 

į Rokiškį, tad juo važiuoja daug ne-
vietinių vairuotojų, nieko nežinan-
čių apie “sviedasietišką ruletę”.

Paklaustas, iš kur tie vaikai, svė-
dasiškis sakė, kad tai yra vaikai iš 
Aulelių, kurie laukia autobuso, prie 
jų prisideda ir vietiniai. „Nesupran-
tu, kodėl prie laukiančių vaikų nėra 
mokytojų, kurie susodintų vaikus į 
autobusą ir juos sutramdytų“,- ste-
bėjosi svėdasiškis.   

Perėjai skiria daug dėmesio 

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gim-
nazijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Žėrutė Semaškienė sako, 

kad pėsčiųjų 
perėja ties gim-
nazija yra aky-
lai stebima ir 
atmeta įtarimus, 
kad vaikai ten 
galėtų pramo-
gauti. “Turbūt 
tas vairuotojas 
gerokai viršijo 
greitį. Sociali-
nė darbuotoja 

palydi vaikus, kurie važiuoja link 
Daujočių ir Aulelių iki pat autobu-
so, mes daug dirbome, kol išmo-
kėme vaikus, kaip reikia pereiti. 
Žinot, yra ir vaikų su spec. porei-
kiais, kurie ne visada susigaudo, 
kaip reikia pereiti. Jie tokie kaip 
zuikiai neapsisprendę – tais eis, tai 
ne.  Už rankyčių ėmėm ir mokėm. 
Tuo labiau, kad turim ir neigiamų 
patirčių – šitoje perėjoje prieš kelio-
lika metų buvo partrenktas vaikas. 
Tiesa, vieną savaitę socialinės dar-
buotojos nebuvo, nes sirgo gripu. 
Jei būtų kažkas panašaus, mes bū-
tume pamatę, kad vaikai žaidžia”,- 
pasakojo Ž. Semaškienė. 

Pavaduotojos nuomone, važiuo-
dami pro gimnaziją ir vairuotojai 
turėtų neįsibėgėti, nors gatvė ilga. 
“Vairuotojams patariame nelėkti, 
neįsibėgėti. Iš toli juk matyti, kad 
ateina arba stovi vaikai. Saugumo 
kalnelis (vadinamasis “gulintis poli-
cininkas”) anksčiau stovėjo iš mies-
telio pusės, bet gyventojai skundėsi, 
kad jis kelia daug triukšmo, dabar 

jis perkeltas į kitą pusę – kliūtis yra 
važiuojantiems iš Rokiškio. Gyven-
tojus suprantu, bet šiuo atveju reikia 
paklausti, ar mes saugom gyventojų 
ramybę, ar vaikus. Mums būtų žy-
miai geriau, jei saugumo kalnelis 
būtų prieš perėją nuo miestelio pu-
sės”, -  sakė Ž. Semaškienė. 

Apie saugumą buvo diskutuota

Baigiantis metams Anykščių poli-
cija paviešino vaizdo įrašą, kaip dvi 
merginas, ėjusias per perėją tamsiuo-
ju paros metu vos nepartrenkė auto-
mobiliai. Paskelbus šį įrašą www.
anyksta.lt, skaitytojai pasidalino į 
dvi stovyklas – vieni kaltino vairuo-
tojus, o kiti atkreipė dėmesį į tai, kad 
prastai apšviestose perėjose atšvaitų 
nesegėjusios merginos ir pačios elgė-
si per drąsiai ir priminė, kelių eismo 
taisykles, kurios sako, jog “Įžengti 
į važiuojamąją dalį pėstiesiems lei-
džiama tik po to, kai jie įvertina ats-
tumą iki artėjančių transporto prie-
monių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai 
saugu ir nebus trukdoma transporto 
priemonėms. Važiuojamojoje dalyje 
pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. 
Nespėjusieji pereiti važiuojamosios 
dalies turi stovėti saugumo salelėje 
arba ant paženklintos ar įsivaizduo-
jamos linijos, skiriančios priešingų 
krypčių transporto srautus. Baigti 
eiti per kelią galima tik įsitikinus, 
kad eiti saugu ir nebus trukdoma 
transporto priemonėms.” 

...Pasak paskambinusiojo, 
ne jis vienas patyrė tokią vai-
kų „pramogą”, kuri primena 
„rusišką ruletę“, kai į pisto-
leto būgną įdedamas šovinys 
ir, pasukus būgną, ginklas 
dedamas prie galvos ir nu-
spaudžiamas gaidukas...

Vaikai žaidžia „svėdasietišką 
ruletę“ Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Vaikai sugalvojo pramogą sau ir vairuotojams. Vaikams pramoga patinka, o štai vairuotojams ne-
labai.  Į “Anykštą” paskambinę Svėdasų gyventojai sako, kad važiuoti prie Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos pavojinga, nes gali nutrenkti vaiką. Tuo tarpu šios gimnazijos pedagogai tvirtina, 
jog ir vairuotojai nėra pakankamai atidūs važiuodami pro vaikų susibūrimo vietą. 

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto 
gimnazijos direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui Žėrutė 
Semaškienė sako, kad ir tėvai 
galėtų laikas nuo laiko primin-
ti vaikams, kaip elgtis gatvėje.

užjaučia

Netekus brangiausio žmo-
gaus - mamos, nuoširdžiai 
užjaučiame darbuotoją Algi-
mantą RAČĄ.

Anykščių PSPC bendruo-
menė

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!

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

Renkamės vasario 11 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos vaikai kelia rūpesčių 
svėdasiškiams vairuotojams. 

Jono JUVEVIČIAUS nuotr. 
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rievės

šiupinys

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Artėjanti Vasario 16 – oji – 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
diena -  tikras išbandymas 
rajono kultūros darbuotojams ir 
merui. Pirmiesiems dėl to, kad 
nedarbo dieną teks kulniuoti į 
savo darbovietes ir organizuoti 
mums šventę. Merui – dėl to, kad 
greičiausiai vėl teks sakyti viešą 
kalbą.

Tądien darbo diena bus ir 
žurnalistams. Tiesą sakant, labai 
paprastai nuo to darbo būtų 
galima ir išsisukti. Didžioji dalis 
skaitytojų to, greičiausiai, net ne-
pastebėtų. Užtektų tik pasirausti 
fotografijų archyvuose ir viską 
dar kartą pakartoti internetiniuo-
se portaluose. Juk nuotraukose – 
kaskart lygiai tas pats, kas buvo 
prieš metus, penkerius ar net visą 

dešimtmetį. A. Baranausko aikš-
tė, Laisvės paminklas, vėliavos 
pakėlimas, mero kalba...Tiesa, šį-
syk koją kiša meras – nes pernai 
juo buvo kitas asmuo.  Tačiau ne 
tik dėl meilės Tėvynei Lietuvai, 
bet ir dėl mero kalbos verta ateiti 
prie Laisvės paminklo. Juk ne be 
reikalo šalies Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė šiemet ragina 
Vasario 16-ąją paminėti, tiksliau 
švęsti, linksmai. O kas, jei ne 
mūsų išrinktieji, ir yra patys 
geriausi links-
mintojai (turiu 
galvoje ne tik 
savivaldybės 
administra-
cijos direkto-
riaus pava-
duotoją Saulių 
Rasalą).

Paskutinį kartą šalia Laisvės 
paminklo, tai buvo Sausio 13-
ąją, rajono meras Kęstutis Tubis 
kalbą rėžė iš peties. Ne kartą 
įrodydamas, kad jam nereikalingi 
jokie kalbų „paruoštukai“, kurių, 
tiesą sakant, savivaldybėje jam 
nelabai kam ir yra likę rašyti. Jo 
patarėjams Kęstučiui Indriūnui ir 
Donaldui Vaičiūnui, panašu, jog  
tai daryti kur kas labiau sekasi 
feisbukuose....

„Tikiu, kad tie žmonės, kurie 
paaukojo savo gyvybes, atliko 
labai gerą darbą ir tą dalyką mes 

tikrai įgyvendinsime, kad Lietuva 
bus laisva ir mes galėsime kurti 
ir gyventi laimingai“ arba „Tie 
žmonės, kurie paaukojo savo gy-
vybę, jie negalvojo apie geresnę 
ateitį, apie skanesnę duoną, di-
desnį dešros gabalą, jie galvojo 
apie tai, kaip mes gyvensime, kad 
būtume laisvi“. Tai tik keletas 
K. Tubio „perlų“ iš paskutiniojo 
minėjimo, po kurių internautai 
dar ilgai laužė galvas, kas gi 
TAS DALYKAS, kurį prieš, kad 

ir negausų, 
anykštėnų bū-
relį prisižadėjo 
meras.

Tačiau grįžki-
me į kitus šalies 
Prezidentės D. 
Grybauskaitės 
pamokymus, 

kaip reikia šventę švęst. Ne tik 
linksmai, bet ir išradingai.

Deja, Anykščiuose visas 
išradingumas ir baigiasi ties A. 
Baranausko aikšte. Na, bent jau 
merą pastatykime nugara į baž-
nyčios pusę, nes kaskart fotogra-
fuojant už jo šviečia Anykščius 
„reprezentuojantis“ užrašas 
„Maxima“.

O kodėl neatšventus Vasario 
16-osios ant Kalitos kalno? Su 
besiplaikstančiom trispalvėm 
rankose nuo kalno besileisda-
mi vasaros rogutėmis? Arba 

ant miesto kalvos, nuo kurios 
atsiveria įstabi miesto panorama 
ir ant kurios kadaise Preziden-
tas Valdas Adamkus ąžuoliuką 
sodino. O gal ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio kelkime trispalvę, tai 
garsiai skelbdami apie siekius 
čia atstatyti medinę pilį? Lai 
tądien čia liepsnoja laužai ir 
skamba garsi muzika.

Ir autobusai vasario 16-ąją 
tegul  kasdieniu grafiku kursuoja, 
kad į šventę ateitų ne tik miesto 
ištikimieji valstybinių švenčių 
lankytojai, bet ir kaimiečiai 
atvažiuotų.

Nemokamos kareiviškos košės 
ar arbatos, žinoma, nenorėkit – 
iki naujų savivaldos rinkimų dar 
tolokai.

Veržlumą deklaravusiems 
valdantiesiems yra kur pasi-
reikšti. Čia ne atpiginti vandenį 
ar komunalines atliekas, o tik 
pademonstruoti savo organiza-
cinius sugebėjimus. Lai artėjanti 
Vasario 16-oji jiems bus tarsi 
repetecija prieš kur kas svarbes-
nius iššūkius, kuriuos gali tekti 
įveikti Anykščiams tapus Europos 
kultūros sostine.

Žinoma, prie šventinės nuo-
taikos prisidėsime ir kiekvienas 
iš mūsų. Ir ateisime tikrai ne 
tuščiomis. Atsinešime šventinę 
nuotaiką, širdyse meilę Anykš-
čiams ir Lietuvai.

...bent jau merą pastatyki-
me nugara į bažnyčios pusę, 
nes kaskart fotografuojant 
už jo šviečia Anykščius „re-
prezentuojantis“ užrašas 
„Maxima“...

Pribloškiantys apklausos rezultatai – 
žmonės palikti be svarbiausios informacijos

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnai yra ypač prastai informuoti apie mieste teikiamas 
socialines paslaugas. Tai atskleidė Anykščių miesto vietos veiklos 
grupės atlikta gyventojų apklausa. Patys jos rengėjai tokiais ap-
klausos rezultatais nenori tikėti ir teigia, kad anykštėnų  atsaky-
mai neatspindi realios situacijos.

Gyventojų apklausos duome-
nimis, nežinančių apie pagalbos 
seniems, vienišiems ir asmenims 
su negalia orga-
nizavimo ir tei-
kimo Anykščių 
mieste situaciją 
yra 40 proc. 
anykštėnų, apie 
socialinio dar-
bo su rizikos 
grupės šeimo-
mis ir asmenimis Anykščių mies-
te situaciją – 54 proc. Apie vai-

Anykščių miesto vietos vei-
klos grupės valdybos pir-
mininkas, rajono Tarybos 
narys, liberalas Mindaugas 
Sargūnas suabejojo, ar gy-
ventojų atsakymai atspindi 
realią situaciją.

Nu tai aišku: „Užsigeis dar kožna boba, kad pas daktarą nuvežtų. 
Kas tada bus? Reikės pradėti dirbti. O dabar formina darbą su var-
guoliais kaip paskaitėles savo šeimos nariams ir kraunas babkes”

 
Ligonis: „Apie pavežimo paslaugas pas gydytojus, kai namie 

invalidas. Niekas nepaaiškina, kad sumokėjus galima gauti mašiną 
iš Socialinių paslaugų centro ŠALTUPIO GATVĖJE, O nemokamai 
neįgaliųjų draugijoje KUDIRKOS GATVĖJE?”

Pagaliau: „Yla išlindo iš maišo. Lankstukus už viešinimo pinigus leidžia,o 
paskui degina krosnyse. Dėl to žmonės nieko ir nežino.“

Ona: „Dėsninga. Jeigu žinos visokie invalidai ir skurdžiai tai ponios ir 
ponaičiai, sulindę į šituos centrus, turės darbo. O dabar gurkšnoja kavutę, 
žaidžia stalo futbolą ir mokasi algas iš projektų.“

Ar ne to siekė?: „Elvyrutė susivyniojusi į hienos kailiu da prieš naujuo-
sius Aleksiejūnui porino kad jos moterų sabuntūjaus triūsas skirtas tik dėl 
aprašymo „Šilelyje“ už 50 eurų. Apie žmones niekas ir nekalbėjo.“

Visiška nesąmonė: „Kur gi tą apklausą atliko? Gal patys trise pasišne-
kėjo ir procentus išsivedė?”

Kai: „Giminės sulenda dirbti į socialinę sferą - gero nelauk.kur žiūri  ra-
jono meras – neaišku.” 

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

kų teisių apsaugos būklę mieste 
nieko nežino 60 proc. miestelėnų  
Nežinančių apie slaugos ir globos 
įstaigų pakankamumą Anykščių 
mieste yra 45 proc., apie bendruo-
menių ir kitų nevyriausybinių or-
ganizacijų mieste veiklą Anykščių 
mieste – 39 proc., apie savano-
rystės Anykščių mieste situaciją 
nežinančių – 51 proc. Neturin-
čių informacijos apie galimybes 
mokytis, įgauti naujų žinių, kelti 
kvalifikaciją, šių paslaugų priei-
namumą mieste yra 44 proc. gy-
ventojų.

Anykščių miesto vietos veiklos 
grupės valdybos pirmininkas, ra-
jono Tarybos nario, liberalo Min-
daugo Sargūno manymu, minėtos 
gyventojų apklausos rezultatai ne-
atitinka realybės.

„Realiai, kas su tuo nesusidū-
rę, tos informacijos ir neieškojo. 
O kas susidūrė – lyg ir gauna tą 
informaciją. Ši apklausa, mano 
nuomone, yra iškreipta, nes aš ir 
pats su tais socialiniais dalykais 
nesusiduriu, tai tos informacijos 
per daug ir neieškau. Galvoju, kad 
mūsų tokių yra dauguma“, - apie 
Anykščių miesto vietos veiklos 

grupės atliktos 
gyventojų ap-
klausos rezul-
tatus kalbėjo 
M . S a rg ū n a s . 
Minėta apklau-
sa, anot rajono 
Tarybos nario, 
buvo viešinama 

savivaldybės interneto svetainėje, 
feisbuke.

...Ši apklausa, mano nuo-
mone, yra iškreipta, nes aš 
ir pats su tais socialiniais 
dalykais nesusiduriu, tai tos 
informacijos per daug ir ne-
ieškau...

„Socialinės priežiūros srityje 
mes vieni iš pirmųjų Lietuvoje. 
Mes turime Anykščių socialinių 
paslaugų centrą, Anykščių soci-
alinės gerovės centrą, Anykščių 
moterų užimtumo ir informacijos 
centrą. Anykščiuose jų tikrai yra 
daug. Gal to viešinimo per ma-
žai?“, - „Anykštos“ pakalbintas 
svarstė M. Sargūnas.

Anot Anykščių miesto vietos 
veiklos grupės valdybos pirminin-
ko M. Sargūno, atlikus situacijos 
analizę, kol kas konkrečių darbų 
imtis dar per anksti, nes strategi-
jos įgyvendinimui neskirtas vals-
tybės finansavimas. Ar strategiją 

patvirtins Vidaus reikalų ministe-
rija, paaiškės tik šios vasaros an-
troje pusėje.

Vietos plėtros strategijos rengi-
mo tikslas – didinti bendruomenių 
socialinę integraciją bei gerinti 
vietines įsidarbinimo galimybes 
Anykščių mieste, išnaudojant 
gyvenamosios vietovės bendruo-
menių, verslo ir vietos valdžios 
ryšius. Iš viso strategijos įgyven-
dinimui reikalingi 540 500 Eur, 
juos, sėkmės atveju, skirs Europos 
Sąjunga, valstybė ir savivaldybė.

Kandidatė. Ketvirtadienį ir penk-
tadienį Anykščiuose susitikimus su 
gyventojais ir įstaigų kolektyvais 
rengė būsima LSDP kandidatė į 
Seimą Anykščių-Panevėžio apygar-
doje, Lietuvos Vyriausybės vadovo 
Algirdo Butkevičiaus patarėja Auk-
sė Kontrimienė. 

Žvejyba. Sausio 30 dieną Utenos 
regiono aplinkos apsaugos departa-
mento Anykščių rajono agentūros 
pareigūnai tikrino vietos žvejus. 
Patikrinta 20 žvejų mėgėjų, iš kurių 
vienas nesilaikė žvejybos taisyklių 
ir buvo nubaustas už žvejybą be 
žvejo mėgėjo bilieto. 

Keliai. Lietuvos automobilių 
kelių direkcija paskirstė kelių prie-
žiūros ir plėtros programos finansa-
vimo lėšas savivaldybėms. Anykš-
čių rajono savivaldybei šioms 
reikmėms skirti 1 097,3 tūkst. Eur. 
2016 metais lėšų skirta apie 3 proc. 
mažiau negu 2015 metais.

Remontas. Lėšas, kurios gautos 
už nupirktus saugomų teritorijų lan-
kymo bilietus, Anykščių regioninio 
parko direkcija panaudos remontuo-
ti Šeimyniškėlių piliakalnio tiltui, 
laiptams Šventosios pažintiniame 
take, prie Variaus atodangos, lentų 
takui į Bijeikių bokštą, taip pat bus 
atnaujinta Lajų tako viršutinės aikš-
telės danga.

Gaisrai. Anykščių rajone per-
nai kilo 120 gaisrų (2014 metais – 
151). Gaisruose žuvo du asmenys, 
du buvo traumuoti (2014 m. žuvo 
vienas ir trys asmenys buvo trau-
muoti). Gaisrų priežastys, kai žuvo 
žmonės – neatsargus rūkymas. 
Priežastys, kai buvo žmonės trau-
muoti – krosnies įrengimo ir eks-
ploatavimo taisyklių pažeidimas ir 
gedimas elektros instaliacijoje.

Dalyviai. Dusetų dailės galeri-
joje šį šeštadienį pristatomoje de-
šimtojoje „Žirgas dailėje“ parodoje 
be Lietuvos dailininkų iš Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Alytaus, Palan-
gos, Kėdainių, Jonavos, Pasvalio, 
Anykščių, Ignalinos, Utenos, Ro-
kiškio, Obelių, Zarasų, Dusetų, 
dalyvauja ir menininkai iš Minsko 
bei Rygos. Anykštėnams atstovau-
ja Kūrybos ir dailės mokyklos mo-
kytojai ir mokiniai. Savo darbus 
pateikė Arūnas Vilkončius, Rita 
Juodelienė, Jūratė Vingrienė, Sau-
lius Milašius ir Alvydas Latėnas. 

Prevencija. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisaria-
to interneto svetainėje nuspręsta 
nebeskelbti informacijos apie su-
stabdytus neblaivius vairuotojus. 
Policijos pareigūnai suabejojo to-
kios prevencinės priemonės veiks-
mingumu. „Anykšta“ viešumo 
nauda neabejoja ir šią informaciją 
planuoja skelbti.

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 
11,50 Eur.
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- Kas jums yra laimė?
- Kai matau besišypsančius, lai-

mingus žmones, tai ir pats jaučiuosi 
laimingas. Sakoma, kad laimingas 
žmogus yra tas, kuris yra tiek užim-
tas, kad neturi laiko galvoti laimin-
gas jis ar ne. Man šis posakis irgi 
tinka.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Bijau karo. Sunku net įsivaiz-

duoti, koks baisus jis būtų.
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Vėlavimas. Man vis pritrūksta 

minutės ar dviejų ir dėl to pridarau 
rūpesčių ne tik sau. Draugai ir gi-
minės su tuo susitaikė kaip su sa-
vaiminiu nesikeičiančiu reiškiniu. 
Paskutiniu metu kažkaip išeina, 
kad pradedu ruoštis paskutinis, o 
mašinoje sėdžiu pirmutinis. Pasi-
rodo, kad man pusvalandis uždėtas 
būna (šypsosi).

- Bruožas, kuris labiausiai erzi-
na kituose?

- Nepatinka, kai žmogus turi 
išreikštą didelį „aš“. Nepatinka, 
kai dėl tam tikrų aplinkybių reikia 
klausytis pašnekovo, kuris pats sau 
išsivaizduoja esąs nepaprastai gu-
drus ir protingas ir dar demonstra-
tyviai tuo mėgaujasi. Klausaisi jo ir 
jauti „kibiro tuštumą“. 

-  Žmogus, kuriuo žavitės?
- Prezidentas Valdas Adamkus, 

nes žmogus, „įmestas į vilkų irštvą“ 
(taip apibūdinčiau mūsų politiką), 
išgyveno tolerancijos, pakantumo 
ir begalinės diplomatijos pastango-
mis. Matydavau, kaip kartais sunku 
jam būdavo.

- Didžiausias iššūkis?
- Visas gyvenimas - vieni iššūkiai 

(juokiasi). Nesistengiu įveikdamas 
iššūkius prarasti sveiką protą ar 

UAB „2 plius“ akcininkas ir direktorius, kurio įmonė valdo ben-
drovių „Anykščių ratas“, „Kautra“, „Vaja Farm“, „Agrolinija“ 
akcijų paketus, anykštėnas Vygantas Šližys net ir atsakydamas į 
egzistencialistinius klausimus, pavyzdžiui, kaip norėtų numirti, 
nestokoja jumoro – jei į gyvenimą žiūri kaip į „šposą“, tai, matyt, 
ir mirtis šiam verslininkui būtų didesnis ar mažesnis „šposas“.

sveikatą. Jei nepavyksta, paverčiu 
tai humoru ir bandau dar kartą. Jei 
vardinčiau viską, su kuo teko vie-
nokiu ar kitokiu būdu ar periodu 
susidurti, tai labai ilgas atsakymas 
į šį klausimą būtų.  

-  Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Turiu rūpesčių, kurių negaliu at-
skleisti. Kas jų neturi? O šiaip sten-
giuosi galvoti apie tai, kas gražu. 

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- Nemėgstu skundikų ar vadina-
mųjų „teisuolių“. Akyse geručiai 
kaip šventi avinėliai, bet tik nu-
sisukai ir - jau laikykis... Patinka 
žmonės, kurie savo išore ir elgesiu 
maži, bet jų vidus platus ir didelis. 
Klausaisi ir tuo pačiu mokaisi iš jų. 
Panašu, kad tai nykstanti vertybė. 
Vertinu atvirumą, nesavanaudišku-
mą, toleranciją, pakantumą. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- O gal nemeluoju (juokiasi)? 
Yra „šventas melas“, kai, pavyz-
džiui, meluodamas apsaugai ar iš-
gelbėji žmogui gyvybę. Tokį melą 
pateisinčiau. Melo daugėja ypač 
politikoje, bet jei žmonės melagiais 
patiki, vadinasi, jiems to reikia. 

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Žilų plaukų. Šeimos genai tur-
būt, nes dar mokykloje žilos sruo-
gos atsirado. Kai buvau 28  metų, į 
mane jau “dėde” kreipėsi. Klausiu, 
o kiek tau metų? Sako 23. Nieko 
nebeatsakiau... Žinau vieną pagy-
venusį Anykščių verslininką, kuris 
plaukus dažosi. Turbūt jam jo žilė 
dar labiau nepatinka nei man mano-
ji (juokiasi).

-  Žmogus, kurį jūs niekinate?

- Tokio žmogaus nėra ir negali 
būti. Yra tokių, kuriems jaučiu anti-
patiją ir nuo jų tiesiog atsiriboju.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Atsakomybė. Vyras turi elgtis 
taip, kad šalia jo esantys jaustųsi 
saugūs. Vengiu draugijos tokių, ku-
rie tikrais vyrais tampa tik „užmynę 
ant kamščio“. 

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Girdėjau tokį senolio pasakymą: 
“Kokia ji moteris, jei su „kelnėm“. 
Nepykit, moterys, bet vis dėlto tei-
sybės tame posakyje yra (šypsosi). 
Vertinu ne atvirą ir provokuojantį, 
bet subtilų moteriškumą. Kol esi 
jaunas, svarbu grožis. Su metais 
viršų ima protas ir vidinis grožis. 
Prižiūrės kapus ar ne, man visiškai 
nesvarbu (juokiasi)...

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- „Sakyk tiesiai šviesiai“. Ko-
lektyvas darbe net marškinėlius su 
tokiu užrašu padovanojo.

-  Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Sakoma, kad žmogus nemylintis 
savęs, nemoka mylėti ir kitų. Myliu 
moteris, vyrų nemyliu (šypsosi). O 
jei rimtai, tai vaikus, artimuosius, 
draugus, šaunų kolektyvą ir visus, 
su kuriais man gera būti kartu.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Devintame danguje dar turbūt 
nebuvau... Negalėčiau išskirti kaž-
kokio vieno atvejo, nes tokių aki-
mirkų buvo labai daug. Aš ir dabar 
jaučiuosi laimingas. 

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Jokio, o svajonių įvairių buvo, 
bet kad į verslą pasuksiu, negalvo-
jau. Sovietiniais laikais tokios pro-
fesijos atstovai „žulikais“ vadinami 
buvo. Čia tinka posakis, kad žmo-
gus planuoja, o Dievulis juokiasi. 

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

- Nieko nekeisčiau. Negyvenu 
praeitimi ir negaliu klausytis pa-
šnekovo, kuris gyvena tik prisimi-
nimais ir dar ne pačiais geriausiais.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Man sekasi ir tiek (šypsosi)... 
Niekada specialiai nesistengiau 
kažko pasiekti. Tikiuosi, seksis ir 
toliau...

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

- Niekada negalvojau apie tai. 
Manau, tuo pačiu žmogumi, kaip 
ir dabar.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Ten, kur ir gyvenu, Anykščiuo-
se. Vilniuje galiu išbūti dieną gal 
dvi, o paskui pradedu dusti nuo 
kamščių, nuo žmonių gausos, nuo 
lėkimo sraute. Man čia viskas sava, 
gražu, paprasta. Visi sveikinasi, visi 
viską žino. Galima sužinoti apie 
save tai, ko ir pats nežinai. Kur ge-
riau rasi...

- Brangiausias turtas?
-  Paprastumas, sveikata, mama, 

kuri serga. 
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Vargas knaisiotis smulkmenose. 

Negaliu to pakęsti, todėl visada esu 

priverstas šalia turėti žmogų, ku-
riam tai patinka. Kolektyvas su ma-
nimi turbūt vargsta, nes dėl skatiko 
blusą į Rygą tenka jiems varyti.

- Jūsų svajonių profesija.
- Kai  mokėmės mokykloje (V. 

Šližys mokėsi Kurklių vidurinėje 
mokykloje – red.past.), tai berniu-
kai svajojo vairuotojais, inžinieriais 
ar kosmonautais, o mergaitės siuvė-
jom, buhalterėm ir mokytojom būti. 
Tokios buvo prestižinės profesijos. 
Apie verslą tuo metu niekas nesva-
jojo, nes būtų „prisisvajoję“. O išė-
jo, kaip išėjo.

-  Geriausia jūsų būdo savybė?
- Nežinau tokios.
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Draugystėje man svarbiausia, 

kai vyksta abipusiai mainai. Kai 
ne tik duodi, bet ir gauni. Tai jo-
kiu būdu nėra materialūs dalykai, 
tą grąžą jauti vidumi. Todėl tikrų 
draugų daug ir nebūna. 

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Nežinau, nes knygą skaičiau se-

niai. Pavyzdžiui, patiko anykštėno 
Aloyzo Janušio fotografijų albumas 
„Švytėjimas“, nes jame vien tik la-
bai gražios nuotraukos (šypsosi). 
Dabar skaitau informatyvius žurna-
lus, tokius kaip „Iliustruotas moks-
las“, „Iliustruotoji istorija“ ir pana-
šius. Labai smalsus pasidariau...

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Don Kichotas, kuris kovojo su 
vėjo malūnais... Kaip ir daugelis 
mūsų...

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Vytautas Didysis, žinoma. Ne 
tie, kurie liejo kraują užkariaudami 
tautas, bet tie, kurie keitė pasaulį 
darydami jį gražesniu. Dar, pavyz-
džiui, grupės „The Beatles“ narys 
Džonas Lenonas.

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

- Neteko.
- Vardai, kurie jums labiausiai 

patinka?
- Visi vardai gražūs. Mano tėčio 

vardas buvo Pranas. Mama pa-
sakojo, kad labai pyko ant tėčio, 
kai netyčia atsirado pagrandukas 
Vygantas. Turbūt jų susitaikymo 
proga mano šventas vardas ir yra 
Pranas…

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Nemėgstu pesimistų, amžinai 
dejuojančių. Būna, matai žmogų, 
kuris labai sunkiai ir netgi be jo-
kios naudos sau dirba ir vis dejuoja, 
kaip likimas jį nuskriaudė. Bandai 
jam padėti, bet jis tos pagalbos 
nepriima. Bijo, nes jei priims, tai 
kaip tada reikės dejuoti, sugrius jo 
pasaulis...

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

-  Man sunku pasakyti darbuoto-
jui, kad jo paslaugų man nebereikia. 
Bijodamas įžeisti, stengiuosi pada-
ryti taip, kad kažkaip jis susiprastų 
pats. Tik, deja, retai tai pasiseka. 

- Kaip norėtumėt numirti?
- Nepagalvojau. Turbūt lengvai, 

nes gyvenimas tai ŠPOSAS.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Devynis kartus pamatuok, de-

šimtą nupjauk.

-ANYKŠTA

Verslininkas Vygantas Šližys teigia, kad nors jau daug metų yra 
vadovas, jam sunkiausia iš darbo atleisti žmones.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

etiketas

Darbo
Kabinetas. Darbo etiketas ne-

pripažįsta išimčių. Jo taisyklėms 
privalo paklusti netgi jūsų darbo 
kabinetas ir stalas. Visa jus supanti 
aplinka turi pabrėžti jūsų darbines 
savybes: organizuotumą, atidumą, 
rimtumą. Pagal kabinete esančius 
daiktus jūsų bendradarbiai, virši-
ninkai ir partneriai nuspręs, kaip 
su jumis bendrauti.

Švara. Svarbiausia taisyklė: 
švara – jokių besimėtančių popier-
galių, sulaužytų rašiklių, maisto 
trupinių, servetėlių ir t.t. Dažniau-
siai valytojos nedrįsta (ir teisingai 
daro) judinti ant stalo gulinčių 
popierių, todėl dulkes nuo stalo 
nusivalykite patys. Tik darbo vie-
tą tvarkykite ne darbo metu, rašo 
pravda.ru.

Rašikliai. Ant darbo stalo turė-
tų būti rašymo įrankių. Beje, pa-
sistenkite nesinaudoti pigiausiais 
rašikliais – tai gadina jūsų įvaizdį. 
Jūsų įvaizdį palaiko profesionalūs 
žinynai, darbinė literatūra, atitin-
kami katalogai ar specializuoti 
žurnalai.

Kabineto dekoras. Kabinete 
drąsiai galite pakabinti laikrodį ir 
įmonės kalendorių. Taip pat ant sie-
nų galite iškabinti oficialius orga-
nizacijos „aksesuarus“ – licencijas, 
diplomus, padėkas ar kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus.

Asmeniškumai. Darbo vieto-
je neturėtų būti asmeninių daiktų. 
Griežtai draudžiama kosmetika 
ir parfumerija. Savo mylimųjų ir 
augintinių nuotraukas taip pat pa-
likite namuose, kaip ir minkštus 
žaislus ar judančias figūrėles.

Paveikslai. Darbo kabinete tiks 
paveikslai, graviūros ar estampai, 
tačiau juos rinkitės labai atsargiai. 
Geriausia būtų rinktis peizažą ar 
natiurmortą. Kartais labai erdviuo-
se kabinetuose galima pastatyti ne-
didelių skulptūrų.

Valgis. Prie darbo stalo valgy-
ti draudžiama. Galima gerti tiktai 
kavą arba arbatą, tačiau ant stalo 
puodukus statykite tiktai su lėkštu-
te ar padėklu. Ir niekada nesinau-
dokite vienkartiniais indais. Gra-
žiai ant stalo atrodytų puodukas 
su įmonės simbolika. Jeigu tokių 
nėra, rinkitės paprastą, tačiau ne 
patį pigiausią puoduką.

Gėlės. Labai gražiai darbo vie-
tą puošia gėlės. Jos ne tik puošia, 
bet ir sukuria neformalią aplinką, 
sumažina psichologinę įtampą. 
Pageidautina rinktis gėles dideliais 
lapais arba visada žaliuojančius 
nedidelius medelius. Tiesa, atmin-
kite, jog gėlėms ar medeliams taip 
pat reikia parinkti atitinkamų vazo-
nų ir nuolat juos prižiūrėti.

Augalai. Su augalais neper-
sistenkite – ne visada vazonais 
apkrautas kabinetas atrodo gražiai. 
Trumpalaikėms gėlėms reikėtų tu-
rėti kelias vazas. Jokiais būdais ne-
merkite jų į plastmasinius butelius 
ar panašias talpas.

Atvirumas. Darbo metu venkite 
su kolegomis gvildenti asmeninio 
gyvenimo klausimus, juolab nebū-
kite pernelyg atviras, nes tai gali 
atsigręžti prieš jus patį.

Parinko A.Š.
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Kas prižiūrės kapą - 
visai nesvarbu...
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šiupinys

(Atkelta iš 1 p.)
Neliko priėjimų

Kartu su D.Urboniene, trumpam 
grįžusia į Lietuvą, nuvykome į An-
drioniškio kapines. Einant prie jos 
senelių kapo, nori nenori teko min-
dyti naujai įrengtos Rudokų šeimos 
kapavietės bortelius – praėjimo 
nėra. Tiesa, prasibrovus iki D. Ur-
bonienės senelių Laurinonių kapų, 
prie jų galima pastovėti iš kapo 
šono – viena pusė likusi „neužsta-
tyta“. Tuo tarpu šalia besiilsinčios 
Žiukų šeimos kapas iš visų pusių 
yra apsuptas kitais kapais ir iki jo 
prieiti galima  tik svetimų kapų bor-
diūrais ir borte-
liais, o priėjus 
– arba stovėti 
ant bortelio, 
arba ant paties 
kapo... Naujoji 
Rudokų šeimos 
kapavietė uždarė priėjimus prie ke-
lių kitų kapų.  

Rudokų kapavietė įrėminta bor-
teliais – sienomis, kurios aukštes-
nės už šalia esančių kapų bordiūrus. 
Aukštos sienos yra lyg ir savotiška 
kapavietės apsauga -  norintys šalia 
praeiti, greičiau jau lips per greta 
esančius, lengviau praeinamus ka-
pus, nei veršis per Rudokų kapo 
sienas...    

Prašo apsvarstyti buvusio 
seniūno veiksmų teisėtumą

D. Urbonienė savo skunde, adre-
suotame Anykščių rajono merui K. 
Tubiui, prašo išsiaiškinti, ar leidi-
mas Rudokų kapavietei išduotas 
teisėtai. 

„Kreipiuosi į Jus su prašymu 
apsvarstyti piliečio Sauliaus Rasa-
lo elgesį bei jo veiksmų teisėtumą 
ir pateikti man išsamų atsakymą į 
klausimą: kuo remiantis šis pilietis, 
būdamas Anykščių r. Andrioniškio 
seniūnijos seniūnu, davė leidimą 
įrengti senose Andrioniškio kapi-
nėse kapavietę naujam laidojimui. 
Tose kapinaitėse yra mano giminės 
kapas. Šalia jo buvo mažas lopinė-
lis žemės, kur niekad niekas nebu-
vo palaidotas. Maždaug prieš metus 
ten „išdygo“ paminklas gyviesiems, 
ant kurio išgraviruota tik pavardė 
ir pora vardų (nėra nei gimimo, 
nei mirties datų). Visas šis „neva 
kapas“ aprėmintas aukštu betoni-
niu borteliu. Nei mes, nei priešais 
esančios kitos kapavietės kaimynai 
negalime prieiti prie artimųjų kapų, 
nes trukdo ši „naujo kapo“ tvora“  - 
merui parašė D. Urbonienė. 

Saulių Rasalą kaltina 
korupcija

Buvęs Andrioniškio seniūnas, 
dabar dirbantis Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju S. Rasalas 
‚Anykštai“ tvirtina, kad Rudokai 
jam aiškino, kad toje vietoje buvo 
palaidoti jų giminės atstovai, todėl 
jis neva pasikalbėjęs su aplinkinius 
kapus prižiūrinčiais žmonėmis ir 
leido gyviems žmonėms įsirengti 
kapavietę. Tuo tarpu D. Urbonienė 
tikina, kad bent jau su jos tėvais S. 
Rasalas nesikalbėjęs, o kapų žemės 
neva grobimui buvo ruoštasi iš anks-

to. „Ten nebuvo 
jokio kapo po-
žymio, bet gal 
prieš dvejus me-
tus, per Vėlines, 
pievutėje šalia 
mano senelio 

Povilo Laurinonio kapo pamačiau 
degančią žvakelę“, –  „Anykštai“ pa-
sakoja D. Urbonienė. Žvakelė, mo-
ters įsitikinimu, buvęs lyg savotiškas 
„įdirbis“, bandant parodyti, kad ten 
palaidotas žmogus...   

„Kreipiuosi į Jus, kad pareika-
lautumėte iš pono Sauliaus Rasalo 
pasiaiškinimo ir, jeigu jis pateiks 
nors vieną įstatymiškai įteisintą 
dokumentą, patvirtinantį, kad šalia 
Laurinonio Povilo kapo 100 metų 
bėgyje buvo palaidotas žmogus 
(juolab Rudokų giminės atstovas), 
aš didžiai atsiprašysiu S.Rasalo. 
Priešingu atveju kreipsiuosi į teismą 
ir klausimą dėl valdininko savivalės 
toliau kelsiu į viešumą, nes nekom-
petetingas, nemąstantis ir greičiau-
siai korumpuotas (juk už „ačiū“ 
kažin ar „durniui“ duosi žemės?!) 
žmogus vis tik neturėtų  ir toliau lipti 
karjeros laiptais laisvoje šalyje, kuri 
taip sunkiai bando lipti iš šito liūno 
(kalba netaisyta,- red.past)“, – rašte 
Anykščių rajono merui K.Tubiui iš-
dėstė D.Urbonienė.

Posakis „duok durniui žemės“, 
neva paleistas paties S. Rasalo. D. 
Urbonienė ir „Anykštai“, ir LNK te-
levizijos laidai „24 valandos“ aiški-
no, kad buvęs Andrioniškio seniūnas 
jai pataręs „duoti durniui kelią“, nes 
neva Rudokai savo kapavietei pasi-
rinko pačią blogiausią vietą visose 
kapinėse. S. Rasalas tvirtino, kad 
apie kelią ir durnių su D. Urbonie-
ne nekalbėjęs, tačiau pozicijos, kad 
Rudokų pasirinkta vieta nėra pati ge-
riausia kapinėse, nepakeitė. „Jei žmo-
gus galvoja, kad jam reikia užgrobti 
žemę, kad galėtų patogiai įsitaisyti 
anam gyvenimui, tai kam jis renkasi 

tokia netinkamą vietą?“, - retoriškai 
klausė savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas. 

Kol kas ant antkapio iškaltos tik 
gyvų Rudokų pavardės ir vardai – 
Jonas ir Teresė Romutė. S. Rasalas 
aiškino, kad bus iškalti ir mirusius 
gimines įamžinantys užrašai, jo tei-
gimu, gyvieji dabar archyvuose aiš-
kinasi jų gimimo ir mirties datas...

Mano, kad persistengė 
statybininkai

„Anykštai“ S. Rasalas kalbėjo, 
kad dabar ir jam atrodo, kad Rudo-
kai įsirengė per daug masyvią kapa-
vietę. Tačiau, jo teigimu, pagal ben-
drąsias kapinių priežiūros taisykles 
kapas negali būti didesnis nei 2,5 
metrų pločio ir 2,8 metro ilgio – šio 
reikalavimo Rudokai nepažeidė. Bu-
vusio seniūno teigimu, kapo tvoros 
aukštis šlaite gali būti iki 0,5 metro 
aukščio – tokio pažeidimo taip pat 
nėra. S. Rasalas kalbėjo, kad neradęs 
taisyklių, kurios reglamentuotų ats-
tumus tarp kapų. Valdininkas dėstė, 
kad greičiausiai tie atstumai būtų 
numatyti bendrajame kapinių plane, 
jei Andrioniškio kapinės turėtų tokį 
planą. Jo teigimu, senosios Andrio-
niškio kapinės užstatytos stichiškai 
ir bandant jose padaryti šiokią tokią 
tvarką, reikėtų atlikti visų kapinių re-
konstrukciją. 

„Rudoką mačiau vieną kartą, tada 
kai atvažiavo kalbėtis dėl kapavie-
tės. Jis Niūronyse ar Elminkuose 
gyvena. Kapinėse kartu apžiūrėjom 
vietą, kur jis norėjo įsirengti kapa-
vietę, kalbėjo apie artimo žmogaus 
palaidojimą, nostalgiją... Bandžiau 
atkalbėti, bet jis norėjo tos vietos“, 
– pasakojo administracijos direk-
toriaus pavaduotojas S. Rasalas. 
„Anykštai“ jis pripažino, kad nei 
jis, nei kapinių sargas neženklino 
kapavietės – buvo lyg ir akivaizdu, 
kad antkapių apsuptas laisvas žemės 
lopinėlis nėra didesnis nei gali būti 
skirtas kapavietei pagal taisykles. 
S.Rasalas sakė manąs, kad dėl tvo-
ros priglaudimo prie kitų kapų yra 
kalčiausi Rudoko užsakymą atlikę 
statybininkai, nes vargu ar pats šis 
žmogus norėjo pakovoti...   

S. Rasalas kalbėjo, kad siūlęs su-
sėsti būsimiems kapinių kaimynams 
ir susitarti, kaip spręsti konfliktinę 
situaciją. „Na, bus nemalonu ten gu-
lėti, jei vaikštantys per kapą keiks“, -  

kodėl reikia derinti interesus, aiškino 
valdininkas.

Senose kapinėse žiūri 
„pagal situaciją“

Regis, problema būtų nekilusi, jei 
prieš Rudokams mūrijant kapavietės 
bortelius, kapinių sargas ar Andrio-
niškio seniūnijos darbuotojas būtų 
sužymėjęs naujos kapavietės ribas.  

Tačiau dabartinė Andrioniškio 
seniūnė Laima Repečkienė „Anykš-
tai“ sakė, kad normali tvarka bus 
tik naujose Andrioniškio kapinėse, 
kur yra būsimų kapaviečių planas, 
numatyti takai, praėjimai tarp kapų. 
Pasak seniūnės, naujose kapinėse 
andrioniškiečiai dar nelaidojami, dar 
vis įsitenkama senosiose kapinėse, 
kur laidojant „žiūrima į situaciją ir 
reljefą“. „Problemą galima išspręsti 
tik kaimyninius kapus prižiūrintiems 
asmenims bandant susitarti“, – tikino 
seniūnė. Jos teigimu, pačių Laurino-
nių kapavietė yra platesnė nei numa-
toma bendrosiose kapinių taisyklėse, 
tad vienas iš problemos sprendimo 
būdų - sumažinti ne naująją Rudokų 
kapavietę, o senąjį Laurinonių kapo 
aptvėrimą...

Seniūnė aiškino, kad daugelis An-
drioniškio kapinių lankytojų susidu-
ria su panašiomis problemomis kaip 
D. Urbonienė – kapai sugrūsti ir nor-
malūs praėjimai mažai kur likę.

Ginčai teismų nepasiekia

Anykščių kapines administruojan-
čios UAB “Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktoriaus Kazimiero Šapo-
kos teigimu, nesutarimų būna ir dėl 
kapaviečių įrengimo miesto kapinė-
se. Pasitaiko, kad žmonės tarpusavy-
je neišsprendžia problemų ir komu-
nalininkai turi įsikišti kaip arbitrai, 
tačiau teismų, pasak K.Šapokos, 
tokie ginčai niekada nebuvo pasiekę. 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
pirmininkės pareigas laikinai einan-
ti Vitalija Ragauskienė taip pat sakė 
neatsimenanti atvejo, kad teismas 
spręstų kapaviečių klausimus ir net 
apie tokias bylas nėra girdėjusi.

Tuo tarpu D. Urbonienė „Anykš-
tai“ teigė, kad yra linkusi sukurti 
precedentą ir kreiptis į teismą. Pasak 
jau daugiau nei dešimtmetį Norvegi-
joje gyvenančios moters, ji mananti, 
kad išniekintas jos artimųjų atmini-
mas, o dėl to kaltas ir buvęs Andrio-
niškio seniūnas S. Rasalas, kuris, jos 
įsitikinimu, netinkamai atliko savo 
pareigas.     

Linkęs ieškoti kompromisų

Jono ir Teresės Romutės Rudokų 
sūnus, mokslų daktaras Vidmantas 
Rudokas, „Anykštos“ pakalbintas 
apie kapinių problemą, tikino, kad 
pats bandys susirasti D. Urbonienę 
ir su ja susitarti. „Susiieškosiu. Rei-
kia kalbėtis, o ne įrodinėti savo tiesą. 
Tik kažin, ar rasiu bendrą kalbą, ar ji 
nusiteikusi kalbėtis, jeigu tokiu keliu 
eina“, – apie būsimą pokalbį su D. 
Urboniene svarstė V. Rudokas.

„Andrioniškio kapinėse apie 1920-
1930 metus palaidota mano prose-
nelė Petronėlė Rudokienė, vėliau 
- senelio brolis. Yra liudijimai, kad 
šita vieta -mano protėvių kapavietė. 
Mano tetos atsimena... Nebuvo kam 
juo rūpintis, todėl kapas nunyko. O 
tėvuko noras atgulti Andrioniškio 
kapinėse yra natūralus – jis tikras, 
jau kelintos kartos, niūronietis. 
Žmogus nori grįžti ir atsigulti šalia 
savųjų. Ar gali tai būti problema?“ 
– retoriškai klausė V. Rudokas, ti-
kindamas, jog stengsis bordiūrų 
klausimą išspręsti taip, kad vėliau  
mirusiųjų gyvieji nekoneveiktų.    

Kapinėse kariauja gyvieji...

Naujasis aukštų bortų Rudokų kapas užima visą buvusį laisvą 
kapinių lopinėlį. Jis glaudžiasi prie aplinkinių kapų, nepalikda-
mas praėjimo.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Dabartinė Andrioniškio se-
niūnė Laima Repečkienė 
dėstė, jog praėjimus tarp 
kapų galima įrengti ir senų 
kapų sąskaitą – neva pačios 
besiskundžiančios moters 
šeimos kapavietė didesnė nei 
turėtų būti pagal taisykles.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...D. Urbonienė „Anykš-
tai“ teigė, kad yra linkusi su-
kurti precedentą ir kreiptis į 
teismą...

Darbas. Didžiausias Anykščių 
rajono darbdavys – ligoninė - šiuo 
metu įdarbintų net dešimt specia-
listų. Ligoninei reikalingas vaikų 
ligų gydytojas (0,5 etato), vidaus 
ligų gydytojas (0,5 etato), gydy-
tojas akušeris-ginekologas (0,5 
etato), abdominalinės chirurgijos 
gydytojas (0,75 etato), gydytojas 
otorinolaringologas, gydytojas pul-
monologas (0,25 etato), gydytojas 
neurologas. Čia darbo rastų ir svei-
katos statistikas (0,5 etato), vidaus 
medicinos auditorius bei informaci-
nių technologijų specialistas.

Centras. Anykščių KKSC „Vo-
lupis” vyrų krepšinio komandoje 
jau šį savaitgalį turėtų debiutuoti 31 
metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas 
Juozas Ramanauskas.

Protai. Anykščių biblioteko-
je antradienį prasidėjo Auksinių 
protų pavasario sezono varžybos. 
Pirmųjų varžybų nugalėtojais tapo 
rudens sezono laimėtojai Anykščių 
liberalų komanda „Nikė“. Liberalai 
surinko 76 taškus ir vienu tašku ap-
lenkė kitą protų mūšių „veteranų“ 
komandą – „Vienaskaitą“. Po per-
traukos į protų kovas grįžusi Aido 
ir Jono Deveikių komanda „Šį kartą 
neatvyko“ buvo treti (69 taškai). 

Apskaita. Rajone vandens aps-
kaitos prietaisų neturi 33 vartotojai. 
Anot UAB „Anykščių vandenys“ 
specialistų, yra tokių vandens var-
totojų, kuriems neįmanoma skaiti-
klio įrengti, nes supuvę vamzdynai.
Patys gyventojai tų vamzdynų pa-
keisti negali – neturi tam pinigų.

Įvertinimas. Išrinktos gražiau-
sios 2015 metų knygos. Kultūros 
ministerijos diplomas bus įteik-
tas anykštėnei Loretai Uzdraitei 
už knygą Antanas Baranauskas 
,,Anykščių šilelis“. Įvertinimas 
skirtas teminėje knygos vaikams ir 
jaunimui grupėje.

Pavasaris? Vasarį atėjęs pavasa-
ris sujaukė žiemos renginių planus. 
Buvo atšauktas ralis Aukštaitijoje 
„Halls Winter Rally“, žirgų lenkty-
nes Sartuose, Ignalinos žiemos spor-
to centras į vasario pabaigą perkėlė 
Žalgiriadą, nebeveikia čiuožyklos, 
užsiveria kalnų slidinėjimo centrai. 
Sporto ir pramogų centras „Kalita“  
slidininkų keltuvus sustabdė antra-
dienio vakarą ir tikisi įjungti savait-
galį. Ant kalno treniravosi slidinėji-
mo klubo „Kalitos kalnas“ vaikai, 
kurie savaitgalį išvyksta į varžybas 
Druskininkuose.

 
Dalins. Lietuvos Raudono-

jo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius informuoja, kad Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami vasario mėn. 11; 12; 
15 d. nuo 9.00 iki 14.00 valandos 
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuose. 
Informacija tel.: (8-381) 53463; 
(8-610) 39314.

Turizmas. Vakar devyni anykš-
tėnai, tarp jų verslininkas Deivy-
das Dilys, laikinoji Turizmo infor-
macijos centro direktorė Vilanda 
Reikalienė, Muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas, dalyvavo di-
džiausioje Baltijos valstybėse tu-
rizmo parodoje „Balttuor - 2016“ 
vykstančioje Rygoje. Tris dienas 
„braliukai“ latviai bus viliojami 
atrasti Anykščius su latviškai iš-
leista knygele apie Anykščius ir 
stendu „Anykščiai. Atrask 4 metų 
laikus“. 



2016 m. vasario 6 d.

pirmadienis 2016 02 08

sekmadienis 2016 02 07

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
9.45 Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Sniego močia. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Nenuspėjama 
Patagonijos gamta. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atšiaurioji Arktis. 
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. Keliamieji metai 
N-7.  
22.50 Premjera. Pavojingi jausmai.  
23.45 Pasaulio dokumentika.  
1.30 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 5. N-7.  

3.00 Savaitė.  
3.50 Klausimėlis.lt. HD. 
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 Kačiukas vardu Au.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Mano 
draugas delfinas. 
12.10 Makinzio sala. 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 PREMJERA Lošėjas. N14.  
0.15 Kambariokė. N14.

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Padėkime augti. 
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Princesė.  
12.50 Brangioji, aš padidinau 
vaiką. N-7.  
14.40 Letenos.  
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Brangenybių medžiotojai. 

N-7.  
1.00 Raudonos šviesos. N-14.  
3.00 Lyga. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos galiūnų čempionatas 
Anglijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas. 
11.00 “FAILAI X Antgamtiniai 
reiškiniai”.  
12.00 “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 Labai juokinga laida.  
19.30 Tikras vyras. 
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.40 Natali Holovėj istorija. N14.  
0.20 “Penktoji pavara”. 

 
6.50 “Būrėja”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.45 Didingojo amžiaus paslaptys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
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”.  

14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 Nemarus kinas. Bumas. 
1980 m.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Širdies ilge-
sys. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Detektyvo 
vestuvės. N-7.  
22.45 Laikrodinis mechanizmas. 
N14.  
0.30 “Šeštasis pojūtis”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.00 Rasos lašeliai 2015.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.30 Keliaukime kartu. Bukovelis. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Legendos.  
12.15 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Salakas. 1 d.  
13.15 Atspindžiai.  
13.45 Šventadienio mintys. 
14.15 Anapus čia ir dabar.  
15.10 Mokslo ekspresas.  
15.30 Durys atsidaro.  
16.00 Teatras.  
16.45 Mažasis princas. 
17.15 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Menų čempionatas “ART-O-
THLONAS”.  
19.00 Kultūra. Valdemaras 
Kukulas.  
19.30 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
24.00 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Rojo Tango.  
2.45 Vasara baigiasi rudenį. 1981 
m.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Balys Sruoga. Pagunda. 

 
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 Susitikimas su trečiąja lytimi. 
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.25 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.55 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis.N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 

rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Šiaulių “Šiauliai” - 
Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Greitis 2. Laivo užgrobimas. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Gynėjas. N-14.  
0.15 Rokis. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Pasaulis nuostabus 2.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Gamink sveikiau!”.  
11.10 “Mainai gamtoje”.  
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.  
19.30 Viskas. Aišku.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Slaptieji agentai”. N-7. 
23.50 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 “24/7”.  
2.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.05 “Didysis barjerinis rifas”.  
4.55 “24/7”.  
5.35 “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 pamo-
kos visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Teroro aktai 
Paryžiuje. Valdžios pozicija. 
23.55 Durys atsidaro.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
10.45 Milijonas šventinių lem-
pučių. 
12.25 Stebuklų namai. 
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 
Sukčiai. 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 Susikeitę broliai. N-7.  
11.05 Pono Poperio pingvinai.  
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 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 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Džeki Broun”. N14.  
0.10 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa” 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
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. 
Aukso puode - mirtis”. 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 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Choro „Brevis” koncertas.  
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. 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Rojo Tango.  
14.45 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
15.10 Keliaukime kartu. 
Charkovas. 
15.40 Keliaukime kartu. 
Bukovelis. 
16.05 Pasaulio dokumentika.  
16.35 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ponas Selfridžas 2.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Už borto. N-7.  
0.20 Dabar pasaulyje.  

0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Choro „Brevis” ir jo draugų 
koncertas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Rojo Tango.  

 
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 Susitikimas su trečiąja 
lytimi. 
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 Lemtingas posūkis 5. S.  
0.50 Būk kietas. N-7.  
2.46 Vilfredas. N-7.  
3.35 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 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. 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. 
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Vaivos pranašystės. 
N-14. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.00 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
3.50 “Genijai iš prigimties”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Žinios. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
11.55 Teroro aktai Paryžiuje. 
Valdžios pozicija. 
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 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 1. N-7.  
0.20 Bėdų turgus. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Tomo ir Džerio pasakos”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-

tė”. N-7.  
10.50 Mano draugas delfinas 
(k). 
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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Vienintelis kelias. N14.  
0.20 “Persekiotojas”. N14.  
1.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.55 “Strėlė”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7.  
11.00 Nauja norma. N-7.   
11.55 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.50 Kempiniukas.  
13.20 Simpsonai. N-7.  
14.20 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 Legendos. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 Aferistas. N-7.  
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 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Sėkmės sala”. N14.  
23.00 “Judantis objektas”. N-7.  
23.50 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
0.40 “Liežuvautoja”. 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 “Šeštasis pojūtis”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
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. Nulemta žvaigždžių”. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Žagarės vyšnių festivalis 
2013.  
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. 
12.15 IQ presingas.  
12.40 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
13.45 Visu garsu.  
14.30 Ponas Selfridžas 2 
(kart.). 
16.00 Euromaxx.  
16.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ponas Selfridžas 2. 
21.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Berlyno 
„Alba” - Klaipėdos „Neptūnas”.  
23.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.15 Keliamieji metai. N-7.  

1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Menų čempionatas „ART-
O-THLONAS”.  
5.15 Muzikos savaitė.  
5.40 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.  

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

 
7.00 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 6 kadrai. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pelkė. N-7.  

19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Jūrų pėstininkas. N-14.  
23.45 Kaltinamoji Keisė 
Antony. N-7.  
1.25 Po kupolu. N-14.  
2.15 Vilfredas.  N-7.  
3.05 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 Nuoga tiesa.  
13.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė.  
14.55 Aš tave myliu!  
15.00 “Miškinis”. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Nuoga tiesa. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.00 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. 
3.50 “Genijai iš prigimties”. 
4.20 “Laukinis pasaulis”.  
4.35 “Mainai gamtoje”.  
5.25 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. 

 
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 8. 
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.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 2. 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 “Denis Vaiduokliukas”.  
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 
Drąsiaširdis. N-7.  
0.05 “Persekiotojas”. N14.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.40 “Strėlė”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
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 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. 
21.00 Nuovada. N-7.  
22.30 Patarėjas.. N-14.  
0.55 Elementaru 
1.45 Aferistas. 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 “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 “Žinutė butelyje”. N-7.  
23.45 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.35 “Liežuvautoja”. 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. 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. 
Mirtis ir kinas”. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Baleto solistės Nelės 
Beredinos benefisas. 
6.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Vakavilis (kart.). 
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Euromaxx.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.10 Džiazo muzikos vakaras.  
14.15 Ponas Selfridžas 2 (kart.). 
15.45 Atspindžiai.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.45 Amžinoji mergaitė (kart.). 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
20.00 LRT Kultūros akademija.  
20.45 ...formatas. Poetas Aidas 
Marčėnas.  
21.00 Premjera. Pasauliniai 
karai. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Ekslibris.  
22.30 Elito kinas. Geresniame 
pasaulyje. 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 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.05 Septynios Kauno dienos.  

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

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Išlikimas. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 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 Jūrų pėstininkas 2. N-14.  
23.55 Virusas. N-14.  
1.35 Po kupolu. N-14.  
2.20 Vilfredas. N-7.  
3.10 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.30 “Kulinaras”. N-7. 
11.35 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.35 Patriotai. N-7.  
13.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.  
14.40 TV parduotuvė.  
14.55 Aš tave myliu!  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.   
16.25 “Moterų daktaras”. N-7.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Aš tave myliu!  
18.55 “Miškinis”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.25 “Kulinaras”. N-7.  
21.30 Ginčas. N-7.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Aš tave myliu!  
23.25 Patriotai. N-7.  
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.  
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.  
3.00 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7.  
3.50 “Genijai iš prigimties”.  
4.20 “Laukinis pasaulis”. spū-
dingiausi gamtos reiškiniai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 8. 
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 ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Žmonių vaikai. 
N-14.  
24.00 Algimantas Šalna. norėjau 
būti geriausias.  
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 “Denis Vaiduokliukas”.  
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 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus. N14.  
23.50 “Kultas”. N14.  
0.45 “Juodasis sąrašas” N-7.  
1.35 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
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. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. 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.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Ir čia priėjo Poli. N-7.  
0.15 Kaulai. N-14.  
1.15 Aferistas. N-7.  
2.05 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto. N-7.  
2.30 Lujis. N-7.  

2.55 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 sky-
rius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Derybininkas”. N14.  
0.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
0.50 “Liežuvautoja”. 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 žmogžudys-
tės XV. 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. Vieni 
iš nedaugelio”. N-7.  
22.55 “Begėdis”. N14.  
23.50 “Ties riba”. N14.  
1.25 “Detektyvė Džonson”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Bronius Kutavičius.  
6.25 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
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 ARTi. Ekslibris.  
12.45 Kelias į namus. Dalia 
Michelevičiūtė.  
13.15 LRT Kultūros akademija.  
14.00 Kai mūzos prabyla.  
14.15 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Vasara 
baigiasi rudenį.  
15.45 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.40 Pasauliniai karai (kart.). 
17.30 Teatras.  
18.15 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.45 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 2. N-7.  
20.30 Atrankos į 2018 m. žiemos 
olimpinių žaidynių ledo ritulio tur-
nyrą antras kvalifikacinis etapas. 
Vengrija - Lietuva.  
22.50 Anapus čia ir dabar.  
23.45 IQ presingas.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Kai mūzos prabyla.  
5.20 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Bus visko.  
16.30 A.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 Iš peties. 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 Iš peties. 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 Žudymo žaidimai. N-14.  
0.05 Dingusios. N-14.  
1.40 Po kupolu. N-14.  
2.25 Vilfredas. N-7.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.50 Aš tave myliu!  
7.55 Lietuva tiesiogiai.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.25 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Slaptieji agentai”. N-7.  
11.35 “Moterų daktaras”. N-7.  
12.35 Ginčas. N-7.  
13.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.  
14.40 TV parduotuvė.  
14.55 Aš tave myliu!  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.   
16.25 “Moterų daktaras”. N-7.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Kuriame ateičiai.  
18.50 Aš tave myliu!  
18.55 “Miškinis”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.25 “Kulinaras”. N-7.  
21.30 Vaivos pranašystės. N-7.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Aš tave myliu!  
23.25 Ginčas.  
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.  
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
3.00 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
3.50 “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 atsiran-
da daiktai 8. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys. 
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.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Narsus siuvėjas. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 “Niagaros” motelis. 
N-14.  
0.20 Pinigų karta.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
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.  
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 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Užšaldytas. N-7.  
22.35 Universalus karys. 
Sugrįžimas. N14.  
0.05 Sukčiai. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
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 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Šrekas.  
21.15 Ištroškę greičio. N-14.  
23.50 Markas Polas. 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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Absoliutus blogis. 
Išnykimas”. N14.  
23.10 “Tikras kraujas”. N14.  
1.10 “Liežuvautoja”. 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 žmogžu-
dystės XV. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 Nebylus liudijimas. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Inspektorius 

Džordžas Džentlis. Gaivaus 
oro gūsis”. N-7. 22.45 SNOBO 
KINAS “Išbandymų diena”. 
N14.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Salakas.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 ...formatas. Poetas Aidas 
Marčėnas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Tėvų susirinkimas.  
12.45 Muzika gyvai. 
Koncertas “M. K. Oginskio 
amžiuje”.  
14.10 Amžinoji mergaitė 
(kart.). 
15.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
15.30 Atrankos į 2018 m. 
žiemos olimpinių žaidynių ledo 
ritulio turnyrą antras kvalifika-
cinis etapas. Lietuva - Lenkija.  
17.50 Linija, spalva, forma.  
18.35 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.25 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje 
20.00 Premjera. Keliaukime 
kartu. Bukovelis. 
20.30 Premjera. Keliaukime 
kartu. Dar kartą apie įdomiau-
sius Ukrainos miestus. 
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Žmonių vaikai. N-7.  

23.45 Muzikos savaitė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 LRT Kultūros akademija. 
Kūrybos visuomenė - kas tai?  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Diagnozė. valdžia (k).  
12.20 Panikos kambarys (k).  
12.50 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Autopilotas.  
16.00 Susitikimas su trečiąja 
lytimi. 
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 Iš peties. 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 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. 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 Nesusekamas. N-14.  
1.00 Eurolygos rungtynės. 
Barselonos “FC Barcelona” - 
Kauno “Žalgiris”.  
2.30 Tėvynė. N-14.   

 
6.55 Reporteris.  
7.50 Aš tave myliu!  
7.55 Lietuva tiesiogiai.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Slaptieji agentai”. N-7.  
11.35 “Moterų daktaras”. N-7.  
12.35 Vaivos pranašystės. 
N-7.  
13.35 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė.  
14.55 Aš tave myliu!  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.   
16.25 “Moterų daktaras”. N-7.  
17.30 Pasaulis nuostabus 2.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Aš tave myliu!  
18.55 “Miškinis”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Aš tave myliu!  
23.05 “Pelenai”. S.  
1.05 Aš tave myliu!  
1.10 “Užkrėstieji”. S.  
2.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 

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. 
13.55 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
15.40 Klausimėlis.lt.  
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 Operacija “Keksas”. 
0.30 Pasaulio dokumentika. 
Planetų gidas. 
1.20 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 
2.15 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Krokodilas Gena. 

10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Nevykėlis Tarzanas. 
11.40 Šunelis Pingas. 
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 Vėžliukai 
nindzės. N-7.  
21.20 Kvailių apsauga. N-7.  
23.10 Bakis Larsonas gimęs būti 
žvaigžde. N14.  
0.50 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus. N14.  

7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Daktaras Dolitlis 2.  
12.45 Fredas. N-7.  
14.20 Vaivorykštės beieškant.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai.  N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Trys muškietininkai. N-7.  
21.30 Kolibrio efektas. N-14.  
23.40 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė. N-14.  
1.20 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė. N-14.  

 
7.15 “Amerikos talentai”. 

9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio štangos atkėlimo 
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 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Dainuok mano dainą.  
21.30 MANO HEROJUS “Miesto 
teisingumas”. N14.  
23.15 AŠTRUS KINAS “Nakvynės 
namai 3”. S.  
0.50 “Melagių žaidimas”. N-7. 

 
6.50 “Būrėja”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.45 Didingojo amžiaus paslaptys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo 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. Mano mama, 
mano vyrai”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 

“Detektyvas Kolambas. Žvirblis 
rankoje”. N-7.  
22.45 “Žmogus, kuris žinojo per 
mažai”. 
0.25 “Begėdis”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukime kartu. Bukovelis. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Skambėk, kartų daina.  
12.45 Istoriko Adolfo Šapokos 110-
osioms gimimo metinėms. Amžių 
šešėliuose.  
13.30 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Premjera. Audra 
(subtitruota). 
16.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Choro “Brevis” ir jo draugų kon-
certas.  
16.30 Premjera. Knygnešiai. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Los Andželo 
gitarų kvartetas. 
19.30 Muzikos savaitė.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Anglų valsas. 
1982 m. N-7. 
21.40 Kultūra.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 IQ presingas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
2.00 Knygnešiai (kart.). 

 
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 
Priklausomi nuo sekso. N-7.  
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).  
3.45 Valanda su Rūta (k).  

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.35 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.  

15.30 Sunkiausios profesijos pa-
saulyje. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos rung-
tynės. Prienų-Birštono “Vytautas” 
- Kėdainių “Nevėžis”.  
19.00 Drakonų kova. Evoliucija. 
N-7.  
20.30 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Rokis 2. N-7.  
0.55 Tristanas ir Izolda. N-7.  
3.00 Klyvlendo šou. N-7.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
9.25 Aš tave myliu!  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Arčiau namų.  
11.00 “Vera. Sūnus palaidūnas”. 
N-7.  
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.   
15.20 “80-ieji”. N-7.  
17.00 Žinios.   
17.30 Kuriame ateičiai.  
17.35 Nuoga tiesa. N-7.  
18.35 Aš tave myliu!  
18.40 “Didysis barjerinis rifas”.  
19.50 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”.  
21.00 Žinios.   
21.30 Premjera. “Velnias su nekal-
tumo skraiste”. N-14.  
23.40 Aš tave myliu!  
23.45 “Kruvina žinutė”. N-14.  
1.45 “Vera. Sūnus palaidūnas”. N-7.  
3.15 “Velnias su nekaltumo skrais-
te”.. N-14. 

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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Jonizuotas vanduo – ilgalaikė investija į sveikatą
Vandens jonizatorius - tai 

arbatinuko dydžio prietaisas, 
kuris tikrai nesunkiai ras vie-
tą virtuvėje ir nepareikalaus 
specialių įrengimo darbų. 
UAB „Burbuliukas ir Co“ jau 
20 metų gaminamų vandens 
jonizatorių darbo laikas pa-
skaičiuotas 30 000 darbo va-
landų, tai atitinka maždaug 25 
m. Taigi tereikia vieną kartą 
apsispręsti ir įsigyti vandens 
gerinimo sistemą, taip ilgam 
pamirštant rūpesčius dėl geria-
mojo vandens kokybės.

Jonizuotas šarminis – arba 
gyvasis - vanduo yra minkš-
tesnis, takesnis nei įprastas 
vanduo. organizmas jį pasiima 
kaip savą, nes jonizatoriumi 
reguliuojame vandens pH lygį. 
Šarminis vanduo pasižymi an-
tioksidacinėmis savybėmis, 
t.y. gali mažinti žalingą lais-
vųjų radikalų poveikį. Taip pat 
žinoma, kad šarminis vanduo 
šalina rūgšties atliekas ir stab-
do organizmo rūgštėjimą.

Jonizuotas rūgštinis – arba 
negyvasis – vanduo daugiausia 
skirtas išoriniam vartojimui, 
padeda atstatyti odos natūralią 
rūgštinę terpę. Jau išbandžiu-
sieji teigia, kad jis nepakei-
čiamas, kai reikia dezinfekuoti 
namus, žaizdeles ar nubrozdi-
nimus bei naudojamas sloguo-
jant ar skaudant gerklei.

Sveikata – brangiausias turtas. Tai pagrindinis argumentas, ko-
dėl verta įsigyti vandens jonizatorių. Vienu metu galima jonizuoti 
1,5 ar 3 l vandens ir pagaminti jonizuotą šarminį, jonizuotą rūgš-
tinį, o, esant poreikiui, ir sidabringą vandenį.  

KVIEČIAME Į SEMINARĄ 
APIE JONIZUOTĄ VANDENĮ

2016 m. vasario 11 d. 16 val. Anykščių kultūros centre.
Seminaras nemokamas.

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 655 35398 
www.burbuliukas.lt

Aldona Kazlauskienė, pradi-
nių klasių mokytoja iš Kauno

Sergu cukriniu diabetu. Joni-
zuotą vandenį vartoju jau dau-
giau kaip 6 mėnesius. Pastebėjau, 
kad pagerėjo savijauta, sumažėjo 
gliukozės kiekis kraujyje. Rūgš-
tinį jonizuotą vandenį naudoju 
buityje – laistau gėles, plaunu 
vaisius, daržoves, dezinfekuoju 
indus, stalo įrankius, WC ir vo-
nią. Rūgštiniu vandeniu taip pat 
plaunu veidą, rankas. Pastebėjau, 
kad oda pasidarė minkštesnė ir 
lygesnė.

Rimas Daubaras, skardinin-
kas iš Radviliškio

Šarminį vandenį geriu jau apie 
metus laiko: nebekamuoja skran-
džio rūgštingumas, atsisakiau 
vaistų, pagerėjo savijauta, tapau 
energingesnis.

Jūratė Povilaitienė, darželio 
auklėtoja iš Šiaulių

Susidomėjom jonizatoriumi, 
nes buvo padidėjęs rūgštingumas, 
sunkiai sekėsi „išbristi“ iš virusi-
nių ligų. Rūgštingumo problema 
dingo, o sutapimas ar ne, bet šiais 
metais jokia liga nebuvo „užpuo-
lusi“. Šarminį vandenį geriame 
kasdien, rūgštiniu kartą per sa-
vaitę išvalome ir dezinfekuojame 
namus. Skaudantį dantį ar gerklę 
skalauju rūgštiniu, po to šarminiu 
vandeniu – nuima skausmą.

Gita Kelpšienė, 
kirpėja iš Elektrėnų
Labiausiai džiaugiuosi rūgštinio 

vandens savybėmis - slogą išgydom 
per kelias dienas. O kai suskausta 
ausį, palašinu pašildyto rūgštinio van-
dens ir skausmas greitai praeina.

Gražina Vidžiūnienė iš Vilniaus
Jonizuoto vandens išgeriu 1,5–2 

litrus, naudoju maisto ruošai. Džiau-
giuosi rezultatais: normalizavosi 
kraujotaka, nebešąla galūnės. Arti-
mieji taip pat naudoja vandens joni-
zatorių ir turi gerų atsiliepimų: page-
rėjo sąnarių būsena, nes geriant daug 
šio vandens ištirpo ir išsiplovė susi-
kaupusios druskos ir ataugos, suma-
žėjo cukraus kiekis kraujyje, išnyko 
skrandžio rėmuo, žymiai pagražėjo 
oda, nes geriant šį vandenį valosi ke-
penys, inkstai.

Arianda Popovė, 
vertėja iš Kauno
Maždaug prieš metus nupirkau 

mamai dovaną – vandens jonizatorių. 
Kaip ir dauguma pagyvenusių žmo-
nių, mama turi sveikatos problemų, 
ypač pasireikšdavo kojų negalavimai, 
susiję su venomis, pėdų grybeliu, 
sąnariais. Pradėjo vartoti jonizuo-
tą vandenį, darė rūgštinio vandens 
kompresus, voneles. Rezultatas ma-
loniai stebino! Buvo puiku pastebėti 
nurimusias venas, nykstantį grybelį, 
gerą nuotaiką be galvos ir skrandžio 
skausmų, nemigo naktų.

KVIEČIAME DAUGIAU SUŽINOTI  
APIE SAVO SVEIKATĄ 

Šių metų vasario 8d. (pir-
maadienį) KOMPIUTERINIS 
SVEKATOS DUOMENŲ 
ĮVERTINIMAS-TESTAS bus 
atliekamas Ukmergėje, Kauno 
g. 18,  OPTIKA VIZIJA salono 
patalpose.

Vertinama: skrandžio, kasos, 
kepenų, žarnyno būklė, sąnarių 
ir stuburo įtaka vidaus organams, 
kraujotakos sistema – įvertinant 
kraujagyslių, širdies darbą. Nu-

statomi infekcijų ir užkrato sukelti sveikatos sutrikimai. Sveikatos 
būklės testavimo informacija padės objektyviau įvertinti kiekvieno 
organo būklę, greičiau surasti sutrikimų priežastis ir laiku kreip-
tis į reikiamą gydytoją. Sveikatos testas yra naudingas ir norint 
pasitikrinti jau paskirto gydymo efektyvumą. Testo rezultatai yra 
atiduodami iš karto.

Išankstinė registracija vykdoma darbo dienomis nuo 10.00 - 
19.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). telefonu mob. (8-682) 40857.

Katarakta - liga, grasinanti aklumu
Katarakta (lęšiuko sudrums-

tėjimas) – viena iš ypač spar-
čiai plintančių akių ligų, kuri 
tampa vis dažnesne visuomenės 
sveikatos problema. Kas yra 
katarakta ir kaip ją gydyti, pa-
sakoja „Akių chirurgijos cen-
tro“ gydytojas Saulius Ačas.

- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto?

- Katarakta (lęšiuko sudrumstė-
jimas) – akių liga, išsivystanti dėl 
lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, 
drumsčių formavimosi. Nors ši 
liga gali pasireikšti bet kokiame 
amžiuje – pagrindinė kataraktos 
išsivystymo priežastis yra senėji-
mas, todėl didžioji dalis pacientų 
yra vyresnio amžiaus. Su metais, 
akies lęšiuko struktūra keičiasi, jis 
darosi mažai elastingas, mažėja jo 
skaidrumas. Medžiagų apykaitai 
sulėtėjus, akies lęšiukas pradeda 
drumstėti. 

- Kokie kataraktos simpto-
mai?

-  Pagrindinis kataraktos simp-
tomas – palaipsniui blogėjantis 
regėjimas viena arba abiem aki-
mis.  Žmogus mato kaip pro rūką, 

dvigubinasi daiktų atvaizdai, pa-
mažu nyksta spalvos, pasidaro 
sunku vairuoti automobilį tamsiu 
paros metu, blogiau matyti saulėtą 
dieną, nebetinka anksčiau nešioti 
akiniai. Sergant katarakta tampa 
sudėtinga atlikti įprastinius kas-
dienius darbus, užsiimti mėgstama 
veikla (skaitymu, mezgimu, rank-
darbiais, maisto gaminimu), o ligai 
progresuojant rega vis blogėja, kol 
galiausiai žmogus tik skiria švie-
są nuo tamsos ar visiškai apanka. 
Todėl pastebėjus pirminius ligos 
simptomus reiktų ilgai nedelsiant 
pasikonsultuoti su gydytoju.

- Kaip katarakta gydoma?
- Kataraktą išgydančių vaistų 

nėra. Šiuo metu visame pasauly-
je vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – chirurginis: atliekama 
operacija, kurios metu drumstas 

lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. 
Daugeliu atvejų kataraktos ope-
racijos atliekamos netaikant ben-
drosios anestezijos, o vietiškai, 
vaistų pagalba nujautrinant akį. 
Todėl operacijos metu žmogus 
išlieka sąmoningas, tačiau visiš-
kai nejaučia skausmo. Anksčiau 
atliekant tokią operaciją tekdavo 
akyje padaryti gana didelį pjūvį, 
kurį susiuvus, ragenos randas 
gydavo apie pusę metų. Tuo tar-
pu dabar, naudojant šiuolaikišką 
mikrochirurginę įrangą – fakoe-
mulsifikatorių – pro 2-3 mm dy-
džio pjūvį sudrumstėjęs lęšiukas 
išsiurbiamas ir vietoj jo implan-
tuojamas dirbtinis. Pjūviai labai 
maži, jų siūti nereikia. Operacija 
paprastai užtrunka apie 30 min., 
po operacijos nereikalingas sta-
cionarus gydymas, pacientas gali 
vykti namo. 

Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis 

specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. „Akių chi-
rurgijos centras“ suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant 
eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę 
gydytojai profesionalai, atlikę tūkstančius kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima, 
pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite 
savo regos problemas šios srities profesionalams. Prisiminkite, kuo vėliau operuojama katarakta, tuo 
didesnė komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.

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

2015 metų sausio 1-osios duome-
nimis, Anykščių rajono savivaldy-
bėje veikė 457 ūkio subjektai. Dau-
giausia – didmeninės ir mažmeninės 
prekybos bei variklinių transporto 
priemonių ir motociklų remonto įmo-
nių. Kiek mažiau buvo žemės ūkio, 
miškininkystės ir žuvininkystės (10,9 
proc.), apdirbamosios gamybos (10,5 
proc.), kitas aptarnavimo paslaugas 
teikiančių (10,1 proc.) ir statybos (6,8 
proc.) įmonių. 

Anykščių ra-
jono savivaldy-
bėje daugiausia 
gaminama me-
dinių gaminių 
(31 proc.), alko-
holinių gėrimų (20 proc.) ir baldų (16 
proc.). 

Didžiausi darbdaviai – 
biudžetinės įstaigos

Pagrindiniai stambiausieji mies-
to ir rajono darbdaviai yra Anykš-
čių rajono savivaldybė (rekvizitai.lt 
duomenimis, 2015-11-30 buvo 173 
darbuotojai), VšĮ Anykščių r. savival-
dybės pirminės sveikatos priežiūros 
centras (rekvizitai.lt duomenimis, 
2015-11-30 buvo 176 darbuotojai), 
Anykščių rajono savivaldybės ligo-
ninė (rekvizitai.lt duomenimis, 2015-
11-30 buvo 235 darbuotojai). Pažy-
mėtina ir tai, kad viename iš buvusių 
stambiausių rajono darbdavių AB 
,,Anykščių vynas“ (vidutinis darbuo-
tojų skaičius 2001 metais - 615 žmo-
nių, 2002 m. – 512, 2003 m. - 469), 
remiantis rekvizitai.lt duomenimis, 
2015-11-30 dirbo 68 darbuotojai, 
SPA VILNIUS ANYKŠČIAI, ,,UAB 
ANŠILAS SPA“ centras (rekvizitai.
lt duomenimis, 2015-11-30 buvo 117 

darbuotojų). Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis, vidutinis 
mėnesinis bruto darbo užmokestis 
be individualių įmonių 2014 metų 
pirmąjį ketvirtį Anykščiuose buvo 
1774,9 Lt.

Verslo informacinis centras 
fiksavo rekordinius skaičius

Anykščių verslo informacinio cen-
tro direktorė Renata Gudonienė juo-
kauja, kad statistika yra viena iš melo 
formų, bei teigia, kad praėjusieji me-

tai įstaigai buvę 
rekordiniai.

„Praeitais me-
tais padėjome 
įsikurti 15-ai 
įmonių. Ateina 
žmogus, mes pa-

dedame paruošti įmonės steigimo do-
kumentus. Per mano 14 darbo metų 
tai yra rekordas. Daugiausia tai pas-
laugas teikiančios įmonės.

Vidurkis per metus anksčiau bū-
davo 6 – 7 įmonės“, - pasakojo R. 
Gudonienė, pridurdama, kad verslo 
subjektai kuriasi ir be Anykščių vers-
lo informacinio centro pagalbos.

Anykščių verslo informacinio 
centro direktorė R. Gudonienė tikina 
sulaukianti ir potencialių investuotojų 
skambučių. Pernai tokių buvo maž-
daug 25. „Pernai sulaukėme daugiau-
sia skambučių dėl klausimų, susijusių 
su maitinimo įstaigomis“, - sakė R. 
Gudonienė.

Teigiama, kad verslo pradžiai 
Anykščiuose yra puiki aplinka.

„Dokumentus mes padedame 
parengti, žmogui nereikia kažkur 
vaikščioti. Galbūt sunkiau yra su pa-
talpomis. Dažniausiai įmonės domisi 
galimybėmis išsinuomoti biuro pas-
laugas. Šiuo atveju sunku yra Anykš-
čiuose.

Negalėčiau pasakyti, kad Anykš-

čiai galėtų būti kažkuo išskirtiniai ar 
čia būtų pasunkintos verslo sąlygos, 
nei kažkur kitur Lietuvoje. Metų dar 
tik pradžia, todėl sunku kažką pro-
gnozuoti, tačiau praėjusieji metai 
buvo džiuginantys ir tikrai aš šiuos 
metus pradedu su optimistine gaida“, 
- „Anykštai“ kalbėjo R. Gudonienė.

Žada sukurti išskirtinį 
investicinį mikroklimatą

Tai, kad rajone mažėja verslo su-
bjektų, rajono Tarybos nario, liberalo 
Luko Pakelčio manymu, dar nėra tra-
giška situacija. Jis žada, kad statisti-
niai duomenys jau artimiausiu metu 
atrodys visiškai kitaip.

„Kas susiję su didžiausiais rajono 
darbdaviais, tai nėra jokia naujiena. 
Kol neturime didžiulio fabriko ar gi-
gantiško investuotojo, natūralu, kad 
ligoninė ir kitos biudžetinės įstaigos 
yra didžiausi darbdaviai.

Mano požiūriu, rajono tikslas tu-
rėtų būti smulkus ir vidutinis verslas, 
jo augimas. Paraleliai mes turime 
stengtis, kad ateitų didesnis darbda-
vys. Manau, kad paslaugų sektorius 
vienareikšmiškai auga. Reikia pripa-
žinti, kad didžiulio proveržio neturi-
me, bet yra ir gerų žinių. Medienos 
apdirbimo įmonės dirba stabiliai, kai 
kurios ir auga.

Šiai dienai yra dirbama stipriai, kad 
mūsų investicinis mikroklimatas būtų 
išskirtinis ir kad paskleistume žinią 
investuotojams, jog jie yra laukiami.

Sukurta darbo grupė ir jau nusta-
tytos galutinės gairės visiškai naujai 
verslo rėmimo programai, kuri su-
sidės iš dviejų dalių. Tai bus didelė 
paspirtis (ypatingai naujiems verslo 
subjektams) kurtis bei pasinaudoti 
parama. Apie šią programą dar anksti 
kalbėti, tačiau tikiu, kad su naujuoju 
rajono biudžetu startuosime. Planuo-
jame kartu su meru vizitus į verslo 
įmones, kad išgirstume apie versli-
ninkų problemas bei pageidavimus. 
Manau, kad požiūriu ir darbų apim-
timi yra nepalyginamai didesnis dė-
mesys tam skiriamas“, - kalbėjo L. 
Pakeltis.

Pažadais netiki

Rajono Tarybos narys, socialde-

Anykščių verslo informaci-
nio centro direktorė Renata 
Gudonienė juokauja, kad 
statistika yra viena iš melo 
formų.

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis kol kas didelio pro-
veržio rajono ekonominiame 
gyvenime nemato ir pats.

Verslo plėtra rajone su politikų 
pažadais neturi nieko bendro

Statistiniai duomenys rodo, kad Anykščių rajone mažėja veikiančių ūkio subjektų. Palyginti su 
2014 m. sausio 1 d. duomenimis, praėjusių metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius Anykš-
čių rajono savivaldybėje sumažėjo 9,3 proc.

„Anykštos“ pašnekovai apie paskelbtus statistinius duomenis kalbėjo skirtingai. Vieni jų jais 
buvo linkę tiesiog netikėti, kiti žadėjo pakeisti, treti priminė, kad ne nuo pažadų dalintojų, o tik nuo  
pačių verslininkų priklauso, kokie rajono ekonominiai rodikliai bus ateityje.

Įmonės „Varžos matas“ va-
dovas Michailas Baliuckas 
sako, kad rajono ekonomi-
kos pokyčiai nuo rajono val-
džios pažadų nepriklauso.

Buvęs UAB „Anykščių ener-
getinė statyba“ generalinis di-
rektorius Alvydas Bitinas abe-
joja, ar Anykščiams vien tik su 
turizmu pavyks išsilaikyti.

mokratas Dainius Žiogelis skeptiškai 
vertina liberalų pažadus Anykščius 
paversti išskirtiniais investuotojams.

„Apie veržlumą ir pokyčius aš jau 
tiek prisiklausęs. Kad jau žadėjo, tai 
tegul dabar ir daro. Kol kas matau tik 
kažkokius iškreiptus skaičius, kažko-
kio ieškojimo, kas buvo prieš metus, 
dvejus ar penkerius. Jeigu mes taip 
žiūrėsime atgal, greitai tie ketveri me-
tai praeis“, - „Anykštai“ kalbėjo D. 
Žiogelis.

Visa, kas sukurta, yra pačių vers-
lininkų, o ne politikų nuopelnas

Buvęs UAB „Anykščių energetinė 
statyba“ generalinis direktorius Alvy-
das Bitinas sako, kad situacija rajo-
no ūkyje vis dar išlieka sudėtinga, o 
Anykščius išgelbėti gali tik gamyba.

„Tas kurortinis statusas gal ir gerai, 
bet iš jo, žinote, rajonui nežinau, ar 
išsilaikyti pasiseks“, - svarstė A. Bi-
tinas.

Pašnekovas sako, kad pokyčių gali 
atnešti nebent centrinės valdžios prii-
mami sprendimai.

„Neįsivaizduoju, ką šioje situacijo-
je gali padaryti vietinė valdžia. Kažką 
gal gali, bet neteko girdėti, kad ir ki-

tuose rajonuose kažką padarytų. Vis-
ką, ką padaro, padaro pačios verslo 
įmonės“, - Anykščių rajono valdan-
čiųjų pažadus įvertino A. Bitinas.

A. Bitinui antrino ir įmonės „Var-
žos matas“ vadovas Michailas Ba-
liuckas.

„Manau, kad valdžia daugiau įta-
kos turi tiems verslams, kurie susiję 
su turizmu. Pramonės Anykščiuose 
beveik nėra, trūksta valstybinių už-
sakymų statybos sektoriuje, nevyksta 
Anykščiuose beveik jokia gamyba.

Darbingų žmonių Anykščiuo-
se mažėja, jokie investuotojai 
nenorėtų atvykti į Anykščius ir 
statyti pramonės objektų, kadan-
gi trūks dirbančiųjų. Dauguma 
darbingų žmonių pasitraukė į 
užsienį arba didesnius miestus, 
dėl to rajone toks ir kritimas“, - 
verslo aplinką rajone įvertino M. 
Baliuckas.

Rajono valdžios pažadais pakeisti 
ekonominę situaciją rajone „Varžos 
mato“ vadovas M. Baliuckas netiki.

„Visos valdžios žada, bet tai ne nuo 
jų priklauso. Sutinku, kad situacijos 
pokyčiai priklauso nuo verslininkų, 
bet tik ne nuo valdžios“, - pastebėjo 
M. Baliuckas.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rajono Tarybos narys Dai-
nius Žiogelis mano, kad rajo-
no valdantieji pernelyg žval-
gosi į praeitį, o tai gali turėti 
įtakos ir rajono ūkio raidai.

...Apie veržlumą ir poky-
čius aš jau tiek prisiklausęs. 
Kad jau žadėjo, tai tegul da-
bar ir daro...
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Gautos naujos rankinės

TARP KITKO

tinklas anykštėnai juokauja

Šį kartą „Anykštos“ skaityto-
jams savo mėgstamus anekdotus 
pateikė AB „Anykščių kvarcas“ 
direktorius Eugenijus ANDRIE-
JAUSKAS.

* * *
Aukštai kalnuose gyvenantį senolį 

kalbina žurnalistai:
- Kiek jums metų?
- 185.
- Jūs turbūt niekada negėrėte ir ne-

rūkėte?
- Ir geriu, ir rūkau.
- ???
- Kitaip čia niekad nenumirsi.

* * *
Žmona bara vyrą:
- Kodėl eidamas į darbą pietums 

įsidėjai naują arbatos pakelį?
- Tai, kad senojo siūlas nutrūko.

* * *
Gavęs dovanų – jų niekad neišpa-

kuok matant svečiams: nebegalėsi 
perdovanoti.

* * *
Vyras žmonai vėlų vakarą:
- Pašokinėk lovoje, tegul kaimynai 

galvoja, kad mylimės.
Žmona vyrui ankstų rytą:
- Padaužyk šaukštų į lėkštę, tegul 

kaimynai galvoja, kad valgome. 

O gal geriau Anykščiai – 
gamtininkų sostinė?
Mero pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus svajonė – Anykščius paversti 

sostine. Feisbuke jis svajoja, kad mūsų miestas galėtų tapti ir Lietuvos 
sveikuolių sostine.

„Kažkada su bendraminčiais svajojome, kad Anykščiai galėtų tapti Lie-
tuvos sveikuolių meka. Vėl suruseno viltis, kad Anykščių kurortas kada 
nors taps Lietuvos sveikuolių sostine“, - po sveikuolių žiemos maudynių 
užsisvajojo S.Obelevičius.

Išradingieji furistai

„Aš jums mielai palikčiau arbatpinigių, bet, matote, turiu tik šimto eurų 
banknotą. 

- Nieko tokio, pone, kai kurie žmonės duoda dar mažiau“, - apie tai, 
kokio dydžio turėtų būti arbatpinigiai, pasakojama viename anekdote.

O kai kurie žmonės Anykščių kavinėse vietoje arbatpinigių padavė-
jams palieka... atvirukus su padėkos žodžiais.

„Čia atvirukas nuo keturių furistų ar turistų?“, - svarsto internautai ka-
vinės „Erdvė“ feisbuke.

Kas jie tokie bebuvo, tačiau nuoširdumo ir originalumo stoka kavinės 
klientai nestokojo.

Pražiopsota atrakcija

Anykščių ba-
seino „Bange-
nis“ lankytojai 
fesibuke suneri-
mę. Greičiausiai 
bus kažką svar-
baus praleidę...

Metų pradžio-
je čia surengta 
erotiška fotose-
sija su gražuole, 
tačiau baseine 
nematyti nė vie-
no vyro.

Baseino bilie-
tų pardavimai 
neabejotinai iš-
augtų, jei apie 
panašias atrakci-
jas Anykščių vy-
rai ateityje būtų 
informuojami iš 
anksto.

Kryžiažodis  „Beržas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esan-

čias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti, paskambinę 
telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus ap-
dovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje 
„Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks  anykštėnei
Sausio 9 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Šventės“ teisingas atsakymas 

–  GUVERNANTĖ. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 91 skaitytojas. Tai- anykštėnai 
V.Lančickienė, D.Šlamienė, D.Kundrotienė, A.Burneikienė, V.Stasiūnienė,  A.Lunevičius, 
V.Vilčinskienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, 
E.Tamulėnienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, O.Arienė, J.Mieželienė, A.Kavolienė, 
A.Vilčinskas, J.Balaišienė, A.Skaržauskienė, A.Baranaukienė, L.Galvanauskienė, 
Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, A.R.Vilimas, V.Dikčiūvienė, M.Pupeikienė, D.Varnienė, 
N.Varnas, P.Girnienė, V.Žemaitienė, V.Bieliūnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, 
E.Jurėnaitė, E.Navikienė, J.Pranckevičienė, G.Žvironaitė, A.Kapočius, R.Kavoliūnienė, 
A.Keraitienė, M.Parnavienė ir N.Šilaikienė;  R.Žąsinas, N.Žąsinienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir V.Mogylienė iš Viešintų; T.Jakniūnienė, E.Slavinskienė 
ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų;  K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir G.Radzevičienė iš Šo-
venių; L.Ruša, D.Rušienė ir K.Lasauskas  iš Vilniaus; A.Gailiūnienė, Z.Januškevičienė 
ir M.Risakovienė iš Debeikių; V.Strazdienė, D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; 
J.Uzdrienė, B.Raščiūvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, B.Aukštakalnienė iš Kur-
klių, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, S.Skapas iš Latavėnų, J.Pačinskienė iš Padvar-
ninkų, R.Vaiginytė iš Aknystų, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, 
S.Steponavičienė iš Troškūnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
S.Želnienė iš Maželių, K.Rimkuvienė iš Antupių, L.Didienė iš Medžiočių, V.Milaševičienė 
iš Raguvėlės, J.Šeštokienė iš Repšėnų,  L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš 
Vikonių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Juknonienė iš Rubikių, G.Šulskienė iš Kurklių, 
M.Baltrūnienė iš Piktagalio, O.Petronienė iš Smėlynės, R.O.Deveikienė iš Mažionių bei 
E.Trečiokaitė iš Jatkonių.

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės 
„Mix Cosmetics” 15 eurų čekis - atiteks A.BURNEIKIENEI iš Anykščių. Kviečiame 
skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 
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įvairūs
Dingo šuo. Baltos spalvos, pana-

šus į laiką. Mačiusius prašome pa-
skambinti tel. (8-612) 60713.

Išsinuomotų ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Moka avansu.

Tel. (8-686) 92172.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Parduoda sausas malkas 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 pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

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

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

Tel. (8-616) 20756.

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

Tel. (8-698) 05413.

Valo, tvarko krūmais, medžiais ap-
augusius laukus, grovius, pakeles. 
Visas atliekas išsiveža savo trans-
portu. Už kokybišką žaliavą moka 
pinigus.

Tel. (8-686) 92172.

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

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
Ūkininkas perka arba išsinuo-

moja žemės ūkio paskirties žemę 
Utenos, Kupiškio, Anykščių, 
Ukmergės, Panevėžio rajonuose.

Tvarkingos sutartys, laiku sumo-
kami pinigai.

Tel. (8-612) 21588.

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

Grindų 

betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 

Tel. (8-694) 40735.

- Kiek pernai buvo registruota 
eismo nelaimių, kuriose nukentėjo 
žmonės, kiek policijos pareigūnai 
nubaudė neblaivių vairuotojų, 
dviratininkų, pėsčiųjų? Kiek buvo 
surašyta protokolų, skirta baudų? 

- Pernai registruota 11 eismo ne-
laimių, kuriose nukentėjo žmonės, 
žuvo 1, sužeista 13 žmonių, nubausti 

Kontroliuoja 24 valandas per parą, 
7 dienas per savaitę

155 neblaivūs vairuotojai, 551 nu-
baustas už greičio viršijimą, 8 už 
pavojingą ir chuliganišką vairavimą. 
Nubausta 420 KET pažeidusių pės-
čiųjų, dviratininkų, ir vadeliotojų, iš 
jų 85 pėstieji buvo sunkiai apgirtę, 
tarp pažeidėjų 90 lengvai apgirtusių 
dviratininkų, 3 vadeliotojai. Pėsčiųjų 
padarytų pažeidimų fiksuota 140. Už 
KET pažeidimus surašyta1704 pro-
tokolai. Pažeidėjams paskirta 146 
486 eurai baudų.  

-  Apibūdinkite praeitų metų eis-
mo nelaimes, jų priežastis, kuriose 
žuvo ar buvo sužaloti žmonės. 

- 2015 metais, Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato aptarnaujamoje teritorijoje, re-
gistruota 11 įskaitinių eismo įvykių 
(2014 m. 18) (2013 m. 14). Eismo 
įvykių metu ženkliai sumažėjo žu-
vusiųjų asmenų skaičius (2013 m. 
žuvo 7, 2014 m. 4, 2015 m. 1), su-
žeistų asmenų įskaitiniuose eismo 
įvykiuose skaičius taip pat mažesnis, 
2013 m. buvo sužeista 17, 2014 m. 
18 asmenų, o 2015-aisiais 13. 2015 
metais žuvo 1 dviračio vairuotoja. 
Analizuojant eismo įvykių priežastis 
buvo nustatyta, kad 2015-ais metais 
įvykusių nelaimių, kurių metu buvo 
sužaloti žmonės, pagrindinės prie-
žastys yra vairuotojų ir dviratininkų 
manevravimo taisyklių pažeidimai, 
kurių nesilaikant įvyksta susidū-
rimai, vairuotojų saugaus greičio 

nepasirinkimas, dėl to transporto 
priemonėms nuvažiavus nuo kelio 
sužalojami žmonės.  

Praėjusiais metais Anykščių ra-
jone iš vienuolikos eismo įvykių, 
kuriuose nukentėjo žmonės, keturi 
įvyko kelyje Radiškis-Anykščiai-
Rokiškis, du magistraliniame kelyje 
Kaunas-Zarasai-Daugpilis. Šiame 
kelyje žuvo dviračio vairuotoja, kuri 
sukdama į kairę nepraleido vilkiko. 
Kiti eismo įvykiai buvo įvairiose ra-
jono vietose.

- Kokios policijos priemonės 
efektyviausios, kokių imamasi, 
kad keliuose būtų saugiau, nelai-
mių mažiau?

- Eismo dalyvių kontrolė Anykš-
čių rajone užtikrinama nuolat, 24 va-
landas per parą, 7 dienas per savaitę 
(juokiasi,- red.past.). Kiekvieną parą 
rajone patruliuoja ne mažiau kaip 
du policijos ekipažai. Papildomai 
organizuojamos ir vykdomos trum-
palaikės, tikslinės, prevencinės prie-
mones, vykdomas neviešas patru-
liavimas (patruliuojama nežymėtu 
automobiliu, pažeidimai fiksuojami 
filmuojant ir fotografuojant). Dažnai 
pasitelkiamos papildomos pajėgos 
iš Utenos apskrities VPK, kitų po-
licijos komisariatų, pasitelkiamas 
specialus tarnybinis automobilis, ne-
paženklintas skiriamaisiais policijos 
ženklais, su įmontuota stacionaria 
greičio montavimo įrangą.

Manau, kad tik baudžiant proble-
mų neišspręsime, todėl visus metus 
pareigūnai vyko į darželius, mo-
kyklas, į seniūnijas pas gyventojus 
vykdydami prevencinę-šviečiamąją 
veiklą .

Kartu su Anykščių kelių tarny-
bos darbuotojais praėjusiais metais 
aplankėme visų seniūnijų gyvento-

jus, jiems buvo išdalinti atšvaitai, 
liemenės, krepšiai su atšvaitais. Su 
policijos komisariato vadovais ir 
apylinkių inspektoriais susitikimų su 
gyventojais metu aktyviai buvo dis-
kutuojama saugaus eismo temomis. 
Gautos gyventojų pastabos ir pasiū-
lymai bus svarstomi Saugaus eismo 
komisijoje. 

Pastebime, kad efektyviai veikia 
socialinė reklama. Vienas pavyzdžių 
- po filmuko apie saugos diržus, kai 
per automobilio stiklą išlekia saugos 
diržu neprisegta mergaitė, pastebėjo-
me, kad daug daugiau eismo dalyvių 
patys segasi diržus, rūpinasi savo ir 
keleivių saugumu.

Kelių eismo taisykles pažeidinė-
jančius eismo dalyvius drausmina 
sąmoningų piliečių pranešimai, apie 
įtartinus automobilius, atsiunčiami 
vaizdo registratoriaus įrašai ir pana-
šiai.  

- Ką patartumėte, į ką atkreip-
tumėte vairuotojų, pėsčiųjų, dvi-
ratininkų ir kitų eismo dalyvių 
dėmesį, kad keliuose jaustumėmės 
saugiai.

- Mūsų saugumas kelyje priklauso 
nuo mūsų visų. KET nustato eismo 
keliais tvarką, tačiau to nepakanka. 
Be instrukcijų ir taisyklių laikymosi 
būtina pagarba vienas kitam, dėme-
singumas, supratingumas. Vairuoto-
jams, pėstiesiems ir dviratininkams 
norėčiau pasakyti, kad privalome 
būti atsakingi už savo elgesį kelyje, 
nebūti agresyviems vairuojant, ne-
skubėti ir dažniau pasirinkti ne leisti-
ną, bet saugų greitį, tamsiuoju paros 
metu būtinai naudoti šviesą atspin-
dinčias ar šviečiančias priemones 
(atšvaitus, liemenes, žibintus). 

Dažniausi KET pažeidimai mūsų 
rajone: tai nustatyto greičio viršiji-
mas (551), pėsčiųjų, dviračių vairuo-
tojų, vadeliotojų daromi pažeidimai, 
(420), kelio ženklų ar ženklinimo 
nesilaikymas (164), saugos diržų, 
vaikų sėdynių, motociklininkų šal-
mų naudojimo tvarkos pažeidimai 
(159), 155 KET pažeidimus padarė 
neblaivūs vairuotojai.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Pernai Anykščių krašto vairuotojams metai buvo vieni sėkmingiau-
sių pagal avarijų ir juose žuvusių ar sužalotų žmonių skaičių. Per 2015 
m. Utenos apskrityje žuvo 16, o Anykščių rajone 1 žmogus.  

Apibendrinti praeitų metų eismo nelaimes ir atsakyti į keletą klau-
simų paprašėme Anykščių policijos komisariato Viešosios tvarkos ir 
eismo priežiūros poskyrio viršininką Rimvydą VERSINSKĄ.

siūlo darbą
Skubiai reikalinga moteris prižiū-

rėti senelius kaime. Yra atskiras 
kambarys gyventi. 

Tel.: (8-389) 4-97-49, (8-619) 31640.

Kavinei “Erdvė” reikalingas (-a) 
padavėjas (-a).

Tel. (8-670) 53465.

UAB „Anrestas“ reikalinga 
VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

Tel. (8-381) 5-25-00  El.p. info@anrestas.lt  
Gegužės g. 14, Anykščiai

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

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

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.

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.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

“Nuo 2015 m. liepos 1 dienos 
paskirtų baudų administravi-
mas pavestas Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai, todėl polici-
ja šios funkcijos nebeatlieka”, 
- sakė Anykščių policijos ko-
misariato Viešosios tvarkos ir 
eismo priežiūros poskyrio vir-
šininkas Rimvydas Versinskas.

Utenos apskrityje

  Įskaitiniai  Žuvo Sužeista
  eismo įvykiai
2011 m.  109  21 111
2012 m.  104  24 110
2013 m.  97  17 110
2014 m.  90  15 119
2015 m.  83  16 99

Anykščių rajone
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

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

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Jaunuolynus, iškirstas biržes, pras-
tus menkaverčius miškus, mišką 
išsikirsti. Siūlyti įvairius variantus. 
Medienos traukimo paslaugos.

Tel. (8-686) 92172

UAB “Ažuolija” - kirtavietes, jaunus 
miškus. Atstato ribas, sprendžia skly-
pų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, (8-614) 01200.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Šieno ir šienainio rulonus gyvuliams 
šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Nuoširdžiai dėkojame ligoninės gydytojai ARLAUSKIENEI už 
rūpestingą gydymą, vidaus ligų skyriaus vedėjui R. LAPINSKUI, 
chirurginio skyriaus vedėjui G. KLIMKEVIČIUI, chirurgui R. 
JURKĖNUI, vidaus ligų skyr., chirurginio, reanimacinio skyr. 
gydytojams, slaugytojoms, laborantėms, aptarnaujančiam per-
sonalui, greitosios pagalbos ekipažui už operatyvumą

Petras, Teresė JURKĖNAI

parduoda
Nekilnojamasis turtas

10 a namų valdos sklypą Anykščių 
mieste. Geodeziniai matavimai, vi-
sos komunikacijos, dujos, elektra, 
vanduo. Asfaltuota gatvė, sutvarkyta 
aplinka.

Tel. (8-698) 28911.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Perka įvai-
rų mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Veža su miškavežiu. 
Kainos įvairios.

Tel. (8-601) 29188.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Turi sausų.

Tel. (8-612) 56929.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

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

Įvairias malkas kaladėlėmis, rąste-
liais (alksnis, beržas, uosis).

Trel. (8-645) 19855.

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

Malkas.
Tel. (8-647) 22605.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Elektrinį vežimėlį žmogui su negalia.  
Išsamesnė informacija tel. (8-683) 
87821

Nebrangiai - automašiną VW 
LT55 (važiuojanti) izoterminė būda 
2,2x2,55x3,7 šaldytuvas (gali būti 
kaip važiuojantis sandėliukas gany-
kloje, pirtis, rūkykla, šaldytuvas). 

Tel. (8-686) 39852.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-52, T-40AM, T-16MG, JUMZ, 
T-150K. 

Tel. (8-682) 11626.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasamą-
sias, sodinamąsias, lėkštinius sku-
tikus, frezus, kultivatorius, šnėkus, 
plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis 40-60 kg, 
perkant 2 puseles (visa kiaulė) kaina 
tik 2 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Šieną baltuose rulonuose (kaina 
10 Eur) ir dvigubo pjovimo išdžiūvu-
sią statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

BRIKETAI
(pjuvenų, 125 Eur už padėklą). Perkant 6 padėklus ir daugiau 

Anykščių r. ribose  pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.

GRANULĖS
(pjuvenų, 185 Eur už t). Perkant 6 t ir daugiau Anykščių r. 

ribose pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 7 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, 
prekiausime 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. turgu-
je) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

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.
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Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, 
Titas, Povilas, Živilė, Urtė, 
Oksana.

šiandien

vasario 7 d.

vasario 8 d.

vasario 6-7 - jaunatis.

Ričardas, Vildaugas, Jo-
mantė, Romualdas, Vilgirdas, 
Vilgirdė.

Aldona, Jeronimas, Dro-
mantas, Daugvilė, Saliamonas, 
Honorata, Salys.

anekdotas

oras

+3

-3

Iš ARTI

Amiliutė siūlo idėją, kaip tapti 
Europos kultūros sostine

Kviečia į pasimatymą „Babilone“ 
Vasario 13 diena. Ypatinga vieta. Jūsų pasirinkta valanda. Tai pasimatymas su prekybos ir pramogų centru BABILONAS, kuris Valentino 

dienos išvakarėse nori išreikšti Jums meilę savaip – kiekvienoje parduotuvėje valsą Jums šoks nuolaidos nuo 20 iki 70 procentų.  

Prekybos ir laisvalaikio cen-
tras „Babilonas“ vasario 13 die-
ną visus Aukštaitijos gyventojus 
kviečia praleisti šeštadienį Pane-
vėžyje. Čia apsilankę pirkėjai bus 
nustebinti net iki 70 procentų sie-
kiančiomis nuolaidomis. Atvykite 
su šeimomis, mylimaisiais – jūsų 
lauks septyni restoranai ir kavinės, 
kur galėsite romantiškai pavaka-
rieniauti: suši restoranas „Saku-
ra“, lietuviškais patiekalais gar-
sėjantis „Forto dvaras“, desertinė 
„AJ šokoladas“, „Čili pica“, sulčių 
ir nealkoholinių kokteilių baras 
„Gaivus skonis“, „Piacetto kavos 
namai“ ir „Hesburger“.

Valentino dienos išvakarėse 
galėsite išrinkti ir dovanas myli-
miesiems.  Parduotuvėje „Thomas 
Gold“ – juvelyriniams dirbiniams 
iš aukso, sidabro bus taikoma nuo-
laida iki 73 proc., „Iqonna“ – 35 
proc. nuolaida visiems papuoša-
lams , „Laikas“ – 30 proc. nuo-
laida laikrodžiams. „Vynotekoje“ 
– 30 proc. nuolaida putojančiam 
vynui.

Specialūs pasiūlymai taip pat 
lauks visų, pasiruošusių papildyti 
savo spintas prieš artėjantį pavasa-
rį, bei svajojančių iš esmės atnau-
jinti namus ar pasiruošti artėjan-

čiam iškylų sezonui.
Propaguojančių sveiką gyveni-

mo būdą ir aktyvaus laisvalaikio 
mėgėjų lauks specialūs pasiūly-
mai sporto prekių parduotuvėse. 
„Winner Sport“ – prekės net nuo 
20 iki 70 proc. pigiau, „Sportland“ 
išparduotuvėje, kurioje asortimen-
tui nuolat taikomos nuolaidos, bus 
suteikta papildoma 10 proc. nuo-
laida visoms prekėms, čia apsilan-
kę pirkėjai patikusių prekių galės 
įsigyti ir su 50 proc. nuolaida. 
Parduotuvėje „Audimas“ pažy-
mėtoms prekėms bus taikoma 20 
proc. nuolaida, o „Sveikatinėje“ 
sveikatos profilaktikai, geresnei 
savijautai bei sveikam gyvenimo 
būdui reikalingų priemonių įsigy-
site penktadaliu pigiau. 

Stilingų drabužių vyrams ir mo-
terims mažesnėmis kainomis siūlys 
įsigyti „Marli Man“ – nuolaidos 
iki 70 proc., klasikinių drabužių 
parduotuvė moterims „Matoma“ 
– suknelėms, sijonams ir palaidi-
nėms taikys 20 proc., o švarkams 
net 50 proc. nuolaidas. „Utenos 
trikotažo“ gaminių „Faustėje“ taip 
pat bus galima nusipirkti su nuo-
laidomis iki 50 proc. Odos ir kailių 
salonas „Laukinis gepardas“ asor-
timentui (išskyrus kailinius) taikys 

20 proc. nuolaidą. 
Vyrai savo garderobą su 20 proc. 

nuolaida galės atnaujinti parduo-
tuvėje „Gentleman“. Parduotuvėje 
„Oksalis“  pirkėjus pasitiks nuo-
laidos – čia rasite ne tik ginklų, bet 
ir daug puikios avalynės, laisvalai-
kio drabužių, taip pat šeimos išky-
loms reikalingų dalykų: patogių 
kėdučių, termosų, indų maistui.

Didžiausias vaikiškų prekių 
tinklas Lietuvoje „Baby City“ 
nepamiršo mažųjų „Babilono“ 
lankytojų ir jų tėvelių – juos ti-
krai pradžiugins net iki 70 proc. 
siekiančios nuolaidos vaikiškoms 
prekėms. Knygyne „Vaga“ to pa-
ties pavadinimo leidyklos knygos 
bus parduodamos 20 proc. mažes-
ne kaina.

Prieš mėnesį duris po rekons-
trukcijos atvėrusiame didžiausia-
me visoje Aukštaitijoje interjero, 
baldų ir namų apyvokos centre 
„Baldų šalis“ nuolaidos sieks net 
iki 50 procentų. Naujajame bal-
dų centre pirkėjai su didelėmis 
nuolaidomis galės įsigyti ne tik 
svetainės, miegamojo, prieškam-
bario, valgomojo, darbo kambario 
baldus, bet ir šviestuvus, kilimus, 
įvairias interjero dekoro detales ir 
namų apyvokos prekes. 

Vasario 13-ąją prekybos ir lais-
valaikio centre „Babilonas“ įsi-
kūrusi parduotuvė „Topo centras“ 
pasiūlys iki 30 proc. nuolaidą vi-
soms prekėms.

„Dubingiai“ suteiks 20 proc. 
nuolaidą kilimams bei iki 50 proc. 
nuolaidą baldams. „Ekoliumenas“ 
visiems šviestuvams iš ekspozici-
jos taikys nuolaidas nuo 20 iki 50 
procentų. Kokybiški „Lono“ čiu-
žiniai geram miegui – 20 procentų 
pigiau. „Berry“ baldų salone stilin-
gi baldai ir interjero detalės taip pat 
bus parduodamos su nuolaida nuo 
20 proc. Naujausios indų, virtuvės 
įrankių ir stalo aksesuarų kolekci-
jos ir geriausi akcijų pasiūlymai 
lauks ir parduotuvėje „Žana“ – 30 
proc. nuolaida bus taikoma visoms 
prekėms bei papildoma 10 proc. 
nuolaida išpardavimo prekėms. 

Vasario 13 d. prekybos ir laisva-
laikio centras duris atvers įprastu 
metu – 8 val., kuomet darbą pra-
dės „Norfa XXL“. Kitos parduo-
tuvės, kavinės, restoranai, kino 
teatras „Forum Cinemas“, pramo-
gų ir laisvalaikio erdvė vaikams 
„Pingviniukas“ dirbs nuo 10 val. 
Prekių su nuolaidomis lankytojai 
galės įsigyti iki pat vėlaus vakaro 
ir tik vasario 13 d.

Šventąja antradienį plaukė ižas. 
Rytą prieš Anykščių užtvanką bu-
vusi ledų sangrūda per užtvanką 
garmėjo žemyn gąsdindama paukš-
čius. Kelios gulbės plaukė ant ledo 
lyčių, neįstengdamos pakilti. „El-
mos“ sodų bendrijos nariams po-

tvynio pavojus praėjo. Jie dar gerai 
prisimena 2011 metų pavasarį, dėl 
ledų sangrūdų buvusį potvynį, pri-
dariusį daug nuostolių, dėl kurių 
atlyginimo buvo susiruošę kreiptis 
į Anykščių savivaldybę. Tuomet 
buvo apsemti nameliai, keliai, upe 

išplaukė sodininkų malkos ir ra-
kandai. Po poros metų potvynis dėl 
ledų sangrūdos pasikartojo žemiau 
užtvankos. 2013–ųjų sausio 14 d. 
vanduo žemiau užtvankos pakilo 
280 cm ir apsėmė didžiausią, 7 
milijonus litų kainavusią Anykščių 
investiciją, kairiojo upės kranto 
pėsčiųjų ir dviračių taką.

Kaip pastebėjo hidrometeorologi-
jos posto stebėtojas Petras Buterlevi-
čius, po ledonešio upė pradėjo sekti, 
vandens lygis nukrito 4 centimetrus. 

Ledonešis Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Antradienio rytą Šventosios upėje prieš užtvanką atsirado di-
delė ledų sangrūda, grasinanti patvenkti upę. Apie vienuoliktą 
valandą ledai pajudėjo žemyn ir per kelias valandas upė išlaisvėjo 
iki „Elmos“ kolektyvinių sodų, tuo pradžiugindama sodininkus. 

Šios savaitės pradžioje prieš užtvanką buvo grėsminga ledų san-
grūda. 

Autoriaus nuotr.

– Petriuk, kodėl tu pavėlavai į 
mokyklą?

– Aš buvau susiruošęs į žvejybą, 
bet tėvas man neleido.

– Teisingai, jis turbūt tau paaiš-
kino, kodėl negalima praleisti pa-
mokų?

– Ne, jis tiesiog pasakė, kad slie-
kų abiem neužteks.

Vyras grįžta namo. Skambina į 
duris. Atidaro žmona.

– Ach tu, alkoholike! Kam aš 
už tavęs tekėjau? Kur tavo naujas 
paltas?

Vėl pragėrei, avine tu?!
– Kodėl pragėriau? Pamečiau.
– O butelis iš kur?
– Radau.

Po Europą keliavau
Briuselyje net buvau.
Vatikane - gražus kryžius
Gatvėmis žavus Paryžius.

Bet jei žvelgti iš esmės,
Mums tie miestai nepadės
Sostine, jei norim būti,
Reikia pasikeist truputį.

Kam gi mums kovot su vėjais,
Imkim paprastą idėją, 
Anykštėnai tikrai moka - 
Mes priblokšime Europą. 

Būkime labai vieningi,
Nors nebūtinai laimingi.
Kol savimeilę sau glostome,
Pasiskelbkim skurdo sostine..


