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Genialumas

Daug iečių sulaužyta gin-
čijantis, ar genijumi gimsta-
ma, ar tampama. Man padėjo 
Vladimiras Žirinovskis, kai 
kalbėjo, kodėl dabartinėj Ru-
sijoj asmenybių maža. „Ko-
dėl Dostojevskis genialus? 
(pauzė, žvalgosi įtemptai 
aplinkui). 10 metų katorgos 
(pauzė, žvalgosi įtemptai ap-
linkui). Sodinti reikia”... 

Jeigu norime išlaikyti 
Anykščių, kaip literatūrinio 
krašto, šlovę, geriausia ben-
dradarbiauti su Pravieniškė-
mis. Žinoma, tai ne katorga, 
Dostojevskio nepagamins, bet 
jau kokiais Užkalniais ar Pa-
rulskiais būsime aptekę...

Linas BITVINSKAS

bekintis

Meilė. Vasario 14 d. (sekma-
dienį) nuo 12 iki 16 val. Angelų 
arbatos diena Angelų muziejuje 
(Vilniaus g. 11). 13 val. mokytojos 
Irenos Meldaikienės fortepijono 
klasės moksleivių koncertas. 15 
val. MEILĖS LYRIKA – litera-
tai Algirdas Ražinskas, Žilvinsas 
Pranas Smalskas, bardas Kęstutis 
Gabrilavičius. Bilietas – širdelės 
formos skanėstas!

Elektra. Dėl naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį gausiai iškritusio sniego 
fiksuoti elektros tiekimo sutrikimai 
Rytų Lietuvoje. Penkios elektros 
kabelių linijos buvo nutrauktos ir 
Anykščių rajone – visos jos Svėda-
sų seniūnijoje. Svėdasų miestelyje 
elektra dingusi nebuvo, bet nemažai 
aplinkinių kaimų penktadienio rytą 
buvo be elektros. Kurį laiką Svėdasų 
apylinkėse neveikė ir mobilieji telefo-
nai. Penktadienį 9 valandą ryto Ute-
nos regione elektros tiekimas buvo 
sutrikęs 16,1 tūkst. klientų.

Teismai. Vasario mėnesį Anykš-
čių rajono apylinkės teismas turėtų 
nagrinėti dvi bylas, kuriose atsa-
kovas - UAB „Anrestas“. Iš šios 
mūsų miesto statybinės įmonės 
delspinigius dėl laiku neatliktų 
darbų bando prisiteisti Jonavos ir 
Anykščių savivaldybės. 

Kainos. Valstybinė kainų ir ener-
getikos kontrolės komisija paskelbė 
vasario mėnesio šilumos kainų sta-
tistiką Lietuvoje. Ir antrąjį šių metų 
mėnesį Anykščiai išlieka lyderio 
pozicijoje – anykštėnai už centra-
lizuotai tiekiamą šilumą moka be-
veik brangiausiai šalyje – 9,31 ct 
už kilovatvalandę. Anykščius pagal 
šilumos kainas lenkia tik Biržai.

Priežastis. Meras  Kęstutis Tu-
bis atskleidė dėl kokių priežasčių 
iš pareigų buvo atleistas Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektorius Kęstutis Čepulis. „Visa 
stadiono priežiūrai skirta įranga 
buvo rasta pas K. Čepulį namuose. 
Yra įtarimų, kad ji buvo naudoja-
ma šienavimui kitur. Dėl to jis ir 
buvo atleistas“, - sakė K. Tubis.

Laikraštis. Kitas “Anykštos” 
laikraštis išeis trečiadienį, vasario 
17 dieną. 

Rimantas Bekintis – ne pirmas 
žmogžudys giminėje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Garsiausias ir produktyviau-
sias paskutinių dešimtmečių 
Lietuvos skerdikas, buvęs svė-
dasiškis Rimantas Bekintis, jo 
kraštiečio, kilusio iš Narbučių 
kaimo (Svėdasų sen.), Albi-
no Gudonio nuomone, žudiko 
geną paveldėjo iš protėvių.

Pasak A. Gudonio, R. Be-
kinčio tėvo pusbrolis Albertas 
buvęs toks žiaurus žydšaudys, 
kad jo išdarinėjamų niekšybių 
neapsikentė net „kolegos“ ir iš-
vijo iš savo būrio.

Gali būti, jog iš Svėdasų kilęs Rimantas Bekintis nužudė net 7 žmones.
Nuotrauka iš interneto

Vasario 16-osios akto signatarą pagerbs 
Japonijos ambasadorius

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vasario 16–ąją Anykščių krašte visuomet prisimenamas ir pagerbiamas Lietuvos valstybės atkūrimo akto 
signataras, iš Užunvėžių kaimo kilęs inžinierius, švietėjas Steponas Kairys, jo gimtinėje dedamos gėlės, tačiau 
aplenkiama jo rūpesčiu pastatyta, dabar apleista ir suniokota Užunvėžio mokykla. Jos statybai S. Kairys pa-
aukojo 8 000 litų, prieškaryje tai buvo labai dideli pinigai. 

Po ilgų ir nesėkmingų daugiau kaip dešimtmetį trukusių valdžios bandymų buvusios mokyklos pastatą 
parduoti, jis  galiausiai perduotas Nevėžos kaimų bendruomenei, tačiau ar pavyks pastatui įpūsti naują gy-
vybę, abejojama. Jeigu po kelių šimtų tūkstančių eurų investicijų pastatu niekas nesinaudos, pasak Nevėžos 
bendruomenės pirmininkės Vaidos Žiogienės, “tuomet jos nė nereikia”.

Užunvėžių mokykla, kuriai 8000 litų prieškaryje paaukojo kraštietis, Lietuvos valstybės 
atkūrimo akto autorius ir signataras Steponas Kairys, pora dešimtmečių stovi apleista.

Biudžetas - 
nedeficitinis, 
bet pinigų 
gali pritrūkti

Nuo centralizuoto 
šildymo 
atsijungusieji 
gavo „Anykščių 
šilumos“ sąskai-
tas

Gavėnas linkėjo visų gėrybių
„Ar Danguj aš, ar 

Rojuj?”, - stebėjosi 
Gavėno ir jo palydos 
sulaukusi šimtametė 
Bronė Valuntienė.

Kavarskietė 
išteisinta 
dėl vyro 
nužudymo
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spektras

Temidės svarstyklės

radvilos

Vagystė. 2016-02-09, apie 21 
val. 40 min., buvo įsibrauta į 
namą Anykščiuose, Leliūnų ga-

Apie festivalio „Pakeleivingi“ pinigus 
specialistė kalbėti nebenori

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusių metų rudenį Anykščių kultūros centre vykusio pro-
fesionalių teatrų festivalio „Pakeleivingi“ projekto autorė, sa-
vivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė 
Pajarskienė atsisako atskleisti, kokiems tikslams buvo išleisti fes-
tivaliui skirti 13 000 eurų.

kultūros tarybai nepateikta išlaidų 
ataskaita.

„Dėl išlaidų ataskaitos kreip-
kitės į Lietuvos kultūros tarybą ir 
Anykščių kultūros centrą“, - patarė 
A. Pajarskienė.

Pernai savivaldybės vyriau-
sioji specialistė A. Pajarskienė ir 
Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė „Anykštai“ su-
gebėjo paaiškinti tik tiek, kokioms 
reikmėms buvo išleista nedidelė 4 

920 eurų festivaliui skirto biudžeto 
dalis. Tuomet kalbėta apie aktorių 
pietus, gėlės, prizus, kavą ir saldai-
nius, festivalio reklamą.

Už profesionalių teatrų festivalio 
„Pakeleivingi“ projekto parengimą 
A. Pajarskienei bus išmokėtas ho-
noraras. Kokio jis dydžio – kol kas 
lieka paslaptimi.

Festivalis „Pakeleivingi“ plačiai 
nuskambėjo ne tik dėl jame paro-
dytų populiarių spektaklių. Bilietai 
į juos kainavo brangiau nei kitų 
miestų salėse, o išrinktiesiems į 
festivalį „Pakeleivingi“ jie dalinti 
visiškai nemokamai, kad teatra-
lams netektų vaidinti pustuštėje 
salėje.

„Pakeleivingi“ projekto au-
torė, savivaldybės vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui 
Audronė Pajarskienė siūlo 
kreiptis į Kultūros tarybą. 

Asmenybė. Šviesaus atminimo 
Maestro Saulius Sondeckis, jau 
gulėdamas karste, o netrukus ir 
urnoje, sugebėjo dar kartą įspėti 
Lietuvą, dar kartą pasiųsti jai pa-
vojaus grėsmės signalą, o mokslo 
leksika tariant, pamatavo Lietuvos, 
o ypač jos aukščiausiojo politinio 
elito, dvasinį potencialą. Matavi-
mai buvo paskelbti viešuomenei: 
laidotuvėse nedalyvavo preziden-
tė, Seimo pirmininkė, kultūros mi-
nistras. 

Vertėjas. Popiežiui Pranciš-
kui padėjęs bendrauti su Rusijos 
ir Lietuvos prezidentais lietuvis 
monsinjoras Visvaldas Kulbokas 
vertėjaus ir per istorinį Švento-
jo Tėvo susitikimą su Maskvos 
ir viso Rusijos patriarchu Kirilu, 
kuris vyks Kuboje. Buvęs klaipė-
dietis dvasininkas V.Kulbokas nuo 
2012 -ųjų dirba Vatikano valstybės 
sekretoriate, bet laikomas Telšių 
vyskupijos kunigu, išvykusiu dirb-
ti į kitą šalį. 

Keitimai. Siūloma keisti Euro-
pos Parlamento rinkimų sistemą. 
Einama unitarinio darinio link, kur 
visiškai nebūtų reikalingos nacio-
nalinės valstybės. Jeigu įsigalėtų 
tokia rinkimų sistema, tai mes Lie-
tuvoje rinktume ne 11 savo narių, o 
pagal kažkokį Europos žaliųjų par-
tijos, socialdemokratų, krikdemų ir 
t.t. sąrašą. 

Mokytojai. Vos po kelerių metų 
Lietuvoje katastrofiškai trūks gam-
tos mokslų, matematikos bei tech-
nologijų sričių mokytojų. Šiaulių 
Juliaus Janonio gimnazijos direk-
torius Rimas Budraitis atviras - 
senstančių mokytojų nebus kam 
pakeisti. Švietimo ir mokslo mi-
nisterija situacijos nedramatizuoja 
- tiki mokytojų idealizmu dirbti dėl 
idėjos. 

Liga.  Iš Klaipėdos tuberkulio-
zės ligoninės keturios ašarojančios 
skuodiškės į namus išsigabeno 
savo vaikus. Tačiau dar nėra aišku, 
ar tarp tos pačios mokyklos vaikų 
nėra daugiau sergančiųjų klastinga 
liga. Tai, kas nutiko provincijos 
mokykloje, atskleidė baisią tiesą - 
tuberkuliozė gali smogti negailes-
tingai, bet mažamečiais turinčiomis 
rūpintis institucijoms svarbiausia 
- tyla ir ramybė. 14-metės aštunto-
kės moksleivės, kurią užklupo reta 
tuberkuliozės forma, mama Palmi-
ra Girdžiūnienė tikino, kad dukrą 
tik per stebuklą pavyko ištraukti iš 
mirties gniaužtų. 

Sukčiai. Kinijos institucijų 
pareigūnai suėmė 21 asmenį, da-
lyvavusį finansinėje sukčiavimo 
internetu schemoje. Manoma, 
kad dėl nusikalstamos veiklos nu-
kentėjo 900 tūkst. investuotojų, 
iš kurių buvo pasisavinta maž-
daug 50 mlrd. juanių (7,6 mlrd. 
JAV dolerių). Visi asmenys dirbo 
bendrovėje “Ezubao”, siūliusioje 
klientams vartotojų tarpusavyje 
už procentus teikiamas paskolas. 
Nurodoma, kad “Ezubao” Kini-
joje yra didžiausia tokio pobūdžio 
paskolas teikianti bendrovė. Vals-
tybinė žiniasklaida teigia, kad ty-
rimo metu buvo aptikta, jog dau-
giau kaip 95 proc. visų siūlymų 
investuoti buvo netikri. Neseniai 
Kinijos valstybinė televizija pa-
viešino dviejų buvusių darbuotojų 
prisipažinimus.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

„Dieve mano, šildyt – nešildo-
ma, o mokesčius gauname neaiš-
ku už ką. Iš lubų išmesta. Jau 25 
metus čia gyvenu, o koridoriuose 
radiatorių niekados nemačiau. O 
rūsy, kai buvo šaltis, viską turime 
dengti – ir bulves, ir stiklainius, 
kad nesušaltų. Ar čia šildymas? 
Net sutarčių nė vienas neturime 
jokių“, – „Anykštai“ dievagojosi 
G. Kulbokienė, nuo centrinio šil-

Nuo centralizuoto šildymo atsijungusieji 
gavo „Anykščių šilumos“ sąskaitas
Raguvėlės Liepų gatvėje 1-uoju numeriu pažymėto daugiabu-

čio gyventojai apstulbę – jau daugelį metų atsijungusiems nuo 
centralizuotai tiekiamo šildymo šių metų pradžioje UAB „Anykš-
čių šiluma“ ėmė siųsti sąskaitas už bendrojo naudojimo patalpų 
šildymą.

dymo atsijungusi prieš 16 metų. 
12 butų daugiabutyje „Anykščių 
šilumos“ paslaugomis šiandien 
naudojasi vos keturi gyventojai.

G. Kulbokienė pamena, kad 
prieš šešerius metus UAB 
„Anykščių šiluma“ šio namo gy-
ventojams taip pat pateikė kaž-
kokius lapus su nurodymais, kad 
jie privalės už bendrojo naudoji-
mo patalpų šildymą susimokėti, 

„Anykščių šilumos“ juristas 
Egidijus Matiukas tikina, 
kad už bendrųjų patalpų šil-
dymą gyventojai privalo mo-
kėti net ir tuo atveju, jei jose 
nėra radiatorių.

tačiau po skundų žurnalistams, 
šilumininkai daugiabučio gyven-
tojus  paliko ramybėje.

„Dabar „bakšt“ - sausio pra-
džioje sąskaitas už bendrųjų pa-
talpų šildymą išdalino. Apskai-
čiavimai ten labai gražūs pagal 
turimą kvadratūrą. Mano butas 
yra 42,43 kv. m, tai man teks 
sumokėti 4,20 Eur, trys butai 
yra didesni, tai jiems mokėti po 
5,14 Eur. Atnešė sąskaitas, su-
kaišiojo į laikraščių dėžutes. Ir 
kuo remiantis, jei mes sutarčių su 
„Anykščių šiluma“ nesame suda-
rę?“, - niekaip negalėjo suprasti 
G. Kulbokienė.

Liepų 1-ajame daugiabutyje 
pirmajame aukšte šildomi du bu-
tai, antrajame – vienas, trečiaja-
me  -  dar vienas butas, kuriame 
niekas negyvena, tačiau jis taip 
pat yra šildomas.

G. Kulbokienė teigia bandžiusi 
dėl pradėtų siųsti sąskaitų aiškin-
tis su „Anykščių šilumos“ speci-
alistais, tačiau šie esą net nesilei-
džia į kalbas.

„Skambinta. Moteriškė atsi-
liepė, buhalterė. Sako, jeigu sąs-
kaitas jau gavote, nelabai stebu-
klingos ten kainos, tai galite ir 
sumokėti. Tai aš tik ir paklausiau 
– o už ką?“, - neatlyžo G. Kul-
bokienė.

„Tai, kad koridoriuje nėra radi-
atorių, nėra didelė bėda, kadangi 

Troškūnų seniūnijos Ra-
guvėlės kaimo gyventoja, 
buvusi mokyklos direktorė 
Genė Kulbokienė teigia, kad 
„Anykščių šiluma“ siunčia 
sąskaitas, tačiau paaiškinti, 
už ką jos, nesiteikia.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

į bendrąsias patalpas įeina rūsiai 
ir visa kita“, - išgirdęs apie ra-
guvėliečių problemas, pokalbį 
pradėjo UAB „Anykščių šilu-
ma“ juristas Egidijus Matiukas 
ir ėmėsi cituoti pernai pavasarį 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos  patvirtinto  
Šilumos kiekio bendrosioms rei-
kmėms nustatymo ir paskirstymo 
metodo naująją redakciją.

„Jeigu yra nors vienas neat-
sijungęs šildymo vartotojas, tai 
nėra taip, kad jis nepatirtų šilumos 
nuostolių. Tada vienas tas žmogus 
apmoka ir nuostolius, tenkančius 
bendrojo naudojimo patalpoms. 
Yra priimta Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 
metodas ir juo vadovaudamie-
si mes galėjome skaičiuoti“, - 
„Anykštai“ sakė E. Matiukas.

Pagal nustatytą tvarką, jei ben-
drojo naudojimo patalpose nėra 
įrengta šildymo prietaisų, gyven-
tojams, kurie netgi yra atsijungę 
nuo centralizuoto šildymo, pagal 
naująją tvarką yra taikomas pa-
skirstymo metodas, kuris raguvė-
liečių atveju siekia 10 proc.

„Žinojome, kad bus skundų. O 
ką mes galime daryti? Nukenčia 
žmonės, kurie nuo centralizuoto 
šildymo neatsijungę. Čia irgi ne-
teisinga kaimynų atžvilgiu“, - apie 
centralizuoto šildymo subtilybes 
samprotavo E. Matiukas.

„O kodėl aš jums turėčiau atsi-
skaitinėti?“, - paprašyta papasakoti, 
kaip buvo išleisti festivaliui „Pake-
leivingi“ Lietuvos kultūros tarybos 
skirti 10 000 ir iš rajono biudžeto 
atseikėti 3000 eurų, „Anykštai“ at-
rėžė A. Pajarskienė.

Rudenį šios informacijos A. Pa-
jarskienė nesutiko suteikti tik dėl 
to, kad profesionalių teatrų festi-
valio „Pakeleivingi“ projektas dar 
nebuvo pasibaigęs bei Lietuvos 

tvėje. Iš  kambario pagrobtas dujų 
balionas. 54-erių įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Paieška. 2016-02-08, apie 8 
val., 15-metis išvyko į Svėdasų 
seniūnijoje esančią mokyklą, ta-
čiau pamokose nedalyvavo ir į gy-

venamąją vietą negrįžo. Policija 
vėliau pranešė, kad nepilnametis 
atsirado.

Prieš šv.Valentino dieną portale 
anyksta.lt liejosi eilės apie meilę

Portalo anyksta.lt paskelbto šv.Valentino dienai skirto ketureilių 
konkurso „O, meile...“ nugalėtoju tapo skaitytojas Antanas Žvikas. 

A.Žvikui,  kaip ir didžiajai daliai dalyvavusiųjų šiame konkurse, ke-
turių eilučių buvo per maža, kad sudėtų savo kūrybines mintis apie 
meilę. 

Pirmosios vietos nugalėtojui 
A. Žvikui atitenka du bilietai į 
Keistuolių teatro spektaklį „Var-
nas“.

Dar dviem konkurso nugalėto-
jams: Kristinai Raščiūtei ir Re-
naldai – dovanojame po knygą.

Iš viso šv.Valentino dienai 
skirtame konkurse dalyvavo 16 
poezijos mylėtojų, kai kurie jų 
savo eiles konkursui siuntė net 
po kelis kartus.

O kaip norėtųs į tave pažvelgti,
Matyti gelmę tų žalių akių.
Ir dar ne vieną kartą tau ištarti:
Miela, ar tu žinai, kaip aš myliu...
Myliu žalias akis ir skambų balsą,
Kuris vis aidi manyje...
Atleisk už nesušoktą valsą,
Tikrai tikiu: dar tai ateityje...
Tik neišnyk, tarsi miražas,
Tik nepaskęsk vasario migloje...
Esi tu tas stebuklas mažas...
Jausmai gražiausi bunda manyje...

Antanas ŽVIkAS
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Sigitas NAVICKAS, anykštė-
nas:

- Neįsivaizduoju... Niekur. Ne-
manau, kad pabėgėliai čia pritaptų. 
Beje, žiūrint kokius. Na, nebent iš 
Ukrainos. Kiek žinau, pabėgėliai 
dirbti nelinkę, taigi, tik papildytų 
išlaikytinių gretas.

Genovaitė ŽVIKIENĖ, anykš-
tėnė:

- Gal galima apgyvendinti ir 
pačiuose Anykščiuose. Manau, 
svarbiausia, kad pabėgėliai turė-
tų darbą ir dirbtų, o ne gyventų iš 
pašalpų. Darbas svarbiausia. Jeigu 
ne, tai geriau jų čia nebūtų, nes tik 
vietinius supykdys. 

Juozas URBONAVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Pabėgėlius galima būtų apgy-
vendinti kad ir apleistame buvu-
sios pieninės pastate. Kita vertus, 
apleistų, nenaudojamų pastatų 
Anykščiuose - kiek tik nori. Tegul 
išsivalo, susitvarko ir gyvena. 

Kur būtų galima 
apgyvendinti 
pabėgėlius 
Anykščių rajone? 

Biudžeto projektas prieš šį posė-
dį svarstytas Jungtiniame komitetų 
posėdyje, todėl šios savaitės rajo-
no Tarybos posėdyje, kuris užtruko 
valandą, liko tik formalumai ir po-
litikų apsikeitimai replikomis.

Jau nuo pirmųjų posėdžio mi-
nučių atmosfera įkaito, įsiplieskus 
nedideliam žodiniam konfliktui 
tarp rajono mero Kęstučio Tubio ir 
opozicijai priklausančių socialde-
mokratų. Merui K. Tubiui nepatiko 
aktyvi socialdemokratų pozicija 
pateikti daug klausimų. Rajono 
vadovas replikavo, kad visiems 
klausimams užduoti ir išsiaiškin-
ti buvo skirtas Jungtinis komitetų 
posėdis ir dabar esą tik gaišinamas 
laikas. Tai gerokai papiktino rajo-
no Tarybos narį Donatą Krikštapo-
nį, kuriam keistoka pasirodė mero 
pozicija riboti užduodamų klausi-
mų apie rajono biudžeto projektą 
skaičių.

Vienas didžiausių šių metų rajo-
no valdančiųjų prioritetų – dviejų 
miesto stadionų sutvarkymas, opo-
zicijai kėlė abejonių.

„Daugiau kaip 200 000 eurų - 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
stadiono dangai. Miesto stadionui 
– per 100 000 eurų. Pernai šiam 
reikalui jau skirti 300 000 eurų. Ar 
reikalinga stadionus tvarkyti, kai 
vaikų darželiai šalti, langai nesu-
tvarkyti?“, - klausė rajono Tarybos 
narys D. Krikštaponis.

Meras K. Tubis atsikirto, kad 
miesto stadionas visiškai nebuvo 
tvarkomas ištisus ketverius metus.|

„Miesto nei cento neskirta sporto 
inventoriui. Ar Mačionių vaikai la-
biau nusipelnę nei miesto vaikai?“, 
- D. Krikštaponiui dėl už Europos 
Sąjungos lėšas įrengto Mačionių 
kaimo sporto stadiono bandė įgelti 
rajono Tarybos narys, liberalas Lu-
kas Pakeltis.

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Dainius Žiogelis rūpino-
si, kad „Anykščių komunaliniam 
ūkiui“ rajono biudžete skirtas fi-

Biudžetas - nedeficitinis, bet 
pinigų gali pritrūkti Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos 12-ajame  posėdy-
je priimtas vienintelis sprendimas – patvirtintas 2016-ųjų metų 
rajono biudžetas. Šiemet į jį žadama surinkti 22 milijonus 481 
tūkstantį 600 eurų. Nors biudžeto finansinė išraiška panaši kaip 
ir praėjusių metų, kai kurie rajono Tarybos nariai įžvelgia, kad 
rajone šiemet gali kilti rimtų finansinių problemų.

nansavimas mažėja trečdaliu, ta-
čiau direktorius Kazys Šapoka vie-
šai prisižadėjo, kad vasarą žalieji 
plotai bus nušienauti laiku.

„53 hektarus žaliųjų plotų šie-
nausime tris kartus, o 2,8 hektaro 
miesto centre – devynis“, - žadėjo 
K. Šapoka.

Rajono Tarybos narys D. Krikš-
taponis taip pat reiškė susirūpini-
mą dėl „Anykščių šilumos“ pers-
pektyvų.

„Mes skirdavome lėšų šilumi-
nių trasų tvarkymui, nes virš jų 
žaliuoja visur. Kokios galimybės 
prijungti kitus kvartalus prie bio-
kuro katilinės?“, - domėjosi D. 
Krikštaponis.

„Anykščių šilumos“ direktorius 
Virgilijus Vaičiulis kalbėjo, kad 
įmonės padėtis nėra lengva, todėl 
savomis lėšomis investicijų net ne-
planuoja.

Čia ir vėl meras K. Tubis gviešė-
si prisiimti visus laurus dėl įreng-
tos biokuro katilinės.

„Nuo 1999 metų jūs nieko neda-
rėte dėl šilumos“, - sakė K. Tubis, 
žadėdamas, kad jau šio mėnesio 
pabaigoje mažės šilumos kaina, o 
tai padės taupyti biudžetinių įstai-
gų ūkio reikmėms skirtas lėšas.

Opozicijai priklausantys social-
demokratai atkreipė dėmesį ir į tai, 
kad šiemet sumažėjo finansavimas 
vaikų darželiams.

„Skaičiavimai - pagal poreikius. 
Racionaliai panaudojus lėšas, jų 
poreikis sumažėjo“, - tikino meras 
K. Tubis.

Rajono Tarybos narys D. Žioge-
lis ragino didinti lėšas Jaunimo už-
imtumo programai, kuriai šiemet 
skirti 5000 eurų. Rajono valdantie-
ji žadėjo, kad jei tik bus poreikis, 
lėšų bus rasta papildomai.

„Tose programose pritrūkdavo 
fantazijos“, - pastebėjo rajono Ta-
rybos narys L. Pakeltis.

„Su socialine politika taip pat 
išliekame tame pačiame lygyje. 
Matom, kas darosi dabar Lietuvoje 

– kaip diena, taip naujiena“, - tu-
rėdamas galvoje paskutinius šalies 
rezonansinius įvykius apie į šuli-
nius išmetamus vaikus ar žiaurias 
žmogžudystes kalbėjo D.Žiogelis.

Rajono Tarybos nariui, social-
demokratui Viliui Juodeliui kilo 
klausimų, kiek šiemet lėšų rajono 
gerovei bus panaudota iš Europos 
Sąjungos šaltinių. Dabar projektų 
bendram finansavimui numatyti 
200 000 eurų.

„Šiemet nevyks didelių objektų 
statybos, statybininkų paslaugos 
pigios, palankios sąlygos, todėl 
reikėtų paremontuoti kokį vaikų 
darželį ar mokyklą“, - siūlė rajono 
Tarybos narys D. Krikštaponis, o 
rajono Tarybos narys V. Juodelis 
netgi patarė galvoti apie ankstesnį 
paskolų grąžinimą.

Iš 23 posėdyje dalyvavusių ra-
jono Tarybos narių apie rajono 
biudžetą taip pat panoro pasisakyti 
„valstietis“ Algirdas Ananka. Šis 
atvirai stebėjosi, kad pirmą kartą, 
kiek jis dirba rajono Taryboje, taip 
puikiai subalansuotas rajono biu-
džetas.

„ Ar Lietuvoje dar yra nedefici-
tinių biudžetų?“, - klausė A. Anan-
ka.

„Šia prasme esame beveik iš-
skirtiniai“, - pasitikėjimu tiesiog 
tryško rajono meras K. Tubis.

Tiesa, pernelyg džiūgauti dėl to 
A. Ananka nepatarė.

„Ar nenutiks taip, kad teks imti 
paskolą?“, - klausė „valstietis“ A. 
Ananka.

„Jeigu bus imama paskola, tik 
ne išgyvenimui“, - tikino meras K. 
Tubis.

Nuogąstauta ne be reikalo - šie-
met rajono biudžetinių įstaigų lėšų 
poreikis buvo daugiau nei 4 mili-
jonais eurų didesnis, nei numatyta 
patvirtintame biudžete.

2016-ųjų metų rajono biudžeto 
projektu liko patenkintas rajono 
Tarybos narys Arūnas Liogė.

„Neradau, kur pažeistas biudže-
to formavimo principas. Anksčiau 
būdavo pažeistas biudžeto balanso 
principas“, - valdantiems bandė 
įsiteikti A. Liogė.

Už pateiktą 2016-ųjų rajono 
biudžeto projektą balsavo 20 rajo-
no Tarybos narių, susilaikė – trys, 
prieš balsavusių nebuvo.

Realiausia, kad šis politikas bus 
ir partijos kandidatu Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje per šį rudenį 
vyksiančius Seimo rinkimus.

R. Gėgžnas Finansų vicemi-
nistru tapo praėjusių metų va-
sarą po Vytauto Galvono žūties. 
Jis V. Galvoną pakeitė ir partijos 
Anykščių skyriaus pirmininko 
poste. R. Gėgžnas į ministeriją at-
ėjo iš verslo, buvo vienos įmonės 
direktoriaus pavaduotojas. Prieš 
2015 metų savivaldos rinkimus 
užpildytoje jo turto deklaracijo-
je solidūs skaičiai –  daugiau nei 

Anykščių „tvarkiečiams“ 
vadovauja vilnietis

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Be pirmininko pusmetį buvęs partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
Anykščių skyrius turi naują vadovą. 

Juo prieš Naujuosius metus išrinktas 60 metų Finansų vicemi-
nistras Romualdas Gėgžnas. 

pusės milijono litų vertės turtas, 
daugiau nei 100 tūkst. litų san-
taupų.

Po to, kai žuvo „Tvarkos ir 
teisingumo“ Anykščių skyriaus 
vadovas V. Galvonas, regis, 
niekas iš anykštėnų „tvarkie-
čių“ nesiėmė lyderio vaidmens. 
Laikinuoju skyriaus pirmininku 
buvo informacinių technologijų 
specialistas Rimas Steponėnas. 
R. Steponėnas kol kas yra sky-
riaus pirmininko pavaduotojas 
– jis šias pareigas užima nuo V. 
Galvono laikų.

Finansų viceministras Ro-
mualdas Gėgžnas – realiau-
sias partijos „Tvarka ir tei-
singumas“ pretendentas būti 
kandidatu į Seimą Anykščių-
Panevėžio apygardoje.

Nuotrauka iš interneto

Vietoj šienavimo šieno 
ravėjimas...

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, apie tai, kodėl iš darbo 
atleistas Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Kęstutis 
Čepulis: 

„Visa stadiono priežiūrai skirta 
įranga buvo rasta pas K. Čepulį 
namuose. Yra įtarimų, kad ji buvo 
naudojama šienavimui kitur. Dėl to 
jis ir buvo atleistas.“ 

Ypač smarkiai šyla „visa kita“

Egidijus MATIUKAS, UAB 
„Anykščių šiluma“ juristas, apie 
tai, kodėl raguvėliečiai turi mokė-
ti už koridorių šildymą, nors juose 
nėra radiatorių: 

„Tai, kad koridoriuje nėra radi-
atorių, nėra didelė bėda, kadangi į 
bendrąsias patalpas įeina rūsiai ir 
visa kita.“

O gal geriau virš jų 
statyti šiltnamius

Donatas KRIKŠTAPONIS, bu-
vęs Anykščių rajono vicemeras, 
socialdemokratas, rajono Tarybos 
narys, prieš tvirtinant rajono biu-
džetą: 

„Mes skirdavome lėšų šiluminių 
trasų tvarkymui, nes virš jų žaliuo-
ja visur.”

Patys aukščiausi policininkų - 
politikų reitingai

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, kreipėsi į policijos pareigū-
nus:

„Jūsų reitingai aukšti - jums ge-
rai. Kad mūsų politikų tokie reitin-
gai būtų.“

Iš tikrųjų jis - 
krepšinio treneris

Gerimantas KAKLAUSKAS, 
konservatorius, apie mokinių ži-
nias:

 „Nežino, kas tas Kairys - signa-
taras ar turgaus prekeivis”

Galimybės turi būti 
išnaudotos

Auksė KONTRIMIENĖ, būsima 
socialdemokratų kandidatė į Seimą 
Anykščių – Panevėžio apygardoje, 
apie Seimo narių skaičiaus mažini-
mą:  

„Kadangi dar nesu išrinkta, būtų 
labai lengva žadėti, bet net jei Sei-
me bus tik 100 narių – vis tiek bus 
tokių, kurie gali nedirbti.”

Baltarusijoje policijos 
daug, bet turistai vis tiek 
renkasi Egiptą

Vytautas VAIŠKŪNAS, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato viršininkas, apie tai, kaip 
svarbu užtikrinti turistų saugumą:

„Aukštaitija naftos neturės, o 
pinigėlius uždirbti reikia. Bet nie-
kada čia užsieniečiai nevažiuos, 
jei nebus saugumo. Atvažiuos tik 
ekstremalai”.
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Signataras Vasario 16-ąją 
šventė... kalėjime

S. Kairys gimė 1878 metų gruo-
džio 21-ąją apie 60 hektarų turėjusių 
ūkininkų šeimoje. 

Slapčia namuose pramokęs skaity-
ti, mokėsi rusiškoje Kurklių valsčiaus 
dviklasėje mokykloje, vėliau - Pa-
langos progimnazijoje. Mokydama-
sis Šiaulių gimnazijoje buvo vienas 
draudžiamos moksleivių kuopelės 
steigėjų, maištavęs prieš priverstinį 
stačiatikių pamaldų laikymą. Dėl po-
litinės veiklos jam du kartus teko įsto-
ti į tą patį Peterburgo technologijos 
universitetą, kurį su pagyrimu baigė 
1908 metais ir tapo inžinieriumi. 

S. Kairys statė tiltus Rusijoje, apie 
1912-uosius sugrįžo į Lietuvą ir dirbo  
Kauno miesto savivaldybės kanaliza-
cijos ir vandentiekio skyriuje. Buvo 
Technikos fakulteto dekanas, profe-
sorius Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete, jam buvo suteiktas Garbės 
daktaro vardas. 

Nuo 1900-ųjų S. Kairys savo gyve-
nimą susiejo su socialdemokratais. 

 S. Kairys, būdamas Lietuvos Tary-

Vasario 16-osios akto signatarą 
pagerbs Japonijos ambasadorius

bos nariu, 1918 metais vasario 16-ąją 
pasirašė Lietuvos valstybės atkūrimo 
aktą, 1920–1927 metais buvo visų tri-
jų Lietuvos Respublikos Seimų narys, 
1926 metų Seimo vicepirmininku.

 S. Kairys, Lietuvos valstybės at-
kūrimo akto autorius ir signataras, už 
straipsnius „Socialdemokrate“, ku-
riame redaktoriavo, buvo nubaustas 
dviem savaitėm kalėjimo ir 1929 m. 
Vasario 16-ąją sutiko Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. Tokia tad buvo tarpu-
kario Lietuvos demokratija... 

Po karo garbus mūsų kraštietis pa-
sitraukė į Vakarus. Iki mirties - 1964 
m. gruodžio 16 d.-  gyveno Niujorke. 
1996–aisiais jo urna su palaikais per-
laidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Užunvėžių mokykla rūpinsis 
Nevėžos kaimų bendruomenė

S. Kairys nepamiršo gimtųjų Užun-
vėžių.. Kaimas tuomet buvęs didelis, 
apie 1923 m. jame gyveno per 120 
žmonių, o pradžios mokykloje mokė-
si kelios dešimtys vaikų. 

Naujai Užunvėžio mokyklai pa-
statyti S. Kairys paaukojo 8 000 litų 
ir kaime buvo pastatyta graži mūrinė 

mokykla, kurioje mokėsi 55 vaikai.
 Pokaryje mokykla buvo reorga-

nizuota į septynmetę, paskui aštuon-
metę. Joje mokėsi apie 100 vaikų. 
Pokaryje vieninteliu mokyklos direk-
toriumi buvo jau miręs Kurklių krašto 
šviesuolis Jonas Kukta. 1975–aisiais 
mokykla buvo uždaryta, bet pasta-
te dar veikė biblioteka, parduotuvė, 
gyveno žmonės. Apie 2002 pastatas 
apleistas. Anykščių rajono tarybos 
narys, socialdemokratas, kurklietis 
Dainius Žiogelis sakė, kad mokyklą 
daugiau kaip dešimtį kartų bandyta 
parduoti, tačiau nesėkmingai. 

Apie šio istorinio pastato likimą 
“Anykšta” ne kartą kalbėjosi su Kur-
klių seniūnu Algimantu Jurkumi. Prieš 
šių metų Vasario 16-ąją pasidomėjus 
Signataro S. Kairio pastatyto pastato 
likimu, Kurklių seniūnas pasakojo: 
„Buvusi mokykla pagal panaudos 
sutartį perduota neseniai susikūru-
siai Nevėžos kaimų bendruomenei. 
Džiaugiuosi, kad pagaliau ji turės šei-
mininką, kuriam, tikiuosi, pasitelkus 
partnerius, pavyks gauti lėšų buvu-
sios mokyklos remontui. Juk pasta-
tas yra labai gražioje vietoje, netoli 
krašto kelio Zarasai - Kaunas. Kaip 
sugebėjome, istorinį pastatą gelbėjo-

me nuo visiško sunaikinimo. Vasarą 
pasitelkę darbininkų paremontavome 
stogą“, - džiaugėsi A. Jurkus.

Tačiau seniūnas optimizmu netryš-
ko. Pasak jo, pastatas turi būti gyvas, 
jame turi vykti kokia nors veikla, tik 
tuomet bus verta į jį investuoti. 

Su seniūno nuomone sutiko ir Ne-
vėžos kaimų bendruomenės pirmi-
ninkė Vaida Žiogelienė. Pasak jos, 
pastatas tik bendruomenės veiklai 
yra per didelis. „Bendruomenės vei-
klai užtektų kelių kambarėlių, - sakė 
V. Žiogelienė. – Mokyklos rekons-
trukcijai reikia kelių šimtų tūkstančių 
eurų. Tokia investicija jau ne kaimo 
bendruomenės, o rajono ar gal net 
šalies lygmens. Jeigu pastatas po in-
vesticijos nebus gyvas, tuomet jos nė 
nereikia”.

Tačiau ir seniūnas, ir bendruome-
nės pirmininkė sakė, kad mokykla 
įdomi šauliams, krašto apsaugos sa-
vanoriams, kurie mokyklos pastatu 
pasinaudodavo ir anksčiau. 

Steponui Kairiui gėles padės
Japonijos ambasadorius

“Vasario 16-ąją Kurkliai, kaip vi-
suomet, švenčia išradingai. Gėles 

Studijuodamas Peterburge 
Steponas Kairys išleido tris 
leidinius apie Japoniją. 

Kurklių seniūnas Algiman-
tas Jurkus niekada neprara-
do vilties išsaugoti Užunvė-
žių kaimo mokyklą. 

(Atkelta iš 1 p.)

padėsime prie paminklo Lietuvos 
kariuomenės savanoriams Didžiakai-
mio kaime, 13 valandą bus iškilminga 
eisena: nuo Kurklių Stepono Kairio 
mokyklos žygiuosime pagerbti Lietu-
vos partizanų Vyliaudiškio kapinėse, 
- sakė seniūnas A. Jurkus. - 14 valan-
dą prie mokyklos pakelsime Lietuvos 
ir Japonijos vėliavas, skambės šių ša-
lių himnai. Gėlės signataro tėviškėje 
padės ir Japonijos ambasadorius To-
yei Shigeeda, kuris vėliau mokykloje 
pristatys Japonijos kultūrą. Bus kon-
certas, šventinis laužas ir kareiviška 
košė.“

 Kas sieja S. Kairį ir Japoniją

Kas sieja Japoniją ir S. Kairį, kad 
gėles jo gimtinėje padės tolimos rytų 
šalies ambasadorius? Sunku pasakyti, 
kas paskatino S. Kairį 1906–aisiais, 
studijuojant Peterburgo technolo-
gijos institute, parašyti ir išleisti tris 
leidinius „Japonija seniau ir dabar“, 
Kaip japonai gyvena dabar“ ir „Ja-
ponų konstitucija“, tačiau akivaizdu, 
jog minima šalis brangina jai kadais 
skirtą dėmesį, neslepia, kad savo 
valstybę kurianti Lietuva Japonijai 
įdomi. Pasak Kurklių Stepono Kairio 
pagrindinės mokyklos direktorės pa-
vaduotojos Rasos Černiauskaitės, S. 
Kairiu susidomėjo Japonijos žurna-
listai, kurie Kurkliuose lankėsi 2010 
metais. „Pernai rudenį Kurkliuose 
lankėsi japonų delegacija, tačiau am-
basadorius atvažiuoja pirmą kartą“, - 
pastebėjo R. Černiauskaitė. 

Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką,
Nes jos negrįžta.
Brangink kiekvieną esantį šalia,
Nes jie išeina.
Brangink prisiminimus,
Nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės.
Saugok viltis ir svajones,
Nes jos padeda gyventi.
Pagaliau saugok pats save,
Nes esi kažkam labai reikalingas.

Gražaus gimtadienio ir vardadienio proga
Donatą KRIKŠTAPONĮ nuoširdžiai sveikina 

mama ir sesuo su šeima

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Iki Seimo rinkimų dar daugiau 
nei pusmetis, bet jau bent keturi 
kandidatai Anykščių-Panevėžio 
apygardoje išėjo į trasą. Amžiną 
atilsį Vytautas Galvonas sakyda-
vo, kad varžybas laimi ne tas, kas 
pirmas startuoja, o tas, kas grei-
čiausiai bėga, bet ir iš pirmųjų 
pretendentų į kandidatus judesių 
galima bent spėlioti, kokia yra jų 
sportinė forma.

Viešai matau konservatorių 
Sergejų Jovaišą, liberalą luką 
Pakeltį, socdemę Auksę kontri-
mienę ir „darbietį“ Ričardą Sar-
gūną. Iš šio ketverto man dabar 
ryškus autsaideris yra R. Sargū-
nas. Per Seime prabūtą kadenci-
ją jis tapo beveik tobulu politiku. 

Atrodo oriai, rengiasi tvarkingai, 
skandaluose neminimas, prie jo 
kalbos neprikibsi. Geras, norma-
lus politikas, esantis „formate“.  
Tačiau R. Sargūnas (bent kol kas) 
yra politinio paradokso, jei norit, 
rinkėjų išdavystės - etalonas. Į 
Seimą jis pateko kaip sistemos 
griovėjas, bet joje taip patogiai 
įsiliejo į pilką vidutinybių masę, 
kad tiesiog dingo, išnyko. R. 
Sargūnas, regis, užaugęs norėtų 
būti Česlovu Juršėnu. Gal ir 
pavyktų. Jis jau dabar žino 
daug įvairių tarptautinių žodžių, 
telieka smulkmena - juos visus 
išmokti naudoti pagal paskirtį. 
Šitai įmanoma, nes žmones net 
užsienio kalbų išmoksta. 

kol R. Sargūnas mokėsi 
tarptautinių žodžių, į jo „rinką“ 
pradėjo brautis liberalas lukas 
Pakeltis. „Nykščio namuose“ 
per krepšinio „žvaigždžių“ dieną 
jis žiūrovams demonstravo savo 
apnuogintą kūną. Paskui blynų 
šventėje padirbėjo virtuvės šefu.

 Šiaip jau viskas su tuo L. 
Pakelčiu gerai, man tik atrodo, 
kad jis dar nėra apsisprendęs, 
kur jo vieta – ar prie gražių, ar 
prie protingų. kitaip tariant, 
besigainiojant paskui Darbo 
partijos elektoratą, galima ir 
savąjį, intelektualesnįjį rinkė-

ją, praganyti. kartais juntu jo 
šokinėjimą vardan šokinėjimo, o 
ne kryptingą rezultato siekimą. 
kad ir tas pats viešas l. Pakelčio 
lakstymas per krepšinį po „Nykš-
čio namų“ areną. kažin, ar kai 
esminis siekis tėra nesusimauti, 
galima turėti kokios nors naudos. 
Galima tik nesusimauti...  

kuo dažniau 
matau gyvą 
socdemę Auksę 
kontrimienę, 
tuo ji man 
labiau patinka. 
Ji tokia gudri, 
kad moka savo gudrumą paslėpti. 
Mačiau, kaip ji renginyje Anykš-
čiuose diskutavo su konservato-
rių „ultromis“. Paradoksas, bet 
vietinių konservatorių susiti-
kimas su partijos pirmininku 
Gabrieliumi Landsbergiu buvo 
karštesnis (t.y. piktesnis) nei su 
prieše. Apramino, apžaidė, be-
veik apglostė, ir visi patenkinti... 

luką po krepšinio žvaigždžių 
dienos ironiškai vadinu krepši-
ninku. Ir nesigraužiu, kad taip iš 
jauno politiko šaipausi. Bet, kai 
oponentai apie S. Jovaišą pasa-
ko: „Ai, čia šitas krepšininkas“ 
– tokią pašaipą priimu kaip 
mano paties asmeninį įžeidi-
mą. Ne tiek jau daug Anykščiai 

turi dalykų, kuriais realiai gali 
didžiuotis. Iki šiol S. Jovaišą 
pažįsta ir Rygoje, ir Minske, ir 
Zagrebe, kai tuo tarpu l. Pakel-
čio žvaigždė užgęsta jau ties Šo-
veniais... Deja, S. Jovaišai savo 
sportinės šlovės transformuoti į 
politinius reitingus, atrodo, kol 
kas nelabai pavyksta. Kartais iš 

rinkėjų jaučiu 
net savotišką 
pyktį, pavydą 
už tai, kad S. 
Jovaiša ne tik 
sporte, bet ir 
politikoje iško-

pė į aukštumas. Todėl akivaiz-
džiai žinomiausias, žymiausias 
iš kandidatų nėra vienvaldis 
prasidedančios rinkimų kampa-
nijos favoritas. 

Manipuliuojant asmenybių 
privalumais ir trūkumais (nuo 
amžiaus ir lyties iki idėjų), kol 
kas S. Jovaiša, A. kontrimienė 
ir l. Pakeltis, atrodytų, jog turi 
vienodai šansų laimėti rinkimus. 
Bet stebint jų partiečių elgesį, 
liberalas turi tvirčiausią užnuga-
rį. Ir tik nereikia mūsų gąsdinti 
meru kęstučiu Tubiu. Metai iš 
metų konservatoriai ir socdemai 
saviškiams dalino kyšius valdiškų 
darbelių pavidalu, bet atrodo, 
kad įsišaknijus užpakaliams, 

galvos užmiršo, kas juos į šiltą 
terpę pasodino. A. kontrimienės 
ir S. Jovaišos aplinkoje tiesiog 
organoleptiniu būdu (ir aš ne 
blogesnis už R. Sargūną) junta-
mas tingulio ir pelėsio mišinio 
tvaikas. Tuo tarpu liberalai (kad 
ir per tą pačią blynų šventę) 
demonstruoja energetinį užtaisą. 
„Musė maišė, musė maišė, uodas 
vandens nešė“, – kažkas pako-
mentavo anyksta.lt tekstą apie 
liberalų blynus. Maišykit ir jūs, 
kas trukdo? 

kita vertus, gal įdirbį ir patirtį 
turintys socialdemokratai bei 
konservatoriai dar „susikrės“ ir  
jų finišas rinkimuose bus grakš-
tus, elegantiškas ir svarbiausia 
– pergalingas. Trečia, komandos, 
kuri valdo rajoną, parama l. 
Pakelčiui bėgant mėnesiams gali 
tapti ir jo asmeniniu inkaru. Jau 
ir dabar laukti liberalų valdomo 
rajono proveržio nuobodu, o 
rudenį gali tapti ir visai ilgu...   

Gerai, kad „Tvarka ir teisingu-
mas“  kandidatu mūsų apygardo-
je žada kelti Romualdą Gėgžną. 
Turėtų būti vertingas kandidatas, 
savotiškas buferis, apsaugosian-
tis net ir Marijoną Fergizienę, 
jei jį sugalvos kandidatuoti, nuo 
paskutinės vietos Seimo rinki-
muose.   

...L. Pakelčiu gerai, man tik 
atrodo, kad jis dar nėra apsi-
sprendęs, kur jo vieta – ar prie 
gražių, ar prie protingų...
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Didžiausias gyvenimo 
pasiekimas – dar tik bus
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės para-

mos skyriaus ir vedėjos, ir vedėjos pavaduotojos pareigas einanti 
Ieva Gražytė labiausiai baiminasi ne dėl savęs, o dėl pačių arti-
miausių. Paklausta, ar sunku „pavežti“ tokį darbų krūvį, pašne-
kovė tik nusišypso: „Juk darbais galima ir pasidalinti“.

go nenutiktų artimiesiems. 
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Kartais man pritrūksta drąsos. 
- Bruožas, kuris labiausiai erzi-

na kituose.
- Labiausiai erzina žmonės, kurie 

kišasi į svetimus reikalus. 
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Negalėčiau išskirti vieno žmo-

gaus.
- Didžiausias iššūkis?
- Kelionė aplink pasaulį. 
- Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate?
- Pastaruoju metu – apie darbą. 
- Jūsų labiausiai vertinama do-

rybė?
- Kantrybė. 
- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Stengiuosi nemeluoti. 
- Ko labiausiai nemėgstate savo 

išvaizdoje?
- Viskuo esu patenkinta. 
- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Nėra tokio. 
- Labiausiai vertinama vyro sa-

vybė?
- Viena iš labiausiai vertinamų – 

geras humoro jausmas. 
- Labiausiai vertinama moters 

savybė?
- išmintingumas. 
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Dažniausiai nevartoju jokių. 
- Ką gyvenime labiausiai myli-

te?
- Savo šeimą. 
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Konkretaus laiko ar vietos nega-

lėčiau išskirti. 

Socialinės paramos skyriaus vedėjos pareigas einanti Ieva Gra-
žytė nutapytų tokį idealios poros portretą – gerą humoro jausmą 
turintis vyras ir išmintinga moteris.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Norėčiau mokėti profesionaliai 
groti. 

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

- Jeigu tik vieną, tai būtų sunku 
apsispręsti. 

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Manau, kad dar laukia ateityje. 
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žmogaus. 
- Vieta, kur labiausiai norėtu-

mėt gyventi?
-Ten, kur visada šilta. 

- Brangiausias turtas.
- Šeima. 
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
 - Daryti dalykus, kurių nemėgs-

tu. 
- Jūsų svajonių profesija.
- Mokydamasi mokykloje svajo-

jau tapti mokytoja. 
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Atsakingumas. 
- Ką labiausiai vertinate drau-

slypi paprastuose dalykuose. 
- Jūsų didžiausia baimė?
- Labiausiai bijau, kad nieko blo-

- Kas jums yra laimė?
- Laimė, tai tokia būsena, kurią 

labai sunku apibūdinti. Man laimė 

Miela Milda Daunoraite,
 mes, anykštėnai, nebespėjame sekti ir skaičiuoti 

Tavo laimėtų muzikinių konkursų, iškovotų prizų. Ir 
vėl mus pasiekė džiugi žinia - tapai itin prestižinio 
XIX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir styginin-
kų konkurso laureate ir specialaus prizo už geriau-
sią šiuolaikinio kūrinio atlikimą laimėtoja.
Ačiū Tau, Mildute, už Anykščių miesto garsinimą 

ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų.
Sėkmės, pavasarinės nuotaikos ir naujų pergalių.

Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija

gystėje?
- Ištikimybę. 
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- A. Marčėnas, H. Radauskas, S. 

Parulskis, F. Dostojevskis, J. Mar-
cinkevičius ir dar daug kitų. 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Visų gerų kūrinių personažai 
daugiau ar mažiau įsimintini. 

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Barbora Radvilaitė.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt 
pavadinti savo herojais?

- Dar ne. 
-Vardai, kurie jums labiausiai 

patinka?
- adomas ir ieva. 
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Nemėgstu tuščiai leisti laiko. 
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Neturiu dėl ko apgailestauti. 
- Kaip norėtumėt numirti?
- Greitai ir neskausmingai. 
- Jūsų gyvenimo moto?
- Elkis su kitais taip, kaip norė-

tum, kad su tavimi elgtųsi. 
-ANYkŠTA
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SITUAcIJA

šiupinys

Kad įsigytumėte kokybišką 
vištieną ir jos produktus, vi-
suomet pasidomėkite, kokio ji 
gamintojo, atkreipkite dėmesį į 
nuorodą „Tinka vartoti iki ....“. 
Kad neapsiriktumėte, vištieną 
pirkite tik patikimose prekybos 
vietose, skaitykite etiketes, jose 
ir bus pateikta svarbiausia in-
formacija: bus nurodytas ir ga-
mintojas, ir tinkamumo vartoti 
terminas, laikymo sąlygos. Jei 
abejojate produkto kilme, visuo-
met galite paprašyti prekybinin-
ko parodyti produkto įsigijimo 
dokumentus.

„Kaišiadorių paukštyno“ vištienos parduotuvėse 
prekiaujama tik lietuviška vištiena
Apie vištieną reikėtų žinoti keletą dalykų: visų pirma – pirkti 

ją reikėtų iš patikimų gamintojų ir prekybininkų, kad būtumė-
te tikri, jog perkate kokybišką; antra – vištiena yra labai greitai 
gendanti mėsa, todėl labai svarbios jos laikymo sąlygos ir paruo-
šimo būdas. 

Trumpiausias kelias nuo ga-
mintojo iki vartotojo

Visoje Lietuvoje įsikūrusiose 
firminėse „Kaišiadorių paukšty-
no“ parduotuvėse prekiaujama 
tik Lietuvoje užaugintų viščiukų 
mėsa, o produktus į parduotuves 
gabena pačių paukštynų trans-
portas, kuris yra pritaikytas vež-
ti greitai gendančius produktus. 
Kaip pasakoja UAB „Kaišiadorių 
paukštyno mažmena“ parduotu-
vės, esančios Anykščiuose,  vedė-
ja Daiva Makštienė, asortimentas 
formuojamas atsižvelgus į pasto-

vių pirkėjų pageidavimus ir popu-
liariausių prekių sąrašą.

„Vištienos produktus užsakome 
beveik kiekvieną dieną, produktai 
nuo paukštyno gamybos iki par-
duotuvės atkeliauja per gan trum-
pą laiką – iki 12 val ,tad mūsų 
pirkėjai visuomet perka šviežius 
produktus,“ - atvirauja parduotu-
vės vedėja.

Vištiena ir jos produktai yra 
greitai gendančios prekės, ku-
rioms griežtai reglamentuojama 
laikymo temperatūra. Pavyzdžiui, 
vištiena turi būti laikoma ne aukš-
tesnėje kaip +4 c temperatūro-
je, smulkintai vištienai laikymo 
temperatūra neturi viršyti +2 
c, subproduktams ji negali būti 
aukštesnė kaip +3 c, vištienos 
pusgaminiai nepakeis savo koky-
binių savybių, jei laikysime juos 
ne aukštesnėje kaip +4 c tempe-

ratūroje, termiškai apdorotiems 
gaminiams leidžiama laikymo 
temperatūra (0 - +6) c. 

Pirkėjų lojalumas

Kad „Kaišiadorių paukšty-
no“ parduotuvėse apsiperkantys 
anykštėnai visuomet galėtų rasti 
tų produktų, kurių jiems reikia, 
parduotuvės personalas išklauso 
jų pageidavimus. Taip pat nuola-
tos atliekamos pirkėjų apklausos.

Apklausos parodė, kad 40 proc. 
kalbintų firminių parduotuvių pir-
kėjų šiose parduotuvėse lankosi, 
nes juos tenkina prekių kainos ir 
asortimentas, kas trečias pirkėjas 
per apklausą sakė, kad šiose par-
duotuvėse visuomet randa šviežią ir 
kokybišką prekę, kas ketvirtas – nes 
parduotuvė yra patogioje vietoje.

Žudė, nes norėjo gerti toliau

57-erių metų R. Bekintis praėjusių 
metų lapkričio pradžioje sulaikytas 
įtariant jį keturių Kelmės rajono Kra-
žių miestelio gyventojų nužudymu. 
R. Bekintis policijai prisipažino, kad 
jis nuolat gėrė, o moteris žudė ir jas 
apiplėšinėjo, nes norėjo gerti toliau. 
Sulaikius vyriškiui nustatytas sunkus 
girtumas (daugiau nei 3 prom.).

Priminsime, jog 2015 metų lap-
kričio 4-ąją, 13.55 val., Kražių 
miestelyje, namuose, rastas 74 
metų moters kūnas su trimis dur-
tinėmis žaizdomis kaklo srityje. Tą 
pačią dieną, 18.16 val., vos už 900 
metrų nuo aukos namų, 81 metų 
senolės namuose, prieangyje, ap-
tiktos dar dvi nužudytos moterys: 
namo šeimininkė ir  senolę lankiu-
si 52 metų socialinė darbuotoja. 
Abu kūnai su kirstinėmis galvos 
žaizdomis. Vėlų vakarą, apie 22.33 
val., tame pačiame kaime aptikta ir 
ketvirtoji auka – 55-erių moteris su 
išorinėmis smurto žymėmis (muš-
tinės žaizdos galvoje).

Pats prakalbo dar apie
dvi žmogžudystes

Praėjus porai mėnesių po to, kai 

Rimantas Bekintis – ne pirmas 
žmogžudys giminėje

R. Bekintis buvo sulaikytas kaip 
įtariamasis dėl  keturių moterų nu-
žudymo, jis pats pareigūnams pa-
pasakojo apie dar dvi aukas. 

Pasak šalies žiniasklaidos, ma-
noma, kad R. Bekintis dar 2007-
aisiais galėjo nužudyti 62-ejų vyrą, 
o 2012-aisiais – 82-ejų senolę. 
Kad šių žmonių mirtys galėjo būti 
smurtinės, niekam nekilo įtarimų.

Rimantas Bekintis karjerą 
pradėjo Svėdasuose

R. Bekintis yra teistas mažiau-
siai 12 kartų. Pirmą žmogžudys-
tę jis įvykdė 1984 metais, kad 
dar gyveno Svėdasuose. Buvęs 
Anykščių rajono kriminalinės mi-
licijos vadovas Arvydas Paškevi-
čius „Anykštai” pasakojo, kad R. 
Bekintis per milicijos atliekamą 
tyrimą prisipažino, jog Aulelių 
miške jis prie medžio pririšo se-
nutę Žemaitienę. Senolė stebėjo, 
kol žudikas iškas jai duobę, o bai-
gęs šį darbą jis aukai tvojo kastu-
vu per galvą.

Žemaitienės nužudymas buvo 
atskleistas tik po kelerių metų, kai 
kalėjimo kameroje apie tai pasigy-
rė pats R. Bekintis. Tada jis „sė-
dėjo“ už vieną iš vagysčių. Už se-
nutės nužudymą R. Bekintis buvo 

nuteistas aštuoneriems metams, o 
išėjęs iš kalėjimo jis į Anykščių ra-
joną nebegrįžo. 

Prisiminė giminaičius

Į „Anykštos“ redakciją atėjęs bu-
vęs inžinierius mechanikas, dabar 
pensininkas A. Gudonis pasakojo, 
kad jo tėvai gyveno kaimynystėje 
su Bekinčiais, R. Bekinčio tėvo 
pusbrolio Alberto tėvais.

„Šito Rimanto tėvo pusbrolis 
Albertas buvo vienas iš žiauriau-
sių Svėdasų žydų žudikų. Jis pa-
sižymėjo tokiu sadizmu, kad to 
neapsikentė net kiti žydšaudžiai 
ir jį išvijo. Moteris jis išrenginėjo 
nuogai, nėščioms pilvus pjaustė. 
Vaikų net nešaudė – gyvus spar-
dydavo į duobę. Alberto tėvai 
važiuodavo į žydų šaudymo vie-
tą, ten nurenginėdavo lavonus ir 
turtą nešėsi į savo namus. Alber-
tas kieme pasistatydavo baidyklę, 
aprengdavo ją žydų rūbais ir tada 
į ją pleškindavo iš šautuvo. Užė-
jus rusams, Alberto tėvai paprašė 
mano tėvo padėti atsikratyti žydų 
turtu. Tėvas valtimi Narbučių eže-
re plukdė žydų turtą ir vertė jį į 
ežerą. Man tėvas pasakojo, kad 
tarp Bekinčių sukaupto žydų turto 
buvę ir krūvini rabino drabužiai. 

Albertas, jo sesuo Anelė ir brolis 
po karo slapstėsi bunkeryje Ro-
kiškio rajone, kur buvo nužudyti 
rusų”, – ką girdėjęs iš savo tėvo 
„Anykštai“ perpasakojo A. Gudo-
nis. 

Jis sakė, kad viso šio pasako-
jimo apie Bekinčių aktyvų daly-
vavimą holokauste tikslas yra ne 
šiaip pasidalinti prisiminimais apie 
buvusius kaimynus, o kelti klau-
simą - versiją,  ar dėl R. Bekinčio 
žiaurumo kaltas tik alkoholis, o gal 
serijinio žudiko R. Bekinčio  gene-
tikoje glūdi užkoduotas žiaurumo 
genas? 

Senieji Bekinčiai, pasak A. Gu-
donio, po karo praradę visus vai-
kus, nugyveno įprastą gyvenimą. 
A. Gudonis dar prisiminė ir savo 
tėvo žodžius. „Sūnau, kai norėsi 
kurti šeimą, žiūrėk ne tik į nuotaką, 
žiūrėk, kokia jos giminė – ar joje 
nebuvo psichinių ligonių ir žyd-
šaudžių”, - apie tai, kokia svarbi 
šeimos istorija, kalbėjo svėdasiš-
kis.      

Psichiatras: žmogžudžio genas 
nėra atrastas

Apie žiaurumo paveldimumą 
„Anykštos“ pakalbintas Anykščių 
psichikos sveikatos centro direk-
torius, gydytojas psichiatras Au-
dronius Gustas sakė, kad interne-
te galima rasti ko tik pageidauji, 
tačiau mokslinėje literatūroje jis 
neaptikęs įrodymų, kad egzistuoja 
žmogaus žiaurumo genas. 

 „Nėra tokio geno ir negali būti. 
Iš esmės žmogui, kaip sutvėrimui, 
nėra būdingas poreikis žudyti. Per 
karus žudoma, bet juk ne dėl to, 
kad kažkam yra žudymo poreikis 
ar potraukis. Galimą kažką įrodyti, 
kažko išmokyti, kažką įteigti gali-
ma – 20 kartų pakartota reklama 
įstringa, užsifiksuoja. Taigi, kitaip 
tariant, siekiant vieną tautą ar ki-
tokią žmonių grupę padaryti kitos 
grupės priešais, galima atskiriems 
individams įteigti, jog reikia žu-
dyti. Tačiau, tai niekaip nesusiję 
su genetika”, – aiškino gydytojas 
psichiatras.   

Albinas Gudonis, kurio tėvai buvo Bekinčių 
kaimynai, pasakojo, kad Kražių skerdiku pra-
minto Rimanto Bekinčio tėvo pusbrolis buvo 
žiaurus žydšaudys.

Gydytojas psichiatras Audronius Gustas tvirti-
no, kad mokslas nėra atradęs žiaurumo geno.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

užjaučia

Nesugrįš, nepabels, neįeis 
pro duris,

Nors iš skausmo ir plyštų 
širdis.

Amžinybėj tylioj Ji ilsėsis 
rami,

Tik sapne kai kada aplan-
kys.

Mirus Genutei Užtupienei, 
nuoširdžiausius paguodos žo-
džius skiriame vyrui Broniui, 
vaikams ir anūkams.

Kontrimavičiai, Narušienė, 
Šermukšniai, Žilienė, Kaušpė-
dienė, Vasiliauskai, Gurnikai, 
Asačiovai, Kelmai, Zlatkai, 
Vingriai, Raišeliai, Jurgelio-
niai

Susitikimas. Vasario 17 dieną,  
trečiadienį, 17.30 val. kultūrinių 
tradicijų studijoje „Anykščių vai-
vorykštė“ (Vilniaus g. 22, preky-
bos  centras „Norfa”, II aukštas) 
vyks susitikimas su bardu, rašyto-
ju, režisieriumi  Vytautu V. Lands-
bergiu. Bus pristatomos naujausios 
autoriaus knygos, skambės jo dai-
nos.

Gaisrai. Vasario 6-ąją 19.30 val. 
Skiemonių seniūnijos Gečionių 
kaime degė pirtis. Gaisro metu iš-
degė ir buvo išardyta 1 kv. m prie 
krosnies buvusios sienos, 2 kv.m 
medinių lubų. Vasario 8 dieną 15  
val. Anykščių seniūnijos Klykūnų 
kaime degė pirtis. Gaisro metu ap-
degė aplimk dūmtraukį apie 1 kv. 
m medinių dailylenčių. 

Basanavičius. Svėdasuose Va-
sario 16-osios šventės pradžia 8 
val. 40 min. pakeliant vėliavą. Vė-
laiu - dr. Jono Basanavičiaus tema 
-  Taurakalnio iškasenų paroda, su-
tartinių valanda.

Gripas. Sergamumas peršalimo 
ligomis Anykščių rajone perkopė 
epideminį lygį. Pirmąją vasario 
savaitę užregistruoti 104,29 su-
sirgimo atvejai ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis 10 
tūkst. gyventojų, gripas sudaro 
11,40 proc. visų registruotų atvejų. 
Į Anykščių ligoninę per 5 šių metų 
savaites dėl gripo nesikreipė nė 
vienas gyventojas.

Karjera. Savivaldybės Finansų 
ir apskaitos skyriaus vyriausiąja 
specialiste, laimėjusi konkursą, 
įsidarbino rajono Tarybos nario, 
darbiečio Alfrydo Savicko dukra 
Vaida Karlonienė.

Pasikeitimas. Sutrikusios klau-
sos žmonių asistento tarnyba persi-
kėlė į poliklinikos pastatą. Įėjimas 
iš V. Kudirkos gatvės. Darbo laikas 
nesikeičia.

Poilsiavietė. Vasario 13 dieną 13 
valandą Kurklių antrajame kaime 
prie Nevėžos upės vyks poilsiavie-
tės atidarymo iškilmės. Nevėžos 
kaimų bendruomenės dėka įrengta 
poilsiavietė kainavo per 7000 eurų. 
Didžioji lėšų dalis – Europos Są-
jungos parama, tačiau ženkliai pri-
sidėjo pati bendruomenė ir kaime 
dirbanti bendrovė  „Vli Timber“.



2016 m. vasario 13 d.

pirmadienis 2016 02 15

sekmadienis 2016 02 14

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
9.45 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atšiaurioji Arktis. 
13.40 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marple 6. N-7.  
15.15 Stilius.  
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. Televizijos spek-
taklis “Naujieji patriotai”.  
23.35 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
0.30 Pasaulio dokumentika.  

1.25 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija.  
2.55 Savaitė. 
3.45 Klausimėlis.lt.  
4.10 Eurovizija 2016. 
Nacionalinė atranka.

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 KINO PUSRYČIAI Sidnė 
Vait. N-7.  
11.40 Prieš pakratant kojas. N-7.  
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.00 Yra, kaip yra. N14.  
23.50 Kvaila, beprotiška meilė. 
N14.  
1.50 Kvailių apsauga. N-7.

6.45 Teleparduotuvė.  
6.55 Magiška vidurinė mokykla. 
Širdelių diena. 
7.25 Saldi nelaisvė. N-14.  
9.10 Laisvės troškimas. N-7. 
11.30 Įsimylėjęs Madagaskaras.  
11.50 Titanikas. N-7.  
15.50 Noting Hilas. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
23.00 Valentinas vienas. S.  
1.05 Purvini šokiai 2. N-7.  
2.35 Lyga. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos galiūnų čempiona-
tas 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 Viskas normaliai!. N-7.  
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.40 “Devyniolikta žmona”. 
N14.  
0.15 “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 paslap-
tys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
10.35 “Kalahario dykumos su-
rikatos”.  
11.10 “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 
2” . 1982 m.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Rosamunde Pilcher. Meilė prieš 
visą pasaulį”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Bausmė 
bendram meilužiui”. N-7.  
22.45 Neištikimoji. N14.  
0.50 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
6.55 Kaunas Talent 2015.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.30 Keliaukime kartu.  
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Legendos.  
12.15 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Salakas.  
13.00 Atspindžiai.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 Anapus čia ir dabar.  
15.00 Durys atsidaro.  
15.30 Atrankos į 2018 m. žiemos 
olimpinių žaidynių ledo ritulio tur-
nyrą antras kvalifikacinis etapas. 
Lietuva - Estija.  
17.50 Menų čempionatas “ART-
O-THLONAS”.  
19.00 Valentino diena kitaip 
2016.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Makchu Pikchu”.  
24.00 ...formatas. Poetas Aidas 

Marčėnas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013. 
1.40 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
2.10 Euromaxx.  
2.40 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Anglų val-
sas. N-7. (kart.). 
3.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
4.10 Muzika gyvai.  
5.30 Misija. Vilnija.

 
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 Priklausomi nuo sekso. 
N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.25 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Sunkiausios profesijos 

pasaulyje. N-7.  
11.30 Adrenalinas. N-7.  
12.00 Topmodeliai. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
14.30 Ledo kelias. N-7.  
15.30 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Šiaulių “Šiauliai” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Virtuvė Paryžiuje. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Viena diena. N-7.  
0.40 Rokis 2. N-7. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
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”. N-7.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 Aš tave myliu!  
13.20 “Laukinis pasaulis”.  
13.50 Aš tave myliu!.  
13.55 “Vandens žiurkės”. N-7.  
15.00 Žinios.   
15.20 “80-ieji”. N-7.  
17.00 Žinios.   
17.30 “24/7’.  
18.30 Patriotai. N-7.  
19.30 Viskas. Aišku. N-7.  
20.50 Aš tave myliu! Finalas.  
21.00 Žinios.   
21.30 “Slaptieji agentai”. N-7.  
23.50 Aš tave myliu! Finalas.  
23.55 Pasaulis nuostabus 2.  
2.50 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
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. „Islamo valsty-
bė”. Kruvinas projektas. 
23.25 Durys atsidaro.  
23.55 Gyvenimas.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
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.  
10.40 “Prieš pakratant kojas”. 
N-7.  
12.25 “Vėžliukai nindzės”. N-7. 
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 
“Mirties apsuptyje”. N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Strėlė”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7.  
11.00 Noting Hilas. N-7.  
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 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Armagedonas. N-7.  
1.30 Aferistas. N-7.  
2.20 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto. N-7.  
2.45 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 Superbombonešis. 
Naikinti viską. N-7.  
23.35 “Judantis objektas”. N-7.  
0.25 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.10 “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. 
Žvirblis rankoje. 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.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 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 kal-
ba (kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Akacijų alėja 2013.  
13.40 Legendos.  
14.30 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
15.00 Keliaukime kartu.  
16.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose (kart.). 
16.30 Gimtoji žemė.  
17.00 Tarptautinės parodos 
„Praemiando Incitat. Šventojo 
Stanislovo ordinas” atidary-
mas.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ponas Selfridžas. 
20.50 Alma Mater Musicalis.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Operacija „Keksas”. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.). 
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

4.15 Akacijų alėja 2013.  
5.10 „Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  

 
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 Priklausomi nuo sekso. 
N-7.  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. 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 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 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.   
23.00 Kerė. S.  
1.00 Absoliutus blogis. 
Apokalipsė. N-14.  
2.30 Vilfredas. N-7.  
3.20 Bobo užkandinė. N-14.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas. 
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 “24/7”.  
13.30 “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-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
4.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.25 “Genijai iš prigimties”.  
5.55 “Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. vasario 13 d.

antradienis 2016 02 16

trečiadienis 2016 02 17

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
7.35 Aukso žirgas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija 
Vilniuje, Simono Daukanto 
aikštėje.  
12.30 Valstybės atkūrimo 
diena. Šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienai.  
13.30 Daktaras Jonas 
Basanavičius.  
14.00 Valstybės atkūrimo 
diena. Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos nepri-
klausomybės signatarų namų 
Vilniuje.  
14.30 Ekskursantė. Istorinė 
drama. N-7.  
16.30 Arvydas Vilčinskas. 
Koncertas „Grįžtu namo”. 
18.30 Šiandien.  
18.55 Nematomas frontas. 
N-7.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”.  
22.45 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 2. N-7.  
23.40 Komisaras Reksas. N-7.  
0.30 Daktaras Jonas 
Basanavičius.  
1.10 Istorijos detektyvai.  
3.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
7.20 “Toras. Asgardo legen-
dos”. 
8.40 “Ilgai ir laimingai 2. 
Naujieji Snieguolės nuotykiai”. 
10.05 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
10.30 “Ponas Bynas”.  
10.55 “Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti”. N-7.  
12.40 “Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai”. N-7.  
14.45 “Staiga trisdešimties”. 
N-7.  
16.40 “Vagis policininkas”. 
N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.30 Švęskime LAISVĘ. 
Koncertas skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai.  
22.00 “Pasaulinis karas Z”. 
N14.  
0.10 “Tango ir Kešas”. N-7.  
2.05 “Mirties apsuptyje”. N14.  

6.55 Osis ir Tedas.  
8.45 Šarlotės voratinklis.  
10.30 Undinė.  
12.45 Šnipas ne savo noru. 
N-7.  
14.35 Džonsonų atostogos. 
N-7.  
16.20 Nuotykių ieškotojas. 
Midos skrynelės prakeiksmas. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Marijaus Mikutavičiaus 
koncertas „3D Show”, skirtas 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai.  

21.30 Traukinio apiplėšimas, 
kurį įvykdė Saulius ir Paulius. 
N-14.  
23.20 Linkolnas. N-14.  
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto. N-7.  
2.40 Lujis. N-7.  
3.00 Vilfredas. N-7.  

 
6.55 “Jokių kliūčių”.  
10.15 “Magai”.  
13.25 Deividas Bleinas. 
Tikrovė ar magija. N-7.  
14.35 Čilinam Šv.Valentiną, 
arba devyni antausiai ir trejos 
vestuvės.  
16.35 Agneta ir ABBA. Istorija.  
17.50 Koncertas skirtas 
Valstybės atkūrimo dienai. 
2014 m.  
20.30 Zoro kaukė. N-7.  
23.10 “Judantis objektas”. 
N-7.  
0.00 “Liežuvautoja”. N-7.  
0.45 Bamba TV. S.  

 
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. 
Bausmė bendram meilužiui. 
N-7.  

16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės 
XV. Siciliškoji gynyba. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. Kudirkos 
Naumiestis.  
8.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2016”.  
10.15 Tadas Blinda. 1972 m.  
12.45 Baladė apie Daumantą.  
13.45 1918 m. Vasario 16-o-
sios Akto signatarai.  
15.00 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų įteiki-
mo iškilmės.  
16.30 Muzika kaip kinas.  
18.00 Prie rugių ir prie ugnies.  
19.00 Valstybės atkūrimo 
diena. Iškilmingas vasario 
16-osios minėjimo koncertas 
„Vėrinys tėvynei”. 
20.15 Trispalvis. N-7. HD. 
21.30 DW naujienos rusų 
kalba. 
21.45 Naktinis ekspresas.  
22.15 Televizijos spektaklis 
„Naujieji patriotai”.(kart.). 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Roko festivalis „Lituanika 
2015”.  
2.30 Ekskursantė.. N-7.  
4.20 Menų čempionatas „ART-
O-THLONAS”.  

5.30 Muzikos savaitė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Nuo... Iki... (k).  
17.50 Valanda su Rūta (k).  
19.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
20.15 Dviračio šou (k).  
20.45 KK2 (k). N-7.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Dviračio šou (k).  
22.55 KK2 (k). N-7.  
23.35 Diagnozė. valdžia (k).  
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.20 Dviračio šou (k). 
2.50 KK2 (k). N-7.  
3.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
4.00 Nuo... Iki... (k).  
4.45 Valanda su Rūta (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. 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 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Lietuvos ginklai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Paris Saint-
Germain FC” - “Chelsea FC” .  
23.40 Paranoja. N-14.  
1.35 Po kupolu. N-14.  
2.25 Vilfredas. N-7.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.40 “Mainai gamtoje”. N-7. 
9.50 “Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. Valstybės 
kūrimasis”.  
10.25 “Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. Operacijos 
bolševikų fronte”.  
11.00 Premjera. “Didvyris”. 
N-7. 
13.40 “Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”. N-7. 
14.50 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Kaip užauginti planetą. 
Varžovas”. N-7. 
17.30 “Laukinis pasaulis”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 “Lietuvos komiko vaka-
ras”. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.25 “Lietuvos komiko vaka-
ras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Sugar Man”. 
N-7. 
1.00 Premjera. “Apsaugoti 
Silvermaną”. N-14. 
2.45 “Didvyris”. N-7. 
4.40 “Kaip užauginti planetą.  
6.20 “Gamink sveikiau!”.  
 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 „Islamo valstybė”. 
Kruvinas projektas. 
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 ko-
dėl?”.  
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, Lietuva.  
17.25 24 valandos. 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. 
PREMJERA “Žaidimas be taisy-
klių”. N-7.  
0.20 “Kultas” N14. 
1.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.55 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Įsimylėjęs Madagaskaras.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. N-7.  
11.00 Nauja norma. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
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.N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Prisimink mane. N-7.  
0.50 Elementaru. N-7.  
1.40 Aferistas. 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 “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 Amerikos grožybės. N14.  
23.40 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.15 “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 “Sostinės keksiukai”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Foilo karas. Vieni iš ne-
daugelio. 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. 
Pamoka, privertusi žudyti. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Koncertas. Šoka Sankt-
Peterburgo valstybinio teatro 
baleto artistai.  
6.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.40 Vakavilis (kart.). 
9.05 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.10 LRT OPUS ORE.  
14.15 Ponas Selfridžas (kart.). 
15.45 Atspindžiai.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.45 Knygnešiai (kart.). 
18.00 ...formatas. Poetas Vladas 
Braziūnas.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
20.00 LRT Kultūros akademija.  
20.45 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė.  
21.00 Pasauliniai karai. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Gyvenimo medis. N-7.  
0.45 Dabar pasaulyje.  

1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Koncertas. Alma Mater 
Musicalis.  
4.55 Šoka Sankt-Peterburgo 
valstybinio teatro baleto artistai.  
5.25 Euromaxx. 

 
6.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
7.10 Dviračio šou (k).  
7.35 KK2 (k). N-7.  
8.15 A.Užkalnis Plius (k).  
8.40 Dviračio šou (k).  
9.05 KK2 (k). N-7.  
9.50 Diagnozė. valdžia (k).  
10.45 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.40 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 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas.N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. 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 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Kietas riešutėlis 4.0. N-14.  
0.35 Rubė Sparks. N-14.  
2.25 Vilfredas. N-7.  
2.50 Lujis. N-7.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Patriotai. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
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 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
4.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
5.25 “Genijai iš prigimties”.  
5.55 “Jaunikliai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. vasario 13 d.

ketvirtadienis 2016 02 18

penktadienis 2016 02 19

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 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 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Eilinė egzeku-
cija. N-14.  
23.50 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. 
0.40 Klausimėlis.lt.  
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, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Arena”. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.40 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 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 Amerikietiškas apiplėši-
mas. N-14.  
0.20 Kaulai. N-14.  
1.20 Aferistas. N-7.  
2.10 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto. N-7.  
2.35 Lujis. N-7.  

3.00 Vilfredas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 3000 mylių iki Greislando. 
N14.  
23.45 “Judantis objektas”. N-7.  
0.35 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.20 “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 žmogžudys-
tės XV. Siciliškoji gynyba. 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. Karo 
žaidimai. N-7.  
22.55 “Begėdis”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
1.35 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pamėgtos dainos. Virgilijus 
Noreika ir Robertinas Loretis. 
6.30 Toli, palei šilą. 
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Mokslo sriuba.  
12.45 Kelias į namus.  
13.15 LRT Kultūros akademija.  
14.00 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Anglų val-
sas.. N-7. (kart.). 
15.05 Baladė apie Daumantą.  
16.10 Gustavo enciklopedija.  
16.35 Pasauliniai karai (kart.). 
17.25 Naktinis ekspresas.  
18.00 Galerijai „Vartai” 25-eri.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 2. N-7.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Lernavan. Vaidybinis 
trumpametražis filmas.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Toli, palei šilą. (kart.). 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė.  
5.25 Rusų gatvė. Žinios.  

6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Bus visko.  
16.30 A.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.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. 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 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Įvykis. N-14.  
23.50 Bagažo atsiėmimas. N-7.  
2.30 Lujis. N-7.   
3.20 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Ginčas. N-7. 
13.30 “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 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ginčas. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
4.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
5.25 “Genijai iš prigimties”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 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. 
Užkeiktas princas. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 Atstumtasis. N-14.  
0.30 Pinigų karta.  
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 Nuo... Iki... (k).  
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, 
Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Tas beprotiškas, 
beprotiškas, beprotiškas 
pasaulis”. 
0.10 “Kruvinoji Valentino 
naktis”. 
1.55 “Žaidimas be taisyklių”. 
N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Nauja norma. N-7.  
11.55 Farai. N-7.  
12.50 Kempiniukas.  
13.20 Simpsonai. N-7.  
14.20 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas 2 .  
21.15 Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas. N-14.  
23.25 Norbitas. N-7.  
1.25 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto. N-7.  
2.15 Lyga. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 

7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
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.  
18.30 Labai juokinga laida 
(k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Urvas. N-7.  
23.15 “Tikras kraujas”. N14.  
1.15 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.00 Bamba TV. S.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
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. Pamoka, privertu-

si žudyti. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
18.50 Nebylus liudijimas.. 
N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Draugų 
būry. N-7.  
22.45 SNOBO KINAS 
Nuopuolis. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Mūsų miestelių” 25-
mečiui. Mūsų miesteliai. 
Salakas.  
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 Naktinis ekspresas.  
12.45 Bibliotekų metų atida-
rymo ceremonija.  
14.15 Knygnešiai (kart.). 
15.30 Roko festivalis 
„Lituanika 2015”.  
16.45 Legendos.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.25 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
20.00 Premjera. Keliaukime 
kartu.  
20.30 Premjera. Persona 

grata Ivanas Funduklėjus. 
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Eilinė egzekucija. 
N-14.  
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 Legendos.  
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 Priklausomi nuo sekso. 
N-7. 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 PREMJERA Raudona 
linija.  
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.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  

11.30 Kaulai. 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 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. 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 Niujorko šešėlyje. 
N-14.  
1.45 Po kupolu. N-14.  
2.30 Tėvynė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Vaivos pranašystės.  
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Pasaulis nuostabus.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Dūzgės”. S. 
0.45 “Apokalipsės karys”. 
N-14. 
2.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.10 “Dūzgės”. S.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus. 
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Planetų gidas. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys. N-7.  
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.  
22.55 Gyvenimo kibirkštys. N-14.  
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.30 Daktaro Bleiko paslaptys. 
N-7. 
4.30 Gyvenimas.  

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

10.00 KINO PUSRYČIAI “Srovės 
nublokšti”. 
11.35 “Peliuko Perio nuotykiai”. 
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 “Svečiai 
palėpėje”. 
21.10 “10 000 metų prieš Kristų”. 
N-7.  
23.15 “Trijų dienų vadybininkai”. 
N14.  
0.50 “Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis”. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Vėžliukai nindzės.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą.  N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Daktaras Dolitlis 3.  
12.55 Kvietimas draugauti. N-7.  
14.40 Trys didvyriai. Tolimi kraštai.  
16.05 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.   
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Zoologijos sodo prižiūrė-
tojas.  
21.35 Apiplėšimas Beikerio ga-
tvėje. N-14.  
23.55 Babaušis.  
1.20 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 

buto. N-7.  
2.10 Lyga. N-7. 

 
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 Bazė. 
N14.  
23.15 AŠTRUS KINAS Projektas. 
Dinozaurai. N14.  
0.40 “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 paslap-
tys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
10.35 “Kalahario dykumos suri-
katos”.  
11.10 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.35 “Gelbėkim pingvinus”.
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Meilė 
fiorduose. Vėjo giesmė. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė telefonu. N-7.  
22.45 Per plauką nuo pražūties. 
N14.  
0.35 “Magai”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.45 Rytas su Egle Gabrėnaite.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukime kartu.  
11.00 Septynios Kauno dienos. 
11.30 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2016”.  
13.00 Mokslo sriuba.  
13.30 Williamo Shakespeare’o 
„Globe” teatras. Premjera. 
Makbetas (subtitruota). 
16.00 Premjera. Stebimi. 
17.15 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai.  
19.30 ARTS21.  

20.00 Kompozitoriaus Juliaus 
Juzeliūno 100-osioms gimimo 
metinėms. Legendos.  
20.50 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Vakar ir 
visados.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Lernavan. Vaidybinis trum-
pametražis filmas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Roko festivalis „Lituanika 
2015”.  
1.40 Stebimi. 
2.55 Linija, spalva, forma.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.35 Raudona linija (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Paramos verslas. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.29 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  

10.00 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
11.30 Topmodeliai. N-7.  
12.30 Jokių kliūčių! N-7.  
13.30 KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurė. Krepšinio turny-
ras. Tiesioginė transliacija.  
19.00 Sukčiai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Rokis 3. N-7.  
0.35 Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė. N-14. 
2.40 Klyvlendo šou. N-7.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. 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. 
18.40 “Didysis barjerinis rifas”. 
N-7. 
19.50 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Vienas klaidin-
gas žingsnis”.  
23.50 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.45 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.15 “Vienas klaidingas žingsnis”.  
4.55 “Didysis barjerinis rifas”. N-7. 
5.45 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

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

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

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

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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„Užstato sistemos startas – vienas 
reikšmingesnių įvykių, kurį galima 
lyginti su naujosios valiutos – euro 
- įvedimu. Tam ruošėmės išties atsa-
kingai. Prioritetinį dėmesį skyrėme 
pagalbai mūsų klientams: jų infor-
mavimui, kad tinklo parduotuvėse 
būtų pateikta visa reikiama infor-
macija, kad taromatais naudotis 
būtų paprasta ir patogu. Darbui su 
taromatais buvo apmokyti darbuo-
tojai“, – sakė bendrovės „Maxima 
LT“ generalinis direktorius Žydrū-
nas Valkeris. 

Pirmosiomis taromato veikimo 
dienomis į „Maxima“ parduotuvę 
užsuko daugiau smalsuolių, nei tų, 
kurie atnešė priduoti tarą. Dauge-
lis susidomėjusių šia sistema tinklo 
parduotuvėje ieškojo užstato ženklu 

Anykščių „Maximoje“ jau veikia taromatas
„Maximos“ parduotuvėje pirkėjai gali naudotis taromatu, į kurį  

jie gali mesti specialiu užstato sistemos ženklu pažymėtas plastikines, 
metalines ar stiklines pakuotes ir atsiimti 10 euro centų užstatą. 

pažymėtų pakuočių, vėliau bandė 
jas grąžinti ir atsiimti užstatą. Na-
tūraliai daugiau klausimų kėlė vy-
resnio amžiaus žmonės, tačiau tam 
buvo pasirengta – parduotuvės dar-
buotojai naudotis taromatais mokė 
visus jais susidomėjusius pirkėjus. 
Vienkartinių pakuočių užstato siste-
moje dalyvauja plastikinės, metali-
nės ir stiklinės pakuotės, kurių talpa 
ne mažesnė nei 100 ml ir ne dides-
nė nei 3 l. Priduodamos pakuotės 
turi būti nepraradusios pradinės 
formos, tuščios, su aiškiai matomu 
brūkšniniu kodu, o šalia jo – pažy-
mėtos specialiu užstato sistemos 
ženklu. Šių ženklų galimi du pana-
šūs variantai, jie abu yra nurodomi 
ant taromatų. Tik tokias pakuotes 
atpažins ir priims visoje Lietuvoje 

veikiantys taromatai. 
Įmetę užstato sistemoje dalyvau-

jančią tarą į taromatą pirkėjai gaus 
kvitą, kurį pateikę parduotuvės kasi-
ninkui galės susigrąžinti po 10 euro 
centų už kiekvieną priduotą tuščios 
taros vienetą arba išleisti juos pirki-
niams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietu-
vos Respublikos Aplinkos ministe-
rija yra numačiusi, jog gamintojai ir 
importuotojai visą pirminę vienkar-
tinę stiklinę, plastikinę ir metalinę 
tarą Lietuvoje, kuri atitinka jai ke-
liamus talpos reikalavimus, privalės 
specialiai pažymėti iki 2016 metų 
gegužės 1 dienos. Pereinamuoju 
laikotarpiu, nuo vasario 1 dienos 
iki gegužės 1 dienos, rinkoje cir-
kuliuos ir įprastinės pakuotės. Šių 
nepažymėtų pakuočių taromatai 
nepriims, dėl to jas reikės sutvar-
kyti iki šiol įprastu būdu. Stiklinė 
tara, kaip ir iki šiol, bus superkama 
„Maxima“ parduotuvių kasose arba 
specializuotuose taros supirkimo 
punktuose. O plastikines pakuotes 
reikės mesti į plastikui skirtus šiukš-
lių konteinerius. 

Bendrovė „Maxima LT“ yra pa-
skaičiavusi, kad taromatų projektas 
pareikalaus apie 1 mln. eurų ben-
drovės investicijų. Į šią sumą be 
darbuotojų parengimo įeina 200 
taromatų įrengimas prie parduo-
tuvių, taromatų ir kasų IT sistemų 
suderinimas, daugkartinės ir vien-
kartinės taros srautų, logistikos, 
suderinimas, taromatų priežiūra ir 
švaros užtikrinimas, taip pat pačios 
„Maxima“ privačių prekės ženklų 
pakuočių žymėjimas. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 200 
taromatų „Maxima“ parduotuvėse, 
kuriose dirba daugiau nei 16 tūkst. 
darbuotojų ir kasdien apsilanko 
daugiau nei 550 tūkst. pirkėjų.

Informacija pirkėjams apie „Maxima“ 
parduotuvėse įrengtus taromatus

Nuo š. m. vasario 1 dienos kiekvienas pirkėjas gali atgauti 10 euro 
centų vertės užstatą, sumokėtą įsigyjant vienkartinę stiklinę, plastikinę ar 
metalinę pakuotę. 

Užstato sistemoje dalyvauja pakuotės, kurių talpa yra ne mažesnė nei 
100 ml ir ne didesnė nei 3 l ir greta brūkšninio kodo yra pažymėtos vienu 
iš dviejų galimų užstato sistemos ženklų. 

Norėdami atgauti už įsigytas vienkartines pakuotes sumokėtą užstatą, 
panaudotas ir sistemos ženklais pažymėtas pakuotes pirkėjai privalo įmes-
ti į parduotuvėje ar šalia jos įrengtą  taromatą. 

Svarbu, kad panaudotos pakuotės būtų tuščios, nepažeistos, išsaugota 
jų pradinė forma, kad ją priimantis taromatas galėtų sklandžiai nuskaityti 
priduodamą pakuotę. 

Į taromatą įmetus vieną ar kelias sistemoje dalyvaujančias pakuotes, 
aparatas atspausdins kvitą, kuriame nurodytą atgaunama užstato suma. 

Šį kvitą pirkėjai kviečiami pateikti „Maxima“ parduotuvių kasose. Jose 
dirbantys darbuotojai išmokės nurodytą užstato sumą, už kiekvieną pa-
kuotę atgaunant po 10 euro centų. 

Atgautą užstatą taip pat galima panaudoti kaip nuolaidą apsiperkant 
„Maxima“ parduotuvėse. 

Išsamios instrukcijos, kaip naudotis vienkartines pakuotes priiman-
čiais taromatais, skelbiamos parduotuvių informacijos lentose ir daugkar-
tinio naudojimo taros priėmimo skyriuose, taip pat ant pačių taromatų.

Kilus papildomiems klausimams, pirkėjai kviečiami kreiptis į par-
duotuvių darbuotojus ar skambinti informacijos telefonu, nurodytu ant 
taromato. 

Anykštėnai domisi taromatu.

Kavarskietė išteisinta 
dėl vyro nužudymo

Panevėžio apygardos teismas nutraukė bylą žmogžudyste kal-
tintai 54 metų kavarskietei Vitalijai Striogienei. Pernai pavasarį 
moteris dūrė bendraamžiui vyrui peiliu į koją. Geležtė pažeidė 
šlaunies arteriją ir nelaimėlis mirtinai nukraujavo.

Po posėdžio korespondentas kalbi-
no teisiamąją, tačiau ji atsisakė kal-
bėti. Ją iškart apstojo džiūgaujantis 
artimųjų būrys.“ – rašo Panevėžio 
portalas panskliautas.lt.

Apie šios tragedijos aplinkybes 
portale panskliautas.lt pasakojama: 
„Į alkoholio matuoklį moteris pri-
pūtė 1,6 promilės. Vyras buvo vi-
siškai girtas, jo kraujyje rasta 3,22 
promilės. Šeimą pažinoję žmonės 
nuo pat pradžių gynė moterį ir pa-
sakojo apie vyro baisų būdą. Trage-
dijos vakarą į namus grįžęs girtas 
vyras išplūdo žmoną ir trenkė jai į 
pakaušį. Nuo smūgio ji bloškėsi į 
šaldytuvą. Pasišvaistęs sutuoktinis 
nuėjo į kambariuką atsigulti. Ne-
norėdama, kad vyras daugiau gertų, 
V. Striogienė jo atsineštus gėrimus 
paslėpė. Po kurio laiko atsibudęs 
ir alkoholio neradęs sutuoktinis 
baisiai įsiuto. Jis barė ir į svečius 
atėjusią kaimynę. Moterys bandė 
jį raminti, bet veltui. Vyras vis tiek 
žadėjo užmušti ir reikalavo atiduo-
ti gėrimus. Paskui žmona nuėjo į 
virtuvę papjaustyti sūrio ir dešros. 
Vyras nusekė iš paskos ir puolė ją. 
Besigindama moteris peiliu įdūrė į 
koją. Nelaimėlis atsisėdo ant lovos 
ir prašė kviesti medikus.“

Šiame portale rašoma ir apie by-
los eigą bei pasakojama kaip gyve-
no kavarskiečių šeima. „Teisiamoji 
sakė, kad vyras dirbdavo tik vasa-

rą, buvo registruotas Darbo biržo-
je. Blaivus jis elgdavosi normaliai, 
tačiau išgėręs pasikeisdavo. Tuo-
met duždavo langai, durys būdavo 
iškapotos kirviu, grasindavo peiliu. 
Per metus moteris apie 14 kartų 
kvietė policiją. Pastaruoju metu jo 
gėrimai buvo daugiadieniai. Vyras 
mušdavosi, todėl sūnus slėpdavo 
peilius. Tragedijos metu vaikas irgi 
buvo namuose. Išgirdęs barnį jis 
nuo spintelės virtuvėje paėmė pei-
lius ir juos paslėpė. Maždaug prieš 
mėnesį iki žmogžudystės vyras 
bandė mušti žmoną, įkando į petį, 
sulaužė pirštą. Į policiją moteris 
nesikreipė, nes grįžęs iš sulaikymo 
jis tapdavo dar agresyvesnis. Vyras 
reikalaudavo pinigų alkoholiui, o 
jų negavęs įtūždavo. Suaugęs sū-
nus pasakojo, kad visą gyvenimą 
tėvas mušdavo motiną. Ji vaikščio-
davo su mėlynėmis ir sulaužytais 
pirštais. Ne kartą ji buvo sukan-
džiota. Vieną kartą tėvas motiną 
puolęs su metaliniu strypu. Apim-
tas siautulio tėvas daužydavo lan-
gus, lėkštes, išspardydavo duris, 
niokojo namus, mušdavo motiną. 
Vėliau išsiblaivęs jis viską pats ir 
sutvarkydavo.Teismo apklausti liu-
dytojai nurodė, kad velionis būda-
vo agresyvus, ypač girtas. Nužudy-
tojo sesuo teisme pasakojo, kad su 
broliu dažniau bendraudavo telefo-
nu, nes nenorėdavo jo matyti girto. 

Vitalija Striogienė įtikino teismą, kad gynėsi, nes grėsė pavojus 
jos gyvybei.

Dariaus kRASAUSkO nuotr. ( www.panskliautas.lt ) Ji neslėpė, kad teisiamoji kentėjo 
ir „kryžių nešė“. Brolis negerdavo 
tik tuomet, kai neturėdavo pinigų.
Teisme liudiję medikai prisiminė, 
kad į šiuos namus jiems teko vykti 
ir anksčiau. Vyriškis būdavo agre-
syvus, todėl medikams reikėdavo 
saugotis, kad neužduotų“, – dėsto 
panskliautas.lt

-ANYkŠTA

jaudinasi. Pamačiusi fotoaparatą 
ji vengė dėmesio. Iš pradžių ji po-
pieriaus lapu dangstė veidą, paskui 
nusisuko į už nugaros sėdinčius ar-
timuosius.Teisėjui paskelbus, kad 
byla nutraukiama, salėje pasigirdo 
palengvėjimo atodūsis. Moterys 
traukė nosines ir šluostėsi ašaras. 

„Teisėjų kolegija nusprendė, kad 
nusikaltimą moteris įvykdė esant 
būtinajai ginčai. Peilį girtam su-
tuoktiniui į koją teisiamoji suvarė 
gindamasi nuo jo. Anykštėnė ne-
teista, nedirbanti. Išklausyti nuos-
prendžio moteris atėjo lydima arti-
mųjų ir draugų. Matėsi, kad moteris 

2015 metų balandžio 16 dieną  
Kavarską sukrėtė  įvykusi tra-
gedija - žmona mirtinai suža-
lojo vyrą. “Anykštai “ Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato atstovė spaudai 
Laura Palevičienė  tuomet 
sakė, jog greitosios pagalbos 
medikus iškvietė triukšmą 
išgirdusi kaimynė. Kol atva-
žiavo medikai, vyras jau buvo 
miręs. Kiek laiko praėjo nuo 
sužeidimo iki medikų iškvieti-
mo, nėra žinoma.
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- Visą dieną praleidote Anykš-
čių rajone. Ką pamatėte, kaip Jus 
priėmė anykštėnai?

- Atvažiuoti į Anykščius visada 
smagu. Pirmiausia dėl to, kad da-
lis mano kraujo yra anykštėniško, 
mano seneliai iš tėvo pusės Anykš-
čių rajone gyveno ir mano vaikystės 
vasaros čia bėgo. Liberalai pradeda 
važinėti po visą Lietuvą, planuoja-
me aplankyti 40 savivaldybių. No-
rime pristatyti savo idėjas ir mintis 
artėjančiuose Seimo rinkimuose. 
Simboliška, kad Anykščiai yra pir-
ma vieta. į kurią mes atvažiavome. 

Nesvarbu, kuriuo metų laiku at-
važiuoji į Anykščius, sutinki labai 
daug entuziastingų savo krašto 
patriotų ir apsilankai ten, kur dar 
nesi buvęs. Šiandien labai sma-
giai pabuvome Svėdasų miestely-
je, rengėme pilietiškumo pamoką 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje, po to - susitikimas su 
bendruomenės atstovais, kurie iš-
dėstė savo rūpesčius, apsilankėme 
senelių globos namuose, kur irgi 
tokia labai gera aura. O Užgavėnių 
šventės nuotaikos tik sustiprino tą 
gerą įspūdį. Taip pat pilietiškumo 
pamoką kartu su žurnalistu Do-
vydu Pancerovu vedėme ir Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijoje, po 
to aplankėme ir Anykščių verslo 
įmones, kurios čia sėkmingai vei-
kia, sukuria ne vieną ir ne dešimt 
darbo vietų. Vakarą vainikavo labai 
smagus renginys – blynų kepimas. 
Juk kokios Užgavėnės be blynų? 
Įsitikinome, kad anykštėnai bly-
nus mėgsta ir yra smagūs žmonės. 
Kiekvieną kartą atvažiuodamas 
Anykščius pamatau vis kitomis 
spalvomis. Anykščių kraštas yra 
radęs savo viziją, savo nišą. Manau, 
teisingas kelias vystyti aktyvų poil-
sio turizmą, tos investicijos, kurios 
atėjo į SPA paslaugas, yra labai 
perspektyvios. Jeigu vietos savival-
dybė ir naujasis meras, naujoji savi-
valdybės Taryba kartu su verslu ras 
sprendimus - miestas ir regionas 
tikrai turės ateitį. Žinoma, klausi-
mai turi būti sprendžiami kartu su 
nacionaline valdžia. Šiandien iš-
girdau klausimą apie demografiją: 
kaip regionas gali vystytis, kai tiek 

Liberalai savo idėjų Lietuvai 
pristatymą pradėjo Anykščiuose
Liberalų sąjūdžio pirmininkas, Seimo narys Eligijus Masiulis 

antradienį lankėsi Anykščių rajone. Politikas iš mūsų miesto iš-
vyko tik vėlų vakarą, po „Protų mūšio“ turnyro, o prieš tai dar 
spėjo atsakyti ir į žurnalisto klausimus.

nebedaug žmonių liko? Matyt, vie-
tos valdžia turi ribotas galimybes 
pati viena kažką padaryti. Turi būti 
sprendimai nacionaliniu mastu. 
Vaikus auginančios ir dirbančios 
šeimos turėtų turėti didesnes mo-
kestines lengvatas, neapmokestina-
mą pajamų dydį reikia sulyginti su 
minimaliu mėnesiniu atlyginimu. 
Tvarkytis reikia taip, kad minėtos 
šeimos jaustųsi ne atstumtosiomis, 
o atvirkščiai, kad matytų valstybės 
rodomą dėmesį.  Anykščiuose pui-
ki gamta, puikūs žmonės, o prie 
šito pridėjus teisingus ir protingus 
valdžios sprendimus, manau, išeis 
labai gera formulė, kaip judėti į 
gražesnę viso krašto ateitį.

- Ar demografiniai procesai aps-
kritai priklauso nuo valdžios? 

- Tiesiogine prasme vadovas 
taip pat turi rodyti pavyzdį – kiek 
jis vaikų turi (juokiasi – red.past.). 
Kalbu apie savijautą, apie tai, kaip 
žmogus jaučiasi gyvendamas Lietu-
voje. Įprasta kalbėti, kad emigracija 
vyksta dėl ekonominių priežasčių, 
bet ir tyrimai rodo, ir kalbantis su 
žmonėmis girdėti, kad Lietuvoje 
pasigendama teisingumo, kad jau-
nimas mato, jog darbą susiranda 
tie, kas turi pažinčių, kad į geresnį 
universitetą įstoja tas, kas kažką pa-
žįsta. Dalis valdžios sprendimų gali 
daryti įtaką emigracijos tempams. 
Dalis tų žmonių, kurie šiuo metu 
yra išvažiavę, anksčiau ar vėliau 
ruošiasi sugrįžti. Yra pavyzdžių, kai 
žmonės, užsienyje prabuvę daugiau 
nei dešimt metų, grįžta sukaupę 
kažkokią sumelę pinigų ir čia nori 
atsidaryti kažkokį smulkų versliuką. 
Todėl labai svarbu, kaip valstybė ir 
valdžia juos sutinka. Pirmiausia dar 
nepradėjus verslo atsiunčiamos mo-
kesčių sąskaitos – mokėk mokesčius 
dar nepradėjęs verslo. Mes ir savo 
programoje siūlysime, jog šeimos 
verslams pirmuosius dvejus metus 
būtų taikoma savotiška mokestinė 
amnestija, kad žmogus pradžio-
je atsistotų ant kojų ir pajustų, jog 
gali „užsisukti“. Nuo atmosferos 
labai daug kas priklauso ir aš regiu 
sprendimus, kuriais galima padaryti 
atmosferą jaukesnę čia gyventi. 

- Ką liberalų Vyriausybė darytų 
visiškai kitaip, nei daro dabartinė 
šalies valdžia?

- Pirmiausia mes visiškai radika-
liai skirtingai įsivaizduojame patį 
valstybės valdymą. Dabar valdinin-
kų tikrai yra per daug. Rengiame 
aiškią programą, kaip atsisakyti 10-
15 procentų valstybės tarnautojų, tai 
duotų nemažą ekonomiją. Mano-
me, kad valstybinių įstaigų, kurios 
„po ministerijomis“, yra ypatingai 
daug. Turi būti atrasta politinė valia 
ir tos įstaigos jungiamos. Skirtingai 
nuo dabartinės valdžios pateiktume 
ekonomiką stimuliuojančius įstaty-
mus. Kol kas mes džiaugiamės Eu-
ropos Sąjungos lėšomis, bet viskas 
plaukia pasroviui. Gerai, kol gerai, 
bet ir patys turime dėti daugiau 
pastangų, kad galėtume suteikti 
motyvaciją žmonėms čia užsiimti 
verslu. Kalbu apie konkrečius daly-
kus - visoms įmonėms, nesvarbu, ar 
užsienio, ar Lietuvos kapitalo, ku-
rios savo pelną investuoja Lietuvo-
je ir sukūrė bent vieną naują darbo 
vietą, taikytume nulinį pelno tarifą. 
Lietuva tampa pigios darbo jėgos 
šalimi, reikia panaikinti šią etike-
tę, keisti sprendimus dėl „Sodros“ 
mokesčių, nustatyti vadinamąsias 
„Sodros“ „lubas“, jog apsimokėtų 
darbdaviams mokėti darbuotojams 
didesnį atlyginimą - tiktai nuo 
fiksuotos sumos būtų „lubos“, nuo 
kurios būtų atskaičiuojamos įmo-
kos. Matome, jog gali uždirbti labai 
daug, bet kai ateis senatvės pensijos 
laikas, išmokose yra aiškios „lubos“. 
Būtų teisinga tas pačios „lubas“ nu-
statyti ir įmokoms.  

Visiškai kitaip konstruotume 
sprendimus, kurie dabar sukelia ko-
rupcines arba pusiau korupcines si-
tuacijas. Turime ekspertų, turime ir 
Vitalijų Gailių, esame sulaukę daug 
pasiūlymų, kaip vykdyti viešuosius 
pirkimus. Šie pakeitimai susiję su 
internetine erdve, informacinių 
technologijų panaudojimu, kad vis-
kas būtų maksimaliai vieša. Ne taip, 
kaip dabar, kai dalis informacijos 
įdedama į tinklalapį, o apie stam-
bius pirkimus taip ir nesužinome.

Trečias dalykas – mes labiau linkę 
pasitikėti savivalda. Reikia radika-
laus pokyčio perduodant sprendi-
mų teisę vietos bendruomenėms,  

savivaldai. Kalbu ir apie žemės 
klausimų sprendimą, manau, buvo 
padaryta klaida, kai žemės klausimų 
sprendimas buvo sukeltas į centra-
lizuotą žemės tarnybą. Savivaldai 
reikia suteikti daugiau  mokestinių 
instrumentų, kad prisitrauktų in-
vesticijas, kad sukurtų naujas darbo 
vietas. Mūsų sprendimai orientuoti į 
ateitį, nenorime žiūrėti tik į šiandie-
ną. Esame santykinai jauni žmonės, 
galvojame, kas bus po 2020-ųjų. O 
po 2020-ųjų, jei dabar nepriimsime 
sprendimų, gali būti nelabai gerai, 
nes Europos Sąjungos finansavimas 
stipriai mažės. Dabar  nematome 
aiškios programos, kaip Lietuva 
pasiruoš tam aiškiam pinigų su-
mažėjimui. Mes matome priešingą 
efektą – pinigų „Sodrai“, kaip visa-
da, trūksta ir biudžetas deficitinis, o 
sprendimų, kaip iš esmės efektyvinti 
mokesčių mokėtojų surenkamus pi-
nigus, labai mažai.       

- Jeigu turėsite galimybę for-
muoti Vyriausybe, kurias politines 
partijas pirmiausiai kviesite į koa-
liciją?

- Žinoma, mes pirmiausia norė-
tume būti toje koalicijoje, kurioje 
galėtume geriausiai įgyvendinti 
savo priešrinkiminius pažadus. Kal-
bant apie politinį matymą, mes tu-
rime bendradarbiavimo su Tėvynės 
sąjunga patirtį, skirtingai negu su 
socdemais, su kuriais koalicijoje ne-
dirbome. Prioritetu matyčiau, kad 
liberalai taptų ta politine jėga, kuri į 
koaliciją pasikviestų Tėvynės sąjun-
gą. Manau, kad „valstiečiai“ šiuose 
rinkimuose turi neblogas galimybes 
tapti parlamentine partiją ir pre-
liminarius pokalbius su jais esame 
turėję. Jei galimybių sudaryti tokią 
koaliciją nebus, svarstysime ir ki-
tus variantus. Mums sudėtingiausia 
būtų rasti kažkokius sąlyčio taškus 
su populistine „Tvarkos ir teisin-
gumo“ partiją. Kalbant apie Darbo 
partiją – reikia laiko, kad paaiškė-
tų tikrasis jos identitetas Viktorui 
Uspaskichui atsitraukus ir atėjus 
Valentinui Mazuroniui. Ar tai pasi-
keitusi, ar norinti keistis partija, ar 
pasikeitimas tik parodomasis.

- Liberalai dabar, regis, yra „ant 
bangos“. Kuo Jūs iš esmės skiriatės 

nuo kitų partijų?
- Mes, kaip liberalai, jaučiame 

pakilimą. Ne tik partijos viduje, bet 
ir mūsų idėjų palaikyme. Kažkada 
liberalai buvo primityviai vadinami 
didžiųjų miestų partija arba ponų 
partija, arba dar verslo partija. Dėl 
aktyvaus bendravimo su Lietuvos 
žmonėmis, dėl mūsų įvairių inicia-
tyvų, galbūt dėl to, kad ir mes, kaip 
politikai, bręstam, pasikeitė visuo-
menės požiūris į mus. Su branda at-
eina ir išmintis. Turime palaikymo 
pačiuose įvairiausiuose sluoksniuo-
se, pačiuose įvairiausiuose regionuo-
se. Svarbiausias mūsų išskirtinumas 
– šitame politiniame etape turime 
gerą lydinį: dar nesame nusenę kaip 
politikai, turime daug idėjų ir ener-
gijos, bet kartu nesame ir jaunikliai, 
kurie neišmanytų, kas valstybėje 
vyksta... Brandos ir energijos siner-
gija mums dabar labiausiai „limpa“, 
nes vienos partijos dar neatsinau-
jinusios, o kitos atsinaujinančios. 
O ta atsinaujinimo pradžia sukelia 
pakankamai skaudžias pasekmes 
partijų viduje. Kai partijos viduje 
yra priverstos labai daug energijos 
išlieti, joms sunku spręsti valstybi-
nes problemas 

- Kelintas bus Liberalų sąjūdžio 
sąraše anykštėnas Lukas Pakeltis 
daugiamandatėje  apygardoje?

- Ne partijos pirmininkas surašo 
kandidatus, bus partijos tarybos po-
sėdis, kuriame vyks reitingavimas. 
Lukas ne tik Anykščiuose, bet ir vi-
soje Lietuvoje, mūsų partijos vidu-
je, yra žinomas ir gerbiamas, todėl 
turi visas galimybes būti santykinai 
aukštai. Neturėtų partijos pirmąjį 
dešimtuką, dvidešimtuką sudaryti 
tik didžiųjų miestų atstovai, norime, 
kad būtų ir regionų žmonės. Taip, 
kaip L.Pakeltis atsirado, tai naci-
onaliniai politikai turi ir atsirasti 
– pabūti savivaldoje, spręsti kasdie-
nius žmonių poreikius. Lukas, mano 
galva, dabar yra visiškai pasiruošęs 
tapti nacionaliniu politiku, parla-
mento nariu. Sukaupta patirtis tiek 
gyvenimiška, tiek vietos politikos 
patirtis, tiek jo profesinė patirtis lei-
džia būti Seimo nariu. Pati branda. 
Tad reikia suteikti šansą. Anykščiai 
ir Anykščių kraštas turi pasinau-
doti galimybe, kad būtų išrinktas 
energingas, aktyvus ir šito krašto 
reikalams atstovaujantis politikas. 
Nenoriu mesti akmenukų į kieno 
nors daržą, bet matau Seime, kurie 
politikai aktyviai gina savo krašto, 
kuriame išrinkti, interesus ir kurie 
pasyviau. O kito tokio patrioto kaip 
Lukas reikia paieškoti.  

Antradienį Anykščiuose būsimas liberalų kandidatas į Seimą Anykščių –Panevėžio apygardoje Lu-
kas Pakeltis, rajono meras Kęstutis Tubis ir Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis kepė 
Užgavėnių blynus. Iškepta apie 600 porcijų. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Liberalų sąjūdžio pirmininko Eligijaus Masiulio seneliai gyveno 
Anykščių rajone, todėl vaikystėje vasaras jis leido mūsų krašte. 



IŠ PIRMŲ LŪPŲ 

 

2016 m. vasario 13 d.TARP KITKO

tinklas anykštėnai juokaujaNaująją savivaldybės 
specialistę įvertino trolisŠeštadieniais neturi ką 

žiūrėti per televizorių

Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torė, režisierė Jolanta Pupkienė 
feisbuke vieną po kito laido pa-
reiškimus apie tai, kas yra teisin-

Bibliotekai reikalingi virėjai ir padavėjai

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

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

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ specialistas, atsakingas už 
daugiabučių renovaciją, buvęs ra-
jono meras Alvydas GERVINS-
KAS, paprašytas su „Anykštos“ 
skaitytojais pasidalinti mėgsta-
miausiais anekdotais, kalbėjo: 
„Nepasakoju anekdotų, bet pa-
klausyti linksmoje kompanijoje 
neatsisakau. Ir „Anykštoje“ per-
skaitau.“ Ir vis dėlto perpasakojo 
keletą girdėtų anekdotų.

***
Trys darželinukai ginčijasi, kurio 

iš jų tėvas yra greičiausias. Vienas 
sako:

-Mano tėtis toks greitas, kad iš 
lanko iššovęs strėlę gali ją pavyti.

Antrasis:
- O mano tėtis toks greitas, kad kai 

medžioja, gali iššauti kulką ir pri-
lėkti prie gyvūno šiam dar nespėjus 
nugriūti.

Trečiasis:
- Ką jūs suprantat apie greitį. Va, 

mano tėtis dirba savivaldybėje, tai jis 
darbą baigia 16:30, o namuose būna 
jau 15:45...

***
Universitete vyksta egzaminas. 

Į auditorija įeina studentas, dėsty-
tojas jam duoda traukti bilietą. Tas 
išsitraukia, pasižiūri ir staigiai deda 
atgal į krūvą. Dėstytojas piktai:

- Kaip čia dabar suprasti???
Studentas atsako:
- Ten buvo tryliktas bilietas, o aš 

esu labai prietaringas ir tikiu, kad jis 
bus man nelaimingas.

- Na, jau ne, tokiom nesąmonėm 
aš netikiu, - atšauna dėstytojas ir pa-
duoda jam tryliktą bilietą, - čia moks-
lo įstaiga, o ne kokia kaimo bobulių 
sueiga, kad prietarais tikėtume.

Na, studentas paima tą bilietą, iš-
sprendžia, gauna dešimt. Po egzami-
no draugai jo klausinėja:

-Tai ką tu viską taip gerai mokė-
jai?

-Ne - tik tryliktą bilietą.

***
Kaip reikia skaityti  ir „versti“ 

tekstą spaudoje.
Kartą buvo suorganizuotos pre-

zidentų bėgimo lenktynės. Kadangi 
visų normalių šalių prezidentai dirba, 
dalyvavo tik JAV ir SSRS preziden-
tai. Amerikiečių prezidentas buvo 
pačiame jėgų žydėjime, o Sovietų 
Sąjungos - jau visai nusenęs. Savai-
me suprantama, lenktynes laimėjo 
JAV prezidentas.

Kitą dieną amerikiečių spauda 
rašo: „Vyko prezidentų lenktynės. 
Amerikos prezidentas, žinoma, at-
bėgo pirmas, o Sovietų Sąjungos 
- paskutinis.“ SSRS spauda rašo: 
„Vyko prezidentų lenktynės. Mūsų 
prezidentas, nors ir garbaus amžiaus, 
atbėgo antras, o štai amerikiečių - 
priešpaskutinis...“

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.

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

Renkamės vasario 18 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Janroka“

PARDUODAME STATYBINĘ MEDIENĄ,
 LENTAS, PJUVENAS, MALKAS .

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

ga muzika.
„Bandau šeštadienio vakarą 

perjungti kelis televizijos kana-
lus.Visur dainuoja. Paskaičia-
vau, beveik pusė laidų vienaip 
ar kitaip susijusios su dainuo-
jančiomis ŽVAIGŽDĖMIS arba 
apskritai su žvaigždėmis. Viskas 
tik apie žvaigždes. chebra, gal 
nebedainuokit, jeigu neišeina. 
Seneliai dar neužkimę, tai leis-
kit dainuoti tiems, kurie tai daro 
gerai ir teisingai...“, - rašo J. 
Pupkienė, prieš tai dar viename 
įraše paskelbusi, kad nesižavinti 
atlikėjomis, kurios „dainuoja pa-
pais...“

Savivaldybėje pradė-
jusi dirnti naujoji speci-
alistė ryšiams su visuo-
mene Adelė Aglinskaitė 
feisbuke neliko nepaste-
bėta ir Anykščių trolio.

„Šimašius samdo 
vadybininkus, Kaunas 
- verslininkus, o Anykš-
čiai – manekenes“, - 
įvertino Anykščių tro-
lis.

Suprasdami, kad išaugus į Anykš-
čių kraštą užsukančiam turistų srau-
tui, miesto kavinės nebespėja suktis, 
padėtį ėmėsi taisyti Anykščių bibli-

otekininkai. Nieko jau nebestebina 
joje atidaryta kavinė, o per Užga-
vėnes bibliotekininkai, kaip skelbia 
jų feisbukas, prie arbatos bei kavos 

pasiūlė ir blynų.
Bibliotekininkams labai rimtai 

reikėtų pagalvoti apie mėsainius, 
dešrainius, kebabus, keptas bulvytes 

– tai į biblioteką žymiai daugiau pri-
trauktų jaunimo. Žinoma, per skran-
dį knyga galima pabandyti sudo-
minti ir vasarą šalia bibliotekos ant 
suoliukų besibazuojančius spirituoto 
vyno mėgėjus.



2016 m. vasario 13 d.SKELBIMAI

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus. 

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.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 14 d. (se-
kmadienį) prekiausime paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), 
turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausi-
me kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 

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

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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.

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 

Tel. (8-694) 40735.

Brangūs anykštėnai,

Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūri-
mo dienos proga. Nuoširdžiai linkiu, kad 
Vasario 16-osios dvasia suteiktų stiprybės, 
tikėjimo savimi ir savo tauta. Tegul ši diena 
tampa mūsų lietuviškos vienybės ir meilės 
Tėvynei švente.

LR Seimo narys Sergejus JOVAIŠA

parduoda
Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą 
Skiemonių sen. Smulkio k.

Tel.: (8-631) 13727, 
(8-698) 40231.

Skubiai - dviejų kambarių butą 
plytiniame name, patogiame 
aukšte (laisvas).

Tel. (8-698) 51269.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Turi sausų.

Tel. (8-612) 56929.

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

Trel. (8-645) 19855.

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvai-

raus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
Parduoda sausas malkas ir šieną.

Tel. (8-686) 59473.

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

Tel. (8-686) 92172.

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.

Rasta

Prieš tris savaites priklydo rudos 
spalvos, mažas šuniukas.

Tel. (8-381) 5-31-89.

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 stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas kaladėlėmis. Alksnis. 
Nebrangiai.

Tel. (8-684) 79160.

Atraižas pakais, supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Pigiai atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Kita

7 metų darbinį arklį.
Tel. (8-606) 37313.

Opel Astra (1,7 l, dyzelinas, 1998 
m., sidabrinės spalvos, hečbekas, 
kablys, T. A. iki 2017 m.) Kaina 1100 
Eur.

Tel. (8-676) 94708.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuoto rėmo, 10 skirtingų mode-
lių, įvairių dydžių). Atveža. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt.

Įvairias naudotas plytas, plokš-
tes, šiferį, kolonas, medieną. 

Tel. (8-682) 92949.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos siste-
mos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

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

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Pjauna kaladėlėm ir kapoja mal-
kas.

Tel. (8-683) 17955.

Geni sodus, karpo, formuoja gyva-
tvores. Pjauna pavojingai augančius 
medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-670) 51916.

Šiltina fasadus, atlieka fasadų 
tinkavimo, apdailos darbus. Deda 
dekoratyvinį tinką, klijuoja klinkerį. 
Dengia stogus. 

Tel. (8-676) 52289.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-686) 92172.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678. Statybinių ir gamybinių atliekų 
surinkimas bei tvarkymas

UAB “Ekonovus” pastoviai vyk-
do statybinių ir gamybinių atliekų 
sutvarkymo paslaugas. Bendrovė 
klientų patogiam aptarnavimui gali 

pasiūlyti nuo 15 kub. m iki 33 kub. m talpos GAK tipo konteinerius, taip 
pat rūšiavimo priemones (didmaišius). Mes galime pasiūlyti  lankstų 
darbo grafiką, drauge rasime efektyvius atliekų surinkimo sprendimus 
bei pasiūlysime palankias kainas.

Bendrovės teikiama paslauga naudojasi Ukmergės, Utenos, 
Anykščių ir Molėtų savivaldybių įmonės bei gyventojai. 

Suteikus paslaugą UAB “Ekonovus” išrašo atliekų sutvarkymą 
patvirtinančius dokumentus. 

Rašykite el.paštu: ukmerge@ekonovus.lt arba skambinkite 
tel.: 8 652 08237, 8 650 84344  ir gaukite geriausią pasiūlymą

Dobilų sėklą.
Tel. (8-682) 65461.



SKELBIMAI 2016 m. vasario 13 d.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 107

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

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

Vyr. redaktorė

Portretas
„Anykštos“

redakcijoje Iš nuotraukos
darome portretus 

laidotuvėms
(iki A4 formato).

Nuotraukos 
su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 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.

siūlo darbą

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

UAB „Anrestas“ reikalinga 
VYRIAUSIOJI 
BUHALTERĖ

Tel. (8-381) 5-25-00 
El.p. info@anrestas.lt  

Gegužės g. 14, Anykščiai

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Jaunuolynus, iškirstas biržes, 
prastus menkaverčius miškus, 
mišką išsikirsti. Siūlyti įvairius 
variantus. Medienos traukimo pa-
slaugos.

Tel. (8-686) 92172

UAB “Ažuolija” - kirtavietes, jau-
nus miškus. Atstato ribas, spren-
džia sklypų padalinimo klausi-
mus.

Tel. (8-650) 80515.

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

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

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

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-620) 66662.

Šeima - namą arba sklypą 
Anykščių miesto centre. 

Tel. (8-673) 88180, el. paštas 
lina.kapusinskiene@gmail.com.

Automobiliai, ž. ū. technika dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Traktorius (MTZ-82, 80, 52, 
T-40AM, T-25A, T-16, T-150K, 
JUMZ); traktorinę arba ZIL’o savi-
vartę priekabą.

Tel. (8-672) 45414.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

Šieno ir šienainio rulonus gyvu-
liams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

Skubiai reikalinga moteris prižiū-
rėti senelius kaime. Yra atskiras 
kambarys gyventi. 

Tel.: (8 389) 49749, 
(8-619) 31640.

ieško darbo
Traktorininkas.
Tel. (8-683) 17955.

UTENOJE NAUJAI KURIAMAM 
KULINARIJOS GAMINIŲ CECHUI

            REIKALINGA
Maisto pramonės technologė (-as)-cecho vedėja (-as).

Darbo sritis:
Kulinarijos gaminių gamybos ir realizacijos organizavimas.

Darbo aprašymas:
Kulinarijos gaminių asortimento ir kokybės užtikrinimas.
Užsakymų vykdymo kontrolė.    
Cecho darbuotojų darbo koordinavimas.
Reikalavimai:
Ne mažesnis nei aukštesnysis išsilavinimas.
Panašaus darbo patirtis.
Gebėjimas organizuoti cecho darbuotojų darbą.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

CV (gyvenimo aprašymą) pristatyti į personalo skyrių (II aukštas, 
Maironio g. 2, Utena) arba el. p. kadrai@utenosprekyba.lt
 Informacija tel. 8 389 61798
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Kotryna, Algaudas, Ugnė, 
Benignas.

šiandien

vasario 14 d.

vasario 15 d.

vasario 16 d.

vasario 13-16 - prišpilnis.

Kirilas, Valentinas, Saulius, 
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.

Faustinas, Jordanas, Zygfri-
das, Girdenis, Girdenė, Jovita, 
Jurgina, Jurgita, Vytis.

Julijona, Julijonas, Tautvydė.

anekdotas

oras

+4

-1

iŠ arti

Amiliutė prisideda prie 
Anykščių medinės pilies 

statybos

Gavėnas linkėjo visų gėrybių Raimondas GUOBIS

Istoriniame Butėnų kaime, netoli Svėdasų, Užgavėnių šventėje pagrindinis veikėjas, kaip ir prieš šim-
tmetį bei anksčiau, buvo aukštaitiškas Gavėnas. Jo palydoje šėliojo ir velniai, ir raganos, žydukės, čigonas, 
pabėgėlių šeimyna ir mus ginti pasirengę įvairių tautų kareiviai.

karališkose taurėse valdoviškai rau-
dono ir perkūniškai stipraus gėrimo 
pateikė, jos motinėlė kaip visada 
šypsojosi. Ligos kaustomai Irenai 
Prūsienei - sulaukti Velykų ir iš lovos 
prisikelti linkėjo, didžioji kaimo mu-
zikantė Irena Kazlauskienė akordeo-
no muzika, tikriausiu maršu pasitiko. 
Šimtametė Bronė Valuntienė šypso-
josi - gal gimimo dieną sumaišę čia 
sveikintojai sugužėjo. 

Elegantiškoji Onutė Mikuckienė 
bajoriškais sumuštinukais ir pui-
kiausiu iš Alaušo ežero žuvies su-
suktu, aštriu padažėliu pagardintu 
sušiu vaišino. Ir tai labai tiko, nes 
blynų - su braškių uogiene ir viso-
kiais padažais jau buvome sočiai pri-
sikirtę pas Rimantą Žvirblienę. Tad 
visa Gavėno armija ilgame kelyje 
energijos ir linksmumo nepritrūko. 
Čigonėlės žadėjo peles iš sodybų 
išvaryti, čigonų baronas Visockas iš 
Troškūnų kvietė loterijoje dalyvauti, 
ieškojo pirkti arklio. Dresuota meš-

ka visokius triukus rodė, vis saldai-
niais pamaloninama net žmogaus 
balsu prabilo. Kareiviai gi žadėjo 
gerai kaimą nuo visokių priešų ginti 
- artileristo uniforma vilkintis eilinis 
Ivanas iš Maskvos rėkė „chorošo“, 
marga skraiste apsigobęs mudžahe-
das prisimerkęs šnapždėjo „Ahy-
bar“, o plačiai besišypsantis lakūnas 
Džonis iš Čikagos nuolat kartojo 
„Okey“. Sunkiausia buvo su pabė-
gėlių porele - augalotas juodaodis 
iš Afrikos su kiek menkesne pačia 
arabe - jos veidą dengė skraistė, tik 
pro plyšelį spindėjo rudos akys, la-
bai jau norėjo kur nors apsigyventi. 
Visi jų kratėsi, tik Stefa Pakštienė 
pratarė, kad ji šiuos žmones priima, 
nes gyventi yra kur ir pagalbininkų 
prie ūkio reikėtų.

Sutemo temo tamsus vakarėlis. 
Aukščiausia demokratijos forma - 
riebią vakarienę ruošė, prie gardžiai 
garuojančių šiupinio puodų sukinė-
josi pati bendruomenės pirmininkė 
Lendrina Meškauskaitė. Prie laužo 
atvestas Gavėnas, tikriausias Laši-
nis, apsikarstęs dešromis, kumpiais, 
lašiniais aptekęs, buvo apkaltintas 
nesveiko ir nuodėmingo gyvenimo 
propagavimu, netinkamos mitybos 
kultu. Liudininkai šaukė, kad už to-
kius nusidėjimus reikėtų sudeginti, 
išdavikų atsirado net palydoje. Bet 
sveikas protas nugalėjo. 

Gavėnas paskutinį žodį tarė, apie 
kiaulės, kiaulienos naudą kalbėjo, į 
kompromisus ėjo - sutiko pasilikti 
liesas plikas kaip Kanapinis - savo 
lašinius, dešras, skilandžius į lieps-
nojantį laužą sumetė, tyros Gavėnios 
linkėjo, nes Gavėnas ir jo patikėtiniai 
nuolat kontroliuos, kad draudžiamu 
laiku niekas mėsos nevalgytų, pieno 
negertų, o nusidėjėliams gal net ir 
pilvus perrėš. Kur griežta priežiūra, 
ten pagundai ir nuodėmei vietos ne-
liks. 

Šalčiausiame kaimo taške meškutė ir visa kompanija pasidžiaugė 
ledynu.               Autoriaus nuotr.

Persirengėliai pirmiausia sugužėjo į istorinę Jurgio Žvirblio sodybą Pamargavonėje.

Kaimą nuo visokių negandų ginti pasirengę kariai - arabas, ru-
sas ir amerikietis.

„Ar Danguj aš, ar Rojuj?..”, - stebėjosi Gavėno ir jo palydos 
sulaukusi šimtametė Bronė Valuntienė.

Pirmiausia aplankė atokųjį  Žvirblio 
Stepunytės vienkiemį Pašventyje. 
Didžiu trenksmu susigrūdo į Barono 
vilą, net elniai bei danieliai aptvaruo-
se sustingo. Šukio Jolanda aukštose 

Gaudžiant trimitams, aidint iš vir-
tuvės reikmenų sulipdytam mušama-
jam instrumentui, visiems šūkaujant 
spalvinga Gavėno komanda iš ben-
druomenės namų pajudėjo į žygį. 

Gyvūnėlių parduotuvė. Pirkėjas 
klausia:

– Ar turite kokį gyvūną, kuris 
kalba?

– Taip, štai, šimtakojis…
Na, tas nusiperka, grįžta namo, 

pavalgo ir sako šimtakojui:
– Einam pasivaikščioti?
Šimtakojis tyli.
– Sakau, einam pasivaikščioti!
Tyla.
– Nu blemba, apsuko gyvatės, 

įkišo kažkokį š***!!!
– Ko čia putojiesi, matai, kad ba-

tus maunuosi…

***

Tėtis klausia Petriuko:
– Sūnau, kodėl mama šiandien 

tokia tyli?
Petriukas:
– Na, ji paprašė manęs paduoti 

lūpdažį ir aš netyčia padaviau kli-
jus…

Tėtis:
– Telaimina tave Dievas, sūnau!

Buvo, pamena karta
Čia toks miestas Voruta,
Šimtmečiai keli praėjo,
kai pilis tenai stovėjo.
 

O dabar statys iš naujo
Jau be prakaito ir kraujo -
Ant piliakalnio kalvos
Europines lėšas klos.

kaime guli rąstai trys,
Amiliutė pristatys
Juos komisijai už dyką,
Tegu renčia tą dalyką.

Dėl tėvynės ir naudos
Ji rąstus šiuos paaukos
Rizikuodama gyvybe
Ji padės savivaldybei.


