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Rašytojas Rimantas Vanagas sako, kad viskas priklauso nuo 
mūsų pačių kantrybės, pasiryžimo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščiai – knygos tvirtovė. 
Kada?
Į „Anykštos“ klausimus atsako rašytojas Rimantas VANAGAS.

Pažinimas

Norėjau išgliaudyti visatos 
paslaptis. Dabar aptinku, kad šu-
nis pažįstu geriau negu žmones. 
Su šunimis žymiai paprasčiau. 
Sakykim, įsiutęs šuo ginsis ir, 
jei lįsi, įkąs. O štai žmogus net 
ir įpykęs gali netrenkti arba gali 
trenkti visiškai nesupykęs.

Štai šito ir bijau.   
Linas BITVINSKAS

Apie „Audi“, Petrą ir savivaldybės 
šaškių meistrę

Anykščių savivaldybės administracija, pasirodo, atlieka viešuo-
sius pirkimus ir už svetimus pinigus. Ir net tuos svetimus pinigus 
sumoka pardavėjams. Tiesiog ne savivaldybės administracija, o 
kasininkų kontora... 

Tokią išvadą sau leidžiame daryti, gavę 22 eilučių ilgio savival-
dybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės paneigimą į 7 
eilučių publikaciją „Miesto papuošimams pinigų negailėjo“ por-
tale anyksta.lt.

„Praėjusių metų gruodį Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
kalėdiniams miesto papuošimams iš-
leido solidžią sumą. Kai kurie papuo-
šimai šventėms buvo tik išnuomoti. 
UAB „Švenčių studija“ už dekoracijų 
nuomą atseikėti 1452 Eur. Fejerverkai 
pirkti už 66 Eur, giriliandos - už 114 
Eur ir 910 Eur. Dar viena LED gir-
lianda – varvekliai kainavo 118 Eur.  
Vien už kalėdinės eglės ir miesto aikš-
tės papuošimo darbus UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ sumokėti 2055 Eur. 
Iš viso naujametiniai anykštėnų 
džiaugsmai kainavo 4715 Eur arba 
daugiau nei 16 000 Lt“, – vasario 18 
dieną parašėme portale anyksta.lt.

Administracijos direktorė V. Ver-
šulytė raštu nurodė šią „tikrovės ne-
atitinkančią informaciją“ paneigti. 
„Atkreipiame Jūsų dėmesį ir patiks-
liname, kad už 2015 m. kalėdinius 

Anykščių savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršu-
lytė pageidavo paneigti tai, ko anyksta.lt nerašė.

miesto puošimus Anykščių rajono 
savivaldybės administracija iš viso 
sumokėjo 3 621,34 Eur. Likusi 
straipsnyje nurodyta pinigų suma, 
t.y. 1 094,3 Eur buvo skirta sumokėti 
Anykščių rajone veikiančių vietos 
bendruomenių tarybų patvirtintų pro-
jektų įgyvendinimui“, – nurodoma 
administracijos direktorės paneigi-
me. 

„Anykštos” žurnalistas, rengdamas 
7 eilučių publikaciją „Miesto papuo-
šimams pinigų negailėjo“, informa-
ciją sėmė iš oficialaus Anykščių savi-
valdybės administracijos puslapio.

Šiame puslapyje per nuorodas 
„Veikla” paskui „Viešieji pirkimai” 
galima nueiti iki „Suvestinės infor-
macijos apie vykdomus mažos vertės 
pirkimus”.

- Šiuo metu plačiai diskutuojama 
dėl rajono kultūros strategijos, sku-
botai ieškoma naujų idėjų ateičiai. 
Jų, žinoma, labai trūksta. Ne vieną 
dešimtmetį darbavęsis kultūros, li-
teratūros, spaudos baruose, gal ką 
pasiūlytumėt anykštėnams?

- Pirmiausia siūlyčiau per daug 
neeikvoti jėgų ir lėšų, nebeišradinėti 
dviračio, o koncentruotis ties esmi-
niais, jau patikrintais dalykais. Kuo 
daugiau, kitoniškiau – tuo geriau, mo-
derniau? Bent aš taip nemanau. Per 
radiją vienas žinovas porino, girdi, ne-
sikeisdami galime paversti šalį vienu 
dideliu, bet tuščiu muziejum. Keista – 
bėgam iš paskos visoms naujovėms, o 
miestai ir kaimai tik tuštėja... 

Kita vertus, visi privalome keistis 
(keičiasi net kuolas galvijui pririšti...), 
bet keitimasis neturėtų būti bepras-
mis, skubotas, savitikslis. Istorija pri-
mena: kai lietuviai labai greitai keitėsi 
(plaukė pavėjui, pataikavo politinei, 
socialinei aplinkai), Naujokaitis virto 
vokiečiu Naujokait, Ūselis – lenku 
Ussiel, Vaupšas – rusu Vaupšasovu.

Kurorto statusas 
anykštėnams 
grasina 
didesniais 
mokesčiais

Šilumos kainą 
sumažins patys 
gamintojai

Menininkas numirti norėtų tik 
tada, kai atsibos gyventi

Į „Prusto klausimyną“ atsa-
ko Anykščių Menų centro di-
rektorius Tomas Tuskenis.

6 psl.

Ant nupjautų 
medžių kelmų 
sužibo kapų žva-
kelės

Kontrolierius. Vakar Anykš-
čiuose lankėsi Seimo kontrolierius 
Raimondas Šukys. Susitikime su 
rajono valdininkais kontrolierius 
sakė, kad pernai iš mūsų rajono su-
laukė vos vieno skundo ir tas buvęs 
nepagrįstas. Savivaldybių veiklą 
kuruojantis R.Šukys (kitas Sei-
mo kontrolierius Augustinas Nor-
mantas kuruoja centrinės valdžios 
institucijas) teigė, kad svarbiausia 
skundų iš Lietuvos kryptis yra su 
daugiabučių namų administravimu 
ir renovacija susijusios problemos. 
Plačiau apie kontrolieriaus vizitą - 
artimiausiuose „Anykštos“ nume-
riuose. 

Pavojus. Vakar prie pat Vie-
šintų rasti keturi negyvi šernai. 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis beveik neabejo-
ja, kad šernai krito nuo afrikinio 
kiaulių maro. Tyrimų išvadas ti-
kimasi gauti šiandien. Viešinto-
se dar laikomos kiaulės, todėl D. 
Žiogelis įspėja šio kaimo gyven-
tojus būti ypač atsargiems, bent 
šiuo metu neiti į mišką malkauti ir 
neparnešti į tvartus užkrato. Negy-
vų šernų šeimyną (šernai skirtingo 
amžiaus) vieną šalia kito rado spe-
cialiai jų ieškojęs vyras. Už vieną 
rastą kritusį šerną valstybė moka 
30 eurų.  

Prekyba. Kilus nesusipratimams 
dėl nekokybiškų „Snickers“ bato-
nėlių partijos, Anykščių parduotu-
vėse šių saldumynų ir toliau galima 
nusipirkti be problemų. Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo va-
dovė Rita Kripaitienė teigia, kad 
šokoladiniai batonėliai rajono par-
duotuvėse esą yra saugūs, nes at-
vežti prieš Naujus metus.

Apdovanojimas. Lietuvos liau-
dies kultūros centras geriausiu ša-
lies vaikų teatru paskelbė Anykščių 
kultūros centro Troškūnų vaikų ir 
jaunimo teatro studiją „Mes“ bei 
jos vadovę Jolantą Pupkienę. Kovo 
mėnesį troškūniečiams bus įteikta 
„Aukso paukštės“ nominacija.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 3,10 Eur, 
šeštadienio – 3,70 Eur.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-02-24, apie 9 

val., Kavarsko seniūnijos miške, 
kilus brolių tarpusavio konfliktui, 

vienas iš jų kumščiu smogė į petį ki-
tam. 2016-02-25, apie 16 val. 30 min., 
Troškūnų seniūnijoje neblaivus (2,14 
prom.) 32-ejų sūnus naudojo prieš 71 
metų tėvą fizinį smurtą. Įtariamasis 

sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Sukčiai. 2016-02-24, apie 14–15 

val., 76-erių moteriai Troškūnų seniū-
nijoje į laidinį telefoną paskambinęs 
ir anūko draugu prisistatęs vyriškis 

nurodė, kad jos anūkas pateko į eis-
mo įvykį ir sužalojo mergaitę, ku-
rios tėvai reikalauja pinigų. Į namus 
atėjusiam vyriškiui moteris atidavė 
900 eurų.

Vaikas. “Mūsų dukrelė mirė, to-
dėl antras vaikas buvo mano viltis, 
o dabar ir ji pakibo ant plauko”,- de-
javo vilnietė Renata Katinaitė-Lodh, 
kurios aštuonių mėnesių sūnų Thorą 
pagrobė berniuko tėvas, Indijos pi-
lietis Kaushitkas Lodhas. Vilniaus 
apylinkės teismas ketvirtadienį leido 
suimti Indijos pilietį, kuris pagrobė 
sūnų iš sostinės Antakalnio poliklini-
kos, tačiau mažylio motina baiminasi, 
kad savo vaiko nebepamatys. Nors ji 
apie pagrobtą sūnų iškart informavo 
pareigūnus, gali būti, kad indo pėdos 
ataušusios ne tik Lietuvoje, bet ir Eu-
ropoje. 

Kaltinimai. Rusijos Sverdlovsko 
srities prokuratūra praėjusios savai-
tės pabaigoje Jekaterinburgo teismui 
perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 
kaltinimai pareikšti ilgai nuo lietu-
viškosios Temidės besislapsčiusiam 
Romui Zamolskiui, pravarde Zamas. 
Kaltinamasis aktas surašytas ne tik 
R.Zamolskiui, bet ir jo bendrininkams 
Michailui Klokai ir Valerijui Povaro-
vui. Teigiama, kad kaltinamieji orga-
nizuota grupe yra įvykdę akiplėšiškus 
nusikalimus naudodami ginklus. (...) 
Lietuvoje Zamą greičiausiai galime 
pamatyti tik jam panorėjus arba atli-
kus bausmę Rusijoje. 

Išteisino. Aštuoniolika metų po 
prokuratūras ir teismus tampytas, o 
Aukščiausiojo teismo dėl genocido 
visiškai išteisintas 77 metų Marijonas 
Misiukonis bandys įrodyti, kad buvo 
neteisėtai persekiojamas:(...) “Viskas 
prasidėjo po to, kai buvau apdova-
notas Gedimino ordinu. Po to, 2000 
metų vasario 17 dieną, grupė konser-
vatorių parašė pareiškimą, kuriame 
teigiama, kad aš buvau vienas akty-
viausių pokario kovų su partizanais 
dalyvių ir A.Kraujelio sunaikinimo 
operacijos vykdytojas. Partizaninis 
karas Lietuvoje vyko 1944-1953 me-
tais, M.Misiukoniui tada ėjo keturio-
likti metai. Matyt, rašydami pareiški-
mą jie nežinojo, kiek man metų”. 

Bauda. Pernai vasarą melagingai 
pranešę apie BIG prekybos centre 
padėtą sprogmenį Aistis Juozaitis ir 
Henrikas Mika pusmetį naktimis tu-
rės pasėdėti namie ir sumokėti “net” 
8,26 euro siekiančius nuostolius. Tokį 
verdiktą paskelbė Klaipėdos apylin-
kės teismas. Pernai birželio viduryje 
du jaunuoliai, tuomet dar neturėję 
net 18 metų, nusprendė nevaikiškai 
papokštauti ir paskambinę pagalbos 
telefonu 112 pranešė apie BIG’e 
neva padėtą bombą. Tuo metu pre-
kybos centre kaip tik vyko didžiulės 
parduotuvės atidarymas, tad apie 13 
val. sulėkusios specialiosios tarnybos 
evakavo per 3 tūkstančius žmonių.  

Rentabilumas. Net naftos kai-
noms smukus iki 15 JAV dolerių už 
barelį rentabiliomis išlikti gali jau 95 
proc. pasaulio naftos gavybos bendro-
vių. Tokias išvadas padarė trečiadienį 
paviešintos ataskaitos autoriai iš kon-
sultacijų bendrovės “Deloitte”. Tokia 
statistika rodo, kad šios pramonės sfe-
ros įmonės sugebėjo sumažinti savo 
išlaidas, nors dar 2014 metais vos 
65 proc. gavybos bendrovių galėjo 
išlaikyti veiklos apimtis tokiomis že-
momis kainomis, nurodo “Deloitte”. 
“Deloitte” analitikai ištyrė daugiau 
kaip 500 pasaulio naftos ir dujų ben-
drovių, kurių akcijomis prekiaujama 
biržose, finansinę padėtį ir padarė iš-
vadą - maždaug 175 iš jų bendra skola 
pasiekė 150 mlrd. JAV dolerių, todėl 
itin išaugo jų bankroto galimybė. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Studijuodama pirmame kurse tu-
rėjau kūrybines dirbtuves, kurių tiks-
las – iš kulbės (taip Vakarų Lietuvoje 
įprasta vadinti medžio trinką) sukurti 
kokį nors konceptualaus meno kūri-
nį. Pradėjau sukti galvą, ką čia gali-
ma sumąstyti, ir po ilgų pokalbių su 
savo drauge, studijuojančia lietuvių 
literatūrą, kilo mintis užrašyti Antano 
Baranausko „Anykščių šilelio“ tekstą 
ant perskeltos į šešias dalis kulbės“, 

Stebins medine knyga
Savaitgalį Vilniaus knygų mugėje A. Baranausko ir A. Vienuo-

lio-Žukausko memorialinis muziejus pristatys medinį Antano 
Baranausko „Anykščių šilelį“. Tai – Vilniaus dailės akademijos 
Dizaino katedros studentės Agnės Kelmelytės kūrybinis darbas.

– taip šio meninio sumanymo kilmę 
pristatė jaunoji dailininkė dizainerė, 
kilusi iš Klaipėdos.

Pasak A. Kelmelytės, šis jos kūri-
nys yra daugiaprasmis: „Manau, jog 
tai naujoviškas būdas interpretuoti 
senus, jauniems žmonėms kartais ne-
suprantamus, lietuvių literatūros kū-
rinius. Kūriniai tampa nesuprantami 
dėl savo senovinės kalbos, nebevar-
tojamų žodžių, tariamai neaktualių 

temų“, – sakė savaip klasikos tekstą 
perrašiusi dizainerė.

Ji prisipažino mąsčiusi ir apie tai, 
jog gana ironiška kūrinį, kuris ska-
tina saugoti miškus, užrašyti ant nu-
pjauto medžio: „Kokia tokio kūrinio 
ateitis? Ar siekdama kūrybinio tikslo 
teisingai pasielgiau? Kūryba taip pat 
tapo miško naikinimu...“ Šįkart lem-
tingos įtakos turėjo įsitikinimas, jog 
tuo metu, kai „Anykščių šilelis“ tam-
pa daiktu, jis tarsi pretenduoja būti 
amžinas, išsaugotas.

A. Kelmelytės sukurta medinė 
knyga, atlikusi savo misiją Vilniaus 
knygų mugėje, grįš į Anykščius. Čia  
muziejuje kūrinys toliau tarnaus kaip 
edukacinė priemonė.

-ANYKŠTA

Dizaino katedros studentės 
Agnės Kelmelytės kūrybinis 
darbas, žodį pavertęs daiktu. 

„Manęs to daryti niekas nespau-
dė.Tai – mano iniciatyva. Klau-
simų galite nekelti“, - lakoniškai 
šią savaitę vykusiame posėdyje  į 
rajono Tarybos narius prabilo G. 
Kerbedis.

G. Kerbedis Panevėžio žiniasklai-
dai sakė, jog nusprendęs iš vadovo 
pareigų trauktis, nes nesutapusi jo 
veiklos vizija bei Susisiekimo mi-
nisterijos pateikta veiklos struktūra.

„Nesupratau, kaip galėčiau dirb-

Gintaras Kerbedis palieka siauruką
Robertas ALEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Gintaras Kerbedis traukiasi iš pareigų.

Liberalams atėjus į rajono valdžią, liberalizuoti ir darbo santykiai savivaldybėje bei jai pavaldžiose įstaigose. Savo iniciatyva, dažniausiai 
net ir be išeitinių kompensacijų,  darbus paliko tuometinio savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Albertas Miškinis, kalnų slidinėjimo 
centro „Kalita“ vadovas Liudvikas Avietė, Anykščių turizmo informacijos centro direktorius Rimantas Sereičikas, Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius Kęstutis Čepulis, o dabar  ir VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Gintaras Kerbedis.

ti, jei pasiūlyta veiklos strategija 
bei nauja struktūra buvo visiškai 
nepriimtinos“, – sakė G. Kerbedis.

Darbą paliekantis G. Kerbedis 
prašė išmokėti penkių mėnesių dy-
džio išeitinę kompensaciją, tačiau 
dėl to nesutikus kitai viešosios 
įstaigos dalininkei – Susisiekimo 
ministerijai, jam bus išmokėta tri-
jų mėnesių išeitinė kompensacija. 
Posėdžio metu G. Kerbedis sakė su 
viskuo sutinkantis.

Laikinuoju siauruko direktoriumi 
paskirtas direktoriaus pavaduotojas 
technikai Vismantas Užalinskas.

Susisiekimo ministerijai su-
derinus naują valdymo struk-
tūrą, suformulavus uždavinius, 
bus skelbiamas naujas konkursas 
„Aukštaitijos siaurojo geležinke-
lio“ vadovo vietai užimti.

Viešosios įstaigos „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktoriu-
mi G. Kerbedis dirbo nuo 2005 

metų. Pastaruoju metu G. Kerbe-
džiui sunkiai sekėsi sutarti su savo 
pavaldiniais. Sausį jo pavaduotojas 
V. Užalinskas G. Kerbedį apskun-
dė Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai už tai, jog šis 2013 m. 
gegužę sudarė autorinę sutartį su 
savo svainiu dėl traukinio vagono 
„Pafawag“ eksterjero ir interjero 
dizaino koncepcijos projekto su-
kūrimo bei apmokėjo už įvykdytus 
darbus.

VKEKK Veiklos valdymo skyriaus 
patarėja Aistė Griškonytė į klausimą, 
kodėl anykštėnai vis dar nejaučia 
pigesniu biokuru kūrenamo katilo 
naudos, atsakė:  „UAB „Anykščių 
šiluma“ šilumos bazinės kainos deda-
mųjų projektą, kuriame įvertinta nuo 
2015 m. rudens pradėto eksploatuoti 
biokuro katilo įtaka, Komisijai pateikė 
2015 m. lapkričio 3 d. Komisija pagal 
teisės aktuose nustatytus terminus per 
5 mėnesius turi patikrinti, ar bendrovė 
reguliuojamai šilumos tiekimo vei-
klai priskyrė tik būtinąsias sąnaudas, 
t.y. patikrinti paskutinių 3 metų fak-
tines sąnaudas, jų priskyrimą šilumos 
tiekimo veiklai, palyginti faktines są-
naudas su kitų šilumos tiekėjų patiria-
momis sąnaudomis, nustatyti veiklos 
efektyvumo užduotis ateinantiems 
3 metams. Šiuo metu atliekama pa-
teikto projekto analizė. Planuojama, 
kad klausimas dėl UAB „Anykščių 
šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainos 

Šilumos kainą sumažins patys 
gamintojai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Analizuodami, kodėl Anykščiuose brangi šiluma, ir bandyda-
mi aiškintis, kada šildymas pagaliau pigs, kreipėmės į Valstybinę 
kainų ir energetikos kontrolės komisiją (VKEKK). O ketvirtadie-
nį per Tarybos posėdį „Anykščių šilumos“ raštą citavo ir rajono 
meras Kęstutis Tubis. 

dedamųjų projekto bus teikiamas Ko-
misijos posėdžiui 2016 m. kovo mėn. 
Informacija apie Komisijos posėdžius 
viešai skelbiama Komisijos interneto 
svetainėje www.regula.lt. Atkreipia-
me dėmesį, kad Komisija, tvirtinda-
ma UAB „Anykščių šiluma“ naujas 
šilumos kainos dedamąsias, įvertins ir 
praeities laikotarpio bendrovės kuro 
sąnaudų pagrįstumą, t.y. kiek vartoto-
jai permokėjo daugiau už šildymą dėl 
pradėto eksploatuoti biokuro katilo, 
tas skirtumas bus grąžintas mažinant 
šilumos kainą ateinantiems metams.“ 

Į kitą „Anykštos“ klausimą - 
„VKEKK Anykščių politikai įvardi-
na kaip pagrindinį stabdį, dėl kurio 
gyventojams nesumažinama UAB 
„Anykščių šilumos“ parduodamos 
šilumos kaina. Pateikiama, jog vie-
tos valdžia nieko negali padaryti, 
visi sprendimai VKEKK rankose. 
Ar iš tiesų esate tokie visagaliai?“ - 
VKEKK atstovė atsakė: „Šilumos 

ūkio įstatyme įtvirtintos nuostatos 
įpareigoja tiek Komisiją, tiek savival-
dos institucijas, tiek šilumos tiekimo 
įmones laiku perskaičiuoti šilumos 
kainų dedamąsias. Atkreipiame dė-
mesį, kad savivaldybės tarybai numa-
tyta pareiga patvirtinti šilumos kainų 
dedamąsias ne vėliau nei per 30 die-
nų, kai įmonė pateikia projektą. Savi-
valdybei to nepadarius, Komisija gali 
priimti vienašališką sprendimą. Taip 
siekiama užtikrinti, kad vartotojai už 
šilumą mokėtų realiomis šilumos tie-
kėjo sąnaudomis pagrįsta kaina.

Komisijos posėdžiai, kuriuose pri-
imami sprendimai dėl šilumos kainų 
tvirtinimo, yra vieši. Visi suinteresuo-
ti asmenys yra kviečiami dalyvauti 
posėdyje, taip pat gali iš anksto susi-
pažinti su viešai skelbiama posėdžiui 
teikiama pažyma bei nutarimo pro-
jektu, teikti pastabas dar iki priimant 
sprendimą.“

O paklausta, kada anykštėnams 
šiluma pigs, VKEKK atstovė atsakė: 
„Planuojama, kad Komisijos posė-
džiui klausimas dėl UAB „Anykščių 
šiluma“ šilumos kainos dedamųjų 
projekto bus teikiamas 2016 m. kovo 
mėn.“ Taigi atsakymas į tiesmuką 
klausimą pakankamai aptakus – 
VKEKK „Anykščių šilumos“ klausi-
mą svarstys, bet ar tai būtinai reiškia 
kainos mažinimą, nėra aišku. 

Tuo tarpu rajono meras  K. Tubis 
ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje 

paskelbė gavęs UAB „Anykščių šilu-
ma“ direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio 
raštą, kuriame informuojama apie tai, 
kad Anykščiuose pinga šiluma. Anot 
K. Tubio, kovą už vieną kilovatvalan-
dę centralizuotos šilumos vartotojai 
mokės 6,38 ct arba 31,5 proc. pigiau. 

V. Vaičiulis „Anykštai“ paaiškino, 
kad kovo mėnesio šilumos kainą jo 
įmonė mažins kintamų sąnaudų sąs-
kaita, o bazinė šilumos kaina, kurią 
tvirtina VKEKK, nebus pakeista. 
„Mažėjo dujų kainą, augo biokuro 
sunaudojimas“, – kaip atsirado prie-
laidos šilumos kainos mažinimui, 
aiškino „Anykščių šilumos“ direk-
torius.

UAB „Anykščių šiluma“ 
direktoriaus Virgilijaus Vai-
čiulio teigimu, kovo mėnesį 
šildymas anykštėnams turėtų 
pastebimai pigti.
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Nukelta į 6 p.)

Ar pritariate 
mokytojų 
streikui? 

Skirmantė VILDŽIŪNIENĖ, 
Vikonių kaimo (Anykščių sen.) 
gyventoja:

- Pritariu. Ir mano vaikai prita-
ria. Manau, kad mokytojų atlygini-
mai per maži. Jie turi šeimas, vai-
kus reikia leisti į mokyklą. Jiems 
sunku. Mokytojams pinigų reikia 
ir savišvietai. Bus laimingas mo-
kytojas, bus laimingi ir vaikai. 

Vida ALKAUSKIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Esu neutrali. Nesuprantu nė 
vienų, nė kitų. Visiems sunku, ne 
tik mokytojams. Manau, mokyto-
jai turėtų paieškoti ir kitų darbų. 
Reikalauti galime visi, ir aš norė-
čiau daugiau gauti. 

Andrius GOROCHOVSKIS, 
Kavarsko miesto gyventojas:

- Streikui pritariu iš dalies. Kal-
bėti galima daug, tačiau yra mo-
kytojų streiko pliusų ir minusų. 
Aš nemanau, kad mokytojai tokie 
vargšeliai, nėra taip blogai, kaip 
jie pateikia. Turi kelias pamokas 
per savaitę, o atlyginimų nori di-
džiausių. Juk vaikų katastrofiškai 
sumažėjo. Tačiau mokytojai orga-
nizuoti, randa kuo pagąsdinti. 

Trūksta rajono valdžios 
prognozavimo

Vienintelis iš 24 posėdyje dalyva-
vusiųjų rajono Tarybos narių – vi-
suomeninio rinkimų komiteto  „A. 
Liogės sąrašas, remiamas N. Putei-
kio“ atstovas Arūnas Liogė ragino 
atstovauti ne tik į rajoną atvykstan-
tiems svečiams, bet pirmiausia ra-
jono gyventojams ir teiravosi, kaip 
kurorto statusas atsilieps miestui bei 
jo gyventojams finansiškai.

„Nėra  įstatymo, kuris reglamen-
tuotų, kad pagal pavadinimą keistųsi 
mokestis, tačiau yra viena grėsmė. 
Jei Anykščiai taps patraukliu mies-
tu ir rajonu, pasikeis žemės sklypų 
vidutinė rinkos kaina pagal žemės 
verčių žemėlapį nepriklausomai nuo 
to, ar tai kurortas, ar ne kurortas“, - 
sakė sprendimo projektą pristačiusi 
savivaldybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė.

Rajono Tarybos narys A. Liogė 
sakė, kad siekiant Anykščiams ku-
rorto statuso, jis nematantis progno-
zavimo.

„Kylant nekilnojamojo turto ir že-
mės vertei, gyventojai mokės dides-
nius mokesčius“, - dėmesį atkreipė 
A. Liogė.

Rajono Tarybos narys, liberalas 
Lukas Pakeltis sakė, kad dėl kurorto 
gyventojai pajus ir naudą.

„Žmonės, norėdami parduoti savo 
turtą, tai galės padaryti už didesnę 
kainą. O mokesčių dydį nustato rajo-
no Taryba“, - ramino L. Pakeltis.

Prekybos alkoholiniais 
gėrimais šalia Medžių 
lajų tako nebus

Rajono Taryba nustatė  poilsio ir 
turizmo teritorijas sezoninei maž-
meninei prekybai alkoholiniais gė-
rimais, kuriose gali būti išduodamos 
licencijos tokiai prekybai.Tai - Niū-
ronių Arklio muziejaus zona, valčių 
nuomos punktas bei poilsiavietės 

Kurorto statusas anykštėnams 
grasina didesniais mokesčiais
Ketvirtadienį sušauktame 13-ajame rajono Tarybos posėdyje 

anykštėnų išrinktieji priėmė sprendimą dėl inicijavimo Anykš-
čiams suteikti kurorto statusą. Priėmus šį sprendimą, kurorto 
statusui gauti bus rengiami reikalingi dokumentai, o jau balandį 
rajono Taryba dėl  to  tikisi kreiptis į Valstybinį turizmo departa-
mentą. Nors už tai rajono Tarybos narių rankos į viršų kilo vien-
balsiai, pasigirdo perspėjimų, kad dėl kurorto statuso gyvento-
jams gali žymiai išaugti mokesčiai.

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

prie Rubikių, Alaušo, Svėdaso, Vie-
šinto, Juostino ežerų.

 „Ar tai padaryti rajono Taryba 
privalo, ar gali iš viso nenusistatyti? 
Jeigu jų nebus, tai ir nereiks. Kam 
čia šitas paežeres padaryt? Čia gi 
baisu - vien ežerai, kuo gali baigtis. 
Tos vietos buvo, bet realiai per 12 
metų jomis nebuvo pasinaudota. Tai 
gal neverta? Gal pradedam kovoti 
už blaivybę. Nors taip“, - apie tai, 
kad prekyba alkoholiniais gėrimais 
galbūt apskritai čia neturėtų vykti, 
kalbėjo rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas Dainius Žiogelis.

„Mes siūlome turizmo vietose pre-
kiauti alkoholiu, bet to daryti niekas 
nenori. Tai gal mes nesiūlykime?“, 
- blaivybės idėjomis nuo kolegos 
užsikrėtė ir rajono Tarybos narys, 
„valstietis“ Algirdas Ananka.

„Aš dar kartą inicijavau šį klau-
simą svarstyti, kad Medžių lajų 
tako teritorija būtų išbraukta, nes 
ten aukštas ir pavojingas įrenginys, 
ten tokia aura yra, kultūrinė vieta“, 
- apie tai, kad šis sprendimo projek-
tas atsirado vien dėl to, kad alkoholis 
nebūtų pardavinėjamas šalia Medžių 
lajų tako, sakė meras Kęstutis Tubis.

Skiemonyse nebeliks 
mokyklos

Rajono Taryba nusprendė likvi-
duoti Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos Skiemonių 
pradinio ugdymo skyrių, kuriame 
šiais mokslo metais mokosi 6 moki-
niai. Kitais mokslo metais į šią mo-
kyklą būtų atėję trys vaikai.

„Šiuo sprendimu visą Skiemonių 
seniūniją mes atiduodame kažkam. 
Seniai žinom, kad didžiąją dalį vaikų 
išsiveždavo Alantos gimnazija. Ar 
yra paskaičiuota, kiek iš viso seniū-
nijoje yra pradinukų? Kiek jų nuke-
liaus ar nukeliauja dabar?“, - situa-
cija Skiemonių seniūnijoje domėjosi 
rajono Tarybos narys D. Žiogelis.

„Ten daugiau vaikų važinėja į 
Alantos mokyklą, nes geras susi-

siekimas“, - apie priežastis, kodėl 
skiemoniečių vaikai mokosi ne 
Anykščių, o kaimyniniuose rajonuo-
se, kalbėjo savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja V. Dičiūnaitė.

„Praradus galutinai seniūnijoje 
mokyklą, turėsime rajone jau antrą 
seniūniją be mokyklos“, - apie spar-
čiai besitraukiantį kaimo mokyklų 
tinklą rajone kalbėjo D. Žiogelis.

Rajono Tarybos nario D. Žiogelio 
žiniomis, likviduojama Utenos ra-
jono Leliūnų pagrindinė mokykla, 
todėl esą buvo galima ieškoti kelių, 
kaip į Skiemonis pritraukti aplin-
kinių kaimų vaikus, kurie anksčiau 
mokėsi šioje mokykloje.

„Paskutinis kultūrinis objektas 
seniūnijoje. Ten tiek daug įdėta 
lėšų sutvarkymui ir dabar jis bus 
pasmerktas likimo valiai. Reikėtų 
šiuo klausimu dirbti“, - siūlydamas 
sprendimo projektą atidėti kitam po-
sėdžiui, D. Žiogeliui antrino rajono 
Tarybos narys, socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis.

Už mokyklos uždarymą balsavo 
17 rajono Tarybos narių, 6 – susilai-
kė.

Po šio sprendimo du mokytojai 
(vienas pradinių klasių ir vienas 
anglų kalbos, turintis 4 val. per sa-
vaitę) bei valytojas netenka darbo, 
juos įdarbinti Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinėje mokykloje 
nėra galimybių.

Brangs nusileidimas 
vasaros rogutėmis

Anykščių turizmo informacijos 
centro prašymu rajono Taryba  pa-
didino teikiamų paslaugų kainas. 
Brangs bilietai už naudojimąsi vienu 
populiariausių krašto objektų – vasa-
ros rogutėmis.

„Vasaros rogutės - vienintelis 
toks atrakcionas Lietuvoje, kuriuo 
kiekvienais metais naudojasi vis 
daugiau lankytojų. Įrangai dėvintis 
didėja atrakciono eksploatacinės iš-
laidos, nuolat reikia lėšų einamajam 
remontui. Taip pat nemažos lėšos 
investuojamos į infrastruktūros geri-
nimą. Siekiant paskirstyti lankytojų 
srautus, planuojamas naujų atrak-
cionų įrengimas. Jų įsigijimui bus 
reikalingos papildomos lėšos. Nuo 
vasaros rogučių atrakciono įrengimo 
2009 metais kainos nebuvo keičia-
mos“, - rašoma rajono Tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte.

Vienas nusileidimas vasaros ro-
gutėmis suaugusiems brangs iki 38 
proc.

Ant Kalitos kalno Anykščių turiz-
mo informacijos centras įves ir dau-
giau naujovių, kurios tikimasi padės 
papildomai uždirbti.

Nustatyti lauko reklamos Kalitos 
kalno teritorijoje įkainiai. Čia bus  
skelbiama informacija turistams 
apie esančias kitas lankytinas vietas, 
pramogas ar nakvynės galimybes 
Anykščių rajone.

Taip pat nustatyti ir Kalitos kalno 
patalpų nuomos įkainiai.

„Vasaros sezono metu dažnai rei-
kia laukti eilėse, todėl siekiant ten-
kinti lankytojų poreikius, reikalingos 
įvairios maitinimo paslaugos“, - tei-
giama rajono Tarybai parengtame 
sprendimo projekte.

Tik tos jachtos švartuosis?

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys, liberalas, apie tai, kas 
bus, kai Anykščiai taps kurortu:

„Žmonės, norėdami parduoti 
savo turtą, tai galės padaryti už di-
desnę kainą.”

Gal Jūs treniruokitės 
„ant kiškių“

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, socialdemokratas, 
apie draudimą prekiauti alkoholiu 
poilsiavietėse: 

„Gal pradedam kovoti už blaivy-
bę. Nors taip.”

Klasikas - apskritai  
katastrofa

Liudvikas JAKIMAVIČIUS, ra-
šytojas, juokavo per  Valdo Papie-
vio romano „Odilė, arba Oro uostų 
vienatvė“ pristymą: 

„Tikras rašytojas yra tikra nelai-
mė.”

Tik atsakydamas į kai kuriuos 
žurnalistų klausimus

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro direktorius, atsakyda-
mas į žurnalisto klausimą: 

„Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?“: „Aš sakau tiesą“.

Tai pulsite ar nepulsite?

Jolanta PUPKIENĖ, troškūnie-
tė, režisierė, per „yuotuberių“ teis-
mą, apie kaltinamuosius Vaidotą 
ir Mantą Grincevičius ir Giedrių 
Sasnauską: 

„Nepulsiu jų girti, bet tai geri 
vaikai, kurie nekėlė jokių proble-
mų.”

Bet gali ir neatsakyti...

Romaldas GIŽINSKAS, soci-
aldemokratas, apie gyventojų sąs-
kaitų tikrinimą: 

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad tik vi-
suotinė turto deklaracija gali atsa-
kyti į neaiškių turtų klausimus.“

Jie, pavyzdžiui, gali likviduoti 
mokyklą...

Gintaras RAŽANSKAS, moky-
tojas, J. Biliūno gimnazijos profe-
sinės sąjungos pirmininkas, apie 
rajono valdžios požiūrį į mokyto-
jus: 

„Meras, vicemeras, Švietimo 
skyriaus vedėja... Jiems yra vi-
siškai vienodai, tačiau jie turi di-
džiausią įtaką.“

Rajono Tarybos narys, so-
cialdemokratas Dainius 
Žiogelis siūlo kovoti už blai-
vybę ir atsisakyti prekybos 
alkoholiniais gėrimais vietų 
poilsiavietėse.

Rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė sako, kad gyventojai tu-
rėtų būti iš anksto informuo-
jami ir apie tai, kokių ne itin 
malonių dalykų Anykščiams 
suteiktas kurorto statusas gali 
atnešti.
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rievės

šiupinys

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Smetonos laikais mokytojai 
buvo gerbiami. Jie buvo miestelių 
šviesuoliai ir turtuoliai. Šlovingos 
praeities priežastis proziška. Apie 
1930-uosius visi mokantys skaityti 
kaimiečiai buvo laikomi išsilavi-
nusiais, o visi gaunantys valdišką 
algą – „prasimušusiais“...

Taigi tie dabartiniai pedagogai, 
kurie darbą mokyklose pradėjo 
prieš karą, turi teisę pykti ant val-
džios. Už paskutinius giminės pi-
nigus 1935-aisiais baigė Ukmer-
gės mokytojų seminariją, o dabar 
štai nebėr kaip skolų tetoms ir 
dėdėms grąžinti. Žlegy žlegy ir su-
daužė Audronė Pitrėnienė jaunas 
svajas... 500 eurų alga. 400 eurų 
alga. Ech, 200 eurų alga. Ne tik 
knygoms, bet pačiam lėčiausiam 
internetui atlyginimo nebeužten-
ka. Mokyklose internetas yra, bet 
ką mokytojui, turinčiam aštuonias 
savaitines darbo valandas, likusį 

laiką veikti? Nusišauk iš nuobo-
dumo... 

Smetoniniai pedagogai be 
didelės meilės turėtų prisiminti ir 
Sniečkų su Griškevičiumi. Tada 
mažaraštis ir retai išsiblaivantis 
kolūkio brigadininkas uždirbdavo 
trigubai daugiau nei astrono-
mijos moky-
tojas, dangų 
išmanantis 
geriau už patį 
kleboną. Bet 
visi jaunesnės 
kartos peda-
gogai, mokslus 
baigę jau po 
Stalino mirties, 
žinojo, kad mokytojo profesija 
jiems lobių neatneš. Į pedagoginį 
institutą stojo tik tie, kurie jautė 
pašaukimą, arba tie, kurių niekur 
kitur nepriėmė. Jūs kuriai kate-
gorijai save priskiriate, pasipik-
tinęs kolega? Pirmajai? Žinoma, 
pirmajai... Tada nesižeminkit ir 
nemeluokit. Normali mokytojo 
alga yra apie 800 eurų. Yra už-
dirbančių ir daugiau. Žinoma, ir 
tai nėra stebuklai. Bet, pripažin-
kit, jog turite dvigubai ilgesnes 
atostogas nei paprasti mirtingieji, 
kad per mokinių atostogas, nors 
Jūs oficialiai dirbate, nepersidir-
bate... Pagaliau ir tie pedagogai, 
kurie turi solidų darbo krūvį, retą 
savaitę dirba 40 valandų, kas bet 
kurioje kitoje valdiškoje kontoroje 
yra nekvestionuojama norma. 
Galų gale Jūs galite sau leisti 

malonumą streikuoti. Žinoma, tai 
smulkmena, bet vis tiek šioks toks 
profesinis privalumas...    

Už tą paminėtą 800 eurų 
mokytojo algą dabar mane keikia 
ir tie pedagogai, kurie teigia, kad 
nieku gyvu „Anykštos“ neskai-
to. Dauguma uždirba mažiau. 

Teisybė. Tačiau 
dėl to kaltas ne 
Algirdas But-
kevičius ir ne 
A. Pitrėnienė, o 
mokyklų direk-
toriai, švietimo 
įstaigas pavertę 
socialinėmis 
įstaigomis. 

Vaikų skaičius nuolat mažėja, tad 
mažėja ir darbo apimtys, o valgyti 
norisi taip pat, kaip anksčiau. 
Todėl vieno žmogaus darbo krūvis 
dalinamas dviems, kartais net 
trims pedagogams. kaip padaryti, 
kad trečdalis grioviakasio atrody-
tų kaip sveikas?

Anykštėnų streiką priimant kaip 
visos Lietuvos bandos jausmo iš-
raišką, būtų galima į tai pažvelgti 
tik su ironija. Tačiau konkrečioje 
mūsų rajono situacijoje matau 
baubus. Mokytojų alga priklauso 
ne tik nuo darbo krūvio, bet ir nuo 
jo kvalifikacinės kategorijos ir 
nuo darbo stažo. Jauni mokytojai, 
be stažo ir be kategorijos, taigi pi-
giau kainuojantys, į mūsų rajoną 
neateina, o senųjų stažas ir kvali-
fikacija vis auga, auga, auga. Jau 
turbūt kas antras mūsų mokytojas 

yra mokytojas metodininkas... 
Tad nors Anykščių mokytojai 
gauna nedideles algas, nes dirba 
trys už vieną, bet realiai jų darbo 
valandos yra išbrangusios, jau 
vien dėl to, kad nevyksta kadrų 
kaita. Vienintelis būdas sutaupyti 
rajono švietimo pinigus – paleisti 
„jiedrienifieni“ mažas ir žiauriai 
nuostolingas kaimo mokyklas. 
Dvi kaimo mokyklų „optimiza-
vimo“ bangos praėjo – žaliavos 
teliko vieninteliam paskutiniajam 
optimizavimui... Juokingiausia, 
kad baigus karti kaimo mokyklas 
miesto mokytojų algos dar labiau 
sumažės. Pagyvenusioms ir vien 
dėl to jau nusipelniusioms kaimo 
mokytojoms po jų mokyklų užda-
rymo reiks mieste surasti valandų. 
Žiūrėk, jau keturi pedagogai dirbs 
vietoj vieno...  

Ne A. Pitrėnienė yra mūsų 
problema, nors švietimo sferoje 
ji žinoma tik kaip Londono spe-
cialistė. Viskas elementariausioje 
demografijoje. Nors mokytojai 
šaukia, kad jų algos gėdingai 
mažos, tačiau dešimtmečiais 
kadrų kaita Anykščių mokyklose 
nevyksta. Tiksliau vyksta kaip ka-
reiviškam anekdote apie baltinių 
keitimą, kai antra kuopa keičiasi 
apatiniais su ketvirtąja. 

Paradoksas. Juk pagal kuriamą 
foną jau seniai darbui mokyklose 
turėjome importuoti baltarusius... 
Bet kur tu, artėdamas prie šešias-
dešimtmečio, benubėgsi. Energi-
jos likę tik triukšmui.  

 

Pasibaigus pasakojimui 
atsiveria tuštuma

Romanas „Odilė, arba Oro uostų 
vienatvė“ apibūdinamas kaip istorija 
apie nepriklausomo žmogaus meta-
fizinę vienatvę Paryžiuje ir aristokra-
tiškos sielos prancūzės kasdienybę. 
Tai pasakojimas apie elegantišką 
atsisveikinimą su daiktais, prisimini-
mais ir su žmonėmis.

Vakarą vedęs rašytojas Liudvikas 
Jakimavičius juokavo, jog tikisi, kad 
metaforiškas V. Papievio grįžimas 
į tėviškę nebus blogas. „Pirmasis 
romano pristatymas buvo Vilniuje, 
Prancūzų kultūros centre. Žino-
me, kad vienas prasčiausių Jėzaus 
maršrutų buvo grįžimas į Nazaretą, 
tikimės to nebus“,- sakė L. Jakima-

Po anykštėno knygos pasirodymo 
Lietuvoje ėmė kurtis klubai Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Trečiadienį Sakralinio meno centre pristatytas iš Anykščių ki-
lusio prozininko Valdo Papievio naujasis romanas „Odilė, arba 
Oro uostų vienatvė“. Romaną rašytojui pristatyti padėjo rašy-
tojas Liudvikas Jakimavičius, literatūrologė Jūratė Sprindytė ir 
vertėja Karolina Masiulytė – Paliulienė. 

vičius.
L. Jakimavičius kalbėjo, jog  nau-

jasis V.Papievio romanas netikėtai 
Lietuvoje iššaukė ir socialinį feno-
meną. „Žmonės atrado tokį pagrin-
dą, kad ėmė kurtis Odilės klubai, ko 
iki tol niekada nebuvo. Žmonės susi-
renka ir svarsto, kaip Odilės pavyz-
džiu oriai praleisti senatvę“,- sakė L. 
Jakimavičius.

„Sunku būtų pasakyti, apie ką šis 
romanas, turbūt kiekvienas savaip 
gali suprasti ir interpretuoti. Siužeto 
ašis – Valdas patenka į svetimą pa-
sakojimą. Įsijungia taip, kad kai tas 
pasakojimas pasibaigia – atsiveria 
tuštuma“,- sakė L. Jakimavičius. 

 „Didesni ar mažesni, prašmatnūs 
ar menkesni, visi jie vienodi, tie oro 
uostai. Niekieno zonos.

Nė nespėlioju, iš kur ir į kur skren-
da žmonės, šmėkščiojantys man 
prieš akis. Kryptys – skirtingos. Nė 
iliuzijos, kad tame pačiame mieste 
gyveni, ir jau vien tai galbūt sieja. 
Nors kiek.

Labai garsiai darda ratukai, atro-
do, įsitempusius smilkinius į luis-
telius skaldo“,- ištrauką iš romano 
perskaitė publikai autorius.  

Ne vienas iš vakare kalbėjusių at-
kreipė dėmesį į ypatingą V. Papievio 
kalbos muzikalumą, tam tikrą ro-
mano ritmą, kurį sukuria nepapras-
ta sintaksinė konstrukcija – sakinio 
gale atsiduria veiksmažodis. „Aš to 
specialiai nedariau“, - šypsodamasis 
teisinosi V. Papievis.   

Knyga – plastiška ir guodžianti

Literatūrologė Jūratė Sprindytė 
sakė, jog knyga išsaugo geriausią 
mūsų literatūros kanoną – keliauti 
į pasaulį, keliauti į save. „Jau 14 
kartą Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institute renkame geriau-
sių knygų 12-uką, ši knyga, kaip 
geriausia, surinko 17 žmonių 17 
balsų. Gaila, kad antrą kartą nebe-
galime skirti apdovanojimo, nes 
V. Papievis jau buvo apdovanotas 
už romaną „Eiti“. Knygoje matau 
daug traukos taškų, man ši kny-
ga – džiaugsmas. Mūsų santykis 
su gyvenimu kitoks – stokojama 
orumo, kažkoks baudžiauninko 
kompleksas, o knygoje reprezen-
tuojama aukštoji kultūra. Knyga 
yra plastiška, elegantiška, reta 
kuri knyga gali taip žmogų pa-
guosti“,- gražių žodžių negailėjo 
literatūrologė J. Sprindytė.

Vertėja Karolina Masiulytė – Pa-
liulienė sakė, jog kalbės daugiau 

kaip paryžietė, todėl sveikino auto-
rių, kad jis sugebėjo įsigauti į uždarą 
paryžietiškos buržua gyvenimą ir 
sugebėjo perteikti šios visuomenės 
dalies kodus ir ritualus. 

Beje, paklaustas, ar romanas dau-
giau remiasi tikrais faktais, ar kūryba, 
V. Papievis juokavo: „Kuriu pasako-
jimą mėtydamas pėdas – šiandien 
sakau vienaip, rytoj jau galiu sakyti 
kitaip“. “Tikras rašytojas yra tikra 
nelaimė“,- neatsiliko šmaikštauda-
mas ir L.Jakimavičius.    

Knygų visiems neužteko

Renginys Sakralinio meno centre 
buvo anšlaginis, nes pasiklausyti 
rašytojo atvyko ne tik anykštėnai, 
gausi buvo rokiškėnų delegacija, 
buvo žmonių ir iš Ukmergės. Pa-
laikyti Valdo Papievio susirinko 
nemažai buvusių jo klasiokų ir mo-
kytojų. 

Beje, ne visi vakare dalyvavę 
V. Papievio gerbėjai galėjo įsigyti 
naująjį romaną. Visos 18-ka Anykš-
čiuose buvusių knygų buvo išpirk-
tos dar prieš prasidedant vakarui.   

V. Papievis – jau dvidešimtme-
tį Paryžiuje gyvenantis rašytojas, 
1989 metais debiutavo romanu „Ru-
duo provincijoje“. Jo knygą „Eiti“ 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas paskelbė kūrybiškiausia 
2010 metų knyga, o lietuvių PEN 
centras – išrinko vienu geriausiu 
pastarojo dešimtmečio lietuvišku 
prozos kūriniu. 

Knygą išleido leidykla „Alma 
littera“, jos viršeliui bei knygos 
apipavidalinimui panaudotas Pary-
žiuje gyvenančio dailininko Prano 
Gailiaus tapybos darbas iš ciklo 
„Jautrūs paviršiai“.

Valdą Papievį, Paryžiuje gyvenantį iš Anykščių kilusį rašytoją, nors 
vakaro vedėjas Liudvikas Jakimavičius ir baiminosi, gimtinė sutiko 
svetingiau negu Jėzų Nazaretas.            Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Rūpestis. Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus sakosi pasirūpi-
nęs, kad Kurklių seniūnijos Kalyš-
kų kaime nužudyto ir prieš keletą 
dienų palaidoto Sergej Kovaliov 
šuo neliktų be priežiūros. Kurį 
laiką prie pirtelės, kur įvyko nelai-
mė, buvęs pririštas šunelis turėtų 
būti perkeltas į Kurklių II kaimą ir 
pririštas šalia pastato, kuriame gy-
veno S. Kovaliov. Be šeimininko 
likusį šunį pažadėjo globoti vietos 
gyventojai.

Pažadas. Šią savaitę su strei-
kuojančiais Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokytojais susitikęs 
rajono meras Kęstutis Tubis pa-
žadėjo apie mokytojų problemas 
pasisakyti Lietuvos savivaldybių 
asociacijos posėdyje.

Įvertinimas. Anykščių verslo 
informacinio centro direktorė Re-
nata Gudonienė pasirašė sutartį su 
viešąja įstaiga „Versli Lietuva“ dėl 
dalyvavimo nacionaliniame verslo 
konsultantų tinkle. Speciali komi-
sija įvertino įstaigos  tinkamumą 
teikti aukštos kokybės konsultaci-
jas smulkiam ir vidutiniam vers-
lui.

Filmas. Kovo 2 dieną 18 valan-
dą Anykščių kultūros centre bus 
rodomas lietuviško kino filmas 
“Kunigo naudą velniai gaudo”. 
Bilieto kaina - 4 eurai, tačiau per-
kant iš anksto po 2 ar daugiau - 3 
eurai. 

Paroda. Kovo 1 d. (antradienį) 
17,30 val. Anykščių koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36) atidaroma 
tautodailininko, medžio drožėjo 
Liudo Tarabildos darbų paroda, 
skirta 100-osioms gimimo meti-
nėms! Paroda veiks iki kovo 27 d.

Atstovė. Lietuvos moterų krep-
šinio rinktinė trečiosiose 2017 
metų Europos čempionato atran-
kos A grupės turnyro rungtynėse 
trečiadienį namuose 81:87  pralai-
mėjo Latvijos komandai ir prarado 
viltis patekti į finalo turnyrą. Beje, 
komandos kapitonė Vita Kuktienė 
turi sąsajų su Anykščiais. Ji yra 
krepšinio trenerio Kęstučio Kuk-
tos sūnaus Vytauto žmona.

Protai. Antradienį trečiojo 
įskaitinio pavasario sezono „Auk-
sinio proto“ turnyro nugalėtojais 
tapo liberalų „Nike“ (68 taškai). 
Šioje komandoje žaidė Sigita ir 
Lukas Pakelčiai, Saulius Rasa-
las, Daiva Indriūnienė, Valdas 
Šaučiūnas, Marius Šimėnas bei 
„legionierius“ iš „Pakalu Papitu“ 
komandos Vainius Kalinauskas, 
nes jo komanda antradienį nesu-
sirinko. Antroje vietoje liko Aido 
Deveikio komanda „Šį kartą ne-
atvyko“ (65), trečioje – svėda-
siškių „Varpas“ (62), ketvirtoje 
„Vienaskaita“ (61). Beje, kol kas 
šį sezoną į pirmąjį ketvertuką vi-
suomet patenka tik šios keturios 
komandos. Po trijų įskaitinių turų 
Anykščiuose tebepirmauja „Vie-
naskaita“ (221 taškas), antroje 
vietoje „Nikė“ (218), trečioje 
– „Šį kartą neatvyko“ (215), ke-
tvirtoje – „Varpas“ (213), penkti 
– „Atsilošk Justeli“ (189).

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

...į pedagoginį institutą sto-
jo tik tie, kurie jautė pašau-
kimą, arba tie, kurių niekur 
kitur nepriėmė. Jūs kuriai 
kategorijai save priskiriate, 
pasipiktinęs kolega?..
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etiketas

Pasisveikinimo
Brazilai mėgsta pasibučiuoti. 

Brazilai pasaulyje garsėja kaip šilti 
ir draugiški žmonės, šios savybės 
nesvetimos ir šalies verslo kultū-
rai. Kalbėdamiesi jie dažnai stovi 
arti vienas kito, net įprasta liesti 
žmogų, su kuriuo bendraujama. 
Brazilijoje populiaru sveikinantis 
švelniai pakštelėti į skruostą. Tiesa, 
tokį pasisveikinimą, net ir verslo 
aplinkoje, labiau mėgsta moterys. 
Vyrai mieliau spaudžia ranką vieni 
kitiems. Brazilai nepasižymi punk-
tualumu. Net verslininkų susitiki-
mai dažnai prasideda vėliau, negu 
tartasi. Brazilijoje yra daugybė 
valstybinių švenčių, žmonės ilgai 
atostogauja, todėl bendradarbiau-
jant su brazilais reikėtų būti pasi-
ruošus derintis prie jų laisvadienių. 
Pokalbius akis į akį brazilai labiau 
vertina negu elektroninius laiškus 
ar telefono skambučius. Per verslo 
susitikimus pokalbiai gali pakrypti 
net temomis, kurios kitų kultūrų 
gali atrodyti pernelyg asmeniškos. 
Net ir gausiuose susirinkimuose 
neretai diskutuojama apie privatų 
gyvenimą arba asmeninius santy-
kius. Brazilai gali valgyti valan-
dų valandas. Verslo partnerius jie 
linkę kviestis į prabangius, popu-
liarius restoranus. Iš šeimininko 
tikimasi, kad šis pirmas pralauš 
formalaus bendravimo ledus ir pra-
dės draugišką pokalbį. 

Kinai. Susitikę kinai spaudžia 
ranką vienas kitam, dažnai šiek 
tiek linkteli. Žmonės supažindi-
nami iš eilės, pradedant nuo vy-
riausio. Prisistatydami kinai linkę 
pasakyti visą savo pareigų ir kom-
panijos pavadinimą. Svečiui derė-
tų elgtis taip pat. Verslo aplinkoje 
kinai vertina punktualumą. Tačiau 
atvykti pietų anksčiau nepatartina 
- tai suprantama kaip alkio ženklas 
ir yra nemandagu. Geriausia pa-
sirodyti prieš penkias minutes iki 
pietų arba susitikimo. Palyginti su 
kitomis pasaulio kultūromis, kinai 
pasižymi santūrumu. Susirinkimai 
Kinijoje vyksta labai civilizuotai 
ir pagarbiai, nenukrypstama nuo 
verslo temų. Visi susitikimai būna 
griežtai suplanuoti, pertraukti kal-
bantįjį - labai nemandagu. Kadangi 
kinai daug dėmesio kreipia į amžių 
ir statusą, dalyviai turėtų būti su-
sodinti atsižvelgiant į šiuos krite-
rijus. Svečius kinai sutinka labai 
svetingai ir prašmatniai. Neretai 
rengia jiems banketus tikėdamiesi, 
jog kada nors šie atsakys tuo pačiu. 
Verslo partneriai dažnai ginčijasi, 
kuriam reikėtų mokėti už pietus. 
Daužiantis taurėmis su vyresniu ar 
aukštesnio statuso asmeniu, jūsų 
taurės viršus turėtų liesti jo taurę 
žemiau krašto. Kinijoje priimti-
na sriūbčioti sriubą ir raugėti prie 
stalo. 

Singapūre paisoma formalu-
mų. Susitikę singapūriečiai pa-
spaudžia vienas kitam ranką, kaip 
ir kinai, dažnai linkteli. Kreipiasi 
vienas į kitą formaliai. Vizitines 
korteles Singapūre įprasta įteikti 
ir paimti abiem rankom. Vėlavi-
mas čia laikomas nepagarba. Tiek 
į asmeninius, tiek į verslo susitiki-
mus derėtų atvykti bent jau laiku, 
geriausia - šiek tiek anksčiau. Sin-
gapūre svarbiausia - efektyvumas, 
todėl susitikimai ir sandoriai itin 
sparčiai vyksta. Singapūre gyvena 
daug musulmonų, todėl pietaujant 
grupėje nedera valgyti ar ką nors 
perduoti kitam žmogui kaire ranka, 
net jeigu esate kairiarankis. 

Parengė A.Š.

- Kas jums yra laimė?
- Turėti nuostabią šeimą ir artimuo-

sius, kurie supa džiaugsme ar negan-
doje. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Netekti artimo žmogaus.

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

- Rimtumas...

- Bruožas, kuris labiausiai erzina 
kituose.

- Veidmainystė

- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Mano žmona Julija.

- Didžiausias iššūkis?
- Kadangi klausimas nekonkretus, 

tai apie buvusį iššūkį – per šešias die-
nas išmokti vaidmenį, o septintą jau 
eiti į sceną ir dainuoti spektaklyje.

- Apie ką dabar daugiausiai gal-
vojate?

- Dėl ko visi taip skuba..?

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- Sąžiningumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-
luojate?

- Aš sakau tiesą.

- Ko labiausiai nemėgstate savo 

Menininkas numirti norėtų 
tik tada, kai atsibos gyventi
Anykščių Menų centro direktorius Tomas TUSKENIS ne tik 

vadovauja vienai „jauniausių“ miesto kultūros įstaigai. Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos absolventas kuria vaidmenis ir 
pagrindiniuose šalies operos teatruose – dainavo Klaipėdos vals-
tybiniame muzikiniame teatre, nesvetima jam ir Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro scena – kovo mėnesį pašnekovas 
atliks Šonaro vaidmenį G. Puccini operoje „Bohema“. 

Vis dėlto T. Tuskenis prasitaria, kad jo svajonė būtų sudainuoti 
ir užsienio operos teatruose...

išvaizdoje?
- Kol kūnas nevargina „vidinio 

pasaulio“, tol niekas nemaišo (šyp-

sosi)...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Neturiu priešų.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Sumanumas bet kokioje situacijo-
je pasiekti teigiamą tikslą.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Proto aštrumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Nėra padėties be išeities.

- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Sunku ką išskirti ar sugrupuoti – 

be abejo, šeimą, tėvus.

- Kada ir kur buvote pats laimin-
giausias?

- Esu laimingas ir dabar.

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Norėčiau greitai išmokti užsienio 

kalbų.

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

- Mažiau dvejočiau.

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas?

- Dar jo nepasiekiau.

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

- Prieš vėją nepapūsi, tad nieko ne-
keisčiau.

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 
gyventi?

- Šiuo metu norėtųsi į Norvegiją, 
Suomiją arba Naująją Zelandiją.

- Brangiausias turtas.
- Neskirstau, viskas skirta tikslui 

pasiekti. Kiekvienas daiktas savaip 
gali būti brangus.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Negalėjimas pakeisti situacijos, 
kai kažkas nuo manęs nepriklauso.

- Jūsų svajonių profesija.
- Profesijos nesinorėtų keisti, kad ir 

kokia nelengva ji yra. Tik norėčiau di-
džiosiose pasaulio scenose dainuoti.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Niekados neatsisakau padėti ar-

timiesiems ir draugams, nesvarbu, 
kada jie prašo pagalbos.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Ištikimybę.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Nesu „prisirišęs“ prie kurio nors 

autoriaus.

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas?

- Kol kas niekas taip neįsirėžė į at-
mintį, kad galėčiau išskirti.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Albertas Einšteinas.

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

- Neteko.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Kurie supa mane arčiausiai.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Kai meluoja į akis.

- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-
gailestaujate?

- Gyvenimas verda, visada reikia 
žiūrėti į priekį.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Norėčiau gyventi amžinai ir nu-

mirti, kai atsibos (juokiasi).

- Jūsų gyvenimo moto?
- Elkis su kitais taip, kaip norėtum, 

jog su tavimi elgtųsi. 
-ANYKŠTA

Tomas Tuskenis dainavo ir garsiojoje Anykščiuose a.a. režisie-
rės Galinos Germanavičienės statytoje operoje „Šventavartė“. 
Čia jis atliko Flico Darbuto vaidmenį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
 ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų, 
Ažupiečių g. 1A, Anykščių mieste, viešąjį nuomos konkursą. 

Pradinė nuomos kaina – 1,35 Eur (vienas euras, trisdešimt penki centai) už 1 (vieną) 
kvadratinį metrą.

Nuomojamas plotas – 33,16 kv. m.
Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų.  
Nuomojamas negyvenamąsias patalpas naudoti kitų maitinimo paslaugų teikimo veiklai.
        
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2016 m. kovo 17 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono 

savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kabinetas.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2016 m. kovo 14 d. adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių mieste, 
nuo 9 iki 15 val.

Informaciją apie konkurso organizavimo sąlygas teikia Anykščių rajono savivaldybės administraci-
jos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, A. 
Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kabinetas, tel. (8 381) 58 047, 
el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2016 m. kovo 18 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 
108 kabinete, Anykščiai, J. Biliūno g. 23.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamą-
ją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią  AB ,,Šiaulių bankas.“

Administracijos direktorė                                                                                         Veneta VERŠuLYTĖ
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(Atkelta iš 3 p.)

  Kelelis tolimas, tačiau rezulta-
tas pateisina paieškas. Anykščių 
savivaldybės administracija 2015 
metais atliko 478 mažos vertės 
pirkimus, kurių vertė - 1 mln. 353 
tūkst. Eur. Pagal šią lentelę galima 
išsirinkti, kiek savivaldybės admi-
nistracija “Maximai” už saldainius 
mokėjo, pas ką padangas keičia, kur 
gėles perka…

Tačiau, sprendžiant iš adminis-
tracijos direktorės paneigimo, „su-
vestine informacija apie vykdomus 
mažos vertės pirkimus”, kuri talpi-
nama oficialioje Anykščių savival-
dybės administracijos internetinėje 
svetainėje www.anyksciai.lt, reikia 
naudotis atsargiai. Mat, velnias žino, 
kas ten prirašyta…

„Prašome Lietuvos Respublikos 
Visuomenės informavimo įstatymo 
nustatyta tvarka per dvi savaites 
portale www.anyksta.lt paskelbti 
tikrovės neatitin-
kančios informa-
cijos paneigimą, 
kuriame būtų 
konkrečiai nuro-
dyta, jog 2016 m. vasario 18 d. por-
tale www.anyksta.lt  buvo paskelbta 
tikrovės neatitinkanti informacija 
dėl Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos išleistos pinigų su-
mos už 2015 m. kalėdinius miesto 
papuošimus. Šiame paneigime taip 
pat prašome nurodyti, kad paramos 
lėšų pritraukimą organizuojantis 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projektų 

valdymo skyrius už viešųjų projek-
tų įgyvendinimui reikalingas prekes 
mokėjo ne Anykščių rajono savival-
dybės biudžeto, o Vietos bendruo-

menių savival-
dos 2013-2015 
m. programos 
lėšomis.” – 
„Anykštai” pa-

rašė direktorė V. Veršulytė. 
Žodžiu, grožį pirko savivaldy-

bės administracija, pinigus mokėjo 
administracija, apie tuos pirkimus 
savo puslapyje su visomis sumo-
mis paskelbė administracija. Bėda 
tik ta, kad mažiau nei ketvirtadalis 
šios sumos rajono biudžete niekaip 
nefigūruoja, jis gautas iš „šalies”, iš 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos. Jūs žurnalistus laikote eks-

(Atkelta iš 1 p.) trasensais, direktore?
„Petras už 2000 eurų pirko 

„Audi”. „Audi” buvo labai gera, 
beveik nauja. 2000 eurų „pereku-
pui” Juozui sumokėjo Petras. Kiek 
Petrui kainavo „Audi”?  Manot, jog 
2000… Nieko panašaus. Tik 1000. 
Kaip? Elementaru. Kitą 1000, net 
1100, Petras „nusiėmė“ nuo tėvo 
kortelės. 100 liko dokumentų tvar-
kymui ir „Audi“ aplaistymui, kad 
kelias nedulkėtų…   

Remiantis paneigimo logika, 
skelbti, kokia mero alga, nors ją 
savivaldybė ir  skelbia savo oficia-
liame internetiniame puslapyje, yra 
rizikinga. O gal prie tos sumos pri-
dėta ir pensija? 

Klaustukas turėjo būti paskuti-
niu ženklu šiame tekste. Tačiau jį 

parašęs perskaičiau, ką parašiau. 
Ir žiūriu – bingo! Portalo anyksta.
lt 7 eilučių publikacijoje „Miesto 
papuošimams pinigų negailėjo“ 
pasirodo, žodžių junginys „rajo-
no biudžetas” neminimas, rašoma  
„Anykščių rajono savivaldybės 
administracija kalėdiniams mies-
to papuošimams išleido”… At-
liko pirkimus, sumokėjo, bet ne 
išleido? Direktore, Jūs juk šaškių 
meistrė!

P.S. 
Paneigimą „Anykštos“ redak-

cijai parengė naujoji savivaldy-
bės viešųjų ryšių specialistė Adelė 
Aglinskaitė. Malonu pagaliau gau-
ti iš savivaldybės administracijos 
sklandų, gražiai suformuluotą teks-
tą. Suprantame, kad tekste keliama 
problema, kuri neturėtų būti proble-
ma, nėra viešųjų ryšių specialistės 
problema... Gero savaitgalio! 

Apie „Audi“, Petrą ir savivaldybės šaškių meistrę

Kurorto statusas anykštėnams grasina didesniais mokesčiais

Slidinėjimo sezono metu ant Ka-
litos kalno vyksta įvairios treniruo-
tės, besitreniruojantys naudojasi 
Kalitos kalno trasomis, keltuvais, 
patalpomis. Šios paslaugos iki šiol 
nebuvo apmokestintos, tačiau nuo 
šiol apmokestintos ir jos.

Muziejuje dirbs daugiau 
darbuotojų

Praėjus vos pusmečiui po to, kai 
rajono Taryba patvirtino naujus tei-
kiamų paslaugų įkainius, A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejaus įkainiai 
rajono Tarybos sprendimu vėl pa-
didinti.

„A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
ekspozicijų lankymo bilietų ir tei-

kiamų paslaugų kainos didinamos 
atsižvelgiant į įvairius faktorius. 
Išauga ekspozicijų išlaikymo ir 
lankytojų aptarnavimo sąnaudos. 
Visos muziejaus ekspozicijos iš-
plečiamos, papildomos naujomis 
edukacinėmis veiklomis, ekspo-
natais. Gegužės–spalio mėnesiais 
ilginamos dalies Muziejaus eks-
pozicijų darbo valandos – lanky-
tojai priimami iki 19 val. Siekiant 
užtikrinti tinkamą lankytojų aptar-
navimą, padidinamas aptarnaujan-
čių muziejaus darbuotojų skaičius: 
kiekvienoje ekspozicijoje įdarbina-
ma po 1 naują darbuotoją, Arklio 
muziejuje papildomai įdarbinami 
3 nauji darbuotojai. Šių papildo-
mų darbuotojų darbo užmokesčiui 
ir socialiniam draudimui 2016 m. 
įstaigai papildomai reikės apie 20 
tūkst. Eur.“, - rašoma rajono Tary-

bai pateiktame sprendimo projek-
te.

Tikimasi, kad šis sprendimas 
padės  surinkti numatytus 360 300 
eurų pajamų, nepatvirtinus naujų 
įkainių, muziejus galėjo  pritrūkti 
lėšų pastatų eksploatacijai ir dar-
buotojų išlaikymui.

Priminsime, kad rajono Tarybai 
tvirtinant šių metų rajono biudže-
tą kai kurie politikai jau iš anksto 
įžvelgė, kad jame gali pritrūkti 
lėšų būtiniausioms biudžetininkų 
reikmėms, mat jų poreikiai buvo 
net keliais milijonais eurų didesni 
nei dabar numatyta.

Muziejaus prašymu padidintas ir  
darbuotojų skaičius.

Prieš trejus metus rajono Ta-
ryba muziejuje nustatė maksi-
malų 36,5 pareigybių skaičių, 
tačiau teigiama, kad dabartinė-

mis sąlygomis to nebepakanka. 
„Per praėjusius dvejus metus 
Muziejaus veiklos nuolat plėtė-
si. Arklio muziejuje buvo atida-
rytas Amatų centras, pristatantis 
audimo ir keramikos tradicijas. 
Nuo 2015 m. vasaros pagal ben-
dradarbiavimo sutartį su Anykš-
čių regioninio parko direkcija 
pradėtos organizuoti edukacinės 
programos Medžių lajų take. 
Šiais metais muziejininkai pri-
statys naujas pažintines progra-
mas Šeimyniškėlių piliakalnio 
istoriniame komplekse. Planuo-
jama priimti naujų darbuotojų 
Arklio muziejaus amatų progra-
moms plėsti ir turtinti. Paslaugų 
teikimui minėtuose Muziejaus 
objektuose organizuoti papildo-
mai reikia 3,5 darbuotojų parei-
gybės“, - rašoma rajono Tarybai 

pateiktame sprendimo projekte. 
Rajono Tarybos sprendimu di-
džiausias leistinas darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis ir 
gaunančių darbo užmokestį iš sa-
vivaldybės biudžeto, pareigybių 
skaičių muziejuje bus 40.

Paaiškino, dėl ko dovanojamos 
baltos rožės…

Kaip ir kiekvienas rajono Tary-
bos posėdis, taip ir šis neapsiėjo 
be gimtadienius švenčiančių rajo-
no Tarybos narių sveikinimo ir bei 
valdžios atstovų juokelių.

Įteikdamas po puokštę baltų ro-
žių A. Liogei ir D. Krikštaponiui 
meras K. Tubis juokavo, kad „jos 
abiem labai tinka pagal plaukų 
spalvą”.

Rajono Tarybos posėdžio darbo-
tvarkėje buvo 31 sprendimo pro-
jektas, sprendimai priimti sparčiu 
ritmu – per valandą.

...Jūs žurnalistus laikote 
ekstrasensais, direktore?..

Ant nupjautų medžių kelmų 
sužibo kapų žvakelės
Anykščių miesto viešosiose teritorijose vienas po kito kertami medžiai susilaukė įdomios aplinkinių 

reakcijos: liūdėdami dėl mieste išpjautų šimtamečių medžių anykštėnai ant jų kelmų uždegė žvakeles. 

Ant kai kurių nupjautų medžių 
kelmų galima išvysti padėtas 
nedideles kapų žvakeles. Ketvir-
tadienį neuždegtos kapų žvakelės 
buvo pastatytos ant medžių kelmų 
šalia Anykščių rajono savivaldy-
bės, Vilniaus gatvėje prie parduo-
tuvės „Jara Jums“.

Savivaldybės administracijos 
specialistų teigimu, tokia žvakelių 
akcija nėra susijusi nei su savival-
dybe, nei su savivaldybės paskelb-
to konkursą laimėjusia ir medžių 

pjovimo darbus atliekančia UAB 
„Aplinkos darbai“.

Dalis medžių, kurie yra kerta-
mi, kaip praėjusių metų rudenį 
„Anykštai“ sakė  savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Rasalas, yra 
nudžiūvę arba keliantys pavojų. 
Kuriuos iš jų būtina nukirsti, nu-
sprendė Anykščių rajono želdynų 
ir želdinių apsaugos ir priežiūros 
komisija.

Pasak vienos iš šios komisijos 

narių, savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausios 
specialistės Vitos Bubliauskaitės, 
Anykščių mieste bus nukirsti 45 
medžiai.

Už pjaunamus medžius UAB 
„Aplinkos darbai“ bus sumokėta iš 
rajono biudžeto. Kiek, savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
Audronius Gališanka sumos įvardin-
ti negalėjo, teigdamas, kad kokreti 
suma paaiškės tik po to, kai medžių 
pjovimo darbai bus užbaigti.

Mokytoja: “Taip jau yra. Vieni žmonės yra kuriantys, kiti griaunantys. 
Anykštėnams nepatiko kurianti valdžia, išrinko griaunančią, kuri pradėjo 
nuo stiklinės sienos, perėjo prie medžių pjovimo, kas toliau?”

 
Tarp kitko: “Buvo labai gražus kelias nuo Panevėžio iki Ukmergės per 

Taujėnus. Augo stori, gražūs medžiai. Viską išpjovė. kai važiavau, buvo 
graudu žiūrėti į metro skersmens nuverstus kamienus. Žudikai.”

 
Na : “Ar jūs, asilai, (atsiprašau už tokį palyginimą gyvūnėlių asilų) ma-

tote, kokie medžiai pjaunami, ar pastebėjote kiek būna nulaužtų po eilinio 
stipresnio vėjo. Be to, ir šiaip yra ne vietoj augančių. Smagu turėtų būti, kad 
miestas tvarkomas.”

Matyti: “Tūmsus kraštas, nykūs žmonės, laukiniai papročiai. kam to-
kiam krašte grožis, medžiai? Užtenka kultūros iš žydrų trilitriakų ir išminties 
iš Tubervydenijos.”

Aha: “Man gražiausia gyventi stepėse. Vėjas ūžia, libelalai staugia, o 
aplinkui nei medelio nei krūmelio... lygumos platumos...”

TT:„Viena valdžia po savęs paliko krūvą projektų - lajų taką, kairį kran-
tą, o kita po savęs tik kelmus.»

Magija: „Žvakelės ant medžių kelmų įdomi anykštėnų reakcija į iškirstus 
medžius. Medžiai auga šimtą metų, yra miesto turtas, išskirtinumo ženklai, 
todėl brangūs kiekvienam bent kiek dvasingesniam žmogui. O Anykščiuose 
jau geras dešimtmetis į medį mieste žiūri kaip į malką. Pamenu kaip buvo 
iškirstos nuostabios liepos Basanavičiaus gatvėje vien todėl, kad aplinkui 
kamienus apvesti šaligatvį statybininkams būtų kainavę daugiau laiko. Tuo 
tarpu kituose miestuose medžių dėl šaligatvių nekerta. 

Labai sveikinu anykštėnus sugalvojusius šitą gražią akciją uždegti žvakelę 
nukirstam medžiui. Juo labiau, kad dalis šiomis dienomis nupjautų gražuo-
lių būtų stovėję ir puošę miestą, savo laja valę jo orą dar ne vienus metus. 
kad ne visus medžius reikėjo pjauti, matyti iš paliktų kelmų.”

Jolanta: „Medžiai auga šimtus metų, o sunaikinamas per kelias minutes. 
Graudu, baisu ir liūdna, kai degradavę ir smegenis pagėrę piliečiai medyje 
įžiūri tik nukritusius lapus, kuriuos tingi grėbti. Galėtų pasiskaityti, kad tik 
medžių dėka esame ant šitos žemės.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vieniems anykštėnams medžiai - pavojus, kitiems - draugai, kuriems uždegama žvakelė. 
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pirmadienis 2016 02 29

sekmadienis 2016 02 28

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
9.45 Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nuostabieji Japonijos 
gamtos kampeliai. 
13.40 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 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. Karaliaus kalba. 
N-7.  
23.05 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
24.00 Pasaulio dokumentika. 
Nuostabieji Japonijos gamtos 
kampeliai. 

0.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 6. N-7.  

 
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”.  
09.00 Sveikatos ABC televitrina.  
09.30 Lydekai paliepus, man 
panorėjus. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Šuo 
vampyras. 
11.55 Kam atiteks namai? 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.  
22.10 Priešprieša. N14.  
00.05 Palata. S.  
01.40 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14. 

 
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 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Ilgakojis Džekas atvyksta į 
Ameriką.  
12.30 Jaunosios verslininkės 
dienoraštis. N-7.  
14.20 Šėlionės už kadro. N-7.  
16.10 Ekstrasensai detektyvai 
N-7.  

18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kadagys.   
22.30 Vaizduotės žaidimas. N-14.  
0.45 Priesaika. N-7.  
2.20 Lyga. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas (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. Kriminalistikos 
istorija”.  
12.00 “BBC dokumentika. 
Australijos kaubojus”.  
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.  
19.05 Sniego diena. 
21.00 “Įkaitai”. N14.  
23.00 Velnio ašara. 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 “Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. Angelai 
sargai. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Tebūnie 
meilė. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Meilė - ne 
amžina. N-7.  
22.45 Netark nė žodžio. N14.  
0.45 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Nacionalinei M. K. Čiurlionio 
menų mokyklai - 70.  
8.45 ...formatas.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.30 Maidanas. Gimimas. 
11.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
11.50 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.20 Legendos. 
13.05 “Mūsų miestelių” 25-mečiui.  
14.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
14.45 Šventadienio mintys. 
15.15 Mokslo ekspresas.  
15.30 Durys atsidaro.  
16.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
16.50 Mažasis princas. 
17.20 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  

18.00 Metai be Romualdo Ozolo. 
19.15 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
20.10 Linija, spalva, forma.  
21.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
21.50 Visu garsu.  
22.35 Panorama.  
23.05 LRT OPUS ORE.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013  
1.45 Arbatvakaris “Lig Tave su-
lauksim”.  

 
5.30 Sveikatos ABC televitrina.  
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Statyk!.  
12.30 Raudona linija (k).  
13.30 Beatos virtuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas.  
23.00 Gražuoliams pirmenybė. 
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.  
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 kampeliai.  
14.30 Ledo kelias. N-7.  
15.30 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Pasvalio „Pieno žvaig-
džės” - Kauno „Žalgiris” .  
19.00 Transformeriai. N-7.  
21.55 TV3 žinios.   
22.55 Neliečiamieji. N-14.  
1.20 Rokis 4. N-7. 

 
7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 „Gamink sveikiau!”.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Didysis barjerinis rifas”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 „Genijai iš prigimties”.  
13.55 „Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.
 17.30 „24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 „Slaptieji agentai”. N-7. 
23.50 „Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 „24/7”.  
2.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
3.20 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.10 „Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras  tolbergas. 
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. Ebolos pro-
trūkis. 
23.25 Durys atsidaro.  
23.55 Istorijos detektyvai.  
0.45 Klausimėlis.lt. HD.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti. Ved.  
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 24 valandos. N-7.  
10.40 “Nuotakų karai”. N-7.  
12.20 “Viena diena Niujorke”. 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “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 
“Kaulų kolekcininkas”. N-7.  
0.25 “Kultas”. N14.  
1.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.00 “Strėlė”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Sunkus vaikas. N-7.  
12.40 Vėžliukai nindzės.  
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 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Naujokė. N-7.  
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 

23 buto. 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.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Paskutinės dienos 
Marse. N14.  
23.25 Drakono bučinys. N14.  
1.10 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.. 
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 “Keksiukų karai”.  
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 “Boldvainas”.  
14.50 Nebylus liudijimas.. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “”Velvet””. N-7.  
22.30 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 ...formatas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Vasarvidžio 
nakties sapnas. 
15.35 IQ presingas.  
16.05 Pasaulio dokumentika.  
16.35 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas 
Selfridžas 3. 
21.00 Francas Šubertas. 
Kvintetas A - dur D667. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Dvigubos vestuvės. N-7.  
24.00 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Vizijos ir tikrovė.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
5.05 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Pabiržė.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Raudona linija (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 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas (k).  
13.45 Gražuoliams pirmenybė 
(k).  
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 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 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.   
23.00 Paranormalūs reiškiniai 
2. S.  
0.45 Transformeriai. N-7.  
3.15 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 “Jaunikliai”. 
3.55  “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.05 “Genijai iš prigimties”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Ebolos protrūkis. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 3. N-7.  
0.20 Bėdų turgus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 “Kam atiteks namai?”. 

N-7. 
12.40 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Moteris-Katė”. N-7.  
00.15 “Kultas”. N14.  
01.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Strėlė”. 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 Paskutinis iš vyrų. 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 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.15 Du tėvai ir du sūnūs. 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.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Blondinė ieško vyro. 
N14.  
23.30 Velnio ašara. N14.  
1.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7. 
1.50 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė” (43) (The Mask 
II). 1995 m. Animacinis seria-
las. JAV.  
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 “Judantis objektas”. N-7.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Keista partnerystė. N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Laukinė puota. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Euromaxx.  
13.20 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
14.15 Ponas Selfridžas 3. 
15.55 Visu garsu.  
16.45 Francas Šubertas. 
Kvintetas A-dur D667 (kart.). 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
21.00 Premjera. Visata. 
Senovės mįslės įmintos. 

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Karaliaus kalba. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Metai be Romualdo 
Ozolo.  
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.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
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 Tavo augintinis.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. 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 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Ties riba. N-14.  
0.05 Atpildas. N-14.  
1.45 Po kupolu. N-14.  
2.35 Salemas. N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Nuoga tiesa N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 „Genijai iš prigimties”.  
3.25 „Jaunikliai”.  
3.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 
4.45 „Genijai iš prigimties”.  
5.15 “Laukinis pasaulis”. 
5.35 „Jaunikliai”.  
6.05 „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 atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 3. 
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 24 valandos. N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Snaiperis 2”. N14.  
0.00 “Kultas”. N14.  
0.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.35 “Strėlė”. 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 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Nuovada N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Aligatorių alėja. N-14.  
0.15 Elementaru. N-7.  
1.15 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.05 Du tėvai ir du sūnūs. 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.  
18.30 Labai juokinga laida. N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Be įsipareigojimų. N14.  
23.30 Paskutinės dienos Marse. 
N14.  
1.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
2.00 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
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”.  
13.15 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
13.50 “Judantis objektas”. N-7.  

14.50 Detektyvas Kolambas. 
Meilė - ne amžina. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Vakavilis (kart.). 
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Makchu Pikchu”.  
14.15 Ten, kur namai 1. N-7.  
15.45 Septynios Kauno dienos.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.45 Premjera. Visata. 
Senovės mįslės įmintos (kart.). 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.  
18.30 Tėvų susirinkimas. Laida 
apie švietimą. 
19.00 Labanaktukas.  
19.25 Kelias į namus.  
20.00 LRT Kultūros akademija.  

20.45 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.  
21.00 Pasauliniai karai. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Metro Manila. 
N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Iš atminties ežerų. 
Operų arijas atlieka Gražina 
Apanavičiūtė.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Francas Šubertas.  
5.00 ...formatas. Poetas Romas 
Daugirdas.  
5.15 Vizijos ir tikrovė. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki...  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
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. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  

12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. 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 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Pagrobtas gyvenimas. 
N-14.  
0.05 Meteorų audra. N-14.  
1.55 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.45 Salemas. 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 gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Magda M.” 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 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Jaunikliai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 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.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Klounas ir 
fiureris. N-14.  
23.45 Emigrantai.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7. 
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “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 
“Keršto valanda. Teisingumas”. 
N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.40 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 
Ketvirtadienis, kovo 3 d. 

 
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 Paskutinis iš vyrų. 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 Patruliai. N-14.  
0.50 Kaulai. N-14.  
1.40 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.30 Du tėvai ir du sūnūs. 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.  
18.30 Labai juokinga laida. 
N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
18.30 Labai juokinga laida.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Trintukas. N-7.  
23.45 Be įsipareigojimų. N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.25 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
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 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Judantis objektas”. N-7.  
14.50 Midsomerio žmogžudys-
tės XVI. Laukinė puota. N-7.  

16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Foilo karas. 
Prancūziškas triukas. N-7.  
22.50 “Begėdis”. N14.  
23.50 “Ties riba”. N14.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Sergejus Prokofjevas. 
Baleto “Sūnus palaidūnas” 
fragmentai. 
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 Mokslo sriuba.  
12.45 Koncertas, skirtas 
Vytauto Laurušo 85-mečiui.  
14.15 Metai be Romualdo 
Ozolo. (kart.). 
15.30 Atspindžiai.  
16.00 Gustavo enciklopedija.  
16.30 Pasaulio biatlono čempi-
onatas. Mišri estafetė.  
17.45 Rusų gatvė. Žinios.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 3. 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 Geriausias skyriuj.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
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.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  

13.30 Univeras. 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 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.50 Nesunaikinamieji. N-14.  
23.50 Vienišius. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.20 Salemas. 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 Ginčas. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Magda M.” N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kuriame ateičiai.  
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 “Miškinis” N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Jaunikliai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 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. 
Nykštukėnas. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Vaiduoklis. 
N-7.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Gyvenimas.  

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

džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7.  
11.40 Lietuvos superšefas.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Paramos koncertas 
“Už vaikystę”. 2016 m. 
Vedėjai: Rūta Mikelkevičiūtė, 
Daiva Tamošiūnaitė, Žygis 
Stakėnas. Atlikėjai: “Pop 
Ladies”, V.Genytė, J.Kalėda, 
“Pinup girls”, Radži, 
Sasha Song, “Mango”, 
“Pikaso”, P.Bagdanavičius, 
K.Zvonkuvienė, E.Jakštytė, 
I.Starošaitė, Milita, “Olia lia 
vaikai” ir kt. 
23.30 “Roninas”. N-7.  
1.45 “Snaiperis 2”. N14.  

 
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 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Šrekas. Ilgai ir laimin-
gai.  
21.15 Persijos princas. Laiko 
smiltys. N-7.  

23.35 Greiti ir įsiutę. N-7. 
1.40 Retrogradas. N-14.  

 
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 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 7 sekundės. N-7.  
23.25 “Tikras kraujas”. N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
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 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Judantis objektas”. 
N-7.  
14.50 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Aeroklubas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 Nebylus liudijimas.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Jorkšyro žudikas. 
1974-ieji. N14.  
23.00 SNOBO KINAS 
Trumano šou. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Pabiržė.  
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 Kelias į namus.  
13.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
14.00 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.  
14.15 “Dainų dainelė 2016”.  
16.00 Tenisas. Deviso taurė. 
Antroji grupė. Lietuva - 
Norvegija. Vienetai.  
22.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.10 Klounas ir fiureris. 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 Rusų gatvė.  
5.30 Mokslo sriuba.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
12.00 Raudona linija (k).  
12.50 Nuo... Iki... (k).  
13.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.15 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas (k).  
15.45 Gražuoliams pirmenybė 
(k).  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 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. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. 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 Univeras. N-7.   
21.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Bambergo 
“Brose Baskets”.  
0.50 Drakono akys. N-14.  
2.20 Salemas. 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. 
N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Dievo dova-
na”. N-14. 
1.35 “Mirtina tyla”. N-14. 
3.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.05 “Dievo dovana”. N-14. 
5.55 “Laukinis pasaulis”.  
6.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gėlių odisėjos. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
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. 
Nacionalinė atranka. 
Pusfinalis.  
23.15 Premjera. Prašmatnu!. 
N-7.  
1.05 Pasaulio dokumentika. 
Gėlių odisėjos. 

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Grąžinkite Reksą. 
9.45 Mikė Pūkuotukas. 

10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA “Varliaveidis 
Fredis” 
11.45 PREMJERA “Kapitonas 
Kardadantis”. N-7.  
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 PREMJERA Nauja 
legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Kempiniukas Plačiakelnis”. 
21.10 “Transformeriai”. N-7.  
0.00 “Draugiškas seksas”. 
N14.  
2.00 “Keršto valanda. 
Teisingumas”. N14.  

 
6.55 Beibleidai. Metalo meis-
trai. N-7.  
7.25 Vėžliukai nindzės.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Daktaras Dolitlis 5. 
Lakis keliauja į Holivudą! N-7.  
12.45 Kung fu panda. Įtūžusio 
penketo paslaptys. N-7.  
13.15 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. N-7.  
13.40 Kaulų trupintojo legen-
da. N-7.  
14.00 Paukšteli, spruk. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Sunkus vaikas 2. N-7.  
21.15 Trys įtemptos dienos. 

N-14.  
0.05 Patriotas. N-14.  
1.45 Devyni gyvenimai. N-14.  

 
7.15 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina (k). 
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Olandijoje.  
12.00 “Viena už visus”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “PREMJERA Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7. 
18.00 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  
19.00 Labai juokinga laida 
(k).  
19.30 Dainuok mano dainą 3. 
Muzikinis šou.  
21.30 MANO HEROJUS 
Sukeisti žudikai. N14.  
23.15 AŠTRUS KINAS 
Pagieža 3. S.  
0.55 “Melagių žaidimas”. N-7.  

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.40 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra. N-7.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  

13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Meilė fiorduose. Ledynmečio 
pabaiga. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. 
Pelenai virš Holivudo. N-7.  
22.50 Medaus mėnuo Las 
Vegase. N-7.  
0.30 “Magai”. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Rytas su ... Skirmantu 
Valiuliu.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Ivanas 
Tereščenka.  
11.00 Septynios Kauno die-
nos.  
11.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.  
14.15 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Vyrų 10 km 
sprintas.  
15.30 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Moterų 7,5 km 
sprintas.  
16.45 Žinios.  
17.00 Tenisas. Deviso taurė. 
Antroji grupė. Lietuva - 

Norvegija. Dvejetai.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Mėnulio Lietuva.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Geriausias skyriuj.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
2.00 Mokslo sriuba.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.30 Raudona linija (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas.  
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 kam-
peliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Moderni šeima. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
12.00 Futbolo.tv.  

12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Kėdainių 
“Nevėžis”.  
19.00 Paskutinį kartą Vegase. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Samdomas žudikas. 
N-14.  
0.20 Svetimšalis. N-14.  
2.10 Salemas. N-14. 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
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. 
18.35 Miestai ir žmonės. 
18.40 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”.  
19.50 “Vandenyno milžinai”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Įniršis ir 
garbė”. N-14. 
23.35 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.35 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.05 “Įniršis ir garbė”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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(Atkelta iš 1 p.)
 Šiandien nesunkiai pateikčiau ana-

logų kitomis kalbomis. Todėl turėtume 
daugiau galvoti apie tai, kaip, keičian-
tis dekoracijoms ir tendencijoms, iš-
saugoti mūsų kultūros paveldą, tautinį 
identitetą, likti pačiais savimi. „Likti“ 
– reiškia  ne „atsilikti“, o priešingai – 
išlikti! 

- Kaip bebuvę, laikas gena ir ver-
čia žiūrėti pirmyn, o Jūs vis siūlote 
atsisukti praeitin... Internete skaitė-
me vieno Jūsų straipsnio komenta-
rą (žinoma, anoniminį): „Jei būtų 
Vanago valia, Anykščiuose namai 
tebestovėtų su šiaudiniais stogais“... 

- Anonimas tikriausiai nė neįtarė 
sakąs komplimentą! Šiaudiniai stogai 
Vakaruose dabar labai madingi ir bran-
gūs: štai Jungtinėje Karalystėje senovi-
niai pastatai su šiaudiniais stogais kai-
nuoja milijonus. Jei mūsų senamiestyje 
turėtume bent porą ne šiferiu, stiklu, o 
šiaudais dengtų namukų, ko gero, prie 
jų daug kas norėtų įsiamžinti... 

Stačia galva verždamies į tariamą 
pažangą ir beatodairiškai atmesdami 
kultūros paveldą, mes neretai skau-
džiai nukenčiam arba tampam juo-
kingi. Nes: ir egzotiškiausios kelionės 
nenurungė sunkiai įgyjamos išminties, 
televizija – kino, teatro, baleto, operos, 
moderni, estradinė muzika – tautinės 
bei klasikinės, naujos gamybos tech-
nologijos – natūralaus maisto, sveikų 
drabužių, medinių rakandų, išmanu-
sis telefonas ar internetas, „meilė per 
stiklą“ – knygos, šiltų žmogiškų san-
tykių, intymaus dvasinio bendravimo 
ir t.t. Daugelis jau savo kailiu patyrė-
me: kai virtualusis pasaulis nusveria 
tikrovę, prasideda neprognozuojami, 
liguisti bei tragiški dalykai.

- Kokią matote išeitį? Ramstį 
sveikai mąstysenai ir gyvensenai, 
Jūsų dažnai aktualizuojamam tau-
tos išlikimui?

- Mano atminty Anykščiuose be-
veik neatpažįstamai pasikeitė du daly-
kai: Šventoji ir... anykštėnų požiūris į 
knygą. Tai sakau be jokios patetikos, 
nes upė teka pro mano langus, o knyga 
daugelį metų buvo Anykščių simbolis. 
Deja, per pastaruosius dešimtmečius 
knygos statusas netgi literatūros kla-
sikų lopšyje apsivertė aukštyn kojom. 
Manau, jog dėl to kaltas ne tik pašė-
lusiai putojantis laikas, civilizacijos 
įnoriai, bet ir mes patys, per anksti 
susitaikę, per greitai nušokavę nežinia 
kur, nežinia pas ką. Ar ne metas tarti 
„stop“? 

Kiekvienas laikmetis panaudoja 
(netgi perrašo) istoriją savo naudai, 
sudėlioja tuos praeities akcentus, kurie 
ypač aktualūs šiandien. Apie tai byloja 
istoriniai romanai, filmai, studijos – 
tiek Vakaruos, tiek Rytuos. O mums 
šiandien gyvybiškai svarbu ir aktualu 
išsaugoti pamatinę, prigimtinę tautos 
vertybę – kalbą, dvasinę tautos at-
mintį. Todėl kas jau kas, o anykštėnai 
turėtų gerai pasukti galvas, kaip savo 
išskirtinius talentus, patirtį, tradicijas 
prasmingiau panaudojus lietuvybės, 
šalies, kitaip tarus – savo pačių labui. 

Sunku įsivaizduoti kultūringos ša-
lies, demokratiškos visuomenės ateitį 
be skaitančio, mąstančio jaunimo. 
Visos statistikos rodo, jog kultūros 
veikloje nedalyvaujantis, neskaitan-
tis jaunuolis neturi platesnio akiračio, 
nemoka sklandžiai išsireikšti, kompli-
kuočiau bendrauja, greičiau nusikals-
ta, girtauja, pažeidžia eismo taisykles, 
aklai emigruoja ir t.t. Todėl atsitokėjęs 
– ir nemažai praradęs – pasaulis jau ne 
tik grįžta prie knygos, bet ir įžvelgia 
joje vis daugiau privalumų, numato 
jai puikią perspektyvą; formuluotė 
„skaityti – vadinasi, mąstyti“ vis pri-
imtinesnė. 

- Ne vienas šoks piestu: kaipgi 
knygą sugrąžinsi?! Knyga – jau nu-
važiavęs traukinys, reliktas, pana-
šus į žmogaus uodegikaulį...

- Traukinys nenuvažiavęs jau vien 
todėl, kad, pvz., skaitmeninė laikme-
na – daug kam pasirodys neįtikėtina! 
– trapesnė už šimtmečius atlaikančią 
knygą... 

Keista, bet prabilti apie knygą 
Anykščiuose (nors būtent juose matau 
laisvą nišą) nėra paprasta: visko tarsi 
turim per akis, svečiai tik aikčioja, kai-
mynai tik pavydi, ypač gražaus kraš-
tovaizdžio, pramogų. Todėl pradėsiu 
nuo... Los Andželo, Hantingtono par-
ko, kurio viename muziejų saugoma 
pirmoji spausdinta knyga – 1455 me-
tais Maince (Vokietijoje) išleista Jo-
hano Gutenbergo „Biblija“. Tas retas, 
auksu papuoštas, ypatingos reikšmės 
visai žmonijai turintis leidinys laiko-
mas taip pagarbiai, kaip bažnyčioje 
monstrancija – pamačius kyla ranka 
persižegnoti... 

Tada ir dingtelėjo: o kūrybiniais ta-
lentais pagarsėję anykštėnai – ar regė-
jo kada iš arti savo didžiojo pirmtako 
Konstantino Sirvydo „Trijų kalbų žo-
dyną“, „Punktus sakymų“, bent jų ko-
pijas? Kiek žmonių yra skaitę, girdėję 
pamokslo įrašą tėviškėno, toli nuo Vil-
niaus garsėjusio protu ir iškalba? Pul-
kelis pašvęstųjų... O juk be K. Sirvydo 
(Didžiojoje Lietuvoje po M. Daukšos 
– antrojo lietuviškos raštijos pradinin-
ko) knygų, kaip teigia leksikografai ir 
kultūros, literatūros istorikai, kažin ar 
būtume sulaukę A. Baranausko ir kitų 
lietuviškos plunksnos didmeistrių, ka-
žin ar išvis būtų išlikusi lietuvių kalba!

Ką šiandien galime parodyti svečiui 
K. Sirvydo gimtuosiuose Sirvyduose 
– be mokytojo A. Šleikaus asmenine 
iniciatyva savo sodyboje rodomos 
kuklios ekspozicijos, gretimuose Da-
bužiuose – be šventoriuje saugomo 
paminklo? 

Visa tai sakau ne kaip priekaištą, 
kad kažkas kažko nepadarė, o kaip 
perspektyvų neišnaudotą šansą, aktu-
alią siekiamybę.

- Protas, sakoma, remiasi ne žino-
jimu, o abejone... Jūs manote, kad, 
prie didžiųjų anykštėnų rašytojų 
pridūrę „šiaudastogių laikų“ žody-
nininką K. Sirvydą, sudominsime 
anykštėnus bei svečius knyga?

- Pakentėkit... K. Sirvydas – tik 
įžanga! Nors ir jo vienintelio pakaktų 
įtvirtinant Anykščių kraštą kaip lietu-
viškos Knygos versmę. Kodėl mums 
neprisiminus, kad anykštėnai dar ne 
taip seniai – ir tikrai motyvuotai – kėlė 
idėją Anykščių centre pastatyti pamin-
klą Knygai, atspindintį anykštėnų kū-
rybos dvasią, apibendrinantį jų įnašą 
gimtajai literatūrai? Deja, toji prasmin-
ga idėja, kuri būtų karūnavusi anksčiau 
pastatytų paminklų ansamblį, rašytojų 
tėviškes, medyje įamžintus populiarius 
literatūrinius herojus, vienadienių ren-
ginių, greitaeigių akcijų sraute iškrito 
kaip sūris varnai iš snapo... 

Kitas, mano galva, be reikalo nura-
šytas dalykas – nuo 1966 metų Anykš-
čiuose rengtos Knygos šventės. Tiesa, 
L. ir S. Didžiulių biblioteka stropiai 
bei kūrybiškai organizuoja rudeninius 
Knygos renginius, kurių pagrindinis 
akcentas – knygų mugė. Tačiau mūsų 
laikams – bei respublikinei Knygų mu-
gei – būdingas prekybinis šurmulys, 
trumpalaikiai šou, susibėgimai kažin 
ar atstoja plačiajai auditorijai skirtus, 
reguliariai rengiamus literatūros va-
karus, kuriuose prisistatytų žymiausi 
šalies, krašto kūrėjai, būtų populiarina-
ma anykštėnų kūryba. 

Spektakliai, poezijos skaitymai pui-
kiai praturtintų nykųjį gamtos sezoną, 
kuomet ir anykštėnai, ir SPA klientai, 

ir turistai lauke nelabai turi ką veikti. 
Argi nepasiilgome prasmingų poilsio 
vakarų, jei būtų galimybė, neiškeis-
tume į juos televizorių? O kai knyga 
pristatoma kaip prekė, taip į ją ir žiūri-
ma: ar stora, kas parašė, kiek kainuoja? 
Dabar daugeliu atveju skaitytojui tik 
pataikaujama, pateikiant leidyklų išre-
klamuotus leidinius, o jį reiktų pamažu 
pratintis ir ugdyti. Kodėl literatūriniai 
Anykščiai šiam kely negalėtų parodyti 
pavyzdžio?

- Anykštėnai, kaip rodo bibliotekų 
duomenys, ne taip jau mažai skaito, 
gan neblogai orientuojasi knygų 
rinkoje, tik pirkti nelabai turi iš ko. 
Bet mes juk ambicingi, žūtbūt sie-
kiame kai ko daugiau, ar ne?

- Būtent! Tad čiupkim jautį už ragų! 
Jeigu taip ambicingai leidžiame Euro-
pos pinigus pramogoms, kodėl taip pat 
ambicingai nesiekus dvasinių aukštu-
mų? Kodėl Anykščių suvenyras – tik 
vyno butelis (nesakau, kad prasto), o 
ne knyga? Kodėl knygos „kartelė“ taip 
nuleista, kad mažai kas beskiria mėgė-
jišką, komercinę literatūrą nuo rimto-
sios, meninės? Kodėl, perkant dovaną 
bičiuliui ar Kalėdų senelio lauktuves, 
mokykloje keičiantis dovanėlėmis, 
greičiau pasirenkamas kiniškas vien-
kartinis žaisliukas negu knyga? Tai 
svarbūs ir susiję klausimai. 

Taigi: joks Lietuvos regionas, mies-
tas ar juolab miestelis neturi tokios gi-
lios motyvacijos tapti Knygos tvirtove 
(sostine, pilim, sala, oaze, fortu...), kaip 
Anykščiai. Ir tai galėtų būti visais įma-
nomais būdais išreikšta, įtvirtinta, kaip 
dabar mėgstama sakyti – „ištransliuo-
ta“. Jeigu Anykščiai pasiskelbtų Lietu-
vos knygų sostine, jie iškart išsiskirtų 
iš kitų regionų originaliu įvaizdžiu ir 
turėtų visais metų laikais stiprų įvaizdį 
bei kozirį. 

Kaip aš tai įsivaizduoju? Kiekvie-
nas, važiuojantis į Anykščius, turėtų iš 
anksto žinoti: tai – unikali vietovė su 
vieninteliu šalyje Knygos muziejum, 
kur veikia ir nuolatinė knygų mugė 
su visomis įmanomomis senienomis 
bei naujienomis, vyksta specialūs ren-
giniai, žaidimai, konkursai, loterijos, 
edukacinės programos. Ir – iš Anykš-
čių negrįžtama be spausdinto suveny-
ro, bent atviruko! 

Ar mokėsime svečius sudominti – 
tai jau mūsų išradingumo problema. 
Kodėl, pvz., neiškėlus viršum Anykš-
čių oro baliono su knygos ženklu? 
Neišleidus anykštėnų kūrybos rinkti-
nių, neišvertus į kitas kalbas? Kodėl 
gidui neprašnekus anykštėnų tarme ir 
kūrybiškai nepaafišavus literatūrinių 
naujienų? 

Kodėl – gal ir virtualioje erdvėje – 
neparodžius jaunimui retų, Lietuvai 
svarbių knygų, nesupažindinus su 
knygos leidyba prieš kelis šimtus metų 
ir dabar, tiesiogiai neįjungus į procesą 
(kaip kepant duoną...), nepakeliavus 
literatūriniais maršrutais, kur laukia 
ne šiaip stiklinės spintos, o seansai 
apie tai, kaip kuriama, leidžiama, ilius-
truojama knyga? Žaismingos pažintys 
su autoriais, literatūriniais herojais, 
įdomios kolekcijos bei istorijos? Štai 
„Anykščių akademijoje“ poligrafijos, 
knygų istorijos žinovė Kamilė Kali-
bataitė pažėrė tokių egzotiškų faktelių, 
kad ausys pūtėsi...

Tiesa labai paprasta: ką mes su-
reikšminame, tai ir tampa reikšminga, 
madinga. Ir jeigu kažkam  pavyksta 
sureikšminti pažastų dezodorantą ar 
šveicarišką šokoladą, tai gal rašytojų 
gimtinė sugebėtų atkreipti dėmesį į 
žmonijos išminties variklį?.. 

- Vadinasi, mes kalbame ne apie 
vieną kokį projektą, o apie vieningą 
sistemą, kuri apimtų visa, kas susiję 
su knyga? Ar Jūsų įsivaizduojama-

sis Knygos muziejus „nenužudytų“ 
dabartinio, tikrai galingo ir pripa-
žinto, muziejaus? 

- Jei kam nors žodis „muziejus“ 
kvepia tik „šiaudiniu stogu“ – galbūt 
neprošal pasvarstyti ir apie atviresnę, 
platesnę, t.y. ne vien tik muziejinę 
koncepciją. O dėl A. Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus... Jo įdirbis bei nuopelnai 
neabejotini, netgi stebėtini. Ir edukaci-
jos srity, bent jau pastaraisiais metais, 
smarkiai pasistūmėjęs. Tačiau... Patys 
muziejininkai tikriausiai jau senokai 
patyrė, koks gremėzdiškas, nepatogus, 
netikslus dabartinis jo pavadinimas, 
o svarbiausia – kad daugelio ekskur-
santų, ypač užsieniečių, nesuintriguo-
si rašytojų personalijomis, keliomis 
pavardėmis – kitaip tarus, pretenduoti 
į pasaulinės ar europinės reikšmės me-
morialinį muziejų mums vargu ar kada 
pavyks. Gi „joti“ vien ant klasikų ju-
biliejų ir kelių vis kitaip iliustruojamų 
leidinių – jau tik proginiai dalykai, nu-
siraminimui, skirti siauresniam ratui, 
ir tai su nemažomis išlygomis. O kur 
nacionalinis interesas? 

Mano galva, Knygos muziejaus 
statusas suteiktų aktualumo, nebe re-
gioninio, o visai Lietuvai svarbaus 
fundamentinio požiūrio, tarptautinio 
prestižo, leistų parengti šiuolaikišką 
ekspoziciją, švietėjišką programą. Ži-
noma, einant ranka rankon su kitomis 
kultūros įstaigomis, pirmiausia – bi-
blioteka. Kadangi jos „tradiciškai“ 
kažkodėl nuolat stumdosi, gal bendras 
darbas knygos labui pagaliau susodin-
tų už vieno stalo? 

Aišku, bet kas gali kibti į atlapus, 
jog tokia vizija – utopinė. Galbūt. 
Nesu nei visažinis, nei aiškiaregis. Ta-
čiau netgi jei pasaulis ir Lietuva išties 
galutinai nusigręžtų nuo knygų skaity-
mo, įžvelgčiau Anykščiams naudingą 
paradoksą: tuomet Knygos muziejus 
taptų dar svarbesnis mokslui ir kultū-
ros, literatūros istorijai, tiesiog neįkai-
nojamas unikumas! 

- Būkime nuoširdūs: ar jūs pats 
tikrai tikite, jog ši vizija įgyvendina-
ma? Kai statai tiltą ar bokštą, gali 
apskaičiuoti lėšas, terminus, naudą, 
o šiuo atveju viskas, kaip sakoma, 
šakėmis rašyta... Ar nebijote, kaip 
pradžioj užsiminėte, kad Anykščiai, 
eidami Jūsų siūlomu keliu, virs vie-
nu dideliu, bet tuščiu muziejumi? 

- Išties, tai ne kosmetinis ar sezo-
ninis projektas, ne gamybinis „nuo 
– iki“, tai – ilgalaikė ir gana rizikinga 
idėja, kompleksas tęstinių užduočių. 
Viskas priklauso nuo mūsų pačių kan-
trybės, pasiryžimo; deja, mes papras-
čiausiai daug ką pamiršome – ir dar 
daug ką turime atrasti! Pvz., kad tebe-
gyvas idealizmas, tikėjimas gera valia, 
sveika išmintis, nebūtinai greito pelno 
besivaikantys politikai. Kaip moto šiai 
veiklai perfrazuočiau tautosakos per-
liuką: „Kas neskaito, mielas vaike, tam 
ir duonos duot nereikia!” 

Daugybė žmonių pasaulyje šiuo 
metu svarsto, kaip knyga mūsų die-
nomis galėtų atremti kone visuotiniu 
tapusį bodėjimąsi skaitymu. Mums gi 
labiausiai rūpi, kaip tiesioginio iššū-
kio akivaizdoje knyga galėtų svariau 
pasitarnauti Anykščiams? Koks nors 
vienas drovus drugelio plastelėjimas 
nieko nepakeis, pavieniai veiksmai ne 
tik turizmo, bet ir daugelyje kitų sričių 
kelia vien sąmyšį. Bet jei kultūros, 
švietimo įstaigos, nevyriausybinės or-
ganizacijos, tėvai atliktų būtiniausius 
„namų darbus” perkainojant, populia-
rinant knygą, įtraukiant ją į pirmaeilį 
kasdienybės „asortimentą“, jei įgyven-
dintume nors programą minimum, jau 
galėtume švęsti dvasios pergalę. 

O gal kas mato kitą, geresnį, greites-
nį būdą išsaugoti tradicinėms, pamati-
nėms mūsų vertybėms – ir lietuviškos 
ateities vilčiai? Mielai pritarčiau.

Anykščiai – knygos tvirtovė. Kada? šiupinys
Žirgai. Nors didžioji žirginio 

sporto šventė Dusetose dėl žiemiš-
ko lietaus neįvyko, Dusetų dailės 
galerijoje eksponuojama tradicinė 
tarptautinė dešimtoji paroda “Žir-
gas dailėje”, kurioje dalyvauja 56 
autoriai, tarp jų anykštėnai Arūnas 
Vilkončius, Jūratė Vingrienė, Rita 
Juodelienė ir Saulius Milašius. 
Savo paveikslus eksponuoja ir 
Anykščiuose gyvenęs bei dirbęs 
dusetiškis Alvydas Latėnas. Jubi-
liejinė paroda veiks iki kovo 17 
dienos. 

Slidinės. „Kalitos“ pramogų ir 
sporto centro vadovas Ramūnas 
Blazarėnas šmaikštavo, kad gal 
todėl, kad laukai juodi, slidinėti 
ant Kalitos kalno renkasi mažai 
žmonių, nors sąlygos slidinėti ge-
ros. Ant kalno nuo ryto iki vaka-
ro treniruojasi vaikai. Sekmadienį 
centras kviečia ant kalno šeimas, 
norinčias išmokti slidinėti kalnų 
slidėmis. Rytoj nuo 12 iki 14 va-
landos instruktoriai slidinėti mo-
kys nemokamai.

Gaisras. Ketvirtadienį apie 10 
valandą Anykščiuose, Liudiškių ir 
Kęstučio gatvių sankryžoje, užsi-
liepsnojo 1994 metų laidos auto-
mobilis „VW Golf“. Sudegė prie-
kinio skydelio elektros instaliacija, 
įtrūko automobilio priekinis sti-
klas, apdegė salonas.

Apklausa. Darbo partija išpla-
tino pranešimą spaudai, kuriame 
nurodo, jog siūlytų atlikti Lietu-
vos gyventojų apklausą dėl laiko 
kaitaliojimo. Priminsime, jog 
šalies valdžia nesugebėjo laiku 
suderinti pozicijos su Europos 
Sąjungos institucijomis, todėl lai-
krodžius ir toliau sukiosime. Tuo 
tarpu prieš pirminį šio klausimo 
svarstymą Seime anykštėnas Ser-
gejus Jovaiša portale anyksta.lt 
inicijavo anykštėnų apklausą dėl 
vasaros ir žiemos laiko reikalin-
gumo. Absoliuti dauguma bal-
savusių nurodė, kad prieštarauja 
laiko keitimui.

Svečiai. Trečiadienį Anykščiuo-
se lankėsi Baltarusijos Respubli-
kos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Aleksandr 
Korol ir Baltarusijos Respublikos 
ambasados pirmoji sekretorė Ma-
ria Agafonova. Šalia Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešosios bi-
bliotekos esančioje Kalbų alėjoje 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa-
dorius Lietuvoje A. Korol atidengė 
dar vieną pasisveikinimo plytelę 
su užrašu „Добры дзень”.  Svečiai 
iš Baltarusijos ambasados lankėsi 
Anykščių turistiniuose objektuose, 
susitiko su vietos verslininkais.

Krepšinis. Šeštadienį ir sekma-
dienį J. Biliūno gimnazijos spor-
to salėje vyks Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybių ketvirtfina-
lio varžybos. „Liberalai“ žais su 
„Puma“, „Taifūnas“ su „Policija”, 
„Svėdasai” su „Troškūniečiu”, 
„Švietimas” su Anykščių KKSc 
ekipa. Reguliaraus sezono varžy-
bas laimėjo „Liberalai“.

Kartingai. Sekmadienį Anykš-
čių kartodrome vyks kartingo 
„LKF Žiemos taurės“ 5-to etapo 
varžybos. Tai finalinės šio varžybų 
ciklo lenktynės.

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 
11,50 Eur.
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- Kaip viskas prasidėjo?
- Kalbant apie konfliktus, prieš tai 

esu jų metu buvęs Čečėnijoje, Gru-
zijoje ir Palestinoje, tad prasidėjus 
įvykiams Maidane, kažkas manęs 
paklausė, kodėl aš dar namuose. 
Naktį apie tai daug galvojau, ryte 
nusipirkau bilietą, o kitą dieną išskri-
dau. Supratau, kad, jei noriu rasti is-
toriją ir ją papasakoti, turiu būti ten, 
kur ji vyksta. 

Kai nuvykau, viskas atrodė kaip 
filme – garsas, kalbos, humoras, 
vaizdai, dūmai. Pati revoliucijos pra-
džia Ukrainoje buvo labai meniška 
– atsirado daug meninių judėjimų, 
kiekvieną dieną Maidane pamatyda-
vai naujų grafičių, barikadose aidėjo 
ir šūviai, ir dainos. Viską girdėjau 
lyg filmo garso takelį. Ukraina mane 
traukė, tad praleidau ten nemažai lai-
ko. Iš pradžių vykau į Maidano aikš-
tę, paskui, atsiradus separatistiniams 

Kikimora: uniformas snaiperiams 
Ukrainoje siuva motinos Gintarė OBELENĖ

Anykščių menų inkubatoriuje eksponuojama fotožurnalisto 
Artūro Morozovo paroda „Karas Ukrainoje / Kikimoros gimi-
mas“. 

Tai pasakojimas apie moteris, siuvančias aprangą Ukrainos 
kariams, kovojantiems šalies rytuose. Daugumos moterų ar-
timieji kariauja, todėl šie susirinkimai ir minčių sutelkimas į 
maskuojančio kostiumo rišimą yra savotiška terapija, padedan-
ti išgyventi nerimą dėl savo vyrų ar vaikų. Ekspoziciją sudaro 
įvairaus formato fotografijos bei trumpametražis dokumentinis 
filmas. A.Morozovo nuotraukos spausdintos „The Guardian“, 
„Der Spiegel“, „Newsweek“, „Dailymail“, „Le Nouvel Obser-
vateur“ ir kt.  Fotografo akimirkos, užfiksuotos Maidane, yra 
nominuotos„Oskarui“. 

A. Morozovas pasakoja „Anykštai“ apie apsisprendimą, gėrio 
paieškas karo metu ir apie tai, kodėl ne visi nori iš jo sugrįžti.

judėjimams, į Odesą ir charkovą, ir 
vėliau, prasidėjus ginkluotam konf-
liktui - į Donecko ir Luhansko sritis. 
Iš pradžių, kaip ir visi pradedantieji, 
fotografavau viską, kas dega, spro-
ginėja, kraujuoja, miršta, bet paskui 
ėmiau pastebėti, kad aplinkui vyksta 
ir kitas gyvenimas – aplink tvyro ir 
meilė, ir mirtis, žmonės čia pat my-
lisi ir gimdo. Atsimenu ir paties karo 
pradžią, kai vienas studentas, su ku-
riuo susipažinau Maidano barikado-
se, man pasakė: „Kokia revoliucija? 
Tai jau karas.“ 

Kartą buvau paprašytas perduo-
ti siuntinį ir taip patekau į vieną iš 
NATO štabų Kijevo centre. Jis buvo 
įrengtas carinės Rusijos forte. Įėjęs 
išvydau tarsi kokį barokinį paveikslą 
– salėje knibždėjo daugybė moterų, 
jos gėrė kavą, dainavo ir pynė. Man 
tai pasirodė labai įdomu, tad grįžęs 
šią temą pristačiau Kauno bienalėje, 

o dabar – Anykščiuose.
- Moterų vaidmuo taip pat labai 

svarbus?
- Taip, jos taip pat ima ginklą ir 

eina kovoti. Kelias kovotojas paži-
nojau. Viena, slapyvardžiu Lapė, su 
savo vyru susipažino ir susituokė per 
šį karą. Tačiau buvo nušauta būdama 
septintą mėnesį nėščia… 

Vyrams įdomios akreditacijos, 
leidimai ir technika, o moterys kito-
kios – pirmiausia jos į tave žiūri kaip 
į kažkieno sūnų, labiau domisi tavo 
istorija, tikslais. Kartą Donecke per 
bombardavimą teko tūnoti slėptuvė-
je, kur mane užsipuolė kelios vietos 
moterys, įtikėjusios televizijos pro-
paganda. Vieną akimirką jos rėkia 
man į veidą liepdamos nešdintis iš 
čia su visais savo lietuviais, kurie, 
anot rusiškų televizijų, bombarduoja 
jų miestą ir žudo, o kitą – liepia gerti 
kavą, kol neatšalo.

Moterų, gaminančių aprangas 
snaiperiams ir žvalgybininkams 
(angl. ghillie suit), darbas labai svar-
bus. Uniformų paklausa yra didžiulė 
– nors jas siuva keli šimtai moterų, 
apie 50 karių visada laukia eilėje. Šį 
kostiumą jie ir pavadino kikimora. 
Tai slavų mitinė būtybė, gyvenanti 
pelkėse, miškuose ir galinti suvilio-
ti, paklaidinti tankmėse. Ukrainietės 
tikina, kad tai ne paprastas maskuo-
jantis kostiumas: jos lyg raganos įpi-
na ne tik skiautes, bet ir savo mintis, 
užkalbėjimus. Kikimora siuvama as-
meniškai, žinomi kario išmatavimai, 
jo buvimo vietos kraštovaizdis. Ke-
turios moterys vieną kostiumą siuva 
keletą dienų. Gyvenau su jomis sa-
vaitę ir jų veiksmai man tikrai buvo 
panašūs į kažkokį ritualą. Kai buvau 
ten rugpjūtį, dar nė vienas karys, dė-
vintis kikimorą, nebuvo žuvęs. Vy-
riausios pynėjos sako nebegalinčios 
imti ginklo, todėl padedančios kitaip, 
nes svarbiausia – gelbėti gyvybes. 
Kariams palaikymas labai svarbus. 
Jie gauna ne tik uniformą – moterys 
vyksta į fronto poilsio bazes koncer-
tuoti arba tiesiog su jais pasikalbėti. 

- Kas viską organizuoja ir re-
mia?

- Organizuoja pilietiški žmonės, o 
remia visa šalis. Štai Ukrainos lite-
ratūros muziejus turėjo laisvą erdvę 
ir jas įsileido. Sėdi moterys tarp pa-
veikslų, o muziejaus lankytojai ne-
supranta, ar čia ekspozicija, ar koks 
performansas. Būdavo, ateina kokia 
moteris, pakarpo, išeina, tada kuri 
nors paklausia, kas čia tokia buvo, 
o niekas jos, pasirodo, nepažįsta. 
Jos tiesiog ateina nusiraminti, pabūti 
su savo mintimis. Tai ir meditacija, 
ir fizinis darbas – aš tai praminiau 
ukrainietiška joga. Šiame muzieju-
je viską organizavo dvidešimtmetė 

mergina. Iš kitų ji išsiskyrė savo lais-
va apranga ir tatuiruotėmis, tačiau 
puikiai sutarė su pagyvenusiomis 
moterimis, vaikais. Nuostabu regėti, 
kaip susivienija kartos. Neįmanoma 
nugalėti tokios šalies. Visas prie-
mones ir medžiagas suneša paprasti 
žmonės. Neša paklodes, drabužius, 
senas uniformas, pinigų. Medžiagos 
dažomos, plėšomos į skiauteles ir 
taip gimsta kikimora. Iš paklodžių 
taip pat siuvami apatiniai. Fronto 
linijoje, kur nėra vandens, kariams 
reikalingi tokie, kuriuos gali tiesiog 
išmesti. Taigi medžiaga sukarpoma, 
įveriama guma ir viskas. Kai kurie 
apatiniai pasiūti iš vaikiškų paklo-
džių – su palmėmis, obuoliais, žira-
fomis...

Vėliau šias moteris pakviečiau 
į Kaziuko mugę. Liepiau pasiimti 
Ukrainos vėliavą, daug suvenyrų, 
kitokių prekių. Jos labai bijojo, ta-
čiau negalėjo patikėti tuo, ką pamatė 
atvykusios. Čia sulaukė didžiulio 
lietuvių palaikymo – žmonės pirko 
mokėdami dvigubą kainą arba tie-
siog paaukodavo. 

- Kiekviena nuotrauka turi savo 
istoriją?

- Taip, pavyzdžiui, vienoje nuo-
traukoje moteris kikimorą siuva savo 
sūnui. Kiekvieną dieną matydavau ją 
ir verkiančią, ir besijuokiančią. Ir ji 
ne viena tokia – daugumos artimieji 
kariauja. Šie susirinkimai – tarsi te-
rapija, padedanti išgyventi nerimą, 
liūdesį.

Taip pat man buvo svarbu paro-
dyti tikrus karius, dėvinčius šiuos 
kostiumus. Nors tai buvo sudėtinga, 
reikalavo laiko, nenorėjau aprengti 
pirmo pasitaikiusio žmogaus ir pa-
prašyti pastovėti prie krūmo. Gy-
venau su jais fronte ir laukiau, kol 
eis į tikrą misiją. Šiose nuotraukose 
esantys kariai – snaiperis ir žvalgy-
bininkas. Vienas jų – rusas, pravarde 
Meškinas. Jis kovoja už Ukrainą ir 
nebegali grįžti į savo šalį, kur liko jo 
namai ir kitas turtas. Klausė manęs, 
gal galėčiau parvaryti jam bent vieną 
jo automobilį.

Nuotraukose matyti, kad ypač va-
karo prieblandoje kikimora visiškai 
susilieja su gamta – gali nepamaty-
ti kario, esančio už metro. Sveria ji 
apie tris kilogramus, negali būti per 
sunki ar per daug uždara, nes kariai 
turi įveikti didelius atstumus, prakai-
tuoja. Moterims liūdniausia dėl to, 
kad dažnai kariai, atlikę operaciją, 
kai turi greitai pasitraukti, jas nusi-
rengia ir tiesiog palieka. Bet, kaip 
pačios sako: „Išgelbėjai gyvybę – 
tavo darbas padarytas.“

- Kaip žmonės reaguoja į šias 
nuotraukas?

- Ši tema paveikė mano mamą ir 

„Delfi“ fotožurnalisto Artūro Morozovo kamera Ukrainoje fik-
savo karinius konfliktus.

Vakaro prieblandoje kikimora visiškai susilieja su gamta – gali nepamatyti kario, esančio už metro.              Artūro Morozovo nuotr.

daugybę kitų moterų. Kai paroda 
buvo eksponuojama Kauno bienalėj, 
atsirado norinčių padėti moterims 
Ukrainoje, nes pamatė, kad kare da-
lyvauja studentės, senutės, tokios pat 
kaip ir jos, kad dirba neatlygintinai, 
aukoja laiką vardan savo šalies. 

- Kas Ukrainoje įdomiausia 
šiandien?

- Šiuo metu ten ramiau, kariai 
pradėjo grįžti į namus. Tačiau situa-
cija baisi – dvejus metus jie kovojo, 
buvo šalies didvyriai, staiga grįžta į 
savo kaimą ir neturi net darbo. Nie-
ko, ką išvykdami paliko. Dabar ten 
labai daug savižudybių.

Gražu, kad Lietuva taip remia 
Ukrainą – ir pinigais, ir moko karius, 
savanoriai veža maistą, drabužius. 
Buvo taip, kad pavasarį atiduodi 
kariui savo megztinį, o rudenį ran-
di jį su tuo pačiu. Kol ten gyvenau, 
mačiau daugybę tragikomiškų isto-
rijų. Ukrainos kariuomenės nebuvo 
– tave išsiunčia į karą, o negauni 
net uniformos. Į Donecko oro uostą 
kariai atvyksta vilkėdami marškinė-
lius, su pilnu krepšiu mamos teptų 
sumuštinių ir senelio dovanotu Ma-
karovo pistoletu, su kuriuo ir kovoja, 
kol po bombardavimo iš separatistų 
pasiima tikrą automatą. Po Černo-
bylio sprogimo buvo mokoma tik 
evakuacijos, gelbėjimo operacijų. 
Elitiniai daliniai pratybas vykdyda-
vo prie NATO sienų, mokėsi atremti 
atakas prie Bulgarijos, Rumunijos, 
bet niekas nesiruošė karui su Rusija. 
Galbūt jie išmoko laikyt ginklą, ta-
čiau, nušovę priešą, neišmoko susi-
tvarkyti su pasekmėmis savyje. Kai 
palaidojęs fronto draugus po kelių 
mėnesių karys parvykstą į artimiau-
sią fronto linijai miestą pailsėti ir pa-
mato, kad žmonės kavinėse švenčia 
gimtadienius, sutrinka. Juk jam atro-
do, kad visa šalis kariauja, visa šalis 
gedi aukų ir prarastų teritorijų. Šiuo 
metu ten daug skyrybų, žmonos ka-
rius palieka, nes šie nebesugeba grįž-
ti į realybę, nebegrįžta namo. Taigi 
kai kuriems fronte paprasčiau – esi 
herojus, visiems aišku, ką čia darai, 
tavo profesija, išsilavinimas ar finan-
sinė padėtis nebėra svarbūs. Tiesiog 
pamiršti kitas problemas, todėl ne 
visi nori grįžti į normalų gyvenimą. 
Nors stengiuosi į viską žiūrėti profe-
sionaliai, sunku daug laiko praleisti 
su žmonėmis, kurie yra susitaikę su 
mintimi, jog rytoj gali mirti.

Ekspozicija Anykščių menų inku-
batoriuje veiks iki kovo 9 d. Parodos 
kuratorė – anykštėnė Monika Apči-
nikovaitė. 

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

užjaučia

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė sunkią netek-
ties valandą, mirus Baliui 
BANIUI.

Jakubkų ir Papievių šei-
mos

Raimondui PAPIEVIUI
Skaudžios netekties valan-

dą, mirus mylimai mamai, 
priimkite nuoširdžią užuo-
jautą.

G. Zaikauskienė, J. Kirs-
tukienė, Navickai, Tijūno-
niai
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tinklas anykštėnai juokauja

Profesoriumi 
neprasivardžiuoja...

Prasivardžiuoti yra negražu, 
tačiau prisipažinkime, kad kie-
kvienas iš mūsų kažkada turėjo 
ar turi pravardę. Pravardes turi ir 
anykštėnų išrinktieji, tačiau viešai 
ją skelbiasi tik vienas iš 25 rajono 
Tarybos narių. Liberalas Audrius 
Bitinas save feisbuke pristato Au-
driumi Audriaku Bitinu.

Kaip galėtų skambėti kitų rajono 
Tarybos narių pravardės – palieka-
me Jūsų fantazijai...

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

(Atsakymas  spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Buvusio buitinio pastate, iš rūsio 
išsikrausčius dėvėtų drabužių par-
duotuvei, atidengta iškaba „Nakti-
nis baras RŪSYS“.

Tai vėl atgaivino kai kurių anykš-
tėnų prisiminimus apie čia anksčiau 
veikusį, gan prieštaringai vertintą 
naktinį barą, kuris buvo uždarytas, 
įsikišus Anykščių rajono savivaldy-
bei. Šalia jo nuolat buvo fiksuojami 
viešosios tvarkos pažeidimai.

Feisbuko lankytojai net patikė-
jo, kad naktinis baras vėl atgimsta. 
„Bus linksmiau gyvent“, „Galimėtų 
truputį paošt“, - tarpusavyje kalbasi 
internautai.

Pavasaris į rajoną 
atkeliauja iš Traupio

Pavasaris jau čia pat. Apie tai 
savo feisbuko paskyroje skelbia 
mero pavaduotojas, biologas Sigu-
tis Obelevičius.

„Nors žiema vis dar galynėjasi 
su pavasariu ir kone kasdien pabe-
ria sniego, pirmieji pavasario pra-
našai - čėrai (Helleborus) Traupio 
botanikos sode žiedus kelia net 

pro sniegą. Pirmieji pavasario 
pranašai jau tik ir laukia išlen-
dančios saulės, lazdynų, alksnių 
žydėjimas jau ant ribos, lenda iš 
po žemių erančiai, snieguolės, o 
kai kurios piktžolės (žliūgės, tris-
palvės našlaitės) kaip žydėjo prieš 
žiemą, taip ir dabar tebežydi“, - 
rašo S. Obelevičius. Prisiminimus atgaivino iškaba

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštai“ papasakojo Anykš-
čių Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininkas, 
rajono Tarybos narys, Anykš-
čių socdemų lyderis Dainius 
ŽIOGELIS.

***
Daktaras, dirbdamas vieno etato 

krūviu, neturėtų ką valgyti. Dirb-
damas dviem - neturėtų kada val-
gyti, todėl daugelis dirba pusantro 
etato…

 
***

Vyksta pasaulinė medžioklės 
trofėjų paroda. Įvykis retas (kaip 
olimpinės žaidynės), todėl susilau-
kia didelio dėmesio. Išrenkamas 
nugalėtojas - meškos kailis. Klau-
sia autoriaus, kaip pasisekė sume-
džioti.

- Vaikštau po kalnus su šautuvu 
dieną, dvi. Prieinu urvą. Aš į urvą - 
ūūūūūūūūū, iš urvo - ūūūūūūūū, aš 
vėl - ūūūūū, iš urvo - ūūūūūūūūūū, 
ir - iššaunu....meška guli.

Praeina keli metai, vėl paroda. 
Vaikšto vienas dalyvis su ramen-
tais, gipse, subintuotas. Klausia 
pažįstami, kas nutiko.

 - Buvau kalnuose meškų me-
džioti. Vaikštau po kalnus su šau-
tuvu dieną, dvi. Prieinu urvą. Aš į 
urvą - ūūūūūū, iš urvo - ūūūūūūū, 
aš - ūūūūū ir ...traukinys pervažia-
vo. 

 
***

Naktis, baisu. Sėdi trys paršeliai 
savo namuke, nemiega, visko bijo. 
Staiga kažkas į duris beldžia. Priei-
na paršeliai ir klausia:

- Kas čia?
- Salam aleikum, paršeliai....
-A, čia tu, vilke, užeik...

„Anykščiu bibliotekoj apsilankė 
Parazitas. Sunerimę komunalinin-
kai kviečia piketuoti prieš tokių 
veikėjų vizitus į mūsų švarų ku-
rortą! 

Kad ir auksinis, vis tiek parazitas!

Piketas “Kad ir auksinis, vis tiek 
parazitas!” organizuojamas prie 
komunalinio ūkio“, - į šią paskelb-
tą nuotrauką sureagavo feisbuko 
gyventojas Anykščių trolis



2016 m. vasario 27 d.SKELBIMAI

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu
 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 
įvairių rūšių. Kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.

Tik pas mus palankiausiomis 
kainomis galite įsigyti:

Autonominius dūmų detektorius,
Autonominius smalkių detektorius,
Gaisro vietinės garsinės signalizacijos kom-
plektus,
Gaisro signalizacijos komplektus, siunčian-
čius pranešimus į mobilų telefoną.

Teirautis darbo metu telefonais: 
(8-381) 5-42-89, (8-616) 47476.

Įmonių, organizacijų vadovams ir ūkininkams privalomi darbų 
saugos ir priešgaisrinės saugos kursai! 

Renkamės kovo 8 d., 9 val. UAB “Jonroka” patalpose, Taikos g. 9 
Rokiškis.Tel. (8-698) 70127.

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.
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 28 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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes, 
griovius. Atliekame kitus 
kasimo darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

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

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

Sodybą Anykščių r. Rubikių k. 
Žemės 14 arų, iki ežero 300 m., 2 
aukštų plytinis namas, yra vanden-
tiekis, kanalizacija, centrinis šildy-
mas.

Tel. (8-677) 11832.

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 5 
(11 arų namų valda, būtinas kapita-
linis namo remontas. Kaina 10 450 
Eur) arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Pusė namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: sandė-
liukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 m. 
kv., sklypo plotas 7,5 arai. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

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

Tel. (8-698) 51269.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Rūsį - sandėlį - garažą (400 kv. m) 
Svėdasų mst. ribose. Iki Alaušo eže-
ro 500 m, žemė išpirkta, dokumentai 
tvarkingi.

Tel. (8-699) 90529.

Kuras

Malkas. Turi sausų.
Tel. (8-688) 16462.

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

Trel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas. Brangiai perka įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Pigiau! Durpių briketai nuo 87 Eur, 
pjuvenų briketai nuo 115 Eur, anglis 
nuo 150 Eur. Sveria. Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, 
riebalų surinktuvus. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kiaulę.
Tel. (8-604) 16375.

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

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo, 10 skirtingų modelių, 
įvairių dydžių). Atveža. 

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

Traktorių LTZ-55 (kaina 2000 Eur) 
ir veršingas telyčias.

Tel. (8-620) 80915.

įvairūs
Nori susipažinti

Vieniša 60 m moteris, turinti ne-
galią, ieško sąžiningo be žalingų 
įpročių žmogaus, kuris galėtų ir 
norėtų padėti pabaigti nugyventi 
likusį gyvenimą. 

Tel. (8-671) 71138.

Nuoma

Išnuomojamos komercinės pa-
talpos Anykščių centre.

Tel.: (8-650) 22313, 
(8-602) 46826.

Išsinuomotų / pirktų ž. ū. p. žemę 
Troškūnų, Viešintų, Andrioniškio, 
Traupio sen.

Tel. (8-647) 22605.

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

Tel. (8-686) 92172.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

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. 

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

Tel. (8-686) 59473.

Parduoda (išnuomuoja) dirbamą 
žemę Morkūniškio k., Svėdasų 
sen., (kad.Nr.: 3422/0002:138). 

Tel. (8-613) 16671.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

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

Suteikia paskolą už užstatą 
(įvairus nekilnojamasis turtas). 

Tel. (8-694) 13180.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Gamina paminklus, lieja pa-
matus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo 
žemės ūkio paskirties žemės, 
valo griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Valo, tvarko krūmais, medžiais 
apaugusius laukus, grovius, pa-
keles. Visas atliekas išsiveža 
savo transportu. Už kokybišką 
žaliavą moka pinigus.

Tel. (8-686) 92172.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

ANYKŠČIŲ KREDITO uNIJOS NARIŲ 

DĖMESIuI

2016 m. kovo 18 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ 
konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  
šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir 
Girėno g.5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, nu-
matant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. 
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. 
Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas. 
7. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.                                                                                                                                     
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo 
turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 
1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
      
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaito-

mis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito 
unijos patalpose.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raš-
tu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsa-
vimo visuotiniame narių susirinkime tvarką. 

Tel. pasiteirauti: (8-381) 5 92 90

Valdyba



SKELBIMAI 2016 m. vasario 27 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. 174

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. (8-671) 
76995.
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
uAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus. 

siūlo darbą

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“
PERKA GALVIJuS

Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.

Tel. (8-615) 37349.

PERKA MIŠKĄ
Viešintų - Troškūnų seniūnijoje

(siūlyti ir kitus variantus).
Tel. (8-620) 80915.

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.

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.

REIKALINGAS
 SuVIRINTOJAS. 

Darbas prie transpor-
to priemonių remonto. 

Tel. (8-698) 46745.

Nuolat siūlau patikimą darbą 
rimtiems žmonėms sandėliuo-
se VOKIETIJOJE (krovėjams, 
krautuvo vairuotojams, prekių 
surinkėjams, palečių remonti-
ninkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, 
suteikiamas geras būstas (yra 
internetas). Jokių įdarbinimo 
mokesčių.

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

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.

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

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

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją su-
moka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, 
(8-686) 82976.

UAB “Ąžuolija” - 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.

Šeima - namą arba sklypą 
Anykščių miesto centre. 

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

Automobiliai, 
technika, dalys

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

Tel. (8-609) 35788.

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.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Traktorius MTZ-82, 80, 52, 
T-40AM, T-16, T-150K, JUMZ ir sa-
vivartes traktoriaus priekabas. 

Tel.: (8-616) 13911, 
(8-600) 85005.

Gyvuliai

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

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

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Be tarpininkų - arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

4 maišus pašarinių burokų. 
Pasiima.

Tel.: (8-670) 57078, 
(8-684) 42680.

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

Tel. (8-680) 85841.

Geras uždarbis, patogus darbo 
grafikas, mėgstančiam bendrauti 
žmogui nuo 30 metų. Darbas su 
Izraelio kosmetika ir parfumerija.

Tel. (8-687) 44002.

Renkasi vasario 29 d. kovo 4 d. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas

ORGANIZUOJA  A, B,C,CE,D  KA TE GO RI JOS
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Taikomos nuolaidos.



2016 m. vasario 27 d.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Gabrielius, Ginvilas, Skir-
mantė, Fortunatas, Livija, 
Mandravas, Mandravė.

šiandien

vasario 28 d.

vasario 29 d.

vasario 27-29 - pilnatis.

Osvaldas, Romanas, Vilgar-
das, Žygimantė, Romas.

Gustis, Tolvaldas.

anekdotas

oras

+4

0

iš ArTi

Amiliutė stebi mokytojų 
streiką

1986-ųjų vasario 26-ąją duris 
atvėrusį, prieš keletą metų re-
konstruotą vaikų lopšelį–darželį 
šiuo metu lanko 123 anykštėnų 
vaikai, jais rūpinasi 35 žmonės. 
Pasak „Spindulėlio“ direkto-
rės Dianos Čereškienės, dalis 
auklėtojų, virėjų čia dirba nuo 
lopšelio–darželio atidarymo 
dienos. „Tačiau turime ir jaunų 
specialistų, - pastebėjo direkto-
rė. - Tai neformaliojo ugdymo, 
informacinių technologijų, jo-
gos ir kiti mokytojai. Džiaugia-
mės, kad į mūsų lopšelį-darželį 
savo vaikučius jau atveda mūsų 
buvę auklėtiniai. O prieš kelias 
dienas „Spindulėlio“ jubiliejaus 
proga mus koncertu pradžiugi-
no buvusi auklėtinė, dabar jau 
aštuntokė, garsi daugelio tarp-
tautinių konkursų laureatė pia-
nistė Milda Daunoraitė”. 

D. Čereškienė apie šį lopše-
lio–darželio gimtadienį kalbėjo 
kaip apie išskirtinį:  „Spindu-
lėlio“ gimtadienius švenčiame 
kasmet, tačiau šiemet jis ypa-
tingas, jubiliejinis. Ta proga 
vaikučiai su darbuotojais savo 
antruosius namus apjuosė susi-
kibę rankomis. Rankyčių ir šyp-
senyčių užteko. Beje, vaikučių 
pieštos šypsenytės pasitinka tė-
velius, vaikučius ir svečius jau 
prie paradinių durų”.

Per šventę vaikus linksmino 
iš Vilniaus vaikų ugdymo cen-
tro „Mažasis genijus“ atvykę 
linksmuoliai Arlekina, Meškinas 
Balu, katinas Martynas ir Mar-
sietis. Šventės kulminacija tapo 
106 cm aukščio per 7 kilogramus 
sveriančio šakočio valgymas. 

Nors Anykščiuose katastrofiš-
kai sumažėjo gyventojų, mieste 
veikia keli lopšeliai – darželiai, 
o „Spindulėlyje“ laisvų vietų 
nėra, tad norint pakliūti, gali 
tekti užsirašyti į eilę.

„Spindulėlis” per jubiliejų šėlo 
su pasakų herojais

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vakar Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Spindulėlis” šventė 30–ąjį gimtadienį. Iš toli atvykę 
vaikus linksmino pasakų herojai Arlekina, meškinas Balu, katinas Martynas ir Marsietis. Šventę 
vainikavo 106 centimetrų aukščio per 7 kilogramus sveriantis karališkas šakotis. 

Mėta ir Martynas prie įėjimo į „Spindulėlį, papuošto vaikučių pieštomis šypsenėlėmis ir širdutėmis.

Su teta Arlekina, meškinu 
Balu, katinu Martynu ir Mar-
siečiu vaikučiams buvo labai 
linksma.  

Autoriaus nuotr. 

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
lankymas mokiniams yra nemo-
kamas, žinios nevertinamos nei 
įskaitomis, nei balais. Taip pat 
su mokiniais nesudarinėjamos 
jokios sutartys. Už lankomumą 
niekas „n“ raidžių taip pat nera-
šys, nes mokyklėlės principas – 
savanoriškumas. Svarbu atsineš-

Kviečia Jaunųjų žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos“ redakcija vėl kviečia visus norinčius 6–12 klasių 

moksleivius į Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę.
ti tik norą ir gerą nuotaiką!

Užsiėmimus mokyklėlėje veda 
„Anykštos“ žurnalistai: „Anykštos 
redakcija“ leidinių grupės vadovė – 
vyriausioji redaktorė Gražina Šmi-
gelskienė, žurnalistas, fotografas, 
fotomenininkas Jonas Junevičius, 
internetinio portalo www.anyksta.
lt redaktorius Robertas Aleksiejū-

Susirūpinęs vyras atvyksta pas 
daktarą pasikonsultuoti dėl žmonos 
negalios:

– Daktare, aš manau, kad mano 
žmona kursta… Ji niekada neišgirs-
ta, ką jai sakau ir turiu tą patį kartoti 
kelis kartus…

– Na, – atsako daktaras, – grįžki-
te namo, atsistokite nuo žmonos tris 
metrus ir užduokite jai klausimą. Jei 
ji neišgirs, atsistokite už dviejų me-
trų ir vėl paklauskite. Jei neatsakys, 
dar priartėkite per metrą. Taip galėsi-
te nustatyti jos kurtumo lygį.

Vyras grįžo namo ir tiksliai vyk-
dė, ką daktaras jam patarė: atsistojo 
už trijų metrų nuo žmonos, kuri tuo 
metu pjaustė daržoves, ir garsiai pa-
klausė:

– Brangioji, kas pietums?
Jokio atsakymo. Jis priėjo vienu 

metru arčiau ir vėl paklausė:
– Brangute, ką gamini pietums?
Vėl tyla. Jis priėjo dar arčiau. Bet 

ir vėl jokio atsakymo. Galiausiai su-
sierzinęs priėjo prie pat žmonelės ir 
jai į ausį suriko:

– Kas pietums, brangioji, aš klau-
siu?

Ji pažvelgė piktai:
– Viešpatie! Aš tau jau ketvirtą 

kartą sakau – daržovių troškinys!!!

nas, žurnalistai Daiva Goštautaitė, 
Vidmantas Šmigelskas, Linas Bi-
tvinskas, Rytis Kulbokas. 

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę iš 
dalies remia Lietuvos kultūros ta-
ryba. Jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lėje, kuri veikia prie „Anykštos“, 
mokiniai mokosi žurnalistikos 
abėcėlės ir šiuolaikinės komuni-
kacijos pagrindų. 

- ANYKŠTA

Pirmasis užsiėmimas vyks kovo 2 dieną, trečiadienį, 15 
valandą „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Daugiau informacijos telefonu (8-687) 25892.

Oi, moksleivi, būki sveikas –
Vyksta mokytojų streikas.
Nepažint kaimynės dukros –
Išsišiepusi kaip cukrus.

Tai mieste išaušo šventė
Norisi vaikams gyventi –
Nei tau fizinis, nei fizika
Ir dėl gripo jokios rizikos.

Mus sulipdo kaip cementas
Daug gerovės elementų -
Pakovosim už algas,
Jei negausime - tai kas.

Ir nustebinsim Europą -
kaip bežvelgtum, apsimoka
Savo teisių reikalauti
Ir gerkles kava skalauti.


