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Režisierė Jolanta Pupkienė: 
„Svarbu neužskleisti asmenybės“

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus režisierė 
Jolanta PUPKIENĖ ir jos va-
dovaujama vaikų ir jaunimo 
teatro studija „Mes“ sulaukė 
dar vieno solidaus apdovano-
jimo – „Aukso paukštės“. J. 
Pupkienė „Anykštai“ pasakojo 
apie pasiekimus, darbą su jau-
nimu ir veiklos principus.

Režisierę kalbino žurnalistas 
Rytis KULBOKAS.  

Be įvairių respublikinių apdovanojimų režisierė Jolanta Pupkie-
nė buvo įvertinta ir Anykščių rajone – troškūnietė 2008 metais 
tapo Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureate.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Vienatvės

Skaitau darbo skelbimus – 
„Reikalingas žmogus, nebijan-
tis darbo“. Ne, tai ne man – aš 
tik vaikystėj nieko nebijojau.

Bet ir kiti žmonės ko nors 
bijo. Sakykim, darbdaviai. Kaip 
aš bijau darbo, taip jie bijo atly-
ginimo. Taip ir nesusitinkam. 

Linas BITVINSKAS

„Anykščių vynas“ modernizuoja 
liniją po bendrovės likvidavimo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ardomi „Anykščių vyno“ gamybos įrengimai, o įmonės gamybininkai išleisti atostogų. Tačiau gamyklos direktorius Audrius Zuze-
vičius tvirtino, kad vyksta elementari įmonės modernizacija.

Kovo 31-osios naktį akcinė bendrovė „Anykščių vynas“ buvo oficialiai likviduo-
ta.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Anykščių vyno“ gamyklos vadovas Audrius 
Zuzevičius tvirtina, kad po atostogų į darbą 
grįš visi įmonės darbuotojai.

4 psl.

6 psl.

Prasidėjo 
konkursų 
banga

Stalų perstumdymo savivaldybės 
posėdžių salėje imtasi po mero 
pastabos

Istorikas gyvenime labiausiai 
myli miegą

Istorikas Norbertas Čer-
niauskas Lietuvos istorijos 
„ieško“ ne tik archyvuose, 
knygose, buvusių dėstytojų žo-
džiuose, bet ir 
keliaudamas.

Savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė ne-
atskleidžia, kiek mokesčių mo-
kėtojams kainuos savivaldybės 
posėdžių salės 
rekonstrukcija.

Jubiliejus. Penktadienį Butėnų 
kaimo, netoli Svėdasų, gyventojai 
Bronei Valuntienei sukako šimtas 
metų. B. Valuntienė priėmė vietos 
bendruomenės, seniūnijos bei Anykš-
čių rajono valdžios atstovų pasveiki-
nimus. Šeštadienį sugužės visa gausi 
giminė ir bus šventė, kokios Butėnai 
dar neregėjo. 

Kampanija. Šiandien, balandžio 
9-ąją, oficialiai prasideda Seimo rinki-
mų kampanija. Seimo rinkimai vyks 
spalio 9-ąją. Seimo rinkimų datą savo 
dekretu skelbia Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Karas. Gegužės 2-3 dienomis 
Anykščių apylinkėse vyks kariniai 
mokymai. „Anykščių rato“ teritori-
joje įsikurs keliasdešimt „Geležinio 
vilko“ karių bei keliolika vienetų ka-
rinės technikos. Lietuvos karius „už-
puls“ priešai. Matyt, mūšių imitacija 
vyks ne pačiame Anykščių mieste, o 
kažkur apylinkėse, kur lietuviai pasi-
tiks užpuolikus.

Protai. Antradienio „Auksinio 
proto“ turnyrą Anykščiuose laimėjo 
Svėdasų komanda „Varpas“, surin-
kusi 73 taškus. Svėdasiškiai aplenkė 
„Atsilošk Justeli“ (66 taškai) ir „Vie-
naskaitą“ (63 taškai). Po devynių turų 
toliau pirmauja „Vienaskaita“ (669 
taškai). Po jos rikiuojasi „Nikė“ (664 
taškai), „Šį kartą neatvyko“ (651), 
„Atsilošk Justeli“ (625) ir „Varpas“ 
(620 taškų).

Šernai. Šiais metais iš Anykščių 
rajono tirti išvežti 24 negyvi rasti 
šernai. Nustatyta, kad 16 krito nuo 
afrikinio kiaulių maro. Medžiotojai 
mūsų rajono miškuose šiais metais 
nušovė apie 350 šernų.   

Algos. Seimo narys, konserva-
torius Sergejus Jovaiša, po to, kai 
sulaukė Anykščių kultūros darbuo-
tojų prašymų apginti jų interesus, 
išsiaiškino, kad Anykščių rajono 
taryba neteisėtai taupo ir taip varga-
nai gyvenančių kultūros darbuotojų 
sąskaita. S. Jovaiša kreipėsi į Finan-
sų ministeriją ir gavo atsakymą, jog 
tam, kad nuo 2015 metų liepos 1 
dienos kultūros darbuotojams būtų 
padidintos algos, Kultūros ministe-
rija Anykščių savivaldybei skyrė 42 
tūkst. 658 eurus.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystės. 2016-03-19, apie 11 

val., namuose Anykščių seniūni-
joje  pastebėta, kad pavogti įvairūs 
namų apyvokos daiktai. Nuostolis 
– 160 eurų. 2016-04-06, apie 9 val. 
30 min., pastebėta, kad įsilaužta į 
sandėliuką Kavarsko seniūnijoje ir 
pagrobtas benzininis pjūklas. Nuos-
tolis – 254 Eur.

Mirtys. 2016-04-05 Anykščių 
rajono  policijos komisariate  pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl 67-erių 
vyriškio, gyvenusio Kurklių seniū-

nijoje, mirties priežasties nustatymo. 
2016-04-05 pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl 50-metės moters, rastos 
savo namuose Anykščių seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo. 2016-
04-05 pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl 57-erių vyriškio, rasto savo na-
muose Kurklių seniūnijoje, mirties 
priežasties nustatymo.

Pabėgo. 2016-03-28 iš viešbučio 
Anykščiuose išvyko nesusimokėjusi 
už paslaugas 33-ejų moteris. Nuos-
tolis – 355,87 Eur.

Dingo. Vasario 12-osios ryte iš 

namų išėjo 25-erių metų Mantas 
Kabošis ir iki šiol negrįžo. Vyriškis 
vilkėjo juodos spalvos striukę, juo-
dos spalvos kelnes, nešiojo juodos 
spalvos žieminę kepurę. M. Kabošis 
yra kurčnebylys, tačiau geba tyliai 
kalbėti.

Policija prašo asmenis, pastebė-
jusius vyriškį ar ką nors žinančius 
apie M. Kabošio buvimo vietą bei 
turinčius kitos naudingos informa-
cijos, pranešti Anykščių rajono po-
licijos komisariato pareigūnams tel. 
(8-686) 56730, (8-693) 98420 arba 

bendruoju pagalbos tel. 112.

Kviečiame atsiversti naują 
   “Aukštaitiško formato” numerį

 STT – Zarasų savivaldybėje

 “Facebook”-as politikams - ir raiškos priemonė, 
ir gyvenimo būdas

13 klausimų Daliai Štraupaitei

Iki paskutinės dienos jis dirbo 
Žemės ūkio skyriuje, pirmadienį 
išėjo kasmetinių atostogų. Pasak 
šio skyriaus vedėjo Antano Bau-
ros, V. Vilutis penktadienį jautėsi 
blogai, tačiau į medikus kreipėsi 
tik pirmadienį. Sveikatos proble-
mų turėjęs vyras greičiausiai mirė 
dėl širdies ligos. A. Baura „Anykš-
tai“ sakė, kad V. Vilutis „buvo su-
sigyvenęs su liga, laikėsi režimo“. 

Mirė savivaldybės 
administracijos darbuotojas

Antradienį mirė Anykščių savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus 59-erių metų darbuotojas Vidmantas Vilutis.

Jis buvo melioracijos specialistas. 
„Galiu pasakyti ne tik savo nuomo-
nę apie šį žmogų, bet ir visų, kas 
turėjo su juo reikalų: buvo ramus, 
išlaikytas, šiltas žmogus. Mums 
tikrai jo labai trūks. Taip kalbu ne 
todėl, kad Vidmantas mirė – ir kai 
buvo gyvas, taip pat apie jį kalbė-
jau“, – dėstė A. Baura.

V. Vilutis paskutinius aštuone-
rius metus buvo našlys. 2008-ai-

Vaikai jau planavo, kaip šie-
met švęs tėtės Vidmanto Vi-
lučio šešiasdešimtmetį. Deja, 
jubiliejaus nebus. 
Nuotr. iš VILUČIŲ šeimos archyvo

siais mirė jo žmona Aldona, su 
kuria užaugino sūnų ir dukrą. V. 
Vilučio dukra gyvena Anglijoje. 
Sužinojusi apie staigią tėčio mirtį, 
moteris iš karto atskrido į namus.    

Velionis pašarvotas šarvojimo 
salėje Anykščiuose, Vilniaus g. 
13. Šventos mišios Anykščių baž-
nyčioje bus aukojamos šeštadienį 
11 valandą. 14 valandą velionis 
bus išlydėtas į Svėdasų kapines. 
Jo urna su palaikais bus palaidota 
šeimos kape. 

-ANYKŠTA

Ji bus trečiąja tarnybos darbuo-
toja – iki šiol Kontrolės ir audito 
tarnyboje dirbo tik jos vadovas 
Artūras Juozas Lakačauskas bei vy-
riausioji specialistė Lina Vinciūnie-
nė. V. Žukauskienė konkurse įveikė 
penkis varžovus. Ji yra Gomelio 
(Baltarusija) kooperacijos instituto 
absolventė. V. Žukauskienė Ra-
seiniuose dirbo prekybos sferoje, 
paskui gyveno ir dirbo Kaune. Yra 
buvusi STT darbuotoja bei policijos 

Prasidėjo konkursų banga
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Įvyko konkursas, po kurio paaiškėjo, kad Anykščių savivaldy-
bės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiąja specialiste dirbs Vir-
ginija Žukauskienė.

pareigūne.
Netrukus turėtų būti paskelbtos 

Teisės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėjo, Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pavaduo-
tojo bei Kavarsko seniūno pavaduo-
tojo konkursų datos. Pretendentų 
dokumentų priėmimo į šias darbo 
vietas terminas baigėsi. Baigėsi ter-
minas, iki kurio dokumentus pateik-
ti galėjo ir pretendentai į Centrali-
zuoto vidaus audito skyriaus vedėjo 

pareigas, tačiau konkursas nevyks, 
nes nėra nė vieno kandidato.  

Buvusi Anykščių savivaldybės 
administracijos atstovė spaudai Vir-
ginija Ros Garcia netrukus pradės 
dirbti Investicijų ir projektų val-
dymo skyriuje. Paskutiniu metu ji 
buvo Bendrojo ir ūkio skyriaus vy-
resniąja specialiste, dirbo „viename 
langelyje”. Į Investicijų ir projektų 
valdymo skyrių V. Ros Garcia per-
keliama todėl, kad šio skyriaus dar-
buotoja Vaida Mudrauskienė išeina 
motinystės atostogų. Bendrajame ir 
ūkio skyriuje vietoje V. Ros Gar-
cios bus kitas specialistas. V. Ros 

Garcios naujas darbas turėtų būti 
laikinas, laikinam darbui turėtų būti 
priimtas ir kitas vieno langelio spe-
cialistas, kol V. Mudrauskienė grįš 
iš motinystės atostogų.

Netrukus turėtų būti skelbiami 
konkursai Anykščių turizmo infor-
macijos centro ir Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direktorių 
pareigoms užimti. Tiesa, rajono 
meras Kęstutis Tubis neatmetė ga-
limybės, jog kuris nors iš savival-
dybės įstaigų vadovų bus paskirtas 
ir be konkurso, tarkim, nuolatiniu 
vadovu gali tapti gerai dirbantis lai-
kinasis vadovas.    

Neteko. Iki rinkimų tiesiosios 
likus ne tiek ir daug, socialdemo-
kratams tenka dar vienas kirtis 
- partija netenka Druskininkų sky-
riaus. Po Lietuvos socialdemokra-
tų Druskininkų skyriaus posėdžio 
partijoje veiklą stabdyti norintys 
pareiškė dauguma skyriaus narių. 
Posėdyje, kuriame iš 120 skyriaus 
narių dalyvavo 70, paaiškėjo, jog 
socialdemokratų Druskininkų sky-
riaus ateitis labai miglota. “Sky-
rius subyrėjo. Žmonės išėjo iš 
partijos, daug žmonių”, - teigė su 
specialiu partiniu vizitu viešėjęs 
LSDP pirmininko pavaduotojas 
J.Sabatauskas. Sekdami savo lyde-
rio Ričardo Malinausko pavyzdžiu, 
gausus būrys partijos bičiulių, pa-
reiškė pasitraukiantys. 

Baimė. Po nepavykusios in-
terpeliacijos aplinkos ministrui 
Kęstučiui Trečiokui vakar į Seimą 
opozicijos iškviestas premjeras Al-
girdas Butkevičius prabilo apie tai, 
kad Lietuvos žmonės gyvena su-
kaustyti baimės. (...)”Lietuvoje ma-
tome, kad specialiai buvo ieškoma 
tam tikrų dalykų, kaip būtų galima 
pradėti kompromituoti Vyriausybę 
arba tiesiog tam tikrais teisės ak-
tais prisidengiant sukurti tam tikrą 
politinę bylą, - sakė A.Butkevičius. 
- Šis politinis psichologinis klima-
tas, kuris susiformavo Lietuvoje ir 
toliau formuojasi baimės pagrindu, 
turėtų būti sustabdytas.” 

Akcija. Pasaulinę sveikatos 
dieną reabilitacijos centras “Nau-
jas gyvenimas” surengė akciją 
Vilniaus čigonų tabore. Buvę nar-
komanai prie čigonų namų durų 
pasakojo savo istorijas, kvietė či-
gonus keisti požiūrį į gyvenimą, 
pastarieji į tai atsakė keiksmais ir 
plytomis. (...). “Mes nesame nusi-
teikę prieš čigonus, mes kovojame 
prieš prekybą narkotikais. Taboras 
gyvuoja jau daugiau kaip 50 metų 
ir visi žino, kad čia parduodami 
narkotikai. Norime atkreipti visuo-
menės dėmesį ir paskatinti akty-
viau imtis problemos sprendimo”, 
- apie akcijos prasmę kalbėjo Ma-
rijus Balčiūnas, reabilitacijos cen-
tro “Naujas gyvenimas” įkūrėjas ir 
vadovas, 10 metų nebevartojantis 
narkotikų. 

Pabėgėlis. Iš Afganistano į 
Lietuvą atvykęs Abdulas Basiras 
Yousofi lietuviškai “Kauno dienai” 
pasakojo ne tik apie baimių pilną 
kelionę į Europą. “Moku daug lie-
tuviškų eilėraščių ir dainų, tarp jų - 
ir “Atskrend sakalėlis”,- šypsojosi 
jis, kabinamas Rukloje. Trečiadienį 
Lietuvą pasiekė lietuviškai kalban-
tis afganistanietis. Vyras išpopulia-
rėjo tuomet, kai internete prabilo 
lietuviškai ir kreipėsi į Lietuvos 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę su 
prašymu suteikti jam pabėgėlio 
statusą ir padėti apsigyventi Lietu-
voje. Šiuo metu vyras įsikūrė Ru-
klos pabėgėlių centre. 

Vadas. Į Karinių oro pajėgų 
(KOP) Aviacijos bazę Šiauliuose 
atskridę Ispanijos gynybos minis-
tras Pedro Morenes Eulate ir Ispa-
nijos kariuomenės vadas admirolas 
Fernando Garcia Sanchez susitiko 
su Lietuvos atstovais bei NATO 
oro policijos misiją vykdančiais 
kariais. Svečių lėktuvą į aerodro-
mą atlydėjo šiuo metu Baltijos ša-
lių oro policijos misiją vykdantys 
ispanų naikintuvai “Eurofighter 
Typhoon”.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Nominacija „Ryškiausias edu-
kacinis teatro projektas“ skirta 
Tarptautinei meno terapijos ir kū-
rybinių improvizacijų stovyklai-
festivaliui „Troškimai“, kurią 
Troškūnuose organizuoja režisie-
rė Jolanta Pupkienė. Režieriaus 
Jono Buziliausko vadovaujamam 
Anykščių kultūros centro teatrui 
skirta nominacija „Ryškiausias 
Lietuvos mėgėjų teatro ambasa-

Lietuvos mėgėjų teatro šventėje – 
dvi nominacijos anykštėnams

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre vyko 11-oji Lietuvos mėgėjų teatro 
šventė „Tegyvuoja teatras“. Šventėje išdalinta dešimt nominacijų 
teatro mėgėjams, organizatoriams, puoselėtojams. Dvi iš jų atite-
ko anykštėnams.

dorius“. Pernai teatras Lietuvai 
atstovavo festivaliuose Bulgari-
joje, Vengrijoje, Estijoje, Latvi-
joje.

Ryškiausiu Lietuvos vaikų ir 
jaunimo teatrų festivaliu pripa-
žintas festivalis „Pienių medus“ 
Skapiškyje (režisierė Vita Va-
doklytė), ryškiausiu lėlių teatro 
festivaliu - tarptautinė lėlių ir 
dramos teatrų kūrybinė labora-

torija-festivalis “Zuikis Puikis” 
Utenoje (režisierė Janina Bal-
dauskienė).

Ryškiausiu  suaugusiųjų mėgė-
jų teatrų festivaliu tapo festivalis 
„Vaidinam tėvų kalba“ Skuode 
(režisierius Edmundas Untulis), 
ryškiausiu tarptautiniu vaikų ir 
jaunimo teatrų festivaliu - teatrų 
festivalis-kūrybinė laboratorija 
„Mažoji Melpomenė“ Plungėje 
(režisieriai Sigita ir Romas Ma-
tuliai), ryškiausiu tarptautiniu 
suaugusiųjų teatrų festivaliu - 
mėgėjų teatrų forumas „Aidas“ 
Jonavoje (režisierius Jonas An-

driulevičius).
Nominacija „Ryškiausias res-

publikinių teatro renginių ren-
gėjas“ atiteko Birštono kultūros 
centrui (direktorius Zigmas Vi-
leikis). Nominacija „Ryškiausias 
leidinys apie mėgėjų teatrą“ skir-
ta Lietuvos mėgėjų teatro sąjun-
gos laikraščiui „Mėgėjų teatras“ 
(redaktorius Gediminas Šimkus).

Nominacija „Už nuopelnus 
Lietuvos mėgėjų teatrui“ skirta 
Reginai Kestenienei – Lietuvos 
mėgėjų teatro sąjungos sekreto-
rei, Jonavos rajono savivaldybės 
teatro direktorei.
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar aukotumėte 
192 000 eurų 
kainuojančioms 
Anykščių 
bažnyčios 
durims?

(Nukelta į 6 p.)

Vilmantė MARČIULAITYTĖ, 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos abiturientė:

- Kodėl ne? Esu katalikė, jau-
čiuosi parapijiete. Savaime aišku, 
aukočiau pagal savo galimybes.

Janina JUZĖNIENĖ, Aknystų 
kaimo (Debeikių sen.) gyvento-
ja:

- Nors esu iš Debeikių parapijos, 
tačiau ir į Anykščių bažnyčią nu-
važiuojam. Anksčiau dažniau atva-
žiuodavome, tačiau dabar prisirišau 
prie Debeikių, nes giedu bažnyčios 
chore. Mano vaikai Anykščių pa-
rapijoje gyvena. Būtinai aukočiau, 
kiek išgalėčiau. 

Stanislovas ŠEŠKEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas: 

- Aš net nežinau. Manau, pri-
sidėčiau, kiek mano galimybės 
leidžia. Na, penkis eurus naujoms 
Anykščių bažnyčios durims tikrai 
paaukočiau. 

užjaučia

Juozui DIDŽGALVIUI
Tegul nuoširdi mūsų užuo-

jauta paguodžia Jus liūdesio 
valandą, mirus broliui.

V. V. Kazlovai, K. A. Vaitke-
vičiai, V. A. Bertašiai, R. V. Bal-
zarevičiai, A. V. Baltrūnai, A. 
G. Meškauskai

Klausimai apie posėdžių salės 
rekonstrukciją V. Veršulytę 
supykdė

„Tai dabar kažkokį asmenį jūs sa-
kot įvardinti konkretų ar kaip?Nelabai 
suprantu jūsų klausimo. Žinokit, kas 
konkrečiai išreiškė tokią idėją, aš 
jums šiuo metu tikrai negaliu pasaky-
ti“, - prieš tai pasiūliusi šia tema kal-
bėtis su savo pavaduotoju Sauliumi 
Rasalu, nuo tiesaus atsakymo, kas yra 
posėdžių salės pertvarkų iniciatorius, 
išsisukinėjo V. Veršulytė.

Savivaldybės administracijos di-
rektorės pasiteiravome nuomonės, ar 
dabartinėje savivaldybės posėdžių sa-
lėje patogu dirbti savivaldybės speci-
alistams bei rajono Tarybos nariams.

Stalų perstumdymo savivaldybės posėdžių 
salėje imtasi po mero pastabos

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės administracijos planai rekonstruoti posėdžių salę sulaukė skirtingos anykštėnų iš-
rinktųjų reakcijos. Opozicijai priklausantys politikai sako, kad tokie sumanymai tėra bereikalingas 
mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. 

Salės rekonstrukcijos būtinybe abejoja ir kai kurie rajono valdančiajai koalicijai priklausantys 
rajono Tarybos nariai.

Tuo tarpu savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė „Anykštai“  iš pirmo karto 
negalėjo atsakyti, kurio rajono valdžios atstovo galvoje gimė šis sumanymas.

„Kalba yra apie tai, kad darbuoto-
jams ir gyventojams, ir tiek visiems 
kitiems žmonėms, jeigu vyksta posė-
dis, iš tiesų yra ankšta. Ir jeigu žiūrė-
tumėte į pagrindinį stalą, tai yra, kalba 
apie jo viduryje esančią laisvą erdvę, 
tai eina kalba apie tai, kad būtų galima 
šiek tiek siaurinti tą vietą ir tada būtų 
galima daugiau eilių pristatyti kėdžių, 
kad žmonės galėtų susėsti. Ir pats esa-
te matęs, kad iš tiesų žmonėms yra 
ankšta“, - apie posėdžių salės būklę  
kalbėjo V. Veršulytė.

Anot savivaldybės administracijos 
direktorės, savivaldybės posėdžių sa-
lės rekonstrukcija yra reikalinga.

„Rekonstrukcija salės yra reika-
linga tam, kad iš tiesų būtų užtikrin-
tas aptarnavimas tų gyventojų, kurie 
kreipiasi, kurie žiūri posėdžius, dar-
buotojai, įstaigų atstovai, kurie lygiai 
taip pat dalyvauja biudžeto svarsty-
me, tvirtinime ir taip toliau. Tai yra, 
tie klausimai sprendžiami, svarstoma, 
sprendimo galutinio dar nėra. Yra 
preliminarūs siūlymai ir iš tiesų tiek 
jums ir galiu pasakyti“, - kalbėjo V. 
Veršulytė.

Pasiteiravus V. Veršulytės apie tai, 
kada paskutinį kartą buvo remontuota 
posėdžių salė, administracijos direk-
torė netikėtai supyko ir kalbėtis tele-
fonu šia tema tik dėl jai suprantamų 
priežasčių nebenorėjo, o visus klau-
simus paprašė užduoti elektroniniu 
paštu.

Į vieną svarbiausių klausimų apie 
tai, kiek kainuos savivaldybės posė-

džių salės rekonstrukcija, V. Veršu-
lytė atsakinėjo jau raštu. Deja, tačiau 
net ir tokia forma jai suteikti daugiau 
aiškumo visuomenei nepagelbėjo, o 
jos atsakymą buvo nesunku nuspėti 
iš anksto.

„Tiksli posėdžių salės pertvarkymo 
kaina paaiškės po viešųjų pirkimų 
konkurso“, - lakoniškai pranešė V. 
Veršulytė.

Salės pertvarkymo projektas 
pradėtas rengti po mero pastabos

Paskutiniame rajono Tarybos po-
sėdyje net anykštėnų išrinktiesiems 
pareiškusiai, kad visi jai adresuoti 
klausimai prieš tai turi būti pateikti 
komitetų posėdžiuose, savivaldybės 
administracijos direktorei V. Veršu-
lytei visus klausimus apie numatomą 
savivaldybės posėdžių salės rekons-
trukciją nusiuntėme elektroniniu paš-
tu. Tik trečiuoju bandymu savivaldy-
bės administracijos direktorė teikėsi 
visuomenei praskleisti paslapčių šydą 
ir apie posėdžių salės rekonstrukciją 
papasakoti šiek tiek daugiau.

Pasiteiravus, ar lėšos savivaldybės 
posėdžių salės rekonstrukcijai yra 
numatytos šių metų rajono biudže-
te, o jeigu salė bus rekonstruojama 
ne rajono biudžeto lėšomis, iš kokių 
finansinių šaltinių, bei kokio  dydžio 
lėšos numatytos salės pertvarkymui, 
V. Veršulytė apie pinigus nutylėjo.

Rajono Tarybos narys Al-
vydas Gervinskas sako, kad 
nuo to, kaip atrodys posėdžių 
salė, anykštėnų išrinktųjų 
sprendimai nepasikeis.

Rajono Tarybos narys Rai-
mundas Razmislavičius 
pasigedo alternatyvių savi-
valdybės posėdžių salės su-
tvarkymo projektų.

Rajono Tarybos nariui Dona-
tui Krikštaponiui labiausiai 
gaila rajono biudžeto pinigų, 
kuriuos būtų galima išleisti 
kur kas anykštėnams naudin-
gesniems dalykams.

Savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė neatskleidžia, kiek mokesčių mokėtojams 
kainuos savivaldybės posėdžių salės rekonstrukcija, nes tai padaryti esą nedera.

Kartais ūkininkai ir traktorius 
išmeta. Net ir su traktoristais...

Kazimieras ŠAPOKA, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius, apie tai, kas kraunama 
šalia atliekų konteinerių:

 „Tačiau pasitaiko ir statybinio 
laužo, o seniūnijose net ir traktorių 
padangų.“

Todėl per paskaitas miegančius 
studentus toleruojat?

Norbertas ČERNIAUSKAS, is-
torijos mokslų daktaras, žurnalisto 
paklaustas, ką labiausiai myli: 

„Labiausiai myliu ir mėgstu mie-
gą. Nesutinku su tais, kurie sako, 
kad miegas - tik prarastas gyveni-
mo laikas.“

Darbininkai neužstos?

Audrius ZUZEVIČIUS, „Anykš-
čių vyno“ direktorius, apie tai, kas 
bus po gamybos linijų rekonstruk-
cijos: 

„Bus tik geriau ir gražiau. Pro 
langą matysis blizganti įranga.“

Dabar tunelyje matyti
traukinys...

Antanas BAURA, Anykščių sa-
vivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, apie karves 
laikančių ūkininkų padėtį: 

„Buvo sudėtingų ir sunkių laiko-
tarpių, tačiau matėsi perspektyva, 
jautėme, kad bloga situacija laiki-
na. Dabar nematyt šviesos tunelio 
gale.“

Tuoj teks ir primokėti

Alvydas DIEČKUS, buvęs Bur-
biškio agroserviso kooperatyvo 
vadovas, apie pieno kainą:  

„Baisus dalykas, žmonės pri-
versti pieną atiduoti už dyką. To-
kios blogos situacijos dar pieno 
ūkyje dar nebuvo.“ 

Liko neužimta tik 
Antarktidos rinka

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie žemės ūkio 
produkcijos eksportą: 

 „Kur kišti lietuvišką žemės ūkio 
produkciją? Jau užvertėme dešro-
mis ir kumpiais JAV? Jau musul-
monai stovi eilėse prie mūsų ritua-
liai paskerstos jautienos ir avienos, 
o mes nespėjame jiems vežti?“

O tai Amerikos šiemet 
nelenksim?

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorė, savo ataskaitoje apie nau-
jus tikslus: 

„2016 m. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos laukia 
nauji tikslai ir dar didesni uždavi-
niai sprendžiant svarbiausius vie-
tos savivaldos klausimus ir bene 
svarbiausią iš jų – Anykščiams sie-
kiant gauti kurorto statusą.”
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rievės

(Atkelta iš 1 p.)
- Jūs ir Jūsų vadovaujama vaikų 

ir jaunimo teatro studija „Mes“ 
buvo įvertintos „Aukso paukšte“. 
Ar tai aukščiausias Jūsų apdova-
nojimas?

- Taip, tai aukščiausias apdovanoji-
mas. „Aukso paukštė“ yra aukščiau-
sias saviveiklinio teatro įvertinimas 
Lietuvoje. Šis apdovanojimas man 
ypatingai svarbus, nes ir profesija ati-
tinka (baigiau vaikų teatro režisūrą), 
ir pastaruosius 15 metų mano darbas 
susietas vien su vaikais ir jaunimu. 

Bet apdovanojimai įpareigoja ir ti-
krai neatleidžia nuo pareigų. 

- Teatro studija „Mes“ veikia jau 
25 metus?

- Taip, bet ypatingai aktyvią vei-
klą vykdome 15 metų, nes prieš tai 
dar nebuvo projektinio finansavimo. 
Man nepriimtina, kai vadovai yra 
virš kolektyvo ir jų darbas apsiriboja 
tik spektaklio statymu. Režisierius ir 
vadovas su kolektyvu turi dirbti vi-
sapusiškai. Atsiradus projektiniam 
finansavimui, mes darome daug edu-
kacinių projektų – būname ir tiesiogi-
niai vartotojai, ir dalyviai. 

- Daug Jūsų organizuojamų ren-
ginių vyksta kartu su bendruome-
ne, bažnyčia, išnaudojate erdves 
(pavyzdžiui, kai kurie renginiai 
vyksta bažnyčios rūsyje). Kiek ma-
žoje bendruomenėje reiškia vienas 
žmogus, ar gali jis būti bendruo-
menės „varikliu“?

- Galbūt ir gali, bet, pavyzdžiui, jei 
kalbėti apie save, niekada nesu linku-
si prisiimti laurų, kurie man neskirti. 
Tikrai ne viena darau darbus, kurie 
vyksta Troškūnuose. Būtų neteisinga 
sakyti, kad aš viena padarau darbus 
su vaikais ir jaunimu. Gal ir sujungiu 
žmones bendram darbui, bet kultūros 
darbuotojo, esančio tokioje mažoje 
erdvėje, tokia pareiga. Yra komanda, 
keletas žmonių, kurie veda bendruo-
menę. Tai ir Troškūnų klebonas Sau-
lius Filipavičius, ir seniūnas Antanas 
Jankauskas, ta pati mokykla, kurioje 

Režisierė Jolanta Pupkienė: 
„Svarbu neužskleisti asmenybės“

dirba daug kūrybingų žmonių, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisideda 
prie renginių, kurie vyksta miestely-
je. Yra nevyriausybinių organizacijų, 
kurios visapusiškai prisideda prie vei-
klos. Tie patys vaikai ir jaunimas – jie 
yra pagrindinė organizacija. Neįsi-
vaizduoju, kaip galima dirbti kultūrinį 
darbą be vaikų ir jaunimo. 

- O kokį metodą naudojate kas-
dieniame darbe su jais?  

- Būti draugu ir įtikinti vaikus bei 
jaunimą, kad jie labai svarbūs - vienas 
iš pagrindinių metodų - ir kad be jų, 
jei jie dabar nepadarys konkretaus 
darbo, nieko neįvyks. Ir iš tiesų, jie 
daro daug administracinio darbo, net 
kai reikia elementarios darbo jėgos 
(nunešti kėdes, paruošti salę). Jų gru-
pėje yra 35 žmonės (jaunimo 14, o kiti 
- vaikai). 

- Ar kas nors iš Jūsų teatrą lan-
kiusių narių pasirinko profesiona-
laus aktoriaus profesiją?

- Nemažas būrys baigė teatro edu-
kaciją, yra nemažai menotyrininkų, 
bet ypatingai džiugina pastaraisiais 
metais vaikai, kurie seka tiesiogiai te-
atro profesionalo keliu – pas Vytautą 
V. Landsbergį Klaipėdos universitete 
du mokiniai kremta aktorinio meis-
triškumo kursus (šešėlių teatro spe-
cializacija), dabar Gruzijoje mokosi 
pas vieną žymiausių pasaulyje šešėlių 
teatro režisierių profesorių Gelą Kan-
delakį ir dar viena mergaitė mokosi 
antrame kurse Klaipėdoje režisūros 
specialybės. 

- Kodėl jūs pasirinkote režisūros 
studijas, o ne, pavyzdžiui, pedago-
gikos, medicinos ar kurios kitos 
specialybės?

- Nuo mažens mėgau teatrą, lan-
kiau, važinėjau į teatro studiją. Jau 
nuo septintos klasės žinojau, kuo no-
riu būti. 

- Kai kiekvieną dieną mato mažos 
bendruomenės nariai, kai žmones 
susitinkate kasdieninėje buityje, ar 
nėra sunkiau dirbti?

- Sunkiau... Bet darbas seką darbą, 

yra vis kiti projektai, kiti renginiai...
- Troškūnai išsiskiria festivaliu 

„Troškimai“. Kiek metų šiam festi-
valiui, kokia šių metų programa?

- Šiemet bus 17 metų. Turėsime du 
lektorius iš užsienio: iš Baltarusijos 
atvyks vienas žymiausių vaikų teatro 
edukologų, kuris ves laboratorijas, 
ir laukiame vokiečių universitete re-
žisūrą dėstančio lektoriaus. Keliam 
kartelę, nes vaikams, kurie dalyvauja 
mūsų stovykloje, jau nebepakanka 
mokymų, kurie vyksta Lietuvoje. 
Žinoma, bus ir koncertų, bet „Troški-
mų“ pagrindas – edukacinė dalis. 

- Ar aktyviai dalyvauja vietos 
bendruomenė rengiant festivalį?

- Prieš kiekvieną projektą („Troš-
kimai“ ar „Folk-virus“) tikrai nieko 
nesprendžiu viena. Turim miestelio 
aktyvą ir visi sprendžiam kilusias 
problemas, tariamės, ką ir kaip da-
rysime, kaip reprezentuosime savo 
miestelį. Man atrodo keistas noras, 
taip pat ir Anykščiuose, stengtis pri-
traukti jūrą žmonių. Nereikia pritrau-
kinėti prie renginių, yra didelė pasiū-
la, kiekvienas renkasi pagal save. Jei 
ateina šimtas, manau, jie gauna labai 
didelę naudą. 

Tad, manau, kad bendruomenė da-
lyvauja tiesiogiai. 

- Jūs renginiuose paminite ne 
vieną rėmėją ir nuo scenos padė-
kojate ne vienam bendruomenės 
nariui...

- Manau, kad tai natūralu, nes būtų 
neteisinga prisiimti vienam žmogui 
nuopelnus, nenoriu prisiimti svetimų 
nuopelnų. Organizatorius yra gal la-
biau tas, kuris vienija ir mato iš va-
dybinės pusės. Būtų netiesa, jei apie 
kitų žmonių darbus sakyčiau, kad tai 
padariau aš. Ne aš tas erdves sukūriau 
Troškūnuose, kurios yra 50 procentų 
mūsų renginių sėkmės. 

- Kalbant apie aplinką, Jūs, regis, 
renginį įkomponuojate į konkrečią 
aplinką, kurioje jis dera. Atrodo, 
perkeltum į kitą aplinką, o jis joje 
būtų neįsivaizduojamas. 

- Taip, derinu nuolat, daug galvoju, 
kaip pritaikyti ir kas toje situacijoje 
tiktų. Galvoju apie kiekvieną kampe-
lį, kiekvieną dalyvį. 

- Jūs dažnai pakviečiate mažai 
žinomus, bet tikrai ne „pilkus“ at-
likėjus. Jūs domitės muzika, klau-
sote jos?

- Klausau, domiuosi, dažnai mane 
randa patys žmonės. Kai pakvieti 
vieną, antrą, trečią – susiformuoji 
platų profesionalų ratą. Bendrai žiū-
rint, man profesionalus menas atrodo 
svarbiausias dalykas, tai, ką aš darau 
su vaikais, tai nėra profesionalus me-
nas, tai edukacija. 

- Ar su vaikais, su kuriais dir-
bate, lankote profesionalių teatrų 
spektaklius?

- Taip, bet didžiausią įtaką vaikams 
daro bendravimas su profesiona-
lais. Per repeticijas mes labai daug 
kalbam. Turbūt nedaug yra žmonių, 
kurie daug kalba per repeticijas, daug 
kas iš karto siekia rezultato. Turbūt 
pusę savo repeticijų praleidžiam 
kalbėdami – analizuojam situacijas, 
kalbam apie vykusius koncertus, iš-
sakome nuomones. Mano tikslas yra 
paruošti žmogų, kuriam teatras būtų 
pagalba jam reikštis gyvenime. 

- Jūs liudijote vadinamojoje „jo-
tuberių“ byloje, dėl kūrinio „Šė-
tone, prašau“, ar dainos autoriai 
buvo Jūsų mokiniai?

- Vaidotas Grincevičius, kuris ir 
dainuoja tą dainą, grupę lankė ypa-
tingai aktyviai, nuo mažens - jis geras 
vaikas, jie visi geri vaikai. 

- Menininkai dažnai nukenčia 
dėl „normų“. Kaip manote, kiek 
reikia laikytis tų priimtų normų, 
kiek reikia ieškoti naujų išraiškų, 
kur tas santykis tarp tradicijos ir 
naujovės?

- Visų pirma, žodžiai „dirbti pro-
fesionaliai“, „daryti profesionaliai“ 
– turi būti šalia. Bet kas yra norma? 
Yra įstatymų normos, bet, jei kalbu 
apie normas mene, visą laiką yra ieš-
kojimai, turi eiti koja kojon su laiku, 

protui negali leisti senti, nes kolekty-
vas ištirps, jei jauni žmonės nustos ta-
vimi tikėti. Jei tavimi netiki – viskas, 
kolektyvo nebėra. Vaikai neis iš par-
eigos, tie laikai seniai baigėsi. Dabar 
vaikai yra kitokie, nei buvom mes, 
todėl reikalauti, kad jie priimtų reži-
sūrines dogmas, kurių mane mokė 
prieš 20 metų – nerealu ir būtų kvaila. 
Kiekvieną dieną 4 valandas pralei-
džiu prie kompiuterio, kaip tai bebū-
tų skaudu, vien todėl, kad galėčiau 
įtilpti į laikmetį. Daug skaitau, daug 
nagrinėju įvairiausių meno formų, 
kurių vis dėlto yra daug nepriimtinų. 
Performansai, menas, kuris iššaukia 
negatyvą – man nėra priimtinas, bet 
nereiškia, kad jį ignoruosiu. Arba jį 
turiu priimti ir jį, vaikui paklausus, 
paaiškinti, arba sakyti, kad tai yra ne-
sąmonė, nesąmonė, nesąmonė. Man 
popkultūra nėra priimtina, bet tai ne-
reiškia, kad turiu menkinti vaiko nuo-
monę, kuris ateina ir sako, kad klauso 
vienos ar kitos muzikinės grupės. 

- Stengiatės vaiko „neuždaryti“, 
kas būtų tolygu vaiko atstūmimui?

- Jei nori ugdyti asmenybes, kad ga-
lėtų reikšti savo nuomonę ir nebijotų 
jos sakyti, tai tam vienas pagrindinių 
dalykų – nemenkinti jų nuomonės. 

- Kokius apdovanojimus be 
„Aukso paukštės“ esate gavusi?

- Esu gavusi tris Kultūros ministe-
rijos premijas. 2007 metais Anykščių 
kultūros centro Troškūnų skyrius yra 
gavęs geriausio respublikos kultūros 
centro kaimų kategorijoje apdovano-
jimą, vėliau - Kultūros ministerijos 
premiją už geriausiai parengtus ir 
vykdytus edukacinius jaunimo kultū-
ros projektus. O pernai įteikta premi-
ja - geriausias kultūros centro kūrėjas 
respublikoje. 

- Jei būtų galima išskirti vieną 
savybę, kurios visuomenei labiau-
siai linkėtumėte?

- Atkaklumo siekti užsibrėžto tiks-
lo nepaisant kokie būtų sunkumai. 
Tai galioja bet kokiam darbui. Tai yra 
procesas. Jei proceso metu paslysi ir 
nebeisi toliau, sakysi, ai, darom kitą, 
tai bus viskas. Tvirtybė yra būtina, 
jei jos nebus – nebus nieko. Mes 
nesam numarinę nė vieno projekto, 
kad ir nėra tų lėšų. Čia ir kleboną S. 
Filipavičių išskirčiau, kuris sako, kad 
numarinti labai lengva, darykim men-
kesnių mastų, bet vis tiek turi vykti. 

Robertas ALEkSIEJūNAS

Ar galite įsivaizduoti – tuomet 
žmonės televizorių perjunginėjo 
be nuotolinio valdymo pulte-
lio, daugelio mėgstamiausias 
serialas buvo „Santa Barbara“, 
fotografuojant buvo būtina „ne-
gadinti kadrų“, skaniausia kram-
toma guma buvo „Donald“... 
Jeigu atpažinote apie ką kalba, 
sveikinu, jūs – 90-ųjų vaikas!

Taip jau yra, kad tai, kas buvo 
seniau, vaikystėje ar jaunystėje, 
mes linkę idealizuoti. Bet joks čia 
ne idealizavimas! Iš tikrųjų dar ir 
šiandien daugelis gatvėje sutiktų 
anykštėnų man paantrintų, kad 
tuomet ir dešroj daugiau mėsos 
buvo, ir sviestas tikresnis, chalva 
saldesnė. O ir gyvenimas Anykš-

čiuose buvo įdomesnis. Apie 
anuometines jaunimo diskotekas 
kalbėjau ankstesnėse „Rievė-
se“. Dabar metas apžvelgti 
kitas 90-ųjų pramogas. O tai 
padaryti man padės įžvalgusis ir 
puikią atmintį demonstruojantis 
portalo anyksta.lt komentatorius 
„X-man“.

„kaip ir be kuriame kitame to 
laikmečio mieste, taip ir Anykš-
čiuose, gyvavo keletas videosalo-
nų, kurie sėkmingai konkuravo su 
kino teatru. Iš viso mūsų mieste 
lygtai buvo trys video salonai, 
vienas videobaras, Holivudo 
šedevrus neatsilikdamas nuo kitų 
demonstravo ir kino teatras. Tuo 
laiku anykštėnai gerai žino Syl-
vester Stallone, Arnold Schwar-
zenegger, Chuck Norris, Robert 
Englund (vaidino kriugerį, filme 
“košmarai Guobų gatvėjė”) bei 
lietuvių kilmės jau mirusį Holy-
vudo aktorių Charlie Bronson, 
kurio tikroji pavardė buvo karo-
lis Dionyzas Bučinskis. Visi tuo 
metu svarstė, kodėl filmus į rusų 
kalbą įgarsinęs Leonidas Volo-
darskis kalba lyg būtų specialiai 
užsiėmęs nosį. Vėliau paaiškės, 
kad jis specialiai ir nedarydavo, 
tiesiog du kartus buvo lūžusi 
nosis, pirmą kartą jaunystėje per 
muštynes, antrą kartą autoįvykio 
metu. Su laiku vaizdajuosčių 

leistuvai tapo pigesni, prieinami 
daugeliui. Jei kokiais aštuonias-
dešimt ketvirtais - šeštais metais 
vadinamąjį videomagnetofoną be 
dviejų tūkstančių rublių nebuvo 
įmanoma nupirkti, tai jau devy-
niasdešimtųjų antroje pusėje jis 
kainavo kelis šimtus litų, nebuvo 
jau prabangos prekė, pas daug 
ką buvo namuose. Dėl šios prie-
žasties užsidarė videosalonai, 
kiti virto vaizdajuosčių nuomos 
punktais. Vėliau vienas po kito 
užsidarė ir nuomos punktai, nes 
dauguma iki tol turėtų vaizda-
juosčių nebuvo licenzijuotos, 
dar vėliau stiprų smūgį sudavė 
interneto piratai“, - prisimini-
mais apie anuos laikus dalijasi 
komentatorius „X-man“.

O dar Anykščiuose 90-aisiais 
veikė kompiuterinių žaidimų 
salonai.

„kompiuterinių žaidimų 
salonų arba tiesiog kompiute-
rinių žaidimų era Anykščiuose 
prasidėjo kažkur tai apie aštuo-
niasdešimt devintuosius metus. 
kultūros rūmų fojė buvo pastatyti 
du spalvotieji televizoriai, atstoję 
monitorius ir, jei neklystu, du 
personaliniai kompiuteriai 
„Atari ST“ su itin moderniomis 
tam metui vairalazdėmis. Tiesa, 
žodžio vairalazdė tuo metu dar 
nebuvo, todėl jos tiesiog buvo 

vadinamos „džoistikais“. O ir 
kainos smarkiai kandžiojosi, 
penkios minutės žaidimo kainavo 
vieną rublį. Nebuvo pigus tuo 
metu ir „Atari 520 ST“. Tiesa, 
ir tarybiniais laikais gyvavę 
žaidimų automatai nebuvo iš 
pigiųjų. Jei kas pamenate tokį 
“Jūrų mūšį”, kur imituojant 
povandeninį laivą ir žiūrint per 
periskopą, reikėdavo šaudyti 
torpedomis į priešo laivus. Už 
penkiolika kapeikų išeidavo trys 
šūviai, jei jie visi būdavo taiklūs, 
duodavo prizą - papildomą šūvį, 
o viskas trukdavo apie minutę su 
trupučiu.

Dar viena ilgą laiką veikusi 
kompiuterinė buvo daugiabu-
čiame priešais vyno gamyklą, 
ten nuomodavo vaizdajuostes, 
konsoles, bei žaidimus joms. Te-
nykštės kainos atmintyje neišliko. 
Pamenu dar porą vietų, kur buvo 
galima pažaisti kompiuteriniais 
žaidimais, viena iš jų - Ramybėje 
daugiabutyje, kita - prie „Ži-
burio“ parduotuvės esančiame 
kioske, kur tarybiniais laikais 
prekiaudavo labai skania gira. 
Nors giros ne visada būdavo, 
jos ilgai tekdavo laukti eilėje, 
bet už 39 kapeikas pripildavo 
sklidiną trilitrį stiklainį“, - apie 
kitas 90-ųjų pramogas pasakojo 
„X-man“.

Deja, bet Anykščiams suspėti 
su šiuolaikinių technologijų tem-
pais  nebebuvo lemta. Videosa-
lonus sėkmingai galėjo pakeisti 
modernūs kino teatrai,  kompiu-
terinių žaidimų salonus – kitos 
modernios pramogos, tačiau 
90-ųjų vaikai laimės žiburio 
Anykščiuose jau nebesurado. Iš-
kalbinga statistika: 1990-aisiais 
Anykščių rajonas turėjo 38 335 
gyventojus, šiandien jų belikę 26 
393. 2015 metų  pradžioje vaikai 
(iki 15 metų amžiaus) sudarė 
tik 12,2 proc. rajono gyvento-
jų. Ir net jei naujam gyvenimui 
būtų prikeltas pats legendinis 
kriugeris, kurio į videosalonus 
plūsdavo žiūrėti minios, Anykš-
čiuose šiandien tiesiog nebūtų į jį 
kam žiūrėti.

Tiesa, pernelyg nukabinti 
nosies nereikėtų. Rajono valdžios 
strateginiai planai skelbia, kad 
iki 2019-ųjų metų Anykščių 
rajonas vis dėlto taps atjaunė-
jusiu kraštu. Liko tik treji metai 
arba kaip tuose kompiuteriniuose 
žaidimuose – trys gyvybės. kol 
kas žadėtiesiems proveržiams net 
iki 90-ųjų lygio – kaip kasetiniam 
magnetofonui iki 3D televizo-
riaus. Labai panašu, kad rajono 
„džoistiką“ per ateinančius 
savivaldos rinkimus teks perleisti 
į patikimesnes rankas...
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- Kas jums yra laimė? 
- Būti čia ir dabar.
-  Jūsų didžiausia baimė? 
- Baimė vieną dieną dėl kokių nors 

priežasčių palūžti, pradėti gyventi tik 
šia diena arba suabejoti viskuo, ką iki 
šiol dariau.

- Jūsų charakterio bruožas, kuris 
jums labiausiai nepatinka?

- Pernelyg ilgas arba trumpas spren-
dimų priėmimo laikas – nesiseka išlai-
kyti balanso.

-  Bruožas, kuris labiausiai erzina 
kituose? 

- Apkalbinėjimas, plepumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės. 
- Konkretaus nėra, atskiros savybės 

žavi paskirose asmenybėse ir įvairiais 
gyvenimo laikotarpiais. Visi žmonės, 
kuriais žaviuosi, yra iš gana artimos 
aplinkos (šeima, draugai, universite-
tas), nes pasaulinės ar istorinės (ypač) 
manęs neįtikina, kadangi jos dažniau-
siai tėra žmonių vaizduotės, bėgančio 
laiko bei paskirų aplinkybių sufor-
muoti pernelyg tolimi, nepasiekiami 
įvaizdžiai. Šia prasme labiausiai ža-
viuosi tuo, ką matau beveik  kiekvieną 
dieną.

- Didžiausias iššūkis? 
- Šiuo metu, didžiausias iššūkis yra 

konceptualiai apmastyti, parengti ir 
išleisti savo pirmąją knygą.

- Apie ką dabar daugiausiai gal-
vojate? 

- Pastaruoju metu - apie neparašy-
tus tekstus, kuriuos reikia, bet kurių 
nesinori rašyti. Rašymas dažnai būna 
didžiulė kančia, bet šio darbo atliki-
mas, rezultatas – palaima. Žinoma 
– „Trakinių partizanų“ projektas taip 
pat pareikalauja nemažos dalies gal-
vojimo.

Istorikas gyvenime labiausiai myli miegą
32-ejų Vilniaus universiteto lektorius Norbertas ČERNIAUSKAS, 

prieš porą metų apsigynęs daktaro disertaciją, kurios tema „Nedar-
bas Lietuvoje 1918 -1940 m.” gimė Utenoje, tačiau nuo 9 metų savo 
namais gali vadinti Trakinių kaimą Anykščių rajone. Gal sentimen-
tai nuo vaikystės pažįstamai vietai, o gal profesinė „meilė“ istorijai 
lėmė, kad pašnekovas kasmet, jau dešimtų metų iš eilės, rengia tėvy-
nę mylinčių žmonių sąskrydį „Trakinių partizanai“, išaugusį iš stu-
dentiškos patriotinių stovyklų idėjos. Prieš dvejus metus jis tapo VšĮ 
„Trakinių partizanai“ steigėju ir direktoriumi.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė.

- Kantrybė.
- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-

luojate?
- Mėgstu pasakoti linksmas istori-

jas, kartais, matant, kad klausantie-
siems manieji pasakojimai patinka, 
juos paryškinu ir nebūtais dalykais - 
ko nepadarysi dėl gero humoro. Labai 
mėgstu žmones, gebančius juokauti ir 
priimti juokaujančius.

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje? 

- Truputį nervina žilstantys paau-
siai. 

-  Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Niekinti tikriausiai nieko nenie-

kinu, nebent galiu papasakoti, koks 
tipažas man nepatinka. Konkrečios 
pavardės nepaminėsiu, bet tai turėtų 
būti diletantiškas, pernelyg savimi pa-
sitikintis, viską išmanantis, kitų nesi-
klausantis, dažnai viskuo nepatenkin-
tas... biurokratas.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė? 

- Kantrybė, proto aštrumas ir geras 
humoro jausmas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Kantrybė, proto aštrumas ir geras 
humoro jausmas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate? 

- Pastaruoju metu pričiupau save 
gana dažnokai vartojant priežodį 
„reiškias“ – tad stengiuosi jį „naikin-
ti“. Frazė – „pirmyn, kariai“ – tiesiog 
niekuo neypatingas dvižodis, kurį 
naudoju pasitelkiant „parankinę mo-
tyvaciją“.

- Ką gyvenime labiausiai mylite? 

- Labiausiai myliu ir mėgstu miegą. 
Nesutinku su tais, kurie sako, kad mie-
gas - tik prarastas gyvenimo laikas. 
Galėčiau nedvejodamas jam skirti dar 
10-15 proc. daugiau laiko. Tai geriau-
sias poilsis, vaistas ir net svarbiausias 
idėjų šaltinis – visos geriausios gimsta 
gerai išsimiegojus.

- Kada ir kur buvote pats laimin-
giausias? 

- Laimingiausias buvau būdamas 
kokių penkerių metų: miegojau, val-
giau ir kūriau savo pasaulį – žaidžiau. 
Tai laikas ir „dainos apie mane, vai-
kystę ir daiktus, kurie buvo mano 
draugai“.

- Kokį talentą norėtumėt turėti? 
- Norėčiau mokėti penkias užsienio 

kalbas – turėti talentą kalbų moky-
muisi.

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

- Dar prieš kurį laiką maniau, kad 
galiu suspėti viską – prisiimti daug 
įsipareigojimų, darbų, įgyvendinti 
sumanytus projektus. Tačiau dabar 
matau, kad vis dažniau tenka rinktis, 
pasverti, ką spėsi, ko ne, kas naudin-
ga, kas įdomu. Norėčiau išmokti labai 
greitai tuos „svėrimo darbus“ atlikti ir 
kuo mažiau abejoti ir dvejoti.

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas? 

- Tikriausiai apginta disertacija, 
darbas Vilniaus universitete, gal dar 
pernai įveiktas maratonas...

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

- Tikiu, kad jokiais pavidalais grįžti 
atgal į šį pasaulį nereikės, o ir nenorė-
čiau (tikrai ne dėl to, kad jo nemėgstu, 
o todėl, kad po mirties kažkur grįžti ir 
vaikščioti nėra gražu). O jei jau tektų, 
norėčiau grįžti tuo pačiu pavidalu, ko-
kiu ir patekau.

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 
gyventi? 

- Trakinių kaime, Anykščių rajone.
- Brangiausias turtas?
- Sveikata ir dar neblogai veikianti 

galva, kuri vis geba sugeneruoti vis 
naujų idėjų.

- Kas jums gyvenime yra didžiau-
sias vargas? 

- Lankytis autoservisuose, techni-
nių prekių parduotuvėse, turguose ir 
itin specializuotų daiktų ar produktų 
pardavimo vietose – jei ten ko nors 
nežinai ar neišmanai, beveik visais 
atvejais būsi priverstas jaustis nepato-
giai, ypač Lietuvoje.

- Jūsų svajonių profesija? 
- Visą laiką galvojau, kad mano 

svajonių profesija yra miškininkas, 
tačiau ji tokia yra tikriausiai tik dėl to, 
kad labai romantizuotai įsivaizduoju 
girininko, eigulio ar urėdo darbą. Pa-
aiškėjus kasdieninėms šios profesijos 
detalėms, tikriausiai grįžčiau atgal prie 
kitos svajonių profesijos – istoriko.

- Geriausia jūsų būdo savybė? 
- Tikrai sunku save vertinti. Kiek 

girdžiu iš aplinkinių, jiems kažkiek 
imponuoja tai, kad vis dar spėju atlikti 
visus prisiimtus darbus ir nemesti jų 
viduryje proceso. Taigi, galbūt kaž-

koks teigiamas užsispyrimas, kantry-
bė, atsakomybė.

-  Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Kaip ir daugelis – atsidavimą, 
atvirumą, supratingumą.

-  Jūsų mėgstamiausi rašytojai? 
- Vienareikšmiškai - poetai-že-

mininkai (Kazys Bradūnas, Juozas 
Kėkštas, Vytautas Mačernis, Henrikas 
Nagys) ir vienas iš jų, matyt, geriau-
sias poetas, intelektualas ir kritikas 
kada tik kokį turėjome – Alfonsas Ny-
ka-Niliūnas. Kiti geriausiais išlieka iki 
kito geresnio perskaityto autoriaus, ta-
čiau Nykos-Niliūno Lietuvoje dar nie-
kas nepralenkė. Iš anykštėnų raštijos 
atstovų labiausiai vertinu Konstantiną 
Sirvydą ir Antaną Baranauską – Lie-
tuvos mastu tai itin ryškios žvaigždės, 
tačiau mylimiausias man -  Juozas Tu-
mas-Vaižgantas.

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas? 

- Šiuo metu į galvą šauna ši trejukė: 
Jeanas Valjeanas (Žanas Valžanas) iš 
Hugo „Vagdienių”, Kristina iš Vinco 
Mykolaičio-Putino „Krizės“ ir Šerlo-
kas Holmsas. 

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Labai dėl skirtingų priežasčių im-
ponuoja Ksaveras Povilas Bžostovs-
kis, Laurynas Gucevičius, Vincas 
Kudirka, Jonas Žemaitis, Vaclovas 
Havelas, Stasys Lozoraitis, tačiau 
kažkaip suabsoliutinti nė vieno neno-
rėčiau.

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

- Šiandieniniai herojai yra tie, kurie 
puikiai išmano savo darbą ir be prie-
kaištų, profesionaliai jį atlieka: nuo 
paprastų profesijų iki akademikų pro-
fesionalų, nuo paprasto bendravimo 
iki sudėtingų problemų sprendimų. 
Jei kalbėti apie Anykščius ir anykštė-
nus, manau, kad man labai daug davė 
ir įkvėpė Zenonas Mameniškis bei 
Prima Petrylienė.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Tradiciniai krikščioniški vardai, 
pavyzdžiui, Petras, Jokimas, Jokūbas, 
Ona, Adelė.

- Ko gyvenime labiausiai nemėgs-
tate? 

- Nemėgstu kategoriškų „visaži-
nių“, sąmokslo teorijų, gyvenimo 
„filosofijų“, paremtų prietarais, horos-
kopais, ezoterikomis, žiniuonių, astro-
loginiais patarimais.

- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-
gailestaujate? 

- Apgailestauju, kad visiems mane 
dominantiems dalykams negaliu skirti 
pakankamai dėmesio, kad vis dažniau 
tenka rinktis tarp vieno ar kito.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Daug apie tai nesu galvojęs, bet 

tikriausiai norėčiau, kad tai atsitiktų 
ramybėje ir susitaikyme su sąžine, ap-
linkiniais ir nugyventu gyvenimu.

-  Jūsų gyvenimo moto? 
- Viskas gerai, kas neprieštarauja 

sveikam protui, Konstitucijai ir Bibli-
jai.                                    -ANYKŠTA

Istorikas Norbertas Černiauskas Lietuvos istorijos „ieško“ ne tik 
archyvuose, knygose, buvusių dėstytojų žodžiuose, bet ir keliau-
damas – jis buvo ir ekspedicijos „Misija Sibiras 2010“ dalyvis.

Asmeninio albumo  nuotr. 

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.

 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą, nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

Šventė. Anykščių miškų urėdi-
ja praneša, kad balandžio 16-ąją 
dieną, šeštadienį, 10 valandą, Pa-
varių girininkijos Burbiškio miške 
vyks nacionalinė miško sodinimo 
šventė.

Vasarot... Pramogų ir sporto 
centro „Kalita“ slidinėjimo trasų 
ruošimo traktorius (retrakas) va-
saroti iškeliavo į Anykščių tech-
nologijos mokyklos garažą. Mat 
lauke jį reikėtų ne tik saugoti nuo 
vagišių ar įkyrių smalsuolių, bet ir 
nuo saulės. Jos bijo guminės retra-
ko dalys. 

Suvenyras. Apsukrūs versli-
ninkai skardinėse pardavinėja orą, 
netgi džiovintą mėšlą, o Anykš-
čių regioninis parkas pardavinės 
Anykščių kvarcinį smėlį. Tiesa, 
tik po kelis gramus, tačiau su kvar-
cinio smėlio klodų nuotraukyte ir 
magnetuku. Originalus suvenyras 
kainuos 2,5 euro. 

Dalins. Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius  informuoja, kad Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami balandžio mėn. 18, 19, 
20 dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. 
adresu: Vilties g. 24, Anykščiai. 
Informacija tel.: (8-381) 53463, 
(8-610) 39314.

Kavinės. Pernai po Lajų tako 
atidarymo Anykščius užplūdę tu-
ristai piktinosi, kad miete trūksta 
maitinimo įstaigų. O prieš šių metų 
turizmo sezoną imta kalbėti apie 
naujas Anykščių kavines, tačiau kol 
kas iš didelio debesio lietaus visai 
nėra. Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis sakė, jog šiais me-
tai išdavė vienintelį leidimą naujai 
įmonei teikti maitinimo paslaugas 
ir tai ne Anykščiuose, o Svėdasuose 
- mobiliai kebabinei.

Karvės. Vyganto Šližio bendro-
vės „Vaja Farm“ laukuose ganosi 
apie 450 karvių ir veršių. Pasak V. 
Šližio, per savaitę karvės atsiveda 
iki 15 veršių, tačiau banda iki be-
galybės nesiplečia – kiek paauginti 
galvijai išvežami į Šiaudinių (Ute-
nos r.) fermas arba parduodami.  

Gyvuliai. Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba primena ūki-
nių gyvūnų laikytojams, kad nuo 
balandžio 1 d. reikia iš naujo de-
klaruoti ūkinių gyvūnų bandas ir jų 
laikymo vietas, o kiaulių laikymo 
vietas ir jų skaičių bandose priva-
loma deklaruoti kiekvieno ketvir-
čio pirmą mėnesį, t. y. sausio, ba-
landžio, liepos ir spalio mėnesiais, 
nurodant tikslų bandos buvimo 
adresą.Tai padaryti galima atvykus 
į Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos Anykščių valstybinę 
maisto ir veterinarijos tarnybą, 
adresu Žvejų g. 76, Anykščiai, 
arba kreiptis į privačius veterinari-
jos gydytojus ar seniūnijas.



  

2016 m. balandžio 9 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)

Stalų perstumdymo savivaldybės posėdžių 
salėje imtasi po mero pastabos

„Atsakydami į Jūsų paklausimą in-
formuojame, kad lėšos Anykščių ra-
jono savivaldybės (toliau – Savival-
dybės) posėdžių salės pertvarkymui 
yra numatytos 2016 m. rajono biu-
džete, tačiau vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų tarnybos rekomendacijomis, 
posėdžių salės pertvarkymui skirtų 
lėšų dydžio nurodyti nederėtų, ka-
dangi toks atskleidimas gali paveikti 
tiekėjų apsisprendimą dėl savo siū-
lomos kainos ir taip neužtikrinti, kad 
lėšos būtų naudojamos racionaliai. 
Tiksli Savivaldybės posėdžių salės 
pertvarkymo kaina turėtų paaiškėti 
po viešųjų pirkimų konkurso“, - aiš-
kino V. Veršulytė.

Savivaldybės administracijos di-
rektorės paprašėme išvardinti  kon-
krečius darbus, kurie bus atliekami 
pertvarkant savivaldybės posėdžių 
salę bei informuoti, keliomis sėdi-
momis vietomis po rekonstrukcijos 
posėdžių salėje padaugės.

„Pertvarkant Savivaldybės posė-
džių salę bus įsigyjamas stalas, vėlia-
vų stovas, 30 kėdžių, spintelė įrangai 
ir suolai (bendras ilgis – 12 m). Po 
Savivaldybės posėdžių salės pertvar-
kymo joje turėtų atsirasti papildomos 
15-20 sėdimų vietų“, - teigė V. Ver-
šulytė.

Savivaldybės administracijos di-
rektorės „Anykšta“ taip pat paprašė 
suteikti informacijos apie tai, kada 
salės pertvarkymo darbams atlikti 
bus skelbiamas viešasis konkursas, 
nurodyti terminus, kada numatoma 
pradėti ir baigti posėdžių salės per-
tvarkymo darbus, nurodyti, kada 
paskutinį kartą buvo remontuojama 
savivaldybės posėdžių salė ir kiek 
kainavo tas remontas.

„Salės baldams įsigyti viešasis 
konkursas bus skelbiamas 2016 m. 
antrąjį ketvirtį. Salės pertvarkymo 
darbus planuojama vykdyti 2016 m. 
rugpjūčio mėnesį, kai į posėdžius 
nėra šaukiami Savivaldybės tarybos 
nariai. Paskutinį kartą Savivaldybės 
posėdžių salė buvo renovuojama 
atliekant viso Savivaldybės pastato 
renovacijos darbus – 2005 – 2006 m. 
Atskira Savivaldybės posėdžių salės 
renovacijos sąmata sudaryta nebu-
vo“,- atsakyme dėstė V. Veršulytė.

Pasidomėjome ir tuo, kas gi buvo 
savivaldybės posėdžių salės pertvar-
kymo darbų iniciatorius.

„Po Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio išsakytos pastabos dėl 
Savivaldybės posėdžių salės sėdimų 
vietų skaičiaus, Savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnie-
nė ir Anykščių rajono mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas parengė posėdžių 
salės eskizinį projektą“, - informavo 
V. Veršulytė, pridurdama, kad jis pra-
ėjusių metų gruodžio 16 dieną buvo 
išsiųstas rajono Tarybos nariams, iš 
kurių pastabų negauta.

Per Tarybos posėdžius 
meras sėdės ant pakylos

Savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad savivaldybės posėdžių salės 
stalą, kuris dabar užima didžiąją 
salės dalį, planuojama susiaurin-
ti. Tai padarius, už rajono Tarybos 
narių nugarų savivaldybės specia-
listai bei kiti posėdžių svečiai ga-
lės susėsti dviejomis eilėmis.Taip 
pat salėje bus įrengtos dvi pakylos 
posėdžių sekretoriui ir pirmininkui. 
Salėje taip pat bus atliekami kiti 
nedideli darbai, kuriuos, anot D. 
Gasiūnienės, būtų teisingiau vadinti 
ne rekonstrukcija, o tiesiog remonto 
darbais.

Savivaldybės administracijos 
planai sulaukė ir kritikos

Labiausiai planus rekonstruoti 
savivaldybės posėdžių salę sukriti-
kavo rajono Tarybos narys, partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas 
Raimundas Razmislavičius.

„Aš jau esu savivaldybės adminis-
tracijai ir merui pasakęs, kad tokiam 
projektui, kuris mums buvo pateik-
tas, nepritariu. Nematau aš nieko ten 
naujo, dėl ko kažką reikėtų daryti. 
Man ta posėdžių salė visiškai nor-
mali. Jei bandoma kažką ten rekons-
truoti, tai reikėtų matyti rezultatą. Aš 
pateiktame projekte nematau jokių 
pliusų, kad kažkas pasikeistų iš es-
mės“, - sakė R. Razmislavičius, pa-

sigedęs alternatyvių posėdžių salės 
sutvarkymo projektų.

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Donatas Krikštaponis pla-
nus rekonstruoti savivaldybės posė-
džių salę įvertino iš finansinės pusės, 
apie kurią, prieš porą mėnesių rajo-
no Tarybos nariams pateikusi salės 
sutvarkymo projektą, savivaldybės 
administracija net neužsiminė.

„Posėdžių salės rekonstrukcija – tai 
pinigų išmetimas. Man atrodo, kad 
visą laiką ta salė buvo funkcionali. Ir 
tai, kad stalus pakeis ar kažkaip kitaip 
kėdes pastatys, tai dėl to Tarybos dar-
bas nepagerės“, - į tokią žinią katego-
riškai reagavo D. Krikštaponis.

Kitas Socialdemokratų partijos 
atstovas rajono Taryboje Alvydas 
Gervinskas taip pat skeptiškai verti-
na planus imtis savivaldybės posė-
džių salės rekonstrukcijos.

„Rekonstruoti galima, bet ne vi-
siškai būtina. Šios salės išplanavi-
mas jau atsilieka nuo šiuolaikinių 
reikalavimų, nes didžiąją salės dalį 
užima posėdžių salės stalas ir Ta-
rybos nariai. O savivaldybės admi-
nistracijos specialistams, svečiams 
vietos praktiškai nėra ir jiems ne-
patogu. Galbūt tuos stalus reikėtų 
perstatyti kitaip, nei dabar jie stovi. 
Man asmeniškai šiandien salėje yra 
patogu, nepatogumo nejaučiu“, - 
kalbėjo A. Gervinskas, kurio many-
mu, posėdžių salei užtektų nupirkti 
naujus baldus.

O gal posėdžių salės rekons-
trukcija paskatintų rajono Tarybos 
narius dirbti geriau, jų priimami 
sprendimai būtų kokybiškesni?

„(Juokiasi). Mąstyti reikia iki prii-
mant sprendimus. Tarybos posėdžio 
metu mąstyti jau truputėlį vėloka, 
reikia apsispręsti iki posėdžio, ne-
bent būtų pateikiami labai efektingi 
argumentai, kurie pakeistų sprendi-
mą“, - ilgamete patirtimi sprendžiant 
anykštėnų problemas rajono Tarybos 
posėdžiuose dalinosi A. Gervinskas.

Rajono Tarybos narys, liberalas, 
profesorius Audrius Bitinas sako, 
kad anykštėnų išrinktieji gali posė-
džiauti net ir rūsyje, o politikų kėdė 
turi būti nepatogi.

„Minimalūs pakeitimai gali būti, 
bet kad tai nebūtų visko keitimas 

iš eilės. Žinot, Seimas irgi pasistatė 
naują pastatą, nors teoriškai galėjo 
dirbti ir senoje salėje. Prieš darant 
būtina išanalizuoti poreikį, atsakyti, 
ko mes siekiame leisdami pinigus 
salės rekonstrukcijai, ir kaip tai 
tarnaus visuomenės interesams“, - 
sakė A. Bitinas.

Tuo tarpu rajono Tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas tei-
gė, kad savivaldybės posėdžių salės 
rekonstrukcija yra reikalinga.

„Nepatinka neracionaliai išnaudo-
ta erdvė. Galima būtų mažinti esantį 
tarpą tarp stalų, taip atsirastų daugiau 
erdvės žmonėms, norintiems stebėti 
Tarybos posėdį. Dabar būna ir taip, 
jog žmonėms tenka laukti už durų“,- 
pastebėjo M. Sargūnas.

Su M. Sargūno nuomone dėl sa-
vivaldybės posėdžių salės visiškai 
sutiko rajono Tarybos narė, konser-
vatorė Gabrielė Griauzdaitė.

„Manau, kad salės rekonstrukcija 
yra reikalinga, nes tą erdvę galima 
išnaudoti kur kas racionaliau. Per-

Vanda: „Liberalai, darbiečiai, Liogė išdavė rinkėjus. Prieš rinkimus aiški-
no apie pokyčius, apie atpigintas šiukšles, šilumą ir vandenį. Žmonės patikė-
jo ir balsavo. O ką daro? Pjauna medžius, kelia sau algas, mėto tūkstančius 
salės remontui ir balsavimo įrangai. kažin ar žmonės būtų balsavę už Tubį, 
liberalus, darbiečius, Liogę, jeigu jie prieš rinkimus būtų šaukę: nieko neat-
piginsime, pasikelsime sau algas, išpjausim visus medžius, išmėtysim visus iš 
darbo, už šimtus tūkstančių susiremontuosim salę ir nusipirksim balsavimo 
įrangą už mokesčių mokėtojų pinigus, o už sumažintas kultūros darbuotojų 
algas pastatysim stadioną.”

Įdomu: „ką jie pavartoja, kad kyla tokios haliucinacijos apie “tarpus tarp 
stalų”?”

Peršasi: „tokia mintis,kad išrinktieji taip nieko ir nesugeba; tai kažką ste-
bėti, tai sieną išversti, tai stalus perstumdyti, o kažkaip tuos išrinktuosius į val-
džią pakeisti negalima?”

Taupyti reikia mokėti: „Išleisti (veržliai) pinigus visi mokam. Reiktų pirkti 
už savus, kokie mieli tie stalai ir kėdės pasirodytų. 

P.S. su tuo stebėjimu -nebejuokinkit. kas ten eis? Ir ką pakeistų pilni pasie-
niai prisėdusių?”

Hm: „Matyt, žiauriai daug, jeigu slepia. kultūros darbuotojams pinigų 
nėra, o salei, balsavimo įrangai, Tarybos narių 3 kartus pakeltiems atlygini-
mams yra. Netikėjau, kad liberalai per metus iššvaistys visą savo populiaru-
mą.“

Viską gerai žino: „Tik bijo pasakyt, nes daugelis nualps išgirdę sumą. Da-
bar šiknos dega, tai visaip išsisukinėja. Nieko, ateis metų galas, per pilis ir 
stadionus pagargaliuos iš alkio daugeliui biudžetininkų pilveliai, gal tada visi 
praregės.” (komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė salės per-
tvarkymą vadina remontu.

Rajono Tarybos narys, profe-
sorius Audrius Bitinas sako, 
kad leisdama rajono biudžeto 
pinigus salės rekonstrukcijai, 
savivaldybės administracija turi 
atsakyti, kaip tai pasitarnaus vi-
suomenės interesams.

Rajono Tarybos nariams Mindaugui Sargūnui ir Gabrielei 
Griauzdaitei nepatinka posėdžių stalo viduryje esantis tuščias 
tarpas.

Rajono Tarybos nario Algir-
do Anankos nuomone, stalų 
perstumdymas posėdžių salė-
je turėtų nekainuoti.

skaičiusi M. Sargūno komentarą – 
„neišradinėdama dviračio” sutinku 
su jo pastebėjimais. Todėl, kad tai 
bus minimalios investicijos, o re-
zultatas bus kur kas geresnis. Darbo 
vieta taps patogesnė ne tik Tary-
bos nariams, bet ir atsiras daugiau 
erdvės žmonėms, norintiems ste-
bėti Tarybos posėdžius“, - sakė G. 
Griauzdaitė.

Rajono Tarybos narys, „valstietis“ 
Algirdas Ananka sako, kad darbo są-
lygos savivaldybės posėdžių salėje 
turi būti gerinamos ne rajono Tary-
bos nariams, o tiems, kas jų į posė-
džių salę ateina pasiklausyti, pavyz-
džiui, bendruomenių nariams.

„Manau, kad posėdžių salės re-
konstrukcija galėtų nieko nekai-
nuoti. Stalus tik reikėtų perstatyti ir 
to pakaktų“, - būsimų savivaldybės 
posėdžių salės pertvarkų kaštus 
įvertino A. Ananka.

(Atkelta iš 3 p.)

Direktorius kalbėjo, kad kiekvie-
ną pavasarį gamykloje buvo atlie-
kamos pertvarkos, remontai ir šių 
metų darbai nėra išskirtiniai. „Bus 
tik geriau ir gražiau. Pro langą ma-
tysis blizganti įranga“, – šypsojosi 
direktorius. 

Priminsime, kad keičiamas 
„Anykščių vyno“ statusas -  akcinė 

„Anykščių vynas“ modernizuoja liniją po bendrovės likvidavimo
bendrovė „Anykščių vynas“ naiki-
nama, mūsų miesto gamykla lieka 
AB „Stumbras“ padaliniu. 

„Ant „Anykščių vyno“ pastato 
kaip ir anksčiau kabos „Anykščių 
vyno“ korporatyvinė iškaba. Su šia 
gamykla turime daug planų, ku-
rie tikime, jog garsins „Anykščių 
vyno“ vardą ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienio šalyse“, – prieš kurį lai-

ką „Anykštai“ teigė MV GROUP 
vadovas Audrius Česlovas Matu-
levičius.

Apie tai, kad statuso keitimas ir 
linijų ardymas nieko „Anykščių 
vyne“ nekeis, aiškino ir A. Zuze-
vičiaus. Jo teigimu, po gamybos 
linijų pertvarkymo į darbą grįš visi 
„Anykščių vyno“ darbuotojai ir vėl 
bus gaminama ta pati produkcija, 

kuri buvo gaminama ir iki šiol.  
Keičiant „Anykščių vyno“ sta-

tusą tenka iš naujo tvarkyti įmonės 
„popierinę“ bazę – pradedant regis-
tru ir baigiant maisto ir veterinari-
jos tarnyba. Tad viena iš gamybos 
stabdymo priežasčių, matyt, bus ir 
juridinių dokumentų tvarkymas.

Oficialiai AB „Anykščių vynas“ 
likviduotas kovo 31 dieną 24 va-

landą.
Buvusios „Anykščių vyno“ ka-

vinės patalpos yra išnuomotos 
šokoladinės „Paukštukas Puga“ 
savininkams, pastarieji ten ketina 
įkurti restoraną. 

Tiesa, išsinuomotas patalpas iš 
esmės tenka pertvarkyti – pasta-
raisiais metais jos buvo pritaikytos 
parduotuvės veiklai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
9.30 Premjera. Zoro kronikos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 
Galapagai. 
13.35 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.05 Klausimėlis.lt.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Milijardierius ir 
blondinė. N-7.  
23.30 Pasaulio dokumentika. 
Salų gamtos slėpiniai. Galapagai.  
0.25 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
2.00 Auksinis protas.  

 

6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Papūga Keša ir pabaisa.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Nensė 
Driu. 
12.00 Radijo maištininkė. 
13.50 Bukas ir Bukesnis. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai. 2016 m.  
22.40 Aš esu legenda. N-7.  
0.30 PREMJERA Leik Plasidas 
prieš anakondą. S. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai. N-7.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Caraitis Ivanas ir vilkas 
pilkas 2.  
12.30 Kelionė Amazone. N-7.  
14.20 Rožinė pantera 2. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Trys muškietininkai. N-7.  
22.00 Išeities kodas. N-14.  
23.50 Jaunatis. N-14.  
2.15 Išprotėjęs profesorius 2. 
Klampų šeimynėlė. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  

7.30 Galiūnų čempionato 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.“   
12.00 “BBC dokumentika”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.05 “44-as skyrius”. N-7.  
19.10 Robotas ir Frenkas. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.55 Įkaitai. N-7.  
0.35 Ringo karalius. N14.  
2.25 Anakonda 3. Palikuonis. 
N14.  

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.10 “Būrėja”.  
18.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.10 Nemarus kinas. Žiuljeta ir 
Žiuljeta. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  
22.50 Mūsų meilės istorija. 
0.40 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  

1.40 Žudikas manyje. N14.  
3.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.00 “Miesto zoologijos sodas”.  
4.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
4.55 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
5.25 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
5.55 “Mylėk savo sodą”.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.45 Rytas su Mūza Rubackyte.  
7.25 Koncertuoja “Kotita” ir drau-
gai. 1 d. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. Tūkstantis Brazilijos 
spalvų. 
10.30 Premjera. Pasaulio daina. 
Išjojo kazokas už Dunojaus. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Legendos.  
12.45 Atspindžiai.  
13.15 Mokslo ekspresas.  
13.30 ORA ET LABORA.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Anapus čia ir dabar.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 2016.  
16.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Vytauto Plečkaičio knygos 
“Nepriklausomybės Akto signata-
ras Jurgis Šaulys. Demokratas, 
valstybininkas, diplomatas” 
pristatymas. 
19.30 Kelias į namus.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Tai - aš. 2015 m.  
2.00 Faktas. N-7.  
3.30 Mokslo ekspresas.  
3.45 Karinės paslaptys.  
4.30 Vytauto Plečkaičio knygos 
“Nepriklausomybės Akto signata-
ras Jurgis Šaulys. Demokratas, 
valstybininkas, diplomatas” 
pristatymas. 

6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
8.00 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.35 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 Kalašnikovo automatų 
kelias. N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.20 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. 
Didžiausios nesėkmės (1). N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 

rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždės”.  
19.00 Geležinis žmogus 2. N-7.  
21.35 TV3 žinios.   
22.35 Strečas. N-14.  
0.25 Jokių kliūčių! N-7.  
2.15 Amerikiečiai. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Ar žinai, kad...?  
17.32 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
19.50 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Priešprieša”. 
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.32 “Sukčius”. N-7. 
23.50 „Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 „24/7”.  
2.35 Vantos lapas.  
3.00 „Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Trys Paryžių 
sukrėtusios dienos. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.50 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
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.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Bėglys. N-7.  
0.40 “Judantis objektas”. N14.  
1.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.15 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7. 
11.00 Garfildas 2.  
12.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 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 Apsukrios kambari-

nės. N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14.  

 
6.15 Savaitės kriminalai (k).N-7.  
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 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 neįtikėtina.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 “Sveiki atvykę į praeitį!”. 
N-7.  
23.35 “Tikras teisingumas. 
Mirtinas teisingumas”. N14.  
1.20 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.10 “Kortų namelis”. N14.  
3.05 “Kortų namelis”. N14.  
3.50 Ant liežuvio galo (k).  
4.40 “Juodos katės”. N-7.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7. Humoro 
laida. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.35 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Širdele mano”. N-7. 
5.50 “Būrėja”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.30 Džiazo muzikos vakaras.  
14.20 Engelbert Humperdinck. 
Opera “Jonas ir Greta”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Naisių vasara.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  

19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas Selfridžas 
4. 
20.55 Banchetto musicale 2015.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2016”. 
22.30 Euromaxx.  
23.00 Neramios širdys. N-7.  
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 Visu garsu.  
5.30 ORA ET LABORA.  

6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis (k).N-7.  
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 Kalašnikovo automatų 
kelias (k)  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
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 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  

10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Farai. N-14.  
23.00 Ką radau, tas mano. S.  
0.50 Ji. N-14. 

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.
20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Rio 2016.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 “Miškinis”. 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.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 Klausimėlis.lt. HD. 
11.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.10 Trys Paryžių sukrėtusios 
dienos (subtitruota, kart.). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Delfinai ir žvaigždės.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Žvaigždžių duetai (k).  
13.10 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Paslaptingas langas. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N14.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.25 Simpsonai. N-7.  
15.00 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 Šerlokas Holmsas. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.05 Nevykėlių dalinys. -7.  

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

9.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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 neįtikėtina. 
N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Juodos katės” (2). N-7.  
21.30 “Mano geriausio draugo 
mergina”. N14.  
23.25 “Sveiki atvykę į praeitį! 
“. N-7.  
1.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.10 “Policija ir Ko”. N-7. 
3.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.55 Ant liežuvio galo (k).  
4.40 “Juodos katės”. N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome” N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 “Džekas Teiloras. 
Pašautas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.30 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IX. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Euromaxx.  
14.00 ORA ET LABORA.  
14.30 Ponas Selfridžas 4 (kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.25 Banchetto musicale 
2015.  
17.20 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
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 LRT studija “Kino pava-

saryje 2016”. 
22.30 Milijardierius ir blondinė. 
N-7.  
24.00 Mokslo sriuba.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Tai - aš.  
5.30 Kelias į namus.  

 
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.  
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 Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  

21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid CF” 
- “VfL Wolfsburg”. Tiesioginė 
transliacija.  
23.40 Paskutinis patrulis. N-14.  
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 Amerikiečiai. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.45 „Tigrų sala”.  
5.10 „Pėdsakas”. N-7. 
5.50 „Neprilygstamieji gyvūnai”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas. 
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. 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.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Blyksnis. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N14.  
0.55”Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “Strėlė”. N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 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 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Priverstas žudyti.. N-14.  
0.35 Raitelis be galvos. N-14.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.10 Nevykėlių dalinys. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. 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 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 “Jis sako “Taip!”. N-7.  
23.30 “Mano geriausio draugo 
mergina”. N14.  
1.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.10 “Policija ir Ko”. 
3.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.55 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.40 “Juodos katės”. N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7. 

19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės X. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.50 “Karadajus”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.25 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas (kart.). 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.15 Pasaulio virtuvė.  
14.30 Ten, kur namai 1. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos (kart.). 
17.15 Mokslo ekspresas.  
17.30 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.  
19.10 Premjera. Anželika 
Cholina. Vyrai ir moterys.  
20.10 Labanaktukas.  
20.30 Premjera. Anželika 

Cholina. Vyrai ir moterys.  
21.25 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2016”. 
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Antra mama. N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Banchetto musicale 2015.  
5.15 ...formatas. Poetas Jonas 
Kalinauskas.  
5.30 Muzikos savaitė.

 
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.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Club Atlético de 
Madrid” - “FC Barcelona”. 
Tiesioginė transliacija.  
23.40 Mes valdome naktį. N-14.  
1.50 Amerikiečiai. N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
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.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Bornas. 
Absoliutus pranašumas. N-14.  
24.00 Istorijos detektyvai.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. 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.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Patikima apsauga. N-7.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.30 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 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.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kulka į galvą.. N-14.  
0.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.
1.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.05 Skandalas. N-14.  
3.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
3.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. 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 Pričiupom!. N-7.  
19.00 PREMJERA “Rusų oli-
garchų žmonos”. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Nužudyti Bilą”. 1 dalis. 
N14.  
23.45 “Jis sako “Taip!”. N-7.  
1.40 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.35 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.30 PREMJERA “Rusų oligar-
chų žmonos” (k).  
5.05 Farai (k). N14.  
5.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžudys-

tės IX. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Foilo karas. N-7.  
22.55 “Begėdis”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.15 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Atspindžiai.  
12.45 Faktas. N-7.  
14.15 Kapitonas Alatristė. N-7.  
16.00 Pragiedruliai 2016.  
17.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 21-ojo Vilniaus tarptau-
tinio kino festivalio “Kino pava-
saris” uždarymas.  
20.30 Amžinai stilingos. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2016”. 
22.30 Anapus čia ir dabar.  

23.30 IQ presingas.  
24.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Jau puiku, tik dar šiek tiek.  
0.30 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.  
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 Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Paskutinė riba. N-14.  
0.05 Saugotojas. N-14.  
2.00 Amerikiečiai. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.45 „Tigrų sala”.  
5.10 „Pėdsakas”. N-7. 
5.50 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos 
policija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Klausimėlis.lt.  
19.20 Brolių Grimų pasakos. 
Brėmeno muzikantai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Mirtinas grožis. N-14.  
0.35 Pinigų karta.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvi-
nai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  

11.45 Nauja legenda (k).  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Fantomas įsisiautėja. 
N-7. 1965 m.  
23.05 Bučiuoti merginas. 
N14.  
1.10 Blyksnis. N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš 
Magikianų. N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rio 2. N-7.  
21.20 Šešios dienos, septy-
nios naktys. N-7.  
23.30 Vilkai. S.  
1.15 Kulka į galvą. N-14.  
2.50 Nevykėlių dalinys. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  

9.15 “Viena už visus”. 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 “Prezidento patikėti-
nis”. N14.  
23.20 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
1.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.20 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.15 “Nužudyti Bilą”. 1 dalis. 
N14.  
5.05 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės X. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

18.00 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 Nebylus liudijimas. N-7 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Bekas 5. 
Žmogžudystės ligoninėje”. 
N14.  
22.45 SNOBO KINAS “Po 
oda”. N14. 
0.45 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “Būrėja”.  
2.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
3.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 ORA ET LABORA.  
7.50 Auksinis protas.  
9.00 Mokslo ekspresas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis koncertas “Skinsiu 
raudoną rožę”. 1 dalis.  
14.00 Kelias į namus.  
14.30 ...formatas. Poetas 
Jonas Kalinauskas.  
14.45 Tai - aš. 2015 m.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 9. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Aktoriaus, režisieriaus 
Mamerto Karklelio 85-osioms 
gimimo metinėms. A. Gricius. 
Palanga.  

21.05 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Bornas. Absoliutus 
pranašumas. 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 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Jau puiku, tik dar šiek tiek.  
5.30 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Beatos virtuvė (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.05 Kalašnikovo automatų 
kelias (k)  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
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 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Žmogus prieš musę. 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Sėkmės sala. N-7.  
0.50 Tu esi čia. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. 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 „Prekiautojas mirtimi”. 
S. 
1.00 „Įniršis ir garbė”. N-14. 
2.45 „Laukinis pasaulis”.  
3.05 „Prekiautojas mirtimi”. S. 
4.30 „Įniršis ir garbė”. N-14. 
6.00 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.45 „Laukinis pasaulis”. 

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. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 2. 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 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Nevaldomas. N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Įstabūs laukinio pasaulio gyven-
tojai. 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  

9.25 Batuotas šuo. 
9.50 Žiogas ir skruzdė. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris. Robinas Hudas ir linksma-
sis peliukas. 
11.05 Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas 
iš Piratų įlankos. 
13.05 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Eisas 
Ventura. Kai gamta šaukia. N-7.  
21.15 Artūras, svajonių milijonie-
rius. N-7.  
23.30 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas. N14.  
0.55 Fantomas įsisiautėja. N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
N-7.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Munis - mažasis mėnulio 
globėjas.  
12.45 Naktis ‘Roksberio’ klube. 
N-7.  
14.20 Tarnybinis romanas. 
Dabartiniai laikai. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7. 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  

19.30 Narnijos kronikos. liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta. N-7.  
22.20 Karšta pupytė. N-7.  
0.30 39-oji byla. N-14. 

 
6.15 Pričiupom! (k). N-7.  
6.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k).  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Latvijoje.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
13.00 FAILAI X “Senovės X failai. 
Juodosios magijos paslaptys”. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.00 MANO HEROJUS “Tikras 
teisingumas. Brolija”. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS 
“Patologija”. S.  
1.30 “Sausas įstatymas”. N14.  
2.30 “Sausas įstatymas”. N14.  
3.35 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.30 Pričiupom! (k). N-7.  
4.55 Lietuvos supermiestas (k).

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.55 “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 “Dora 
Heldt 3. Šiluma kaulų nelaužo”. 
N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  
22.55 “Voratinklis”. N-7.  
0.45 “Magai”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Rytas su Galina 
Dauguvietyte. 
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Imperijų kariai. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
13.50 Claudio Monteverdi. Opera 
“Orfėjas”. 1, 2 d.  
16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
16.50 UB Lama.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Koncertas 

“Sulėtintas grožis”.  
19.30 Muzikos savaitė.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Lietaus lašai. Drama. 1 s.  
21.50 Prisiminkime.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Lietuvių kinas trumpai. Jau 
puiku, tik dar šiek tiek.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

 
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).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Prekyba organais. Skandalas 
Europos centre. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.30 Sveikatos ABC televitrina.  

 
6.30 Purvini darbai. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 

rezervacijos. N-7.  
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 Purvini darbai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
Blogiausia mašina pasaulio 
istorijoje.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Alytaus “Dzūkija” - 
Kėdainių “Nevėžis”.  
19.00 Taika, meilė ir nesusiprati-
mas. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Laiko policininkas. N-14.  
0.35 Šnabždesys. S.  
2.10 Amerikiečiai. N-14. 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 Premjera. Skinsiu raudoną 
rožę.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Sparnuočių gyvenimas”.  
19.50 “Slaptas augalų gyvenimas”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.30 Premjera. „Ginkluoti ir pavo-
jingi”. N-7. 
23.30 „Kruvina žinutė” N-14. 
1.30 „Detektyvas Linlis”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

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

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

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

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Ir viena savaitė yra veiksminga

Kasmet mokyklose vyksta „Savai-
tė be patyčių“. Paklausta, ar užtenka 
vieną kartą per metus rengti tokias 
akcijas, ar jos duoda bent kokią nau-
dą tiek vaikams, tiek suaugusiems, 
psichiatrė M. Palevičienė sakė: „Aš 
manau, kad verta. Geriau tegu tai bus 
savaitė, bet galbūt per tą laiką mes 
daugiau išgirsim apie tą problemą, gal 
skirsim nors kelias minutes pagalvoti 
apie šią egzistuojančią problemą.“

Anykščiuose, pasak pašnekovės, 
su patyčių problema pakankamai 
gerai tvarkosi pačios mokyklos, jose 

Sužeistą sielą skauda kaip kraujuojančią žaizdą
„Vaikas gali būti labai stiprus, prieš draugus iš paskutiniųjų jis 

stengsis neparodyti, kad jam skauda, bet ateis diena, kai tos emo-
cijos prasiverš. Nebūna tokių, kuriems patyčios nepalieka jokių 
randų“, – apie šią problemą sako Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro vaikų ir paauglių psichiatrė Marina Palevičienė.

dirbančios psichologų, socialinių 
darbuotojų bei socialinių pedagogų 
komandos. Aišku, būna atvejų, kai 
tenka į pagalbą kviestis ir gydytojus. 
„Mes dažniausiai kalbame apie tą 
vaiką, kuris patyrė patyčias, tačiau 
nereikia pamiršti ir to, kuris tyčiojosi 
ir, be abejo, žiūrovų – stebėtojų. Turi 
vykti komandinis darbas, kitaip tei-
giamų rezultatų bus labai sunku pa-
siekti“, – kalbėjo pašnekovė.

Bloga vaiko savijauta 
nebūtinai somatinio pobūdžio

„Vaikas nenori eiti į mokyklą, jam 

dažnai skauda galvą, pilvą, tampa 
apatiškas, dažnai jaučiasi pavargęs, 
jo nedomina jokia užklasinė veikla, 
nenori bendrauti. Tėvai, pastebėję 
tokį elgiasį, dažniausiai kreipiasi į 
vaiko gydytoją, ieškodami somati-
nių priežasčių. Ir tik padarius reika-
lingus tyrimus, kurie neparodo jokių 
susirgimų, pasikalbėjus su vaiku, 
paaiškėja tikroji jo blogos savijautos 
priežastis – kažkas vyksta mokyklo-
je:  erzinimai, patyčios, netgi smurti-
nis bendraamžių elgesys. Tėvai turi 
labai stebėti savo vaiką ir, pamatę 
panašius požymius, kreiptis į gydy-
toją“, – pataria M. Palevičienė. 

Ji teigia, kad vaikai pakankamai 
retai išdrįsta pasipasakoti tėvams 
apie patiriamas patyčias, nes vaikas 
pirmiausia linkęs galvoti, kad jeigu 
iš jo tyčiojasi, tai kažkas blogai yra 
su juo pačiu, kad tokios bendra-
amžių reakcijos jis tikriausiai yra 
nusipelnęs. Psichiatrė sako, kad ty-
čiojamasi ne tik iš asocialių šeimų 
vaikų, ne tik iš kitaip atrodančių, bet 
patyčių susilaukia ir labai gerai be-
simokantys moksleiviai, tyčiojama-
si ir iš tylesnių vaikų. Labai svarbu, 
kad tokį vaiką palaikytų tėveliai, kad 
jis susirastų mėgstamos užklasinės 
veiklos, nes patyčios labai mažina 
vaiko savivertę.

Elgesio modelį vaikas 
atsineša iš šeimos

Paklausta, ar tas, kuris tyčiojasi, 
supranta, kad elgiasi blogai, psichia-
trė M. Palevičienė sakė: „Dažniausiai 
supranta. Tik jis nemoka kitaip, vi-

suomenei priimtinais būdais, parody-
ti savo emocijų. Jeigu vaikas iš kito 
tyčiojasi, tai nebūtinai reiškia, kad tas 
kitas jį kažkaip nuskriaudė ar užga-
vo. Galbūt tokiam vaikui nepasisekė 
pamokoje, gal gavo blogesnį pažymį 
ir jo blogos emocijos tada jau būna 
nukreiptos į kitą. Dažnai tokį elge-
sio modelį vaikas atsineša iš šeimos 
– stebi, kaip mama elgiasi su tėčiu, o 
tėtis – su mama, jeigu kartu dar gyve-
na ir seneliai, vaikas įsidėmi, kaip jo 
tėvai bendrauja su savo tėvais.“

Pasak pašnekovės, labai svarbu, 
kad jau vaikystėje vaikas būtų mo-
komas tinkamo elgesio modelio. 
Vaikas turi žinoti elgesio ribas, kas 
galima, o kas ne, kiekvienu vysty-
mosi, augimo periodu tas „galima-
negalima“ ribas tėveliai turėtų per-
žiūrėti.

„Vaikai dažnai atspindi mus, su-
augusius, tad ir mes patys turime 
jausti atsakomybę už savo elgesį. 
Viena psichologė, manau, labai tei-
singai pasakė apie H. K. Anderseno 
pasaką: „Tikiu, kad pasakos – mūsų 
realybės atspindys. Iš jų galima pa-
simokyti, jos padeda atrasti save ir 
kitus. H. K. Anderseno pasaka „Ne-
paprastas dalykas“ atskleidžia tai, 
su kuo susiduriame kasdien. Vieni 
kuria stebuklus, kiti – juos griauna. 
Ne visuomet kūrėjai pripažįstami, jų 
stebuklai naikinami dėl konkuren-
cijos, pavydo, kurį jaučia kiti“. Tad 
labai svarbu ir tėveliams, ir mums, 
gydytojams, suvokti, kodėl vaikas 
elgiasi blogai“, – sakė psichiatrė.

Spirti atgal nereikėtų

Yra gajūs keli mitai, kuriuos M. 
Palevičienė paneigia. Vienas jų – 
„jeigu tau spyrė, spirk atgal“. „Ne-
reikėtų šitaip elgtis. Agresija gimdo 
agresiją ir galbūt apsižodžiavimu 
prasidėjęs konfliktas gali virsti į kur 
kas sudėtingesnę situaciją“, – argu-

„Kviečiame ūkininkus drauge 
pasiruošti pavasario ūkio dar-
bams ir pirmines investicijas 
finansuoti Anykščių kredito uni-
joje. Paskolos ūkio darbams tei-
kiamos iki gegužės 31 d. Anykš-

Anykščių kredito unija pavasarį pasitinka su 
anykštėnams naudingais finansiniais sprendimais 
Anykščių kredito unija 2016 metus pradėjo su pozityvia nuo-

taika ir geromis naujienomis – unija rekomenduoja ūkininkams 
darbus pradėti pirmiems ir pasiruošti žemės ūkio darbams su 
kredito unija.  Be to, unija toliau plečia paslaugų spektrą, gerina 
veiklos rezultatus ir kviečia anykštėnus dėl geriausių finansinių 
sprendimų tartis su Anykščių kredito unijos profesionalais.

čių kredito unijoje vos nuo 2,9 
proc. paskolų palūkanomis, ne-
taikant jokio išankstinio grąžini-
mo mokesčio. Anykščių kredito 
unijos profesionalūs konsultantai 
visada pasiruošę rasti kiekvienam 

geriausią finansinį sprendimą“, - 
teigia Anykščių kredito unijos 
administracijos vadovė Birutė 
Visminienė.

Nuo naujųjų metų, kai Lietuva 
prisijungė prie SEPA, Anykščių 
kredito unijoje taip pat teikiama 
nauja paslauga – pinigų pervedi-
mai vienodomis sąlygomis tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Su 
šia naujove unijos internetinėje 
bankininkystėje pasikeitė ir tapo 
paprastesnė pinigų pervedimų 
forma. Pasak Anykščių kredito 

unijos vadovės Birutės Vismi-
nienės, šiomis naujovėmis unijos 
veikla neapsiribojo – kredito uni-
ja papildomam saugumui įdiegė 
mobilųjį elektroninį parašą. Su 
šia saugumo priemone unijos na-
riai nuo š.m. balandžio 1 d. dar 
saugiau galės atlikti didesnius 
pinigų pervedimus internetinėje 
bankininkystėje.

Anykščių kredito unija pri-
klauso LKU kredito unijų gru-
pei, tik LKU kredito unijų grupei 
priklausančios kredito unijos tei-

kia internetinės bankininkystės, 
mokėjimo kortelių „Maestro“ ir 
„MasterCard“, apmokėjimų už 
komunalines paslaugas, pinigų 
pervedimų Lietuvoje ir užsienyje 
paslaugas.

Daugiau naujovių ir naudingų 
Anykščių kredito unijos finansi-
nių sprendimų kredito unijos va-
dovė kviečia teirautis apsilankant 
kredito unijoje, kuri įsikūrusi: 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-51, 
Anykščiuose arba skambinant 
tel. nr. (8-381) 5-92-90.

mentuoja psichologė. Tvirtinama, 
kad patyčios – nieko tokio, jos tik 
užgrūdina vaiką. Čia psichiatrė irgi 
nesutinka: „Patyčios ne grūdina, o 
tik traumuoja vaiką. Yra atlikta daug 
tyrimų. Vaikystėje patyręs sunkias 
traumas, išgyvenęs patyčias, prara-
dęs savivertę, bręsdamas, augdamas, 
o jau ir būdamas suaugusiu žmogu-
mi, žmogus greičiau turės vienokių 
ar kitokių psichologinių problemų. 
Tai jokiu būdu nereiškia, kad jis 
bus nelaimingas, praras gyvenimo 
džiaugsmą, bus stigmatizuotas, nes 
laiku kreipęsis į specialistus toks 
žmogus gali visiškai išgyti ir gyventi 
visavertį gyvenimą“.

Dar vienas pasakymas – fiziškai 
sužaloti žmogų yra blogiau, nei iš 
jo pasityčioti. „Tikrai ne, šių dalykų 
net negalima sverti. Fizinio smurto 
atveju skauda ne tik sumuštą vietą, 
bet skauda ir sielą. Ne visi randai 
yra matomi, bet jie lieka. Pas mane 
atėjusiems vaikams aš visada sakau 
– yra daug žmonių, kurių pasieki-
mai yra labai aukšti, tačiau serga jų 
siela. Tad tą sielą mes pamėginsime 
gydyti. Pradžioje vaikai būna labai 
susikaustę, bet man džiaugiasi širdis, 
kai matau, kai pamažu vaikutis ar 
paauglys praskleidžia savo šarvus, 
pradeda kalbėti...“ – pasakojo M. 
Palevičienė. 

Patyčių neišvengia 
ir suaugusieji

Kalbant apie patyčias, psichiatrė 
atkreipia dėmesį ir į dar vieną dalyką: 
„Mes linkę kalbėti apie patyčias tarp 
vaikų ir paauglių. Bet ir mes, suaugu-
sieji, jų patiriame: parduotuvėje, dar-
be... Gal tik suaugusieji ne taip skau-
džiai reaguoja. Įžeidusiam jį žmogui 
nepuls spirti ar neprasivardžiuos, 
tačiau patyčios - didžiulė problema ir 
suaugusiųjų kolektyvuose.“

- ANYKŠTA

Psichiatrė Marina Palevičienė sako, kad labai svarbu, jog tėve-
liai, sužinoję, kad jų vaikas tyčiojasi iš kitų, nereaguotų karšta-
košiškai: „Kaip tėvelių palaikymas svarbus patyčias patyrusiam 
vaikui, lygiai taip pat jis svarbus ir skriaudikui“.

Prieš patyčias aktyviai kovojo ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos moksleiviai 
– visą savaitę jie į mokyklą ėjo vis kitos spalvos drabužiais, vyko edukaciniai užsiėmimai, žaidimai, 
nukreipti prieš patyčias.            A.Baranausko pagrindinės mokyklos nuotr.

DĖMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, 
permainas gyvenime ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia 2016 me-
tais? Jaučiatės blogai, nerandate ligos? Kreipkitės į LIETUVOS 
EKSTRASENSŲ MŪŠIO NUGALĖTOJĄ VANDĄ, kuri balandžio 12 
d.(antradienį) atvyksta į Anykščius. Būtina išankstinė registracija tel. 
(8-603) 30626.

Balandžio 14 d. Į Anykščius  atvyksta  angiochirur-
gas  E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos 
tyrimus pacientams, sergantiems:
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   Tel. (8-698) 33653.
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 Apžiūrėjusi visą parodą sugrį-
žau prie  dvylikos Ritos Matiukai-
tės - Vasiliauskienės darbų.  Eskpo-
nuojamk trys rinkiniai: „Pro langą 
I“, „Pro langą II“, „Ciklas. Žirgai 
tarp žiedų“ bei du atskirus darbus 
„Pavasaris“ ir „Mergaitė“. Visi jos 
kūriniai atlikti viena technika – tai 

Žurnalistai fiksuoja grožį
Praeitą savaitę „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 

mokyklos lankytojai su žurnalistu Linu Bitvins-
ku aplankė Anykščių menų inkubatoriuje vykusią 

Anykščių rajono tautodailininkų parodą. 
Gerą valandą jaunieji žurnalistai apžiūrinėjo dar-

bus, kalbėjosi apie tautodailę ir apie patirtus įspū-

džius, kuriuos nutarė „perkelti ant popieriaus“. 
Pateikiame porą jaunųjų žurnalistų rašinių skai-

tytojų dėmesiui.                                        -ANYKŠTA

karpiniai iš popieriaus. 
Pats gražiausias iš rinkinių man 

pasirodė „Ciklas. Žirgai tarp žie-
dų”. Rašytiniuose šaltiniuose ir lie-
tuvių mitinėje tautosakoje kalbama 
apie šventus baltus žirgus, priklau-
siusius deivei Saulei. Kai  kurie iš 
pagarbos savo dievams nedrįsdavo 

Tik įžengus į vidų iš karto ma-
tai įvairių žmonių gražiausius 
piešinius, paveikslus ir kitus  
rankdarbius, kuriuos lėtai apžiū-
rinėja į parodą atėję žmonės. 

Man labiausiai patiko ant sie-

Severina ŠEŠTOkAITĖ,
„Anykštos“ 

jaunųjų žurnalistų mokykla
J. Biliūno mokyklos 
IV gimnazijos klasė

Žirgai, reikalaujantys kruopštumo
Jaunieji žurnalistai laiko nešvaisto veltui ir draugiškai nuta-

rę aplankė Anykščių krašto tautodailės parodą Anykščių menų 
inkubatoriuje. Šioje parodoje visa mėnesį buvo eksponuojami 
Ritos Matiukaitės-Vasiliauskienės, Valento Survilos, Prano Pe-
tronio, Roberto Matiuko ir daugybės kitų autorių darbai. 

jodinėti tam tikro plauko žirgais 
— vieni baltais, kiti juodais ar dar 
kitokiais. Tokie žirgai laikyti dan-
gaus dievų žirgais. Saulės žirgai 
buvo gimę su ypatingais ženklais, 
juos augindavę žyniai. Taigi, žirgai 
buvo svarbūs ir lietuvių tautosako-
je, ir lietuvių gyvenime. 

R. Matiukaitės - Vasiliauskienės 
karpiniuose daug smulkių deta-
lių, kurios reikalauja itin didelio 
kruopštumo ir kantrybės. Rinki-
niuose “Pro langą I” ir “Pro lan-
gą II” tautodailininkė vaizduoja 
vaizdą už lango: paukščius, gėles, 

krūmus, medžius. Gėlės dažnai mi-
nimos liaudies dainose, paukščiai 
tautosakoje buvo laikomi žemės 
kūrėjais, kurie ne tik sukūrė pasau-
lį, bet ir jį tobulino: kasė upes, rū-
pinosi vandenimis, o, pavyzdžiui, 
kregždės atnešė iš požemio pasau-
lio ugnį. 

R. Matiukaitės - Vasiliauskienės 
darbai atspindi tai, kas visada buvo 
svarbu lietuvių tautosakoje: auga-
lus, arklius, paukščius. Šie darbai 
reikalauja kruopštumo ir kantry-
bės. Mano nuomone, darbai tikrai 
verti dėmesio.

Paveikslai su akmenukais lavina vaizduotę
Anykščių menų inkubatoriuje vykusioje Anykščių krašto meni-

ninkų tautodailės parodoje akį traukė ornamentai ant akmenukų. 
javo, išmoko savarankiškai. Ji 
užsiima tapyba ant akmenukų. 

Silvėrija ŠEŠTOkAITĖ
„Anykštos“ 

Jaunųjų žurnalistų mokykla,
J. Biliūno gimnazijos II klasė

nos kabantys trys labai gražūs 
tautodailininkės Reginos Sas-
nauskaitės paveikslai, sukompo-
nuoti iš akmenų, kuriuose yra po 
vieną didelį akmenuką. 

Akmenukuose nutapyti arklys, 

vilkas ir angeliukas, o aplink di-
delį akmenuką susispietę maži 
akmenukai, kurie ištapyti įvai-
riais ornamentais.  

Tie ornamentai leidžia kie-
kvienam žmogui įsivaizduoti 
kažką savito.

Regina Sasnauskaitė yra tau-
todailininkė, bet dailės nestudi-

Praeitą šeštadienį kalnų slidinėjimo 
sporto klubas „Kalitos kalnas“ daly-
vavo Druskininkų „Snow“ arenoje 
vykusiose vaikų ir jaunučių pirme-
nybėse „Audi“ taurei laimėti. „Mums 
sekėsi puikiai: Urtė Šilaikaitė U-10 
M grupėje - auksas, Vakaris Pipiras - 
sidabras, Matas Pipiras - bronza (abu 
U-10 B grupė), Gabija Šinkūnaitė 
- auksas, Laura Matiukaitė - penkta, 
Ieva Versinskaitė - šešta, o Vytė Vi-
lūnaitė - septinta (mergaitės čiuožė 
U-12 M grupėje). Vytė po pirmojo 
važiavimo buvo trečia, bet antrajame 
padarė klaidą... Kavarskietis Nojus 
Zukas grūmėsi labai stiprių berniukų 
grupėje U-12 B ir iškovojo septintą-
ją vietą! O mažasis Tomas Pipiras 
buvo jauniausias varžybų dalyvis“,- 
„Anykštai“ pasakojo „Kalitos kal-
nas“ sporto klubo vadovė Jolita Šin-
kūnienė“. Pasak jos, į varžybas buvo 
pasiruošę vykti ir daugiau klubo sli-
dininkų, bet sportininkams buvo labai 
sunku gauti transportą. 

O Anykščių pramogų ir sporto cen-
tro „Kalita“ vadovas Ramūnas Blaza-

Anykščių slidininkams 
žiema nesibaigė

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių pramogų ir sporto centras „Kalita“ kalnų slidinėji-
mo sezoną baigė kovo 6 dieną. Tačiau Anykščių slidininkai žiemą 
pratęsė Druskininkuose. Kalnų slidinėjimo sporto klubo „Kalitos 
kalnas“ sportininkai triumfavo ten vykusiose vaikų ir jaunučių 
pirmenybėse „Audi“ taurei laimėti. 

rėnas sakė, kad praėjęs sezonas buvo 
trumpas, bet produktyvus. „Ant Ka-
litos kalno slidinėti pradėjome sausio 
pirmąją ir sezonas tęsėsi 48 dienas, - 
sakė R. Blazarėnas. – Paslidinėjo apie 
6000 žmonių, tačiau be jų ant kalno 
treniravosi biatlonininkai, lygumų sli-
dininkai ir ypač intensyviai treniravo-
si apie septyniasdešimt sporto klubo 
„Kalitos kalnas“ vaikų. Surengėme 
nemažai kalnų slidinėjimo varžybų, 
tačiau Mero taurės varžybų nespėjo-
me surengti, jos liko kitam sezonui.“ 

Beje, Anykščių kalnų slidininkai 
šiemet laimėjo medalius Italijoje vy-
kusiame Lietuvos kalnų slidinėjimo 
čempionate. „Kovo mėnesį Italijoje 
vykusiame Lietuvos kalnų slidinė-
jimo čempionate mergaičių iki 14 
metų amžiaus grupėje anykštėnė, kal-
nų slidinėjimo sporto klubo „Kalitos 
kalnas“ sportininkė Gabija Šinkūnai-
tė (treneris Marius Šinkūnas) iškovo-
jo tris bronzos medalius slalomo ir 
slalomo giganto trasose, o „Kalitos 
kalno“ sporto klubas pelnė auksą už 
veiklą“, - pastebėjo J. Šinkūnienė.

Anykštėnai jau nebe pirmą kartą slidinėja Druskininkuose ant 
dirbtinio sniego.      Jolitos ŠINkūNIENĖS nuotr. 
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tinklas anykštėnai juokaujaUgnies valdovas Algirdas
rajono ta-

rybos nariai 
nėra akty-
vūs feisbuko 
v a r t o t o j a i , 
tačiau vieno 
iš jų, „vals-
tiečio“ Algir-
do Anankos 
čia negali 
nepas tebė t i . 
A n y k š t ė n ų 
i š r i n k t a s i s 
feisbuke ne-
skelbia poli-
tinių pareiš-
kimų, netgi 
n e d e m o n s -
truoja savo 
raumenų, o 
pasinėręs į 
keistas me-
ditacijas su 
ugnimi...

Savo mėgstamus anekdo-
tus „Anykštos“ skaitytojams 
paprašėme papasakoti UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
riaus Virgilijaus VAIČIULIO.

***
Seržantas, išrikiavęs kareivius, 

jiems aiškina, kad vanduo užverda 
90 laipsnių temperatūroje.

- Jūs neteisus. Vanduo užverda 
100 laipsnių temperatūroje, – ser-
žantui drįsta paprieštarauti, matyt, 
koks iš aukštosios išmestas karei-
vis.

- Ypatingai kvailiems kartoju: 
vandens virimo temperatūra – 90 
laipsnių!

- Na, kad ne. 100, – toliau ginči-
jasi atkaklus kareivis.

- Trys budėjimai be eilės! – su-
pyksta seržantas.

Po poros dienų prie tualetus 
plaunančio kareivio priėjęs seržan-
tas jam pliaukšteli per petį:

-Nepyk, brolau. Su stačiu kampu 
supainiojau...

***
Raudonojoje aikštėje ant vejos 

sėdi ir verkia armėnas.
- Ko verki? Kas nutiko? – pa-

klausė praeivis.
- Kaip neverksi, visur mūsiškiai 

palaidoti. Ir čia žiūrėk užrašas: 
“Gazon Zasiejan”.

*** 
- Tėti ar Austrijos sotinė Viena?
- Tai ne. Dvi…

Kuri sporto šaka Anykščiuose 
yra populiaresnė – krepšinis ar fut-
bolas? Visi atsakymai  - feisbuke.

Anykščių “KKSC-Volupis” pus-

Futbolas – krepšinis: 1:0

Prieš svarbias dvikovas Anykščių futbolininkai kerta picas ir ge-
ria kokakolą.

lapį čia mėgsta 137 internautai, o 
futbolo sporto klubo “Anykščiai” 
paskyrą yra pamėgę 681 sporto 
aistruolis.

Arūnas Valinskas „Ir kas toje 
moters galvoje darosi?..“

Į Anykščius balandžio 27 
dieną atvyksiantys Arūnas 
Valinskas ir Lina Rastokaitė 
atskleis šimtmečiais žmoniją 
kamuojančią paslaptį: kaip, „gy-
venti santuokoje ir nieko nenu-
dobti”. „Domino“ teatro interakty-
vi komedija „2 smegenų istorija” 
– labiausiai laukiama šio rudens 
premjera teatro scenoje, žavinti 
nepakartojamu humoru, taikliais 
pastebėjimais ir netikėtais atradi-
mais,  Anykščių kultūros centre 
jau balandžio 27 dieną, 18 val.

Kodėl moterys nori tuoktis, o vy-
rams gerai ir taip? Kodėl vyrai vienu 
metu gali daryti tik vieną darbą, o 
moterys tiesiog džiūsta akyse, be 
trijų skirtingų veiklų iškart? Kodėl 
vyrams svarbu tik veiksmas ir pase-
kmė, o moterims dar ir visos aplin-
kybės: kaip, kodėl, kodėl ne, kodėl 
todėl…

Visiems šiems klausimams atsakymai yra. Itin populiaraus JAV san-
tuokos konsultanto Marko Gungoro per daugybę praktikos metų surinkta 
medžiaga paremta ir režisieriaus Sakalo Uždavinio teatro scenai pritaiky-
ta interaktyvi komedija „2 smegenų istorija“ – nepaprastai šmaikšti ilius-
tracija tų skirtumų, kurie neabejotinai kiekvieną dieną ramybės neduoda 
daugybei porų.

Arūno Valinsko ir Linos Rastokaitės pora atskleis, kur vyrai mėgsta pa-
sislėpti nuo savo žmonų, kaip be pykčio priversti savo partnerį padaryti 
tai, ko nori, o svarbiausia, kodėl meilės problemos dažniausiai slypi ne 
širdyje, o galvoje.

Pasinaudojant neišsemiamomis šiuolaikinių technologijų galimybėmis 
sukurta scenografija šią interaktyvią komediją paverčia neabejotinai mo-
derniausiu kūriniu Lietuvos teatro scenoje, leidžiančiu žiūrovui pamesti 
aiškią ribą tarp realybės ir iliuzijos, bei visu vyrišku ar moterišku protu pa-
sinerti į jaudinančią ir intriguojančią kelionę po priešingos lyties pasaulį.   

Portretas

„Anykštos“

redakcijoje Iš nuotraukos

darome portretus 

laidotuvėms

(iki A4 formato).

Nuotraukos 

su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žo-
džius.

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

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

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 10 d. (sekmadienį) 

prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augančiais, 
ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome 
palaukti (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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 14 d. 
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių ra-
jono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juo-
domis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 
3,50 euro. 

Raguvėlėje 8.50, Rukiškis 8.55, 
Juostininkuose 9.00, Troškūnuose (turgely-
je) 9.10, Vašokėnuose 9.25, Surdegyje 9.35, 
Papiliuose 9.45, Viešintose 9.55, Didžiuliškėse 
10.05, Padvarninkuose 10.10, Andrioniškyje 
10.15, Piktagalyje 10.30, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.40, N. 
Elmininkuose 11.00, Elmininkuose 11.05, 
Čekonyse 11.10, Vikonys 11.20, Svėdasuose 
(prie turgelio) 11.25, Daujočiuose 11.40, 
Auleliuose 11.45 Mačionyse 14.35, Gečionyse 
14.40, Rubikiuose 14.50, Burbiškyje 15.00, 
Katlėriuose 15.10, Pašiliuose 15.15, 
Skiemonyse 15.25, Staškuniškyje 15.50, 
Kurkliuose 16.00, Šlavėnuose 16.10, 
Ažuožeriuose 16.30, Pagiriuose 16.35, 
Dabužiuose 16.40, Kavarske 16.55, Janušavoje 
17.00, Pienionyse 17.05, Repšėnuose 
17.10, Traupyje 17.20, Laukagaliuose 17.30, 
Levaniškyje 17.40.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Paminklai iš įvairių 
spalvų granito.
E. Bagočiūno įmonė

Pienės 25, Kavarskas
Tel.: (8-688) 02132, 

(8-689) 98696.

VĖDINIMAS, ORO 
KONDICIONAVIMAS, 
ŠILUMOS SIURBLIAI.

Montuojame, parduodame. 
Suteikiame garantijas.

Tel. (8-621) 24108.
STOGŲ DENGIMAS

Dengiame naujus bei reno-• 
vuojame senus stogus.
Statome karkasinius namus, • 
pavėsines, terasas ir t. t.
Gaminame medinius laiptus, • 
palanges

Tel. (8-601) 61441
vynoguolis@gmail.com

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

Renkasi balandžio 11-14 dienomis 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,C,CE,D  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą Skiemonių 
sen. Smulkio k. 1 ha kaina - 2200 Eur.

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

Anykščių rajone Kildonių kaime: 
21 ha žemės ūkio paskirties že-
mės sklypą, namų valdą (0,6 ha) 
su statiniais ir 1 ha miškelį. Žemės 
našumas ne mažiau 40 balų. 

Tel. (8-655) 00600.

Nedidelį namą Anykščių centre 
(Šaltinio g.). Yra ūkinis pastatas, 
vandentiekis, kanalizacija. 11 a 
žemės. Rami vieta. Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-687) 81350.

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

Tel. (8-608) 94543.

Anykščių r., Kuniškių k. - dvie-
jų aukštų komercinį pastatą. 
Antrame aukšte įrengtos gyvena-
mos patalpos.

Tel. (8-611) 26883.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė, 1,5 ha žemės.

Tel. (8-676) 32443.

Sodą su mūriniu nameliu “Elmos” 
sodininkų bendrijoje. Prie upės, 
geras privažiavimas, 7 arai že-
mės. Kaina sutartinė.

Tel. (8-609) 95572.

Kuras

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

3,5 mėn. dedekles vištaites.
Tel. (8-611) 46451.

Karvę.
Tel. (8-617) 76838.

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-645) 36119.

Grikius „Marta“. Žirnius „Respect“. 
Bulves „Vineta“. Kaina sutartinė.  

Tel.: (8–698) 31735, 
(8–458) 5-10-41.

Įvairaus amžiaus vietinės kilmės 
ąžuolo sėjinukus su kilmės sertifi-
katais, kaina 0,40 Eur / vnt. Perkant 
2 000 vnt. ir daugiau atveža į vietą. 

Tel.: (8-678) 21266, 
(8-687) 81212.

Miltus gyvuliams, šiaudus kitko-
mis.

Tel. (8-678) 31295.

Šieną kitkomis.
Tel. (8-608) 51317.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Pigiai - langus šiltnamiui (18 m), 
balkono duris (rėmas įstiklintas), 
sofą - lovą, fotelius.

Tel. (8-625) 25886.

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Bulvių sodinamąsias, kasamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, va-
gotuvus, plūgus “Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu.

Tel.: (8-630) 55901, (8-670) 67399.

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 

paskirties žemės.
Tel. (8-656) 03027.

Ūkininkė išsinuomotų ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Tinka ir daugiametės 
pievos bei nedideli plotai.

Tel. (8-623) 20623.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Malkas iš statybų objekto Šlavėnų 
k., patiems išsivežti.

Tel. (8-682) 92949.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Muzikantas groja vestuvėse, gim-
tadieniuose ir kituose pobūviuose. 
Veda šventinį vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Gamina avilius. Parduoda naudo-
tus su bitėmis. Gegužės mėn. suda-
rytas šeimas. Perka sausas eglines 
lentas nuo 1 kub. m.

Tel. (8-615) 38489, Širvintos, 
el.paštas: milda.adlima@gmail.com

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Atlieka visus vidaus apdailos dar-
bus, šiltina fasadus, kala dailylen-
tes.

Tel. (8-679) 22360.

Įvairūs statybos darbai, stogai, 
terasos, tvoros ir kt. Parūpina me-
džiagas.

Tel. (8-652) 77157.

Stato pirtis, dengia stogus, restau-
ruoja sodybas ir atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-608) 47879.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Dažo namus, gamybinės paskirties 
patalpas. Atlieka kitus statybos dar-
bus.

Tel. (8-679) 90305.

Dengia stogus, stato medinius kar-
kasus. Medžio apdailos darbai.

Tel. (8-672) 39920.

Šiltina fasadus, pamatus, tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką, klijuoja klin-
kerį. Dengia šlaitinius stogus. Atlieka 
mūro darbus. 

Tel. (8-676) 52289.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Teritorijų priežiūra: krūmų, medžių 
pjovimas, genėjimas, žolės pjovimas, 
išvežimas su savo įranga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveza.lt.

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

Tel. (8-656) 77315.

Valo, kasa šulinius, suranda vande-
nį, nustato gylį. 

Tel. (8-605) 77049.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349.

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

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

Vandens šulinių įrengimas, 
valymas, remontas.

Nuotekų valymo įrenginiai 
Traidenis, Feliksnavis

prekyba bei montavimas. 
Vietinė kanalizacija,

vandentiekis. Drenažo, 
lietaus nuotekų sistemos.

Prekyba: vandens siurbliais, 
hidroforais, šulinio,

kanalizacijos žiedais, 
dangčiais, apdailomis. 

Tel. (8-641) 93058, 
www.suliniuservisas.lt.

Statybininkai atlieka vi-
sus statybos bei remon-
to darbus: nuo pamatų iki 
stogo uždengimo. Stato 
terasas, įvairius priestatus, 
tvoras. Dirba su lauko ir 
skaldytais akmenimis. Kloja 
bruką (grindinį), atramines 
tvoreles bei tvenkinių pa-
krantes iš įvairių akmenų. 

Tel. (8-624) 88702.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Reikalingas 
statybininkas 

arba statybininkų 
brigada 

betonavimo, 
mūrijimo 
darbams. 

Tel. (8-698) 46745 .

Transporto įmonei reikalingi:
- Mechanikas;
- Šaltkalvis;
- Elektrikas;
- Dažytojas.

info@bleiras.lt
Tel. (8-650) 73281.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Labai dėkoju gerb. advokatui V. ŽILINSKUI už profesi-
onalų apeliacinio skundo paruošimą ir Panevėžio apelia-
cinio teismo teisėjams M. DZELZIENEI, L. MISIŪNUI, L. 
SANKAUSKAITEI už profesionalų, sąžiningą skundo nagri-
nėjimą ir Anykščių teismo teisėjos J. GASPARAVIČIENĖS 
neteisingai priimtos nutarties panaikinimą.

N. Šilinytė

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 iš karto. 

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.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Domina tiek 
maži, tiek dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-620) 66662.

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

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

Sodybą poilsiui (pageidautina 
vienkiemį) Anykščių rajone. Gali 
būti apleista. 

Tel. (8-655) 44589.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646)17715.

Kombainą „Niva SK-5“, grūdų sėja-
mąją SZ 3,6, traktorių T-40, MTZ 50, 
80, 82, T-16, T50. Gali būti su defek-
tais. 

Tel. (8-616) 13911. 

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Malkas.
Tel. (8-636) 56236.

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Reikalingi sraigių supirkėjai, įdar-
bina, apmoko dirbti. 

Tel. (8-618) 25497.

Darbas sraigių supirkėjams na-
muose.

Tel. (8-647) 89931.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai (geros darbo sąlygos).

Tel. (8-601) 21323.

Melžėjai.
Tel. (8-613) 71400.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,30 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,20 Eur/kg.
Tel.: (8-678) 00255 (TELE2), 

(8-680) 70514 (Omnitel).

Ieško kredito tarpininkų, kurie 
norėtų bendradarbiauti teikiant 
vartojamąsias paskolas.

Tel. (8-640) 26292.
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Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

šiandien

balandžio 10 d.

balandžio 11 d.

balandžio 9 -11 jaunatis.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

Stanislovas, Vykintas, Daugai-
lė, Leonas.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė kovoja su taros 
surinkimo aparatu

Pasak Anykščių komunalinio 
ūkio direktoriaus Kazio Šapo-
kos, daugiausia prie šiukšlių 
konteinerių gyventojai pritem-
pia padangų, buitinės technikos, 
baldų. „Tačiau pasitaiko ir staty-
binio laužo, o seniūnijose net ir 
traktorių padangų“, - pastebėjo 

Anykštėnai apsivalo... Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Dvi pirmąsias balandžio savaites Anykščių komunalinio ūkio darbininkai renka ir nemokamai išveža 
stambiagabarites (seni baldai, buitinė technika, lengvųjų automobilių, motociklų ir dviračių padangos) 
atliekas ne tik Anykščių mieste, bet ir seniūnijose. Nors Anykščiuose jas nemokamai priima UAB „Ute-
nos regiono atliekų tvarkymo centras” eksploatuojama „Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo” aikštelė, esanti Vairuotojų gatvėje, gyventojai pritingi jas ten vežti ir dabar naudodamiesi 
proga jas tempia prie šiukšlių konteinerių. Per pirmąją savaitę į aikštelę atvežta apie 80 tonų atliekų. 

K. Šapoka. Ankstesniais metais 
surinktas stambiagabarites atlie-
kas komunalininkai veždavo į 
Utenos regiono atliekų tvarky-
mo centrą, tačiau šiemet jas veža 
į didelių ir pavojingų atliekų 
priėmimo ir saugojimo aikštelę 
Anykščiuose, nes, Anykščių sa-
vivaldybės administracijos nuo-
mone, visos tokiu būdu surenka-
mos atliekos yra gyventojų. Su 
tokia nuomone nelinkęs sutikti 
Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centro aikštelių eksploatavimo 
inžinierius Darius Linkevičius ir 
prašys dėl to Aplinkos ministeri-
jos išaiškinimo. „Palikęs padan-
gas ar kitas atliekas prie šiukšlių 
konteinerio, asmuo pasišalina, 
tad jos kaip ir tampa bešeimi-
ninkės, - sakė inžinierius. - Juk 
į aikštelę atliekas atvežęs asmuo 
registruojamas“.  Tačiau panašu, 
kad savivaldybė rado išeitį ir į 
aikštelę atvežė gyventojų sąra-
šus... 

Atliekos, kurios paklius į aikš-
telę, jau tikrai neterš pamiškių 
ir paežerių. Pasak Anykščių 
aikštelės operatoriaus Ryčio Pa-
vilansko, į aikštelę per pirmąją 
balandžio savaitę atvežta apie 80 
tonų stambiagabaričių atliekų, 
daugiausia tarp jų lengvųjų au-
tomobilių padangų. Atliekas dar 
teks rūšiuoti, tad gali būti, kad 
kuriuo nors laiku aikštelė nepri-
ims atliekų iš gyventojų.  

Stambiagabaričių atliekų lavina pridarė rūpesčių (iš kairės) Anykščių aikštelės operatoriui Ryčiui 
Pavilanskui ir Utenos regiono Atliekų tvarkymo centro aikštelių eksploatavimo inžinieriui Dariui 
Linkevičiui. Su jais kalba Anykščių savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas (dešinėje) Audro-
nis Gališanka ir šio skyriaus vyriausieji specialistai Linas Šulskus ir Inga Žukauskienė

Aikštelėje – padangų, apardytos buitinės technikos ir minkštų 
baldų kalnai.

Autoriaus nuotr.

Šią savaitę anykštėnai prie konteinerių tempė padangas ir kitas 
dideles atliekas. 

Padangų buvo ir su ratlankiais.  

Anykščiuose 
pinigų reikia kur kas 
svarbesnių proble-

mų sprendimui
40.2%  

Ar Anykščių šv.Mato 
bažnyčiai reikalingos 

192 000 eurų kainuojančios 
naujos durys?

Balsų kiekis: 194

Taip, tai taptų 
nauju turistų traukos 

objektu
9.3%  

Ne, 
Anykščiams 
tai per bran-
gus malonu-

mas
10.3%  

Tuos pinigus 
geriau išleiskime 
kitoms bažnyčios 
reikmėms (apšil-
dymui, tualetui)

21.1%  

Jeigu tai bus da-
roma tik už žmonių 

aukas, tegul tos 
durys būna

19.1%  

Stovi tvirtas aparatas
Jis vadinas taromatas.
Buteliuką nuo vaistų
Trečią kartą jam kišu.
 

Raukos didelė skylė,
Už manęs žmonių eilė
Spjauna lauk liežuvis juodas,
Na, bet aš nepasiduodu.

Juk žadėjo man valdžia
kad šiukšles priduosiu čia,
Užsimoju ir sykiu
Jam į gerklę vėl kišu.

Bet po valandos kovos,
Netekau tiesiog galvos
Buteliuką čiumpu savo –
Vėl mane valdžia apgavo.


