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Pripažinimas

Lietuvos paštas kartu su Na-
cionaliniu diktantu per mėnesį 
išsiaiškino, kokių lietuviškų 
žodžių rašyba gyventojams sun-
kiausia. Gyventojai pripažino, 
kad vienas sudėtingiausių lietu-
vių kalbos žodžių yra SĄŽINĖ. 
Na, turiu pasakyti – pribloškian-
tis tautinis atvirumas. Sutapimų 
nebūna. Aišku, kaip tu tą žodį 
parašysi, jei apie tokį daiktą nie-
kada negirdėjai. Va, ir aš raitau 
- kaip užkeikta, niekaip nesigau-
na... o štai „ranunculus flammu-
la“ parašau iš karto ir be klaidų.

Linas BITVINSKAS

Mugė. Jau trečius metus ba-
landžio 23 dieną  Utenio aikštę 
užlies šurmuliuojanti Didžioji 
pavasarinė Utenos mugė. Rengi-
nyje bus gausu liaudies meistrų 
pagamintų darbų, sodinukų bei 
sodo įrankių, autorinių gami-
nių, unikalių daiktų namams ir 
buičiai, o išalkusius lankytojus 
dalyviai kvies paragauti tradici-
nių patiekalų ir pačių pagamintų 
maisto produktų. Renginys pra-
sidės 10 val. ir tęsis iki 16 val., 
įėjimas nemokamas.

Konkursai. Balandžio 21-ąją 
vyks konkursas Anykščių savi-
valdybės administracijos pakai-
tinio “vieno langelio” specialisto 
pareigoms užimti. Balandžio 22-
ąją paaiškės, kas taps administra-
cijos Teisės ir personalo skyriaus 
vedėju, o balandžio 25-ąją bus 
išrinktas Kavarsko seniūno pava-
duotojas.

Priėmimas. Konservatorius 
Sergejus Jovaiša ir „darbietis“ 
Ričardas Sargūnas ketvirtadienį 
prabangiame Vilniaus restorane 
„Imperial“ dalyvavo priėmime, 
skirtame Tailando Karalystės 
princesės Maha Chakri Sirind-
horn garbei.

Šiluma. Antradienį Anykščių 
savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė pa-
sirašė įsakymą, kuriuo nurodė 
UAB „Anykščių šiluma“ baigti 
šildymo sezoną. Tiesa, po to oras 
gerokai atvėso, tačiau niekas iš 
anykštėnų šalčiu nesiskundė ir į 
„Anykščių šilumą“ neskambino.

Ženkliukas. Anykščių savi-
valdybė paskelbė, kad Anykščių 
ambasadoriaus ženkliuką už 8000 
eurų sukurs ir pagamins savival-
dybės Kultūros tarybos pirminin-
ko pavaduotojos Jurgitos Bugai-
liškienės  įsteigta UAB „Bugiris“.
Beje, J. Bugailiškienei sekasi 
- ji taip pat laimėjo pirkimą ir su 
drauge už 5000 eurų jau sukūrė 
rajono kultūros strategiją . Infor-
maciją paviešinus „Anykštai“, sa-
vivaldybės mažos vertės pirkimų 
suvestinėje padarytos korekcijos 
– paskelbta, kad už šią paslaugą 
bus sumokėti 800 eurų.

Primuškim mažiausią... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Varganos Anykščių rajono 
kultūros darbuotojų algos nuo 
sausio 1 dienos vidutiniškai 
sumažėjo 46 eurais. Kultūros 
ministerijos atstovai tvirtina, 
kad Anykščių rajono biudžetą 
pasiekė lėšos, skirtos kultūri-
ninkų algų to paties lygio, koks 
buvo 2015 metais, išlaikymui, o 
Anykščių meras Kęstutis Tubis 
dėsto, kad pinigų kultūros dar-
buotojų algoms nėra. Anykščių 
rajono tarybos nariai net ne-
suprato, kad tvirtindami 2016 
metų rajono biudžetą atėmė 
pinigus iš kultūrininkų. 

Tuo tarpu „Anykštos“ kal-
binti aplinkinių rajonų vadovai 
stebėjosi anykštėnų problema 
– nei Kupiškyje, nei Rokišky-
je, nei Molėtuose, nei Utenoje, 
nei Ignalinoje kultūrininkams 
algos nemažėjo.

Meras Kęstutis Tubis tvirtina, kad nėra pinigų, jog kultūros darbuotojams būtų galima  šiais metais mokėti 
tokias pat algas kaip ir pernai. Tuo tarpu medinės pilies statyboms iš 2016-ųjų rajono biudžeto skirta 160 
tūkst. eurų.

Kas Druskininkuose košmaras, 
tas Anykščiuose - norma

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės administracija pasirašė informacijos viešinimo sutartį su UAB „Atvirai“. 
Ši bendrovė valdo Anykščių ir Druskininkų radijo stotis bei naujienų portalą nyksciai.lt. Sutarties 
vertė - 9 922, 85 eurai.

Vienas iš UAB „Atvirai“ bendrasavininkių Aidas Gurskus (kairėje) radijo stotyje 
„Nykščiai“ dirba nuo jos įkūrimo, kai teko vykdyti partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovo Vytauto Galvono nurodymus.                           Roberto ALEKSIEJŪNO nuotr.

Profesorius gailisi, kad nespėjo 
tinkamai padėkoti tėvams 

Savo gyvenimo herojumi 
istorijos profesorius Antanas 
Tyla vadina brolį Kazį.

Antano Bauros 
„taip“ dar 
laukiama

Savivaldybės 
skola auga

Meras atskleidė, 
kada bus 
pradėta 
statyti pilis
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spektras

Temidės svarstyklės

Pavasarėjantis rajonas – 
fotografijų konkurse
Portalas anyksta.lt kviečia dalyvauti fotografijų konkurse „Pa-

vasaris Anykščių rajone“.

Fotografuokite gamtos vaizdus, ra-
jono miestelius bei kaimus, pavasariu 
besidžiaugiančius jūsų artimuosius. 
Nepamirškite keliais sakiniais papa-
sakoti, kas užfiksuota jūsų nuotrau-
kose, taip pat nurodykite savo vardą 

ir pavardę. Jūsų nuotraukų lauksime 
iki gegužės 8 dienos el.pašto adresu 
robertas.a@anyksta.lt. 

Tris konkurso laimėtojus apdova-
nosime „Anykštos“ prizais.

-ANYKŠTA

Jaunystėje P. Kūgys dirbo 
„Anykštos“ pirmtako  „Kolektyvi-
nio darbo“ redakcijoje, žaidė fut-
bolą. Vėliau jis daugelį metų dirbo 
kūno kultūros mokytoju, krepšinio 
treneriu. Penkiolika metų 1963–
1978 m. jis buvo Anykščių rajono 
Vaikų-jaunių sporto mokyklos di-
rektoriumi.

Į pensiją jis išėjo 2004-aisiais, 

Mirė Povilas Kūgys
Mirė Anykščių krepšinio patriarchas Povilas Kūgys. Jau kurį 

laiką trenerio sveikata buvo prasta. 
Praėjusią žiemą jis sulaukė aštuoniasdešimtmečio. Tada jį svei-

kino būrys buvusių auklėtinių, tarp kurių ir krepšinio aukštumas 
pasiekęs Sergejus Jovaiša.

Anykščių krepšiniui Povilas 
Kūgys atidavė per keturias-
dešimt savo gyvenimo metų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

jau sulaukęs garbaus amžiaus. 
Trenerio karjerą baigė turėdamas 
eksperto kategoriją. P. Kūgys krep-
šinio abėcėlės išmokė ne tik dviejų 
olimpiadų prizininką, pasaulio ir 
Europos čempioną S.Jovaišą, bet ir 
Sigitą Nečiūną, Arūną Šarką, Vai-
dą Maziliauską, žaidusius meistrų 
komandose. 

P. Kūgio treniruojama Anykščių 

moksleivių merginų krepšinio ko-
manda tapo Lietuvos vicečempio-
ne (1962 m.), Anykščių moksleivių 
vaikinų krepšinio komanda užėmė 
III vietą Lietuvoje (1972 m.), tapo 
moksleivių spartakiados krepšinio 
varžybų prizininke (1982 m.).

1980 m. P. Kūgiui suteiktas Lie-
tuvos nusipelniusio trenerio var-
das.

Treneris sudarė ir 2011 me-
tais išleido enciklopedinį leidinį 
„Anykščių krašto sporto istorija“ 
(2011 m.).

Su žmona Aldona P. Kūgys už-
augino dukras Irmantę ir Ramunę.

 “Pavasaris ir vaikai“. Nuotrauka daryta Debeikių pagrindinės 
mokyklos kieme po Velykų, kai vaikai per pertraukas smagiai 
leido laiką lauke.

Mirtis. 2016-04-11 Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyro, gimusio 1962 m., mirties 
priežasties nustatymo.

Padegimas. 2016-04-11, apie 
21 val., pastebėta, kad dega ūki-
nis pastatas Troškūnų seniūnijoje, 
Surdegyje. Gaisro metu sudegė 
ūkinis pastatas, viduje buvęs trak-
toriukas, žemės dirbimo padargai. 
Nuostolis nustatinėjamas. Įtaria-
mas padegimas.

Chuliganai. Rusijai tęsiant provo-
kacijas Lietuvos pasienyje, užsienio 
reikalų ministras Linas Linkevičius 
tokius veiksmus prilygina chuliga-
nizmui ir tvirtina nesuprantantis jų 
tikslo. Krašto apsaugos ministerija 
ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
ketvirtadienį patvirtino, kad trys Ru-
sijos sraigtasparniai iš Kaliningrado 
srities galėjo įskristi į Lietuvos teri-
toriją virš Vištyčio ežero. 

Jaunimas. Artėjančiuose Seimo 
rinkimuose, tikėtina, dalyvaus dau-
giau jaunų žmonių, o Seimo kėdes 
jau dabar trina lygiai dešimt jauno-
sios kartos atstovų, kurių amžius 
neviršija 36-erių. Tačiau toli gražu 
ne kiekvienas jaunas parlamentaras 
Seime dirba tai, ką geriausiai išma-
no. Štai Kauno verslo kolegijoje 
vadybą baigęs Valdas Skarbalius 
gliaudo sunkias užduotis Teisės ir 
teisėtvarkos komitete, anglų filologi-
ją baigusi neseniai į Seimą atvykusi 
šachmatininkė Viktorija Čmilytė-
Nielsen bando save atrasti Aplin-
kos apsaugos komitete, net naujas 
sveikatos apsaugos ministras Juras 
Požela, priklausydamas Sveikatos 
reikalų komitetui, taip pat kelia klau-
simų, mat jo biografijoje parašyta - 
Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultetas, žurnalistika. Žinoma, nėra 
prilygstančių parlamentarui Viktorui 
Fiodorovui, šiemet vėl tapusiam 
neakivaizdinių studijų pirmakursiu 
Mykolo Romerio universitete, nors 
prieš tai visą kadenciją taip pat ten 
studijavusiam.

Analizė. “Apie valdžią aš galvo-
ju nedaug ir tas galvojimas keičiasi 
priklausomai nuo to, su kuo kalbu ir 
ką perskaitau laikrašty ar knygoje. 
Šiandien mano mintis apie valdžią 
veikia prancūzų rašytojo Mišelio 
Houelbeko romanas “Pasidavimai””, 
- interviu sakė verslininkas ir rašyto-
jas Ignas Staškevičius. “Houelbekas 
gražiai rašo, kad centro kairė ir cen-
tro dešinė yra dvi gaujos, kurios jau 
penkiasdešimt metų tarpusavyje ko-
voja dėl valdžios ir valdžia pereina 
iš vienų kitiems kas vieną ar kas dvi 
kadencijas. Tokia pastaba yra teisin-
ga. Bet jei mes palygintume centro 
kairę ir centro dešinę su kraštuti-
nėmis jėgomis - ultranacionalistais 
vienoje pusėje ir kokiais islamo fun-
damentalistais ar kairiaisiais kitoje 
pusėje, - galėtume pasverti, ar labai 
norėtume, kad vieni ar kiti vėl įsiga-
lėtų mūsų politikos lauke”, - svarstė 
jis.

Bomba. Ketvirtadienį uostamies-
čio policijai ir kariuomenės išminuo-
tojams teko atlikti išskirtinę ir itin 
pavojingą užduotį - sunaikinti apie 
250 kg sveriančią Antrojo pasaulinio 
karo laikų aviacinę bombą, aptiktą 
šalia Klaipėdos autobusų stoties. 
Kol darbavosi kariškiai, teko eva-
kuoti aplinkinių įstaigų darbuotojus 
ir daugiabučių gyventojus. Didžiulį 
sprogmenį užvakar popiet sklype S. 
Nėries gatvėje aptiko čia darbavęsi 
statybininkai. Buvo iškviesta polici-
ja, kariškiai. Tačiau ėmus temti, dar-
bai atidėti rytojui. Sprogmenį pernakt 
saugojo pareigūnas. 6-ą ryto radinį 
apžiūrėję išminuotojai patvirtino, 
jog tai - didelio kalibro, net 250 kg 
sverianti rusiška Antrojo pasaulinio 
karo laikų aviacinė bomba. Specia-
listai išmontavo sprogmens sprog-
diklius ir juos čia pat susprogdino. 
Pats sprogmuo po to buvo įkeltas į 
sunkvežimį ir prieš 11 val. galutinai 
sunaikintas Kairių poligone. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Didžiausia suma – 3500 eurų 
skirta Debeikių šv.Jono Krikštyto-
jo bažnyčios vargonų restauracijos 
darbams. 2636 eurai skirti Paežerių 
cerkvės stogo remontui, 2122 eurai 
– Svėdasų Šv.Arkangelo Mykolo 
bažnyčios vidaus apšvietimo įrengi-
mui, 1500 eurų – Traupio bažnyčios 
vargonų remontui.

Kukliausia suma – 242 eurai skirti 
Kavarsko šv.Jono Krikštytojo para-

Pinigų skyrė bažnyčioms 
ir cerkvei

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Paskirtas savivaldybės finansavimas religinių bendruomenių veiklos 
skatinimo projektams. Dviem objektams: Paežerių cerkvės stogui ir  
Traupio bažnyčios vargonų remontui - lėšos skirtos antrus metus iš eilės.

pijai, už kuriuos bus rengiama vaikų 
dienos stovykla.

Paežerių cerkvės stogo remontui 
lėšos skirtos ir pernai. Tam iš rajono 
biudžeto atseikėti 1200 eurų. Praėju-
siais metais 2500 eurų buvo skirti ir 
Traupio bažnyčios vargonų remonto 
užbaigimui.

Iš viso iš rajono biudžeto religi-
nėms bendruomenėms šiemet  skirti 
10 000 eurų.

Skolininkų lydere išlieka Vil-
niaus miesto savivaldybė. Per 2015 
metus sostinės savivaldybės skola 
nuo 243 mln. išaugo iki 290 mln. 
eurų – ši suma gerokai didesnė nei 
metinis sostinės biudžetas.

Daugiau nei pusėje šalies savi-
valdybių – 32-ejose per 2015-uo-
sius skolos mažėjo. 

Mažiausiai Lietuvoje prasiskoli-

Savivaldybės 
skola auga
Anykščių rajono savivaldybės skola per 2015 metus išaugo nuo 

2,99 mln. iki 3,29 mln. eurų ir 2015 metų gruodžio 31 dieną buvo 
lygi 26,3 proc. viso rajono biudžeto. Šiuos duomenis skelbia savai-
traštis „Respublika“.

nusios Radviliškio (2,58 mln. eurų; 
15,2 proc. biudžeto) bei Kėdainių 
(3,37 mln. eurų 17,6 proc.) rajonų 
savivaldybės.

Kaimyninio Utenos rajono sko-
la – 9 mln. eurų, arba 59,8 proc. 
biudžeto. Daugiau nei po milijoną 
eurų skolos turi ir mažosios Lietu-
vos savivaldybės – Neringos, Pa-
gėgių, Rietavo.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Lietuvos verslo ąžuolų giria” - tai 
nacionalinis projektas, skirtas Lie-
tuvos valstybingumo atkūrimo 100-
mečiui paminėti. 

„Ąžuolai visiems Lietuvos žmo-
nėms asocijuojasi su sakralumu, sti-
prybe ir vienybe. Todėl  Tautos vieny-
bės giraitės, ąžuolų gojeliai sodinami 
svarbiomis žmogui ir Valstybei pro-
gomis. Jubiliejinius 2018-uosius pa-
sitiksime minėdami 100 metų nuo 
Lietuvos Respublikos Valstybingu-
mo atkūrimo 1918 m. vasario 16 d., 
kuomet Lietuvos Tarybos signatarai 
pasirašė Lietuvos nepriklausomybės 
aktą. 

Miškų savininkai imamės šios 
iniciatyvos, nes mums rūpi tautos at-
mintis, istorinis paveldas ir Valstybės 
ateitis. Šiuos reikšmingus dalykus 
verta įamžinti prasmingais darbais, 

Šalia atstatomos Vorutos 
pilies sodins ąžuolyną

Šalia statomos medinės pilies, prie Šeimyniškėlių piliakalnio, 
planuojama pasodinti 1000 ąžuolų. Projektą „Lietuvos verslo 
ąžuolų giria“ sumanė Lietuvos verslo konfederacija ir Lietuvos 
miško savininkų asociacija.

su išliekamąja verte. Tuščioms vie-
nadienėms iškilmėms, fejerverkams 
ištaškomi milijonai - ne mūsų pasi-
rinkimas“, - skelbia Lietuvos miško 
savininkų asociacija.

Ąžuolų girią planuojama  įrengti 
kaip parką su sutvarkyta infrastruk-
tūra, kuriame kiekviena prisidėjusi 
įmonė ar savininkas galėtų pakabinti 
iškabą, žyminčią jo įveistą girios plo-
tą. Vėliau ten esą būtų galima vežti 
savo klientus, svečius iš užsienio, or-
ganizuoti įmonių šventes.

Į ąžuolų girios sodinimą taip pat 
bus siekiama įtraukti ir visuomenės 
narius.

Projekto partnere sutiko būti 
Anykščių rajono savivaldybė. Pri-
minsime, kad rajono meras Kęstutis 
Tubis yra Lietuvos miško savininkų 
asociacijos valdybos narys.

Vienintelės rajone sentikių Paežerių cerkvės stogo remontui pinigai 
skiriami antrus metus iš eilės. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar naudojatės 
viešuoju 
transportu?

(Atkelta iš 1 p.)

„Jam labai siūloma ši apygar-
da, bet A. Baura nenori varžytis 
vienmandatėje, kol kas sutinka tik 
dalyvauti daugiamandatės sąraše. 
Mums situacija šioje apygardoje 
yra labai palanki, todėl norėtųsi 
tokio kandidato, kuris galėtų lai-

Antano Bauros „taip“ 
dar laukiama
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkas Ramūnas 

Karbauskis „Anykštai“ sakė, kad partija kol kas neturi kandida-
to į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje ir dar tikisi, kad Anta-
nas Baura pasakys „taip“.

mėti rinkimus. A. Baura kaip tik 
būtų tas žmogus. Net ir per jus ga-
liu paprašyti, kad Antanas atrastų 
savyje motyvacijos ir dalyvautų 
Seimo rinkimuose“, - „Anykštai“ 
kalbėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos lyderis R. Karbauskis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkas Ramūnas Kar-
bauskis Antaną Baurą dar bando įkalbėti dalyvauti rudenį vyk-
siančiuose Seimo rinkimuose. 

Partijos kandidatų daugiaman-
datėje apygardoje sąraše A. Bau-
ros pirmajame dešimtuke, matyt, 
nebus. R. Karbauskis neslėpė, jog 
vis dėlto strateguoja taip, kad są-
rašo viršuje būtų visoje Lietuvoje 
žinomi žmonės. 

Buvusiam Vidaus reikalų mi-
nistrui Sauliui Skverneliui pa-
žadėjus būti „valstiečių“ sąrašo 
lyderiu, atrodo pakankamai lo-
giška pas „valstiečius“ kalbinti ir 
Anykščių merą Kęstutį Tubį. Jie-
du su S. Skverneliu bendražygiai, 
tuo pat metu dirbę Lietuvos poli-
cijos generalinio komisaro pava-
duotojais. Tačiau tokį variantą R. 
Karbauskis kategoriškai atmetė. 
„Jis buvo kitos partijos sąraše, 
nemanau, kad tai būtų įmanoma. 
Iš bet kurios pusės žiūrint, K. 
Tubio kvietimas pas mus nebūtų 
teisingas. Būtų panaši situacija, 
kai Darbo partijos pirmininkas 
Europos parlamente atstovauja 
„Tvarkai ir teisingumui“, -  šyp-
sojosi politikas.

Eglė KRIVICKAITĖ, Jono 
Biliūno gimnazijos gimnazistė:

- Naudojuosi. Du ar tris kartus 
per savaitę. Autobusuose dažnai 
labai triukšminga, norisi užsidėti 
ausines ir negirdėti kitų žmonių. 
Pokalbiai būna labai asmeniški, 
bet aptarinėjama labai garsiai. 

Galina KALIBATIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Naudojuosi, nors retokai. Vie-
ną kitą kartą per metus nuvažiuoju 
į Vilnių, dažniau – į kapines Ka-
varske. Važiuoju priemiestiniais 
autobusais mieste ir labai gerai, 
kad jie sustoja miesto pabaigoje. 
Autobusai patogūs, kadangi moku 
pusę kainos, tai man nėra brangu. 
Labai gerai, kad autobusai pradėjo 
kursuot į Niūronis. 

Vytautas SABALYS, Milokiš-
kio (Svėdasų seniūnija) gyven-
tojas:

- Nelabai. Kur arčiau, važiuoju 
dviračiu, į Anykščius dažnai pave-
žėja kaimynai. Iš mano kaimo vi-
suomeniniu transportu labai pras-
tas susisiekimas su Anykščiais, į 
Uteną geresnis, tad dažniau va-
žiuoju į Uteną. 

Kas Druskininkuose košmaras, 
tas Anykščiuose - norma

UAB „Atvirai“ bendrasavininkiais 
yra Druskininkų rajono tarybos na-
rio, liberalo Valdo Trinkūno įmonės 
valdoma įmonė, Andrioniškio ben-
druomenės pirmininkas Rolandas 
Aleknavičius bei anykštėnai Darius 
Čypas ir Aidas Gurskus.

Pagal Anykščių rajono savivaldy-
bės ir UAB „Atvirai“ sutartį radijo 
stotis „Nykščiai“ kiekvieną 2016 
metų savaitę rengs po radijo laidą 
apie valdininkų darbą. Regis, po to, 
kai iš „Nykščių“ į „Anykštą“ perėjo 
pagrindinis radijo stoties žurnalistas 
Robertas Aleksiejūnas, radijas ne-
nupirktų laidų nebetransliuoja. Taigi 
praktiškai visa radijo stoties patei-
kiama informacija yra suderinama 
su Anykščių rajono savivaldybe.

Paradoksas, kad antroji UAB „Atvi-
rai“ valdoma radijo stotis - Druskinin-
kų „Kurorto radijas“ - ypač piktinasi 
šio miesto mero Ričardo Malinausko 
bandymais pirkti puslapius kurorto 
žiniasklaidos priemonėse.

„Propagandinį savaitraštį „Mano 
Druskininkai“ leidusi ir po nustaty-
tų pažeidimų jo atsikračiusi Drus-
kininkų savivaldybė kurpia planus, 
kaip toliau šviesti žmones apie gerus 
darbus. Naujas planas – trejų metų 
sutartis su vietiniu laikraščiu, kuris 
spausdins savivaldybės parengtą in-
formaciją“, – savo „Facebook“ pa-
skyroje pranešė vienas iš „Nykščių” 
dvynio „Kurorto radijas“ kūrėjų.    

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius, širdyje lieka didelis 
skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Vygantui ČERNIAUS-
KUI, mirus motinai.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiu šeimą 
ir artimuosius dėl Povilo Kūgio 
mirties. Su liūdesiu reiškiu pa-
dėką ir pagarbą savo pirmajam 
treneriui už gyvenime gautas pa-
mokas.

Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Sergejus Jovaiša

Mirus Anykščių kelių tarny-
bos darbuotojui Albertui Au-
guliui, nuoširdžiai užjaučiame 
vaikus, seseris ir visus artimuo-
sius.

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą.

Anykščių kelių tarnybos
darbuotojai

Anykštėnė: „Mane nebeveikia liberalų hipnoziniai pažadai. Jau 
užsigrūdinusi.“

Nu va: „Ir permainos atajo - perkama žiniasklaida. Apie buvusios 
valdžios darbus buvo viskas blogai, dabar bus apie tuos pačius darbus 
gerai. Už 10 tūkstančių mūsų, mokesčių mokėtojų pinigų.“

Vat: „Galėjo tuos 10 000 išmokėt kultūrininkams algoms. Kokia 
prasmė mokėt radijui, kurio niekas neklauso.“

Gerai: „Kai finansuodavo Anykštą tai tada gerai buvo, niekas ne-
triukšmavo, o kai kiti jau blogai. Manau, kad tų pinigėlių vis vien 
negautume mes. Klausausi radijo ir nevartau Anykštos Norfoje arba 
paskaitau internete. Kas geriau, kiekvienas spręskime nekiršindami 
žmonių.“

Nu (atsakymas į Gerai): „Savivaldybėj chalevai pavartai.“
Magija: „Natūralu. Moka tiems, kas nemuilinti lenda šiknon.“
Trumpa atmintis: „Greitai užmiršo Tubis kieno dėka jis mero sos-

tan atsisėdo.“
Ilga atmintis: (atsakymas į: trumpa atmintis): „Atsisėdo rinkėjų 

dėka. Ir pinigų, kuriuos sumokėjo už straipsnius Anykštoje, Šilelyje ir 
bet kur kitur.“

Šiaip jau: (atsakymas į: ilga atmintis): „90 procentų sėkmės buvo 
„atsitiktinis“ skandalas su prostitutėmis...“

Rokas: „Už 10 tūkstančių galima nusipirkti ramų gyvenimą ir pagy-
ras? O kaip tada su demokratija?“

Kas neaišku: „Šilelis Gražulio, Nykščiai Trinkūno ir davė pinigų 
saviems. Putinas daro irgi taip pat. Labai pažįstama oligarchų demo-
kratijos šalims. Tegul Anykšta nekritikuoja pilies ir statybų, savivaldy-
bės balsų skaičiavimo aparatūros pirkimo ir savivaldybês remonto“

Va teip: „Reikėjo anksčiau susiprasti, kad geriausias pasakotojas 
yra Pasakų senelis, o šiluma yra pigiausia Anykščiuose. Be to, mes 
Tikrai būsim Europos, Paskui Vidurio Afrikos, tada Mėnulio kultūros 
sostine.“

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Turistai butus nuomojasi?

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie šilumos kainas ir 
turistus: 

„Kai žmonės sužinojo, kad pigs 
šiluma, padidėjo turistų srautai, pa-
trauklesnis tapo miestas ir, pavyz-
džiui, išnuomojamų butų nebeliko, 
kai anksčiau butai buvo nuomoja-
mi už dyką.“

Nesidžiaugtumėte – 
nebūtumėte koalicijoje

Sigutis OBELEVIČIUS, vice-
meras, buvęs meras, spaudos kon-
ferencijoje įvertino rajono valdžią: 
„Džiaugiuosi, kad naujoji rajono 
valdžia nepradėjo visko griauti.“

Beliko kamerų prikabinti 
Šimongirėje

Donaldas VAIČIŪNAS, mero 
patarėjas, apie stebėjimo kameras: 

„Aktyviai buvo bendradarbiau-
jama su Aplinkos viceministru 
Linu Jonausku, su kuriuo vertino-
me ir nustatėme lašišinių žuvų bra-
konieriavimo vietą ties Kavarsko 
užtvanka. Ten Aplinkos ministerija 
įrengė vaizdo stebėjimo kamerą.“

Samurajė…

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, kon-
servatorė, rajono Tarybos narė, 
kultūros darbuotoja, apie tai, kaip 
buvo sumažinti atlyginimai kultū-
ros darbuotojams: 

„Išėjo tokia kvaila situacija, kad 
pritardama rajono biudžetui aš pati 
sau susimažinau atlyginimą.“

Kalta aplinka ar asilas 
raudonais pusbačiais?

Lukas PAKELTIS, liberalas, 
rajono Tarybos narys, apie atlygi-
nimų kultūros darbuotojams suma-
žinimą: 

„Bandoma sukarti šunis ne ten, 
kur turėtų būti. Pradžioje buvo 
skirtos tikslinės dotacijos, o dabar 
viskas perkeliama ant savivaldos 
pečių.“

Prie Rokiškio rajono ar 
prie garsiausios Rokiškio 
įstaigos?

Antanas VAGONIS, Rokiškio 
meras, iš žurnalisto išgirdęs, kad 
mažinamos algos Anykščių kultū-
ros darbuotojams: 

„Žinot, gal junkit savo Anykščių 
rajoną prie Rokiškio. Pas mus to-
kios problemos nėra.“

Moki žodį – rasi štangą

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, socialdemokratas, 
apie tai, kaip buvo tvirtinamas 
2016 metų rajono biudžetas: 

„Antano Bauros paragintas Al-
girdas Ananka gyrė merą, kaip jis 
taip gražiai viską suderino.”
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simtamete

Linas BITVINSKAS

Dabar viską iš televizijos 
sužinome, net ir tai, kas vyksta 
mūsų panosėje.  Štai visai nese-
niai paskelbta, kad ne tik pats 
Anykščių rajonas retėja, bet ir 
nyksta rytų aukštaičių anykštėnų 
patarmė. Kaip ir mūsų kaimynų 
kupiškėnų. Esą tiek anykštėnai, 
tiek kupiškėnai tarmiškai kalbėti 
nenustojo, tačiau mieliau perima 
gretimų patarmių – uteniškių ir 
panevėžiškių – patarmių bruožus 
negu puoselėja savąsias.

Tiesa, ne visas Anykščių ra-
jonas ir privalo mokėti šią patar-
mę, nes jos teritorija išsitęsusi 
nuo Širvintų iki Rokiškio, tačiau 
į ją formaliai neįeina Kavarskas, 

Troškūnai, Traupis ir Debeikiai. 
Anykštėnai vadinami rotininkais, 
mat kalbininkas Kazimieras 
Jaunius 1890 metais užrašė pir-
mąjį anykštėnišką posakį, tapusį 
klasika „Rotai vorgina orklį“.

Žinoma, daug vandens nuo to 
meto nutekėjo, bet kaip gyvas 
niekur negirdėjau, kad važiuoda-
mi keisti automobiliams padan-
gas šiuolaikiniai anykštėnai būtų 
minėję „rotus“. Iš tikrųjų per 
savo gyvenimo laiką šiame kraš-
te sutikau tik 
vieną žmogų, 
kuris be abejo-
nės galėjo būti 
vadinamas 
anykštėnų 
patarmės 
vartotoju, nes 
jam „vorla“ šokavo, „vobolės“ 
skraidė, o „vodai“ vakarais ra-
mybę drumstė,“kotės“ per kiemą 
vaikščiojo, o kepurę jis kabinda-
vo ant „koblio“. Kalbant atrodė, 
kad žmogus su tokiu kalbos 
aparatu tiesiog gimęs, jam kitaip 
pasakyti neišeina.  

Tiek tos anykštėnų patarmės ir 
buvau sutikęs.  „Sunorminta kal-
ba yra kaip melioracijos griovys, 
padarytas vietoj upelio. Upelis 
gi gyvas, gražus ir gilus“, - yra 
sakęs  kalbininkas doc. dr. Jonas 
Bukantis.  Nieko, ir prie įrėminto 

upelio pagyvensim, svarbu, kad 
vandens būtų.

Gal nėra labai dėl ko ir 
išgyventi, kad tos patarmės maža 
beliko, tuo labiau, kad globali-
zacija veikia ir kitas tarmes ir 
patarmes, ne visi ir Žemaitijoje 
žemaitiškai moka. Greitai, matyt, 
vietoj tarmiškų pradėsime vartoti 
angliškus posakius, nes lietuviai 
demonstruoja didžiulį norą kuo 
geriau išmokti  anglų kalbą. Net 
ir intelektualiame žaidime „Auk-

sinis protas“ 
kartais vos ne 
pusė klausimų 
būna susiję su 
anglų kalba – 
angliški filmų 
pavadinimai, 
dainos anglų 

kalba, atsakymus irgi reikia už-
rašyti angliškai ir žinoti atskiras 
anglų kalbos formas. Žmonės 
juokauja, kad net ir žaidimas 
emigracijai ruošia. 

Mūsų rajone vienas didžiau-
sių garbaus amžiaus žmonių 
skaičius. Štai ir rajono kultūros 
strategijoje nurodoma, kad 
amžius tampa grėsme kultūrai. 
Negaliu sutikti, kad amžius gali 
būti grėsme, juolab nereikėtų 
amžiaus paversti stigma.  Pri-
minsiu, kad Lietuvoje, skirtingai 
nuo Tarybų Sąjungos, negali-

ma žmogaus diskriminuoti dėl 
tautybės, religijos, seksualinės 
orientacijos ar amžiaus. Kitaip 
einant tokiu keliu greit pareika-
lausime „atšviežinti“ ir Antaną 
Baranauską su Jonu Biliūnu, nes 
seniai jau jie seni, ko gero, ir iš 
užsienio kalbų gal tik lenkiškai 
mokėjo, jau nekalbant, kad jų 
kompiuterinis raštingumas... 
Ims kas nors, paveiktas jaunos 
asmenybės psichozės, subtiliai 
užsiminti, kad reiktų ir miesto 
aikštę, ir Laimės žiburį jaunes-
niems „atlaisvinti“...    

Grėsmę ne tik kultūrai, bet ir 
kitoms sritims kelia ne žmogaus 
amžius, o talento, suprati-
mo, kompetencijos trūkumas, 
žvilgsnio siaurumas, arogancija, 
prisitaikėliškumas, godumas, 
bukumas ir dar daugybė savybių, 
kuriomis gali žaižaruoti tiek 
pagyvenęs, tiek ir jaunas pres-
tižinio universiteto absolventas. 
Kultūrą ir istoriją visų pirma 
kuria asmenybės, o ne kažkokie 
kitokie kriterijai. Netikite? Pri-
siminkit Žemaitę, kuri iš gūdžios 
provincijos „iššovė“ tokio 
amžiaus, kad dabar turbūt jau 
jokiuose valdiškuose konkursuo-
se nelaimėtų ir net pečiui kūrenti 
už pusę etato kokiuose Anykščių 
rajono kultūros namuose nelabai 
tiktų. Žemaite, kaip tu su savo 

B. Valuntienė savo šimtmečio 
dieną šventė karališkai - per patį 
vidurdienį Butėnų senolė priėmė 
vietos bendruomenės, seniūnijos 
bei Anykščių rajono valdžios at-
stovų pasveikinimus. Šeštadienį 
sugužėjo visa gausi giminė - du-
kros, penki anūkai, devyni pro-

„Dar gyvensiu...“, - 
sako Butėnų šimtametė

Praeitą penktadienį Butėnų kaimo, netoli Svėdasų, gyventojai Bro-
nei Valuntienei sukako šimtas metų. Nūnai  didesnių rūpesčių neka-
muojama, o gyvenime vargus savo nuolaidžiu optimizmu visuomet 
pergalėjusi jubiliatė pratarė, kad dar ne vakaras - dar ilgai gyvens...

anūkiai, artimiausi jų žmonės, 
tolimesni giminaičiai ir buvo 
šventė, kokios Butėnai dar nere-
gėjo. Mat kaimo istorijos dviejų 
šimtmečių šaltiniuose nepavyko 
surasti nė vieno šimtmetį sulau-
kusio žmogaus.

Gimusi 1916 m. balandžio 

8-ąją B. Valuntienė tuo metu 
siautusių ligų išvengė, „užsikabi-
no“, nuo pat mažens tvirta buvo. 
Gal ir girios kaimelio, mat gimė 
Ertėjuose, atokumas epidemijų 
išvengti pagelbėjo, nors vaikys-
tėje ir buvo mirtinai susirgusi, 
bet kaimynės sumanumas, lai-
ku sugirdytas 
naminis vais-
tas išgelbėjo 
ilgo gyvenimo 
lemčiai. Augo 
S l i e p s i š k i ų 
kaime, kur tė-
veliai - Anelė 
ir Juozapas Papučkos turėjo ke-
liolikos hektarų ūkį. Vienkiemis 
buvo pasakiško grožio vietoje - 
pakalnėlėje Čiukų link, visai ne-
toli upelės Jaros. Bronytė ilgo-
kai ganė tėvelių gyvulius, dirbo 
kitus ūkio darbus, gal tris žiemas 
ėjo į mokyklą kaimyniniame Vi-
setiškio kaime. 

Nuo pat mažumės buvo smul-

kutė, nedidelio ūgio, švelnios 
šypsenos, kiek pamena, visi ja 
labai gėrėdavosi ir labai mylėda-
vo. Jaunimo vakarėliuose nela-
bai mėgdavo pramogauti, tačiau 
savo būsimą vyrą Joną Valuntą 
susitiko tokioje retai lankomoje 
„vakaruškoje“. Vedėsi meilę pa-

jutę ir kartu gy-
venti nutarę per 
pačius neramu-
mus - kažkur 
Europoje siau-
tė karo audra, 
Lietuvoje jau 
še imininkavo 

sovietai. Atšokę vestuves tuoj 
persikėlė į vyro tėviškės sodybą 
pamiškės „saloje“ - Butėnuose. 
Čia viena po kitos  gimė dvi du-
kros, čia su visa rūstybe praslin-
ko pokaris - kaimynystėje net 
tris brolius nužudė sovietai, vie-
no rusų kariuomenės siautimo 
dieną kareiviai pastebėję įtartiną 
pėdsaką miško link, įtardami, 

Butėnų senolė Bronė Valuntienė susimąstė: „Kaip čia atsitiko, 
kad išgyvenau šimtą metų?..“

Ypatinga linksmybė – 99 kartą švenčiant Kalėdas aplankė Kalė-
dų senelis su palyda.

Autoriaus nuotr.

ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

skarele vesi susitikimus su politi-
kais prieš rinkimus?

Gerai, sakykim, pašalinsim 
visas grėsmes, t.y. pagyvenusius, 
ir ims plūsti siekdami gauti mi-
nimalų atlyginimą į rajoną jauni 
specialistai. Bet nepamirškim, 
kad dabar bilietas iš Vilniaus 
į Anykščius kartais tiek pat 
kainuoja kaip ir iki Kopenhagos 
arba Dublino. Ekonomistai sako, 
kad Lietuvą ištiko ne demografi-
nė, o atlyginimų krizė. 

Iš kitos pusės, nenaudingų 
žmonių nebūna, reikia tik juos 
tinkamai panaudoti. Sakykim, 
kai pas mus kareivis įsivaizduo-
jamas tik toks, kuris plikomis 
rankomis pušį gali perlaužti ir 
įsirausęs pelkėje savaitę išgyven-
ti, tai Izraelio armijoje tarnauja 
ir žmonės su negalia ar sutriki-
mais. 

Sakykim, net yra padalinys, 
kuriame tarnauja žmonės, ser-
gantys autizmu. Ir ne daineles 
dainuoja ar rankdarbius daro, o 
dalyvauja realiuose koviniuose 
veiksmuose kaip analitikai ir 
planuotojai. 

Kas mūsuose yra autistai? 
Žinoma, kad našta ir grėsmė, 
o Izraelyje – kariai. Štai, kur, 
mano galva, mums reikia „atsi-
šviežinti“ – pamatyti žmogų ne 
kaip prekę, o jo galimybes.      

kad klojime gali glaustis partiza-
nai, padegamų kulkų prapliūpą 
paleido į šiaudinį stogą. Greitai 
pastatas įsiliepsnojo, supleškėjo 
visas pašaras, tebuvo tik gruo-
dis, teko kaip padegėliams per 
kelis kaimus važinėjant prašyti. 
Vakarop išsivarė pulkelį kaimo 
vyrų, Jonas taip pat kelis mėne-
sius Rokiškio kalėjime išvargo. 
Gerai, kad paleido, nenuteisė, į 
lagerius baisiuosius neišgabeno. 
Sugrįžo, nors suvargęs, utėlių 
apsėstas, bet laimingas...

Po to susikūrė kolchozas, dar-
bai laukuose, darbai fermose 
melžiant karves. Ir visada san-
tūrus linksmumas, nuolanki, bet 
iš tiesų labai išmintinga ramybė, 
gyvenant savo ne itin didelia-
me, bet laimingame pasaulyje. 
Dukros suaugo, jaunesnioji Eu-
genija išvažiavo į miestą, kiek 
daugiau pasimokė, o Aldona čia, 
Butėnuose, pasiliko. 

Ilgas gyvenimas, bet ir tas greit 
prabėga. Šiek tiek per aštuonias-
dešimties metų kalnelį persiritęs 
pasimirė 1990 –aisiais senolės 
vyras Jonas. Geras žmogus buvo, 
ir darbuose suspėdavo, ir radi-
jo klausytis mėgo, ir skaityti, ir 
net šachmatais žaisti. Dar ir ne 
girtuoklis, ne skandalistas - gra-
žiai nugyveno. Jau kelerius me-
tus senolė glaudžiasi pas dukrą 
Aldoną, nieko čia jai netrūksta, 
nes  pavalgiusi, linksma ir dar 
pajuokauti mėgstanti. Žino ir kas 
pasaulyje, kas Anykščiuose, kas 
Svėdasuose, kas Butėnuose de-
dasi, radijo nuolat klausosi. Jokio 
ilgaamžiškumo recepto nežino 
– valgo, ką nuo mažens įpratusi, 
ko įsinori, ilgokai pamiega, pasi-
meldžia. Paklausta apie ateities 
planus, patikino, kad apie mirtį 
dar negalvoja ir linksmai pridūrė: 
„Gyvensiu, sveika esu, dar ilgai 
gyvensiu...“

Raimondas GUOBIS

...ilgaamžiškumo recep-
to nežino – valgo, ką nuo 
mažens įpratusi, ko įsino-
ri, ilgokai pamiega, pasi-
meldžia...

...negaliu sutikti, kad am-
žius gali būti grėsme, juolab 
nereikėtų amžiaus paversti 
stigma...
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė man - kai laimingi artimie-

ji, mane supantys žmonės, kai sekasi 
Lietuvai.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Nesėkmė Lietuvai ir mano arti-

miems žmonėms.

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

- Nenoras už daug ką būti atsakin-
gu.

- Bruožas, kuris labiausiai erzina 
kituose?

- Pasipūtimas ir tuščia arogancija.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Tai būtų – draugiškas altruistas.

- Didžiausias iššūkis?
- Artimo žmogaus išdavystė.

-Apie ką dabar daugiausiai gal-
vojate?

- Apie man brangius žmones, Lie-
tuvos rūpesčius.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė.

- Ištikimybė.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-
luojate?

- Kai neužtenka tiesos...

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Aplaidumo.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Niekšus ir išdavikus.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Stabilumas, savo žodžio laikyma-
sis.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Ištikimybė ir švelnumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Niekis.

- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Savo šeimą ir Tėvynę.

- Kada ir kur buvote pats laimin-
giausias?

- Kai buvo laimingi šeimos na-
riai...

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Kuris pajėgtų obsorbuoti profesi-

nę visumą.

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

- Norėčiau turėti gebėjimą padėti 
tiems, kuriems mano paramos reikia.

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas?

Profesorius gailisi, kad nespėjo 
tinkamai padėkoti tėvams 
86 metų habilituotas humanitarinių mokslų, istorijos daktaras, 

profesorius, Anykščių rajono Garbės pilietis, jau septintą kaden-
ciją iš eilės einantis Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko 
pareigas Antanas TYLA, atsakydamas į M. Prusto klausimyną, 
nedaugžodžiauja. Tačiau iš atsakymų akivaizdu – tai aukštos kul-
tūros ir moralės žmogus, kuriam, atrodytų, svarbiausia – šeimos 
bei artimųjų gerovė ir šviesi Lietuvos ateitis. 

- Išsiaiškinau mūsų tapatybės pa-
matinius komponentus.

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

-Dabartiniu, bet sustiprintu.

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 
gyventi?

- Vilnius.

- Brangiausias turtas.
- Šeima ir artimi mieli žmonės.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Per ilgai neužbaigiami pradėtieji 
darbai.

- Jūsų svajonių profesija.
- Miškininko.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Ištikimybė, pastovumas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Ištikimybę ir draugiškumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Didieji anykštėnai ir E. Voinič, 

Viktoras Hugo, Teodoras Dreiseris.

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas?

- Gylys, Žanas Valžanas.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Iš LDK istorijos – kunigaikštis 
Gediminas, o šiaip – brolis Kazys 
(mirė sulaukęs vos 30 metų, buvo 
visuomenininkas, šaulys, valstybės 
tarnautojas, 1941 m. Kauno suki-
limo dalyvis, partizanas, Žaliosios 
rinktinės vadas – red.past.), taip pat 
Lietuvos laisvės kovotojas Vytautas – 
Jonas Žemaitis.

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

- Taip, tai buvo brolis Kazys.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Antanas, Kazys, Juozas, Povilas, 
Bronius, Julė, Audronė, Elzė, Inga, 
Kęstutis.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Politinių ir socialinių išdavysčių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-
gailestaujate?

- Kad nespėjau tinkamai atsidėkoti 
už viską savo Tėvams.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Čia jau nepasirinksi...

- Jūsų gyvenimo mato?
- Būk sąžiningas ir teisingas.

-ANYKŠTA

Savo gyvenimo herojumi istorijos profesorius Antanas Tyla va-
dina brolį Kazį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Koncertas. Balandžio 19 d. 
(antradienį) 17:30 val. Sakrali-
nio meno centre vyks Sonatos 
ir Roko Zubovų kompaktinės 
plokštelės „Prancūziški žaidi-
mai“ pristatymas ir fortepijono 
keturiomis rankomis koncertas. 
Programoje - Georges Bizet, Ga-
briel Faure, Maurice Ravel, Erik 
Satie. Įėjimas nemokamas.

Uniforma. Vasarį savivaldy-
bės administracija pirko tarnybi-
nės uniformos siuvimo paslaugą. 
Savivaldybės mažos vertės pirki-
mų suvestinėje nurodoma, kad ši 
paslauga kainavo 880 eurų. Tar-
nybinę uniformą patikėta siūti 
mažiausią paslaugos kainą pasiū-
liusiai UAB „Vidos madų ateljė“. 
Anykščių rajono savivaldybėje 
tarnybinę uniformą nešioja „ža-
liasis patrulis“ Linas Šulskus.

Šventė. Birželio mėnesį pirmą 
kartą Anykščiuose organizuo-
jama respublikinė šventė „PIR-
TIES DIENA 2016“ – Gyvenk 
sveikas! 

Maras. Beržoniškio kaime, 
Andrioniškio seniūnijoje, rastai 
šerno gaišenai patvirtinta ši liga. 
Šiemet Anykščių rajone rastos 
25 šernų gaišenos, iš kurių 17 
patvirtinta ši liga. 2015 metais 
buvo rastos tik 6 šernų gaišenos, 
iš kurių 2 buvo nustatytas afriki-
nis kiaulių maras.
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(Atkelta iš 1 p.)
Priėmė saliamonišką sprendimą

Kultūros darbuotojams algos pra-
dėtos didinti 2014-ųjų vasarą ir pi-
nigai savivaldybėms buvo skirstomi 
kaip tikslinės dotacijos. Vien Anykš-
čių kultūrininkų algos padidinimui 
nuo 2015 metų liepos 1 dienos Kultū-
ros ministerija rajonui skyrė 42 tūkst. 
658 eurus. Pinigai buvo pervesti kaip 
tikslinė dotacija. 2015 metų rugpjūčio 
12 dieną Kultūros ministerijos minis-
tras Šarūnas Birutis šalies merams 
išsiuntinėjo raštą, kuriame nurodė: 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2015 m. birželio 26 d. Nutarimu Nr. 
671 „Dėl 2015 metų Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto asigna-
vimuose numatytų kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmokesčiui pa-
didinti lėšų paskirstymo“ 1 punkte 
nurodoma, jog paskirstyti valstybės 
biudžeto asignavimai asignavimų 
valdytojams ir savivaldybėms darbo 
užmokesčiui padidinti, bet ne prie-
dams ir priemokoms padidinti.“

Tačiau Anykščių rajono valdžia 
numojo ranka į Vyriausybės nutarimą 
bei ministro raginimą vykdyti nutari-
mą ir ministerijos skirtus pinigus kul-
tūrininkams išdalino kaip priedus. Pa-
sielgė rajono valdžia išmintingai, nes 
padidinus tarnybinės algos koeficien-
tus, jų sumažinti vienu rankos mostu 
visiems rajono kultūros darbuotojams 
negalima. Taigi iš karto atsirastų įsipa-
reigojimas, (ko ir reikalavo Kultūros 
ministerija) ir 2016-aisiais kultūrinin-
kams mokėti kiek padoresnes algas. 
O priedų mokėti prievolės nėra, todėl 
tvirtinant 2016-ųjų Anykščių rajono 
biudžetą, kultūrininkų algos lygmens 
išlaikymas buvo „pamirštas“, lėšų 
poreikis skaičiuotas be priedų, pagal 
nepadidintus koeficientus. Anykščių 
rajono tarybos nariai beveik vieningai 
patvirtino  2016 metų rajono biudžetą 
taip „nurėždami“ kultūrininkų algas.

Gabrielė Griauzdaitė: 
„Pati sau susimažinau 
atlyginimą“   

Panašu, jog jei ne jauniausia 
Anykščių rajono tarybos, konservato-
rė Gabrielė Griauzdaitė, vargu ar kas 
apskritai būtų pradėjęs kalbėti apie 
atimtus kultūros darbuotojų pinigus. 
Mergina pati dirba Anykščių kultūros 
centre. Aukštąjį išsilavinimą turinti 
G. Griauzdaitė neslėpė, jog uždir-
ba vos 334 eurus per mėnesį, tad tų 
46 eurų praradimas jai buvo stipriai 
pastebimas. Politikė kalbėjo, kad 
pradžioje nesuprato, kas vyksta, o kai 
ėmė aiškintis, sužinojo, kad ...  pati 
sau susimažino atlyginimą. „Rajono 
Taryboje aš naujokė, sunku suprasti. 

Primuškim mažiausią...

Biudžeto eilutės nėra detalizuojamos, 
pateikiamos suvestinės. Ir išėjo tokia 
kvaila situacija, kad pritardama rajo-
no biudžetui aš pati sau susimažinau 
atlyginimą“, – kalbėjo politikė. Tačiau 
ji neapsimetė, kad viskas yra tvarko-
je, ir pradėjo raštu ir žodžiu domėtis. 
G. Griauzdaitė sulaukė prieštaringos 
informacijos – Kultūros ministerijos 
atstovai jai tvirtino, kad Anykščių sa-
vivaldybei skirtos papildomos lėšos 
kultūros darbuotojų atlyginimų išlai-
kymui 2015 metų lygmenyje, tik jos 
įkalkuliuotos į bendrus asignavimus, 
o Anykščių valdininkai aiškino, jog 
pinigai nėra skirti. Tada G. Griauzdai-
tė kreipėsi į Seimo narį, konservatorių 
Sergejų Jovaišą.        

Atlyginimų nebuvo galima 
mažinti

S. Jovaiša, bandydamas „atrinkti 
galus“, paprašė į Finansų ministeri-
jos išaiškinimo. Finansų viceminis-
tras Edmundas Žilevičius atsakyme, 
adresuotame ir S. Jovaišai, ir Darbo 
partijos atstovui Seime Ričardui Sar-
gūnui, nurodė: „Dėl kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmokesčio padidi-
nimo nuo 2015 m. liepos 1 d. 2016 
metų savivaldybių prognozuojamos 
pajamos savarankiškoms funkcijoms 
finansuoti, palyginti su 2015 metų 
prognozuojamomis pajamomis, pa-
lyginamosiomis sąlygomis padidėjo 
4267000 eurų, iš jų Anykščių rajono 
savivaldybės – 85 316 eurų. Atsi-
žvelgiant į tai, išlaidas, susijusias su 
kultūros ir meno darbuotojų darbo 
užmokesčio padidinimu nuo 2015 m. 
liepos 1 d., t.y. darbo užmokesčio di-
dinimo tęstinumui užtikrinti, savival-
dybės turėjo numatyti tvirtindamos 
2016 metų biudžetus ir pajamas sava-
rankiškoms funkcijoms vykdyti.“    

Patikės tik žymėtais pinigais

Anykščių valdžia du kartus ne-
pakluso Vyriausybės nurodymams. 
Pirmą kartą, kai specialią dotaciją 
kultūrininkams išmokėjo kaip prie-
dus, nedidindami tarnybinių algų 
koeficientų, antrą kartą – sumažin-
dama kultūros darbuotojams algas 
nuo 2016 metų sausio. Tačiau rajono 
meras Kęstutis Tubis „Anykštai“ dės-
tė, kad jis vis tiek yra teisus. „Pinigai 
buvo numatyti ministro įsakymu. 
Pinigai baigėsi, ir viskas pasibaigė. 
Teisinė bazė nėra sutvarkyta, Finansų 
ministerija „neįdėjo“ pinigų į rajono 
biudžetą“, – aiškino meras. Finansų 
viceministras teigė, kad „įdėjo“, me-
ras sako, kad „neįdėjo“...

Negana to, pasak mero K. Tubio, 
jeigu rajonas vykdytų visų ministerijų 
nurodymus – rajono biudžetui trūk-

tų net 3 milijonų eurų. „Nurodymų 
daugėja, o rajono biudžetas lieka toks 
pats“, – aiškino meras. 

Liberalų partijos merą palaikė ir 
Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
lyderis, būsimas partijos kandidatas į 
Seimą Lukas Pakeltis. Jis vardino dėl 
nurėžtos kultūros darbuotojų algos 
galimai kaltus asmenis ir institucijas, 
tačiau rajono valdžios problemos ne-
įžvelgė. „Bandoma sukarti šunis ne 
ten, kur turėtų būti. Pradžioje buvo 
skirtos tikslinės dotacijos, o dabar 
viskas perkeliama ant savivaldos pe-
čių“, -  pyko L. Pakeltis.

Kituose rajonuose algos 
kultūrininkams nėra 
sumažintos    

Kultūros ministerijos Finansų sky-
riaus vedėja Veronika Virganavičiūtė 
„Anykštos” paklausta, ar ir kitoms 
šalies savivaldybėms kilo ta pati pro-
blema kaip Anykščiams, sakė: „Iš 
kitų savivaldybių buvo skambučių 
telefonu, paprašius identifikuoti pro-
blemą elektroniniu paštu, informa-
cijos negavau, todėl darau prielaidą, 
kad problemos nebuvo, tik Anykščių 
savivaldybė problemą identifikavo.“

„Anykštos“ kalbinti aplinkinių ra-
jonų vadovai, paklausti, ar po Naujų-
jų metų mažėjo kultūros darbuotojų 
algos, sunkiai suprato klausimą. „Ži-
not, gal junkit savo Anykščių rajoną 
prie Rokiškio. Pas mus tokios pro-
blemos nėra“, – ironizavo Rokiškio 
meras Antanas Vagonis. Ignalinos 
vicemeras Gintautas Kindurys taip  
pat stebėjosi užduotu klausimu, po to 
nunešė telefoną savivaldybės finan-
sininkei, kuri dėstė, kad kultūrininkų 
algų lygio išlaikymui Finansų minis-
terija pinigus į Ignalinos rajono biu-
džetą „įdėjo“.  „Mes rajono biudžete 
numatėme kultūros darbuotojams to-
kius atlyginimus, kokie nustatyti nuo 
2015 metų liepos 1 dienos“, – teigė 
Molėtų rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Saulius Jauneika.  

Utenos meras Alvydas Katinas 
„Anykštai“ kalbėjo, kad grėsmę ke-
lia augantis biurokratų aparatas, o 
ne kultūrininkai. „Neteko kultūroje 
matyti prabangos. Net ir Kultūros 
ministerijoje. Džiaugiuosi, kad bent 
nebeliko nešildomų bibliotekų, o 
kultūrininkų algos ir dabar mažos“, 
– klausimu apie algų kultūrininkams 
mažinimą stebėjosi A. Katinas. Ute-
nos meras aiškino, jog visų Utenos 
biudžetinių įstaigų 2016 metų biu-
džetas sumažintas 2,5 proc., tačiau 
direktoriai prigrasyti, kad taupytų ne 
mažai uždirbančių darbuotojų atlygi-
nimų sąskaita, o apsikarpytų kitas, ne 
pačias būtiniausias išlaidas. 

Visuose minėtuose rajonuose po 

2015 metų liepos 1 dienos algų padi-
dinimo kultūros darbuotojams buvo 
pakelti koeficientai. Žodžiu, eita kitu 
keliu nei Anykščiuose, kur buvo iš-
mokėti priedai.

Derybos baigėsi 
joms neprasidėjus

Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė „Anykštai“ sakė, 
kad ji apie atlyginimus kalbėjosi su 
daugelio savivaldybių kultūros centrų 
vadovais ir neišgirdo nė vieno analo-
giško atvejo kaip Anykščiuose. „Kai 
buvo didinamos algos, buvo keliami 
koeficientai”, – kitų savivaldybių pa-
tirtimi dalinosi D. Petrokaitė. Ji sakė, 
kad bandžiusi kartu su kitais miesto 
kultūros įstaigų vadovais prašytis pas 
merą, tačiau K. Tubis nukirto, kad 
„nėra pinigų ir viskas“.  „Kodėl negy-
nėte? Kodėl nekovojote? Vyriausybės 
nutarimu pinigai yra skirti, už ką mes 
turime kovoti?“, – stebėjosi kultūros 
centro direktorė.

Tuo tarpu Anykščių muziejaus va-
dovas Antanas Verbickas ir Anykščių 
bibliotekos direktorius Romas Kutka, 
„Anykštos“ pakalbinti apie sumažėju-
sias jų vadovaujamų įstaigų darbuoto-
jų algas, laikėsi principo „o mano na-
mas - pakrašty“. Pasak ir vieno, ir kito 
direktoriaus, jei nėra pinigų, tai nieko 
čia ir nepadarysi. A. Verbickas vylėsi, 
kad muziejui metų pabaigoje pavyks 
darbuotojų atlyginimų mažėjimą bent 
iš dalies kompensuoti išmokant jiems 
priedus iš muziejaus surinktų lėšų.

Socdemas sako supratęs, 
kad bus blogai

Anykščių socialdemokratų lyde-
ris Dainius Žiogelis tikino, kad prii-
mant 2016 metų rajono biudžetą jam 
buvo aišku, kad biudžetininkai bus 
smaugiami, todėl jis jam nepritarė. 
„Antano Bauros paragintas Algirdas 
Ananka gyrė merą, kaip jis taip gra-
žiai viską suderino”, – ironizavo soci-
aldemokratas.

Tuo tarpu „valstietis“ A. Ananka 
„Anykštai“ dėstė, kad dabar, kai ma-
žėja kultūrininkams algos, jis jaučia-
si apgautas. „Nežinojau, kad algos 
mažės. Aš tikrai už tai, kad žmonės 
užsidirbtų. Jiems skirti pinigai turi 
būti atiduoti, kiekvienas euras jiems 
svarbus.“ – „Anykštai“ aiškino A. 
Ananka.

Rajono biudžeto projekto patei-
kimu piktinosi ir darbietis Alfrydas 
Savickas. „Mes Taryboje prieš bal-
suodami matome tik bendras sumas. 
Mes apgauti. Paklausiau administra-
cijos direktorės pavaduotojo Sauliaus 
Rasalo apie kultūros darbuotojų algas, 
tai jis man atkirto: „Šneki, nusišneki. 
Jūsų ministras nieko neišmano“,  - 
piktinosi rajono Tarybos narys A. 
Savickas. 

O nepartinis rajono Tarybos na-
rys Arūnas Liogė, kalbėdamas apie 
kultūrininkams neišmokėtus atlygi-
nimus, priminė mero K. Tubio prie-
saiką. „Jis prisiekė laikytis Lietuvos 
Respublikos įstatymų. Ką reiškia 
įstatymų nesilaikymas?”- retoriškai 
klausė A. Liogė.

Sergejus Jovaiša sieks „atvesti į 
tiesios kelią“

Seimo narys S. Jovaiša dėstė, kad 
rajono valdžią sieks atvesti į „tiesos 
kelią“. Jis dėl kultūros darbuotojų at-
lyginimų grąžinimo į 2015 metų an-
tros pusės lygį į rajono merą K. Tubį 
kreipėsi ir raštu, ir žodžiu. Savo (o ir 
kultūros darbuotojų) tiesas politikas 

bandys įrodinėti ir balandžio mėnesio 
rajono Tarybos posėdyje.  „Manau, la-
bai viskas paprasta. Kitų savivaldybių 
veikla rodo, kad visi supranta. Kodėl 
visi supranta ir vykdo Vyriausybės 
nutarimus, o Anykščių rajono valdžia 
nevykdo?”  - retoriškai klausė Seimo 
narys. Jo nuomone, jeigu savivaldybė 
toliau laikysis savo pozicijos, „galime 
sulaukti ir teisminių ginčų”.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė Dijana Petrokaitė tvir-
tina, kad iš kitų savivaldybių 
kultūros centrų vadovų neiš-
girdo, kad šiemet jų darbuoto-
jams mažėjo algos.

Jauniausia rajono Tarybos 
narė Gabrielė Griauzdaitė at-
lyginimo mažėjimą pajuto savo 
kailiu.

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša pasiryžęs pri-
versti rajono valdžią mokėti kul-
tūros darbuotojams tokius atly-
ginimus, kokie jiems priklauso 
pagal Vyriausybės nutarimą.

Rokiškio rajono meras Anta-
nas Vagonis ironizavo, jog jei 
jau anykštėnai neišsprendžia 
kultūros darbuotojų atlygini-
mų problemos, tai tegul savo 
rajoną jungia prie Rokiškio.

Ignalinos rajono vicemeras 
Gintautas Kindurys teigė, kad 
net negirdėjęs svarstymų apie 
algų šio rajono kultūrinin-
kams mažinimą

Utenos meras Alvydas Katinas 
sakė, kad ir nesumažinus at-
lyginimų kultūros darbuotojai 
uždirba labai jau nedaug.

Molėtų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Saulius Jauneika dėstė, kad 
molėtiškiai 2016-ųjų biudžetą 
suplanavo taip, kad kultūros 
darbuotojai gautų tokius pa-
čius atlyginimus kaip ir 2015-
aisiais.    

SITUACIJA
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sekmadienis 2016 04 17

 
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.  
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. 
13.35 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 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. Gražuolė ir 
pabaisa. N-7.  
23.45 Pasaulio dokumentika. 
Salų gamtos slėpiniai. 
0.40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
2.15 Auksinis protas. 

 
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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Trys bananai. 1971 m.  
9.50 Gudri varna. 1980 m.  
10.05 KINO PUSRYČIAI 
Turtuolis Ričis.  
12.10 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis. N-7.  
13.55 Seni bambekliai 2. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA Moterys prieš 
vyrus. N-7.  
21.30 Itališkas apiplėšimas. N-7.  
23.40 Stiklo namai. N14.  
1.45 Artūras, svajonių milijonie-
rius. N-7. 

 
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 Simpsonų filmas. N-7.  
12.35 101 dalmatinas.  
14.45 Ponia Dautfajė.  
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Auklė. N-7.  
21.20 Džonas Vikas. N-14.  
23.30 Kai nesiseka, tai nesiseka. 
N-14.  
1.30 39-oji byla. N-14. 

 
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 “BBC dokumentika. 
Laukinių gyvūnų pasaulis”. 
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.  
17.55 Pričiupom! (k). N-7.  
18.25 “Karatė vaikis”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.55 “Kuždesių sala”. N14.  
1.25 “Prezidento patikėtinis”. 
N-7.  
3.00 “Patologija”. S.  
4.30 “Karatė vaikis”. N-7.

 
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 žvaigž-
dės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.10 “Būrėja”.  
18.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.45 Nemarus kinas. “Blefas”. 
1976 m.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  

22.50 “Teisė tuoktis”. N-7.  
0.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
1.30 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.15 “Voratinklis”. N-7. 
3.55 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.50 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
5.20 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
5.50 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Rytas su Anželika Cholina.  
7.30 Koncertuoja “Kotita” ir drau-
gai. 2 d. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21. 
10.00 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.30 Premjera. Bohodaras 
Kotorovyčius. Atspindžiai. 
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.  
15.55 Banchetto musicale 2015.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Diskusija “Masinis mobilu-
mas. migracija kaip globalizaci-
jos desertas”. 
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 LRT OPUS ORE. Giedrė.  
24.00 ...formatas. Poetas Jonas 
Kalinauskas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
1.35 Lietaus lašai. 1982 m. 
(kart.). 
2.55 Rytas su Anželika Cholina.  
3.30 Mokslo ekspresas.  
3.45 Karinės paslaptys.  
4.30 Diskusija “Masinis mobilu-
mas. migracija kaip globalizaci-
jos desertas”.

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.55 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
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 Prekyba organais. 
Skandalas Europos centre (k). 
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). 

 
6.25 Purvini darbai. N-7.  
7.25 Aukščiausia pavara. N-7.  
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 Purvini darbai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B gru-
pė. Estija - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija.  
16.25 Univeras. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Kinijos prizo 
lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Elitinis jaunimas. N-14.  
0.15 Jokių kliūčių! N-7.  
1.25 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
2.25 Legendos. 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”. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Sukčius”. N-7. 
23.50 „Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 „24/7”.  
2.45 Vantos lapas.  
3.10 „Sparnuočių gyvenimas. “. 

 
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. Džihadas. Karas 
be sienų. 
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 57 
keleivis. N-7.  
23.55 “Judantis objektas”. N14.  
0.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “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. 
11.05 Auklė. 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 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.  

 
6.45 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 “Policijos akademija”. N-7.  
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 Ant liežuvio galo.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Betmenas. Pradžia. N-7.  
23.55 Tikras teisingumas. Brolija. 
N14.  
1.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.20 “Kortų namelis”. N14.  
4.00 Ant liežuvio galo (k).  
4.40 “Juodos katės”. N-7.  
5.00 “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.  
14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “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.  
0.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.45 “Širdele mano”. N-7. 
5.35 “Nikita”. N-7. 

 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 Legendos.  
13.30 Durys atsidaro.  
14.00 Claudio Monteverdi. Opera 
“Orfėjas”. 1, 2 d.  
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. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Euromaxx.  
22.30 Nevaldomas. N-7.  
23.50 Kultūra.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Mano mylimi herojai.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 Kelias į namus.  

 
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).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7. (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. 
14.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 

čempionatas. I divizionas B gru-
pė. Lietuva - Rumunija. Tiesioginė 
transliacija.  
16.25 Univeras. 
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 Klastingi namai. N-14.  
0.50 Chotabičius. N-14.  
2.30 Legendos. N-14. 

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
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. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  

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 Kas ir kodėl?. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Džihadas. Karas be 
sienų. 
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.  
1.00 TV techninė profilaktika. 

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. 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 Da 
Vinčio kodas. N14.  
1.00 “Judantis objektas”. N14.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.35 “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.  
1.25 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.15 Skandalas. N-14.  

 
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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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 Ant liežuvio galo.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Valstybės galva. N-7.  
23.15 Betmenas. Pradžia. 
N-7.  
1.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.20 “Policija ir Ko”. N-7. 
3.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.05 Ant liežuvio galo (k).  
4.45 “Juodos katės”. N-7.  
5.10 “Kalbame ir rodome” N-7.  
5.55 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.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio žmog-
žudystės IX. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.40 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.45 “Širdele mano”. N-7.  
5.40 “Nikita”. 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 atsiran-
da daiktai 9. 
16.30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno die-
nos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 1. N-7.  

21.00 Premjera. Visata.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Prisiminkime.  
1.00 TV techninė profilaktika. 

 
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 Prekyba organais. 
Skandalas Europos centre. 
N-7.  
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.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.  
22.00 Trys dienos nužudy-
ti. N-14.  
0.25 Šėtono vaikai. S.  
2.15 Legendos. 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 “Paskutinis skambutis”. 
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 gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Pėdsakas”. N-7. 
4.05 “Tigrų sala”.  
4.25 “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 ko-
dėl?”. 
11.30 Emigrantai.  
11.55 Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos infor-
macija gyventojams. 
12.25 Istorijos detektyvai. 
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 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 “Dora ir draugai”.  
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 
Samdomas karys. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N14.  
1.00”Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “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 Domas 
Hemingvėjus. N-14.  
0.20 Raitelis be galvos. N-14.  
1.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

2.10 Skandalas. N-14.  
3.00 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 “Policijos akademija”. N-7.  
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 Lėktuvai, traukiniai ir auto-
mobiliai. N-7.  
23.15 Valstybės galva. N-7.  
1.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
1.50 “Policija ir Ko”. 
2.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.35 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.20 “Juodos katės”. N-7.  
4.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.30 “Policijos akademija”. N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės X. 
Mirtis ir dulkės. N-7. 
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.15 “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 Visu garsu..  
13.30 UB Lama.  
14.30 Ten, kur namai 1. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos (kart.). 
17.10 Prisiminkime.  
17.25 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 ORA ET LABORA.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  

20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji istorija.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Juodoji keramika.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Filomena. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.05 Kultūra. Arūnas Žebriūnas.  
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.  
17.30 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B 
grupė. D. Britanija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.  
19.45 Lietuvos futbolo A lygos 
rungtynės. Trakų “Trakai” - 
Vilniaus “Žalgiris”.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Lapkričio žmogus. N-14.  
0.15 Kruvina muzika. N-14.  
1.55 Legendos. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
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 Premjera. “Budelis”. 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”. 

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. 
Galutinis tikslas. N-14.  
00.05 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
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 
Gilus sukrėtimas. N-7.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 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 Labas rytas. N-7.  
0.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.
1.35 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.25 Skandalas. N-14.  
3.15 Nevykėlių dalinys. N-7.  
3.40 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 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 PREMJERA Įteisinti 
vagys. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 Nužudyti Bilą. 2 dalis. 
N14.  
0.00 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai. N-7.  
1.40 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.40 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.35 “Policijos akademija”. N-7.  
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 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Midsomerio žmogžudys-
tės X. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 

19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Foilo karas. Karo aukos. N-7.  
22.50 “Begėdis”. N14.  
23.55 “Ties riba”. N14.  
0.45 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
3.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.45 “Širdele mano”. N-7.  
5.40 “Nikita”. 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. 
8.50 ...formatas. Poetė Dalia 
Teišerskytė 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 ARTi. Juodoji keramika.  
12.45 Mokslo ekspresas.  
13.00 Muzika gyvai.  
14.35 Lietaus lašai. Drama. 
1 s.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7. 
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Tėve mūsų.  
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 Robotas policininkas. 
N-14.  
0.20 Paskutinės imperijos 
žlugimas. N-14.  
2.15 Legendos. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
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”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.22 “Pėdsakas”. N-7. 
4.05 “Tigrų sala”.  
4.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

 
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 poli-
cija. 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. 
Vagių vagis. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Lemties agentas. N-14.  
0.25 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 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
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 penktadienis. N-7.  
21.00 Fantomas prieš 
Skotland Jardą. N-7. 1967 m.  
23.00 Sąžiningas žaidimas. 
N-7.  
0.35 Samdomas karys. 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 Ralfas Griovėjas. N-7.  
21.35 Džonas Karteris. N-7.  
0.10 Tarpininkai. N-14.  
2.15 Labas rytas. N-7.  
4.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 Įteisinti vagys. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.50 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 patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams. N-7.  
23.15 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.55 Nužudyti Bilą. 2 dalis. 
N14. 
5.10 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Midsomerio žmogžu-
dystės X. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 Nebylus liudijimas. 
Sutrikęs.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Prieblanda. 

Nakties gūdumoje. N14.  
22.50 SNOBO KINAS Panelė 
Meadows. N14.  
0.25 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  
1.50 “Nikita”. N-7.  
2.30 “Senojo Tilto paslaptis”. 
3.15 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.20 “Širdele mano”. N-7. 
5.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.40 “Keksiukų karai”.  

 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”. 2 dalis.  
14.00 Kelias į namus.  
14.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
15.00 Nacionalinis bardų 
festivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
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 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 Bornas. Galutinis tiks-
las. N-14.  
23.55 Muzikos savaitė.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Koncertuojanti Europa. 
1.40 Laba diena, Lietuva.  
3.40 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.25 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.10 Prisiminkime.  
5.25 Rusų gatvė. Žinios.  

 
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).  
13.10 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.15 Prekyba organais. 
Skandalas Europos centre 
(k). N-7.  
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 Univeras. N-7.   

17.30 IIHF pasaulio ledo ritu-
lio čempionatas. I divizionas 
B grupė. Lietuva - Ukraina. 
Tiesioginė transliacija.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Džiunglės. N-7.  
0.40 Drakonų tiltas. N-14.  
2.15 Legendos. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
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 “Kelionė į vieną pusę”. 
S. 
1.05 “Įniršis ir garbė”. N-14. 
2.45 “Laukinis pasaulis”.  
3.05 “Kelionė į vieną pusę”. S. 
4.30 “Įniršis ir garbė”. N-14. 
6.00 “Jaunikliai”. N-7. 
7.00 Miestai ir žmonės.  

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 projek-
tas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Koko. N-7.  
0.25 Pasaulio dokumentika.  
2.15 Daktaro Bleiko paslaptys 2. 
N-7.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
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”.  
9.30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
1986 m. 

10.05 “Na, palauk!”. 
10.15 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką. 
11.20 Zatura. Nuotykiai kosmose. 
13.25 Pričiupom!. N-7. 
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Pelenės 
istorija. 
21.20 Tėčio dienos rūpestis. 
23.10 PREMJERA Blogas senelis. 
S.  
0.50 Fantomas prieš Skotland 
Jardą. 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 Ilja Muromietis ir Lakštingala 
Galvažudys.  
12.40 Išdykėlis Danstonas.  
14.15 Teta Helena. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas. N-7.  
22.30 Tai mergina ar vaikinas? N-7.  
0.20 Gynėjas. N-14.  
2.05 Domas Hemingvėjus. N-14. 

 
6.15 Pričiupom! (k). N-7.  
6.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.10 “Policijos akademija”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k).  
11.00 Lietuva- Europa. Galiūnų 
varžybos.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X Pasaulį pakeitusios 
civilizacijos. Kaip graikai pakeitė 
pasaulį. 
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. Miesto kovos. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS Išleistuvių 
naktis. N14.  
1.15 “Sausas įstatymas”. 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.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vakarie-
nė”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  

14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Būrėja”.  
17.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
19.20 MEILĖS ISTORIJOS Dora 
Heldt 4. Meilė kartais baigiasi. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  
22.45 Sumokėti viską. N-7.  
0.30 “Magai”.  
1.30 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.10 Panelė Meadows. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Rytas su Ugne Barauskaite. 
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Bohodaras 
Kotorovyčius. Atspindžiai. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 Giedrius Kuprevičius. Baletas 
“Čiurlionis”.  
15.40 Mano mylimi herojai. 
Dainuoja Gehamas Grigorianas.  
16.30 “Į raketą sėsčiau...” .  
17.15 Muzikos savaitė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Išgirskite 
klasiką.  
19.50 ...formatas. Poetė Dalia 
Teišerskytė. 
20.00 ARTS21.  
20.30 Lietaus lašai. Drama. 1982 
m. 

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Lietuvių kinas trumpai. Tėve 
mūsų.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 “Tai, kas tikra”.  
2.20 Elito kinas. Filomena. N-14.  

 
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).  
18.35 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Beprotiškas darbas - būti diktato-
riumi. 
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 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 6 kadrai.  
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 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 NKL pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - Šiaulių 
“Šiauliai”.  
19.00 Mano motinos prakeikimas.  
N-7.  
21.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B grupė. 
Lietuva - Kroatija. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.30 Ikaras. N-14.  
1.15 Jokių kliūčių! N-7.  
2.05 Legendos. N-14.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 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 “Žemė iš paukščio skrydžio”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.30 Premjera. “Turtingas plevė-
sa”. N-14. 
23.45 „Kruvina žinutė” N-14. 
1.45 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.15 “Turtingas plevėsa”. 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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- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto?

- Katarakta – akies lęšiuko su-
drumstėjimas, dažniausiai atsi-
randantis dėl medžiagų apykaitos 
sulėtėjimo. Tai viena dažniausių 
vyresnio amžiaus žmonių regėjimo 
netekimo priežasčių. Dažniausiai 
katarakta laikoma kaip bendra or-
ganizmo senėjimo pasekmė, tačiau 
ji gali įsivystyti ir jaunesniame 
amžiuje – pasireikšti kaip kitų ligų 
(pvz.: cukraligės) komplikacija, 
atsirasti po akies traumų, būti pa-
veldėta ir kt. 

- Kokie kataraktos simpto-
mai?

- Pirmasis ligos požymis – silps-
tantis regėjimas. Jei regėjimas pa-
laipsniui blogėja reiktų ilgai nelau-
kiant pasikonsultuoti su gydytoju. 
Sergantieji katarakta dažnai skun-
džiasi jautrumu šviesai, išblukusio-
mis ar išplaukusiomis spalvomis, 
matymu kaip pro nešvarų stiklą, 
dvejinimusi. Žmogus nebeįžiūri 
artimųjų veidų bruožų, daiktų kon-
tūrų, iškyla problemos užsiimant 
įprastine veikla, vairuojant automo-
bilį. Ligai progresuojant  silpstantis 
regėjimas gali baigtis aklumu.

- Kaip katarakta gydoma?
- Kataraktą išgydančių vaistų 

nėra. Vienintelis būdas pagyti – 
kataraktos operacija. Operacijos 
metu naudojant šiuolaikišką mi-
krochirurginę įrangą – fakoemul-

Katarakta – liga, kurios negalima ignoruoti
Aklumas – viena sunkiausių žmogaus negalių. Apakęs ar tik 

šviesą nuo tamsos skiriantis žmogus praranda savarankiškumą, 
nebegali užsiimti įprastine veikla, jam nuolat reikalinga artimųjų 
pagalba.  Nors ši negalia gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau 
vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai apanka dėl kataraktos – se-
natvinių akies lęšiuko pokyčių. Dėl kokių priežasčių vystosi kata-
rakta, kokie šios ligos simptomai, kokie galimi gydymo būdai ir 
kokios pasekmės laukia nesigydant, klausiame A.Klinikos „Akių 
chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

sifikatorių – pro 2-3 mm dydžio 
pjūvį sudrumstėjęs lęšiukas išsi-
urbiamas ir pakeičiamas skaidriu 
dirbtiniu lęšiu. Kataraktos opera-
cija – neskausminga, jos trukmė 
apie 30 minučių, po operacijos ne-
reikalingas stacionarus gydymas. 
Pacientai gerai matyti dažniausiai 
pradeda iškart po operacijos ar pra-
ėjus keletui dienų.

- Kokios pasekmės laukia ne-
sigydant?

- Svarbiausia nelaukti, kol silps-
tantis regėjimas baigsis aklumu, 
kadangi subrendusios kataraktos 
operaciją techniškai sunkiau at-

Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius 

Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. 
Šis gydytojas atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių opera-
ciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo 
ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko 
nepastebėtas.

Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios 
srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali 

patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

likti, padidėja operacinių ir poo-
peracinių komplikacijų rizika. Be 
to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, galima susirgti 
nepagydoma akių liga – glaukoma. 
Katarakta yra viena iš dažniausių 

aklumo priežasčių, tačiau anksti 
diagnozavus ir tinkamai gydant 
šią ligą galima visiškai išgydyti.   
Pažangių technologijų dėka kata-
raktos operacija tapo labai saugi, 
neskausminga ir efektyvi. 

„2006–2015 m. bendras Anykš-
čių rajono gyventojų apsilanky-
mų skaičius Anykščių psichikos 
sveikatos centre mažėja nežymiai. 
Greitėjant gyvenimo tempui, kei-
čiantis ekonominei situacijai tiek 
jaunus, tiek vyresnio amžiaus 
žmones palietusi ekonominė krizė 
atvėrė duris nedarbui, skurdui ir 
baimei, todėl didėjo ir depresija, 
pasimetimas, įtampa, baimė, neto-
lerancija, agresija tarpusavio san-
tykiuose. Šie ir kiti veiksniai turė-
jo ir šiuo metu turi didelės įtakos 
susergant įvairių rūšių depresija, 
nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 
ir kitomis psichikos ligomis“, - 
praėjusių metų ataskaitoje konsta-
tuoja direktorius Audronis Gustas.

Pernai Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centre apsilankė 8 636 
anykštėnai (2014 metais – 8 975).

Pernai įstaigoje atlikti 2 899 pro-
filaktiniai patikrinimai lankytojų, 
kurie pageidavo įsigyti ar pasi-
keisti vairuotojo pažymėjimą bei 
norėjo  prasitęsti ar gauti leidimą 
naudotis ginklu. Atlikta 12 narko-
loginių ekspertizių, iš jų 7 asme-
nims organizme rasta narkotinių 

Anykštėnų sveikatai atsiliepė 
ekonominė krizė Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono psichikos sveikatos centras skelbia, kad nepai-
sant to, kad rajone gyventojų skaičius mažėja, įstaigoje apsilan-
kiusiųjų srautai kito nežymiai.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centro direktorius Audro-
nis Gustas teigia, kad lankytojų srautas išlieka stabilus jau de-
vynerius metus.

medžiagų.
Praėjusių metų pabaigoje Anykš-

čių rajono psichikos sveikatos 
centre  dirbo 10 darbuotojų (2014 
metais – 11 darbuotojų). Įstaigoje 
vyko darbuotojų kaita. Iš darbo 
atleista vaikų ir paauglių gydytoja 
psichiatrė,  du psichikos sveikatos 
slaugytojai. Visi darbuotojai buvo 
pensinio amžiaus. Priimtas vienas 
Vilniaus universiteto medicinos 
studijų absolventas - suaugusiųjų 
gydytojas psichiatras.

Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro direktoriaus darbo 
užmokestis su kintamu priedu dir-
bant 0,5 etato krūviu pernai siekė 
675 Eur, gydytojų psichiatrų – 888 
Eur, specialistų su aukštuoju įsila-
vinimu – 670 Eur, slaugos perso-
nalo – 492  Eur, kitų specialistų su 
spec. išsilavinimu – 378  Eur, kito 
personalo – 344  Eur.

Pasak Anykščių rajono psichi-
kos sveikatos centro direktoriaus 
A. Gusto ataskaitos, dėl azartininių 
lošimų priklausomybės į jų įstaigą 
kol kas nesikreipė nė vienas anykš-
tėnas priklausomas nuo azartinių 
lošimų. 

šiupinys
Žygis. Sekmadienį, balandžio 

17 - ąją, 9 val. iš Anykščių aikš-
tės prasidės žygis, kurio metu 
bus aplankyti Gyliai, Migdo-
liškis, Latava, Andrioniškis, 
Niūronys. Šile prie paminklinio 
kryžiaus bus paminėti prieš 65 
metus,  1951 m. pavasarį, žuvę 
Antano Bagočiūno-Dūmo būrio 
partizanai.

Protai. Antradienį „Auksi-
nio proto“ turnyrą Anykščiuose 
pirmą kartą šį sezoną laimėjo J. 
Biliūno gimnazistų ir istorijos 
mokytojos Jūratės Musteikienės 
komanda „Atsilošk Justeli“, kuri 
surinko 77 taškus ir tašku ap-
lenkė svėdasiškių “Varpą”, trim 
taškais liberalų “Nikę”. Neofici-
alioje Lietuvos turnyrinėje len-
telėje po 10 žaidimų Anykščių 
„Vienaskaita“ užima 18-ąją vietą 
(547 tšk.), „Nikė“ - 20-ąją (544). 
Į trisdešimtuką patenka ir „Šį 
kartą neatvyko“ - 29 vieta, 525 
taškai. Visai šalia trisdešimtuko 
yra ir “Varpas” (522 taškai) bei 
“Atsilošk Justeli” (519 taškų).

Alkoholis. Anykščių rajono 
visuomenės sveikatos biuras 
ėmėsi rinkti gyventojų parašus 
dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 
pataisų, kurios apribotų prekybą 
bei reklamą alkoholiniais gėri-
mais. Iniciatyvinė grupė šalyje 
turi surinkti 50 000 parašų, kad 
įstatymas būtų keičiamas.

Sutartis. Trečiadienį rajono 
meras Kęstutis Tubis susitiko 
su Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės vadu 
pulkininku leitenantu Andriumi 
Mickumi ir pasirašė  bendradar-
biavimo sutartį. 

Uosiai. Prie Rubikių ežero, 
Kriokšlio poilsiavietėje išgriuvo 
nudžiūvę uosiai. Vienas jų buvo 
užvirtęs ant pavėsinės. Anykš-
tėnai dar nepamiršo prieš kelis 
metus ant kelio link Debeikių 
virtusio uosio, kai buvo sunkiai 
sužaloti du automobiliu važiavę 
žmonės. Uosius Lietuvoje, o ir 
visoje Europoje, „kerta“ patoge-
ninis grybas. 

Dvikova. Ketvirtadienį Anykš-
čių Kultūros centro salės sceno-
je varžėsi Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro pirmasis 
smuikas Zbignev Levicki ir gi-
taros virtuozas Aurelijus Globys. 
Muzikantai teigė Anykščiuose 
koncertavę pirmą kartą ir sakė, 
kad išėjus pasižvalgyti po miestą 
juos nustebino Nykščio skulp-
tūra, nes panašią matę buvo tik 
Paryžiuje. 

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracija pa-
skelbė konkursą užimti Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriaus pareigoms.

Klaida. Antradienio „Anykš-
toje“ spausdinant R. Aleksiejū-
no straipsnį „Netvarkomi kaimo 
keliai problemų kelia ir ugnia-
gesiams“ dėl korektūros klaidos 
nebuvo išspausdinta dalis teksto. 
Atsiprašome skaitytojų. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.
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siūlo darbą

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

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

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

UAB  „IVABALTĖ“ 
Siūlo darbą tarptautinių 
pervežimų vairuotojams

Reikalavimai:
Vairuotojo darbo patirtis, sąžiningumas,
Rusijos viza ir ADR pažymėjimas būtų privalumas.

Mes jums siūlome:
laiku mokamą konkurencingą atlyginimą, geras darbo sąlygas

Kreiptis: Stoties g. 23. Rokiškis.Tel:+370 698 15850
El. pastas:  info@ivabalte.lt

Ieško kredito tarpininkų, kurie 
norėtų bendradarbiauti teikiant 
vartojamąsias paskolas.

Tel. (8-640) 26292.

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

Tel. (8-601) 21323.

Ūkyje reikalinga melžėja. 
Tel. (8-611) 48872.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Jų buvo tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies Jums linkim
Stiprios sveikatos ir daug pavasarių gražių.

Su 95-uoju jubiliejumi Zofiją GRIMŽIENĘ, 
gyvenančią Traupio sen., Klaibūnų kaime, sveikina 

marti Janina, anūkai Eimutis, Rasa ir Gitana, 
proanūkiai ir proproanūkis Dominykas

Ir vėl pasitinki - vėl lauki
Užtiesus staltiesę plačiai,
Čia kur palaukės gimtos šaukia,
Kur esame dažni svečiai...

Sveikiname brangią mamą, močiutę, 
promočiutę ir propromočiutę Zofiją GRIMŽIENĘ, 
gyvenančią Traupio sen., Klaibūnų kaime, sulaukusią 

garbingo 95-ojo jubiliejaus. 

Tesaugo, mama, Tave Dievas, apdovanoja gera sveikata, artimųjų 
meile ir veda sutikt dar daug pavasarių gražių.

Vaikai su šeimomis

ieško darbo
Apdailininkas (gali dažyti, kloti 

plyteles, sukti gipsą ir atlikti kitus 
darbus).

Tel. (8-688) 02158.

2016 m. balandžio 19 d. antradienį, 10.00 val. Anykščių r. sav. 
posėdžių salėje, (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai). Žemės ūkio 
ministerija organizuoja informacinį seminarą.

Tema: „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos prie-
monės ,,Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities Parama smulkie-
siems ūkiams aktualijos“

Renginyje kviečiami dalyvauti ūkininkai, žemės ūkių skyriaus at-
stovai ir visi, kam aktuali ši tema.

Renginys yra nemokamas. Trukmė ~ 2 val.
Registruotis į renginį kviečiame telefonu +370 602 37776 
arba el. paštu aiste@ministerium.lt

Džiaugėsi, kad daug sutaupė

Pradėdamas susitikimą, meras 
K,Tubis perspėjo, kad pasakos apie 
tai, ką rajono valdantieji nuveikė per 
vienerius darbo metus, todėl esą pa-
teikta informacija bus visai kitokia, 
nei jau patvirtintoje praėjusių metų  
savivaldybės administracijos direk-
torės V. Veršulytės veiklos ataskaitoje 
ar balandžio pabaigoje svarstomoje 
mero ir rajono Tarybos ataskaitoje. 

„Per metus mums pavyko sutau-
pyti 911,2 tūkst. eurų, kadangi atsisa-
kėme kai kurių objektų, kurie, mūsų 
manymu, buvo nuostolingi, abejoti-

Meras atskleidė, kada bus 
pradėta statyti pilis Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį savivaldybėje surengtame susitikime su vietos ži-
niasklaidos atstovais rajono meras Kęstutis Tubis mieliau pasakojo 
apie savo bičių ūkį, nei apie būsimas medinės pilies statybas. Būtent 
šis objektas labiausiai domino žurnalistus susitikime, kuriame savi-
valdybės vadovai pristatė savo metų veiklos rezultatus.

Spaudos konferencija, kurioje dalyvavo meras, mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius, mero patarėjai Kęstutis Indriūnas ir Donaldas 
Vaičiūnas, savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė 
bei jos pavaduotojas Saulius Rasalas, užtruko pusantros valandos.

nos reikšmės arba skaidriai vykdant 
viešuosius pirkimus, taip pat taupant 
ūkines lėšas ir neišlaidaujant“, - apie 
tai, kaip skaičiuodama kiekvieną ra-
jono biudžeto centą gyveno rajono 
valdžia, pasakojo meras K. Tubis, 
pridurdamas, kad vien už gautų pa-
skolų palūkanas dabar savivaldybė 
per metus sutaupo 15 000 eurų.

Atpigus šildymui užpūdo turistai

K. Tubio kalbėjo kaip dirba ma-
žindamas centralizuotai tiekiamos ši-
lumos tarifus, kuriam, anot mero, jis 
tik pradėjęs dirbti šilumos piginimui 

skyrė ypatingą dėmesį.
„Aš matau resursų, kur tą šilumą 

dar galima piginti“, - optimistiškai 
nuteikė K. Tubis, atkreipdamas dė-
mesį, kad biokuro katilinei kuras 
buvo perkamas pigiau nei Utenoje ir 
tai buvo daroma „skaidriai“.

„Kai žmonės sužinojo, kad pigs ši-
luma, padidėjo turistų srautai, patrau-
klesnis tapo miestas ir, pavyzdžiui, 
išnuomojamų butų nebeliko, kai 
anksčiau butai buvo nuomojami už 
dyką“, - apie tai, kaip mažėjanti šildy-
mo kaina atsiliepė net turizmo sričiai, 
pasakojo K. Tubis, pokyčius šilumos 
ūkyje demonstruodamas vaizdžiai -  
projektoriaus ekrane.

Blogi statybininkai remontavo
ir už dyką

Apžvelgdamas daugiabučių reno-
vaciją, meras K. Tubis negailėjo kri-
tikos rangovams.

„Problemų tikrai buvo daug su ran-
govais. UAB „Orlista“ labai vilkino 
darbus Ramybės 5-ame name. Turė-
jome keletą posėdžių ir jie atlygino 
žalą gyventojams – išdažė laiptines 
už nepatogumus“, - apie tai, kad su 
rangovais, tarp kurių buvo ir UAB 
„Anrestas“, teko kalbėtis ir griežčiau, 
pasakojo K. Tubis.

Pusantros valandos trukusioje 
spaudos konferencijoje mero K. Tu-
bio pranešimas užėmė net pusvalan-
dį.

„Ačiū, kad iškentėjote“, - baigęs 
dėkojo K. Tubis,  į metų savivaldybės 
vadovų veiklos apžvalgą įtraukęs net 
ir rajono ūkininkų pasiekimus.

Vicemeras pažadėjo penkių 
kavinių atidarymą

„Džiaugiuosi, kad naujoji  rajono 
valdžia nepradėjo visko griauti“, - 
ankstesnių darbų tęstinumu džiaugėsi 

Prie vaišių stalo meras Kęstutis Tubis pratęsė medinės pilies sta-
tybų temą ir pasakojo, kad statyboms bus naudojami 30 centime-
trų skersmens medžio rąstai.

mero pavaduotojas, buvęs rajono me-
ras ir rajono konservatorių lyderis S. 
Obelevičius.

„Metams praėjus nuo Medžių 
lajų tako atidarymo, šį pavasarį 
Anykščiuose duris atvers penkios 
kavinės ir restoranai. Tai džiugina. 
Ir mes tikrai nesiruošiame sėdėti 
rankas sudėję ir laukti turistų. La-
bai intensyviai per praėjusius metus 
ruošėme dokumentus gauti kurorto 
statusui. Tikiuosi, kad jau balandžio 
mėnesį rajono Taryboje priimsime 
sprendimą ir kreipsimės į Valstybi-
nį turizmo departamentą dėl kuror-
to statuso suteikimo Anykščiams“, 
- apie tai, ne tik kas rajone buvo, 
tačiau ir kas bus, planus atskleidė 
S.Obelevičius.

Administracija pasisakė už 
taupumą ir skaidrumą

„Gyventojai ėmė tikėti, kad yra ga-
limybė  laimėti savivaldybės skelbia-
muose konkursuose“, - apie tai, kad 
konkursai sulaukia daugiau preten-
dentų, taip pat džiaugėsi V. Veršulytė.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius Ra-
salas šįsyk nežibėjo šmaikštumu ir 
kalbėjo  apie viešuosius pirkimus.

„Komisija ir Viešųjų pirkimų ir 
turto skyrius tikrai nebijo darbo ir 
tikslą mato pagrindinį, kas apibrėžta 
Viešųjų pirkimų įstatyme, tai taupiai 
ir skaidriai naudoti lėšas“, -  apie savo 
ir kolegų pasiryžimą veikti veržliai ir 
skaidriai kalbėjo S. Rasalas.

Stebi ne tik vairuotojus, 
stebi ir lašišas 

Mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas 
pasakojo, kad jo iniciatyva vaizdo ka-
meromis stebimos net Kavarsko hi-
droelektrinės prieigos.

„Aktyviai buvo bendradarbiauja-
ma su Aplinkos viceministru Linu 
Jonausku, su kuriuo vertinome ir 
nustatėme lašišinių žuvų brakonie-
riavimo vietą ties Kavarsko užtvan-
ka. Ten  Aplinkos ministerija įrengė 
vaizdo stebėjimo kamerą“, - apie tai, 
kad svarbu stebėti ne tik miesto san-
kryžas, kalbėjo D. Vaičiūnas.

Mero patarėjas Kęstutis Indriūnas 
daugiausia kalbėjo apie tai, „kas lie-
čia architektūrą“.

„Čia jau gal kitais metais. Kad su-
tvarkytume Dainuvos slėnį, taip pat 
skelbsime idėjų konkursą“, - apie kitų 
metų planus atskleidė K. Indriūnas.

Lėšų piliai ieškos ir pas 
brolius... baltarusius

Susitikimo pabaigoje meras K. 
Tubis paskelbė svarbią žinią apie tai, 
kada bus pradėta statyti medinė pilis.

„Balandžio 27 dieną galim pradėti 
pilies statybas“, - teigė K. Tubis, nes 
mėnesio pabaigoje turėtų paaiškėti 
šių statybų rangovai.

„Anykštos“ paklaustas, ar medinė 
pilis, kuriai šių metų rajono biudžete 
numatyti 160 000 eurų, nebus stato-
ma sumažėjusių rajono kultūros dar-
buotojų sąskaita, K. Tubis nepatogios 
temos nusprendė neeskaluoti ir, iš kur 
savivaldybės biudžete atsirado lėšų 
pilies statybai, nedetalizavo.

„Atlyginimų fondas yra viena, o 
biudžetas yra kita. Atlyginimai kul-
tūros darbuotojams yra suplanuojami 
tos įstaigos biudžeto rėmuose. Tai yra 
visiškai skirtingos eilutės ir skirtingos 
programos“, - sakė K. Tubis.

Anot mero K. Tubio, 160 000 eurų 
pakaks tik pirmajam medinės pilies 
statybos etapui. 

Spaudos konferencijoje paaiškėjo, 
kad tolimesnis pilies statybų finan-
savimas labai miglotas, lėšų, pasak 
mero K. Tubio,  dar tik bandoma 
ieškoti dalyvaujant bendruose projek-
tuose su latviais bei baltarusiais.

Prie medaus pavartyti 
paveikslėlių apie pilį

Vėliau spaudos konferencija per-
sikėlė į mero K.Tubio darbo kabi-
netą, kur ant stalo jau laukė paties 
mero medus koryje, jo giminaitės 
spaustas varškės sūris, kava ir... 
segtuvas su medinės pilies vizuali-
zacijomis.

Prie vaišių stalo meras K. Tubis 
juokavo, kad jei bus reikalas, savo 
bičių avilius atgabens prie medinės 
pilies...
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus skai-
čius.

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų skaičių. 

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

Šį kartą savo mėgstamus anek-
dotus „Anykštos“ skaitytojams 
pasakojo Anykščių rajono savi-
valdybės kontrolierius Artūras 
Juozas LAKAČAUSKAS.

***
Pacientas klausia gydytojo:
-  Daktare, tai aš kol gersiu šituos 

vaistus – gyvensiu?
- Gydytojas atsako:
- Ne, kol jūs gyvensit, tol šituos 

vaistus gersite.

***
1945 metų gegužė, Berlynas. Eina 

Štirlicas gatve tarp griuvėsių, apsi-
karstęs sovietiniais ordinais ir me-
daliais. Pro šalį motociklais važiuoja 
esesininkai.

„Baikeriai“,  – pagalvojo Štirlicas.
„Metalistas“,  – pagalvojo esesi-

ninkai.

***
Pėdina naktį mišku Štirlicas. Mato, 

kažkas medyje sužybsėjo.
„Pelėda“,  – pagalvojo Štirlicas.
„Pats tu pelėda“,  – pagalvojo Miu-

leris.

***
Sėdi trys žemaičiai alaus bare, 

pasiėmę po bokalą alučio. Pirmasis 
gurkšteli, po kiek laiko taria:

- Jee.
Antrasis gurkšteli, irgi tą patį pa-

reiškia:
-Jee.
Gurkšteli trečias ir sako:
-Jee jee.
Pirmieji du susižvalgo ir sako tre-

čiajam:
– Labai daug šneki, kitąsyk nekvie-

sim tavęs aludėn.

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

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

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

Anykščių liberalai savo feisbu-
ke dalinasi nuotraukų serija, kuri 
primena, kad prieš metus prisiekė 
naujieji Anykščių tarybos nariai – 
liberalai.

 Smulkmena, kaip žmonės sako, 
bet maloni, bent jau liberalams. 
Turbūt greitu laiku liberalai savo 
sekėjams pasidalins ir tuo, kaip sė-
kmingai sprendė problemas – grio-
vė sienas, atleido daug darbuotojų 
ir net vienam mėnesiui sumažino 
šilumos kainas ir t.t. Gyventojai 
vieningai sutaria, kad liberalams 
nuostabiai pavyko eismą stebinčių 
kamerų iškabinimo akcija (ben-
dradarbiaujant su Darbo partija). 
Rinkėjai sužavėti. 

Pasikartoja

Prisiekia Lukas Pakeltis.

Anykščių mero patarėjas Kęstu-
tis Indriūnas Velykas sutiko Ispa-
nijoje, Tenerifės saloje, kur poil-
siavo su šeima.  

Savo feisbuko draugams K. 
Indriūno įdėjo, kad šie paganytų 
akis, Tenerifės  vaizdų, nemažai 
tenykštės architektūros pavyz-

džių. Taip pat nemažai ir uolingos 
pakrantės bei bangų nuotraukų, nes 
K.Indriūnas žinomas ir kaip mėgs-
tantis pastovėti ant banglentės.  

O štai Daiva Indriūnienė Ispanijo-
je rado ir velykinių margučių, kurie 
pakankamai skyrėsi nuo lietuviškų-
jų brolių. 

Rado kiaušinių Tenerifėje 

Tenerifės margučiai kiek di-
desni nei lietuviški.

Pavasaris. 
Obelevičius – darže 
Anykščių vicemeras Sigutis 

Obelevičius šiuo metu užimtas. Į 
savo feisbuko puslapį kelia sku-
bančius pavasarį pasitikti augalus 
iš Traupio botanikos daržo, kuria-
me yra ir tikrų retenybių. „Šiuo 
metu žydi viena iš didžiausių Lie-
tuvos floros retenybių - trilapė bli-
gna (Isopyrum thalictroides), kurią 
galima pamatyti ir Traupio botani-
kos sode. Natūraliai augančią teko 
matyti tik Kauno apylinkėse bei 
Raseinių rajone“,- apibūdina vie-
ną iš naujai pražydusių augalų S. 
Obelevičius.
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Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

UAB „Narma“ 2015 m. lapkričio 10 d. vykdė  valstybinio miško, esančio 
Anykščių r., Anykščių sen., Katlėrių k.  kadastrinius matavimus. Į ribų žen-
klinimą kvietimų negavusius Juventą Kamarauskaitę, Rasą Liauksminaitę, 
Birutę Lisauskaitę, Antaną Kamarauską su pamatuotomis ribomis kviečia-
me susipažinti  UAB „Narma“, Ūkininkų g. 10 a, Marijampolėje. Informacija 
tel. (8-657) 54720.

DĖMESIO
Šių metų balandžio 27 d. 13 

val. organizuojamas KB “Žalioji 
lanka” ataskaitinis kooperatyvo 
narių, atstovų susirinkimas, ku-
ris vyks Anykščių kultūros cen-
tro mažojoje salėje.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu Komatsu lygi-
name gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 21 d. 
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių 
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, pilkomis, juodomis ir  lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 
50414). Raguvėlėje 7.20, Rukiškis 7.25, 
Juostininkuose 7.30, Troškūnuose (turge-
lyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 
8.05, Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, 
Didžiuliškėse 8.35, Padvarninkuose 8.40, 
Andrioniškyje 8.45, Piktagalyje 9.00, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, seno-
jo ūk. turgaus) 9.10, N. Elmininkuose 
9.30, Elmininkuose 9.35, Čekonyse 9.40, 
Vikonys 9.50, Svėdasuose (prie turge-
lio) 9.55, Daujočiuose 10.10, Auleliuose 
10.15 Mačionyse 13.00, Gečionyse 13.05, 
Rubikiuose 13.15, Burbiškyje 13.25, 
Katlėriuose 13.35, Pašiliuose 13.40, 
Skiemonyse 13.50, Staškuniškyje 14.15, 
Kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, 
Ažuožeriuose 14.55, Pagiriuose 14.50, 
Dabužiuose 14.55, Kavarske 15.10, 
Janušavoje 15.15, Pienionyse 15.20, 
Repšėnuose 15.25, Traupyje 15.35, 
Laukagaliuose 15.45, Levaniškyje 15.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 17 d. (sekmadienį) prekiau-

sime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais, ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsiniais broile-
riais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiau-
šinius 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.

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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

parduoda
Nekilnojamasis turtas

1 km nuo Anykščių 8,5 ha ž. ū. 
p. žemės sklypą. Yra geodeziniai 
matavimai, žemės balas 42 (žemė 
dirbama). Kaina sutartinė.

Tel. (8-683) 95166.

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.

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.

Plytinį namą Svėdasų miestelyje. 
Plastikiniai langai. Dušo kabina, tu-
aletas viduje. Kaina sutartinė.

Tel. (8-675) 49671.

Anykščių r., Kuniškių k. - dviejų 
aukštų komercinį pastatą. Antrame 
aukšte įrengtos gyvenamosios pa-
talpos.

Tel. (8-611) 26883.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gyve-
namąjį namą su ūkiniais pastatais 
ir 1 ha žemės. Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

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

Tel. (8-676) 32443.

Dviejų kambarių butą miesto cen-
tre.

Tel. (8-600) 59901.

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

Tel. (8-609) 95572.

Tvarkingą garažą Anykščiuose 
Kalno g. (po visu yra rūsys). 

Tel. (8-622) 54670.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-686) 79169.

Karvę.
Tel. (8-611) 21158.

Karvę.
Tel. (8-600) 65201.

Kuras

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Žemės ūkio technika

Traktorių T-40AM su tralu (dvi-
tiltis), praėjęs technikinę apžiū-
rą. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu.

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

Kita

Dvigubo pjovimo medieną (ge-
gnes) 5 cm x 15 cm x 6 m - 3 
kub. m, viengubo pjovimo lentas 
2,5 cm storio, 6 metrų ilgio - 3 
kub. m.

Tel. (8-698) 15481

Lapuočių medienos atraižas 
10 x 5 storio ir 120 ilgio. 

Tel. (8-683) 57655.

Įvairių veislių braškių daigus 
Danguolės Lingienės ūkyje Anykščių 
rajone.

Tel. (8-687) 45219.

Spanguolių, svarainių, aviečių, aro-
nijų sodinukus. 

Tel. (8-623) 49126.

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

Sėklai: vasarinius kviečius (120 
Eur/t), miežius (110 Eur/t).

Tel. (8-685) 56963.

Miltus gyvuliams, šiaudus kitko-
mis.

Tel. (8-678) 31295.

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, lėkštinius skutikus, 
frezus, kultivatorius, vagotuvus, plū-
gus “Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

įvairūs
Išnuomoja sodą.
Tel. (8-601)  22310.

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės.

Tel. (8-656) 03027.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

7 savaičių šuniukus.
Tel. (8-672) 44183.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

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.

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

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-679) 90305.

Kloja trinkeles. Stato tvoras, mūro, 
betonavimo, tinkavimo darbai.

Tel. (8-650) 48472.

Anykščiuose valo, mūrija ir skardi-
na kaminus. Dengia stogus. Medžio 
darbai ir t. t.

Tel.: (8-685) 10959, (8-684) 26781.

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.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

Biokuro ruošos įmonė nemokamai 
pjauna krūmus, augančius deklaruo-
jamuose žemės plotuose, pakelėse, 
grioviuose, pamiškėse. Išpjautus krū-
mus išveža savo transportu.

Tel. (8-659) 68257.

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

Tel. (8-656) 77315.

Teritorijų priežiūra: krūmų, me-
džių pjovimas, genėjimas, žolės 
pjovimas, išvežimas su savo įran-
ga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveža.lt.

Miškų savininkų dėmesiui - tvarko-
me vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
valymas. 

Tel. (8-639) 69837.   

Automobilinių dujų balionų patikra. 
Panevėžio g. 7c, Rokiškis
Tel. (8-671) 30683.

NAUDOTI BALDAI 
IŠ EUROPOS.

Šilinės g. 3, Utena.
Tel. (8-600) 95352.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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.

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).

Skaudžią netekties valandą, mirus mūsų brangiam 
Tėveliui Vidmantui VILUČIUI, pajutome didžiulę daugy-
bės žmonių užuojautą ir paramą. Ypatingą padėką reiš-
kiame Tėvelio bendradarbiams. Nuoširdžius padėkos žo-
džius norime tarti giminėms, kaimynams, kunigui Nerijui 
Papirčiui, giedotojams ir visiems mus užjautusiems, pa-
dėjusiems iškęsti didžiulę netektį, išgyventi skausmo va-
landas kartu ir palydėti Tėvelį į paskutinę kelionę.

Sūnus ir dukra su šeimomis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

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

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

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

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

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

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- 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 sumo-
ka grynais ). 

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

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

Tel. (8-650) 80515.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduoti. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Perka, padeda parduoti namus, bu-
tus, sodybas, komercinius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

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

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

Automobiliai, ž. ū. 
technika, dalys

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.

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

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Beržinį popiermedį, malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-636) 56236.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

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

Renkamės balandžio 21 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

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

įvairūs
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mėnulis

Benediktas, Giedrius, Algedė, 
Kalikstas.

šiandien

balandžio 17 d.

balandžio 18 d.

balandžio 16-18 priešpilnis.

Anicetas, Dravenis, Skaidra, 
Robertas.

Apolonijus, Eitvilas, Girman-
tė.

oras
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+1
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iš Arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė eis dirbti su fūra

Ar savivaldybei dalyvauti 
2022 metų Europos Sąjungos 

veiksmuose „Europos kultūros 
sostinė“?

  114

Paukščiais žavėjęsis, baigdamas 
studijas diplominį darbą V. Mas-
linkas parašė apie Labanoro girios 
paukščius. Po studijų, kur bedirbo, 
paukščių stebėjimas ir literatūros 
skaitymas apie sparnuočių gyveni-
mą lydi iki šių dienų. Juolab kad jo 
darbas visą laiką buvo ir yra susijęs 
su miškais.

Prieš ketverius metus išleistame 
Vytauto Jusio, Sauliaus Karaliaus 
ir Liutauro Raudonikio „Lietuvos 
paukščių pažinimo vadove“ aprašyta 
380 paukščių rūšių. „Šie duomenys 
jau pasenę, - šypsojosi Anykščių miš-
kų uredijoje dirbantis V. Maslinskas. - 
Paskutiniame žurnale apie paukščius 
teigiama, kad rūšių yra 390. Jeigu 
prisiminti prieš penkis dešimtmečius 
išleistą Tado Ivanausko „Paukščių 
vadovą“, tai jame buvo aprašyta 
290 paukščių rūšių. Tačiau dauguma 
paukščių yra labai reti, sunkiai pas-
tebimi arba gyvena tik tam tikruose 
arealuose. Maždaug trečdalis aprašy-
tų paukščių Lietuvoje neperi“.

Paklaustas, koks paukštis V. 
Maslinskui padarė didžiausią įspū-
dį Anykščių krašto miškuose, jis 
nedvejodamas paminėjo jūrinį ere-
lį. „Viename mūsų rajono miške 
šis didžiausias Lietuvos plėšrusis 

Anykščių miškuose apsigyveno 
jūrinis erelis

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Iš tolimų kraštų sugrįžo paukščiai, o ir čia žiemoję džiaugiasi pava-
sariu, kelia vestuves. Kai sužinai, kad Lietuvoje aptinkama 390 paukš-
čių rūšių, pasijunti taip menkai pažįstantis įspūdingą sparnuočių pa-
saulį... Tačiau anykštėnui biologui Vladislovui Maslinskui paukščių 
stebėjimas yra gyvenimo būdas.

paukštis užaugino palikuonis ir šie-
met vėl ruošiasi perėti, - džiaugėsi V. 
Maslinskas. – Kita vertus, per didelis 
žmonių dėmesys retus paukščius gali 
išbaidyti, tad kuo mažiau žmonių 
žino jų lizdus, tuo geriau. Gamtoje 
reikia elgtis atsargiai, galioja tam 
tikros taisyklės. Gamtos mylėtojai, 
radę paukščio lizdą, niekada nepuls 
jo apžiūrinėti ar fotografuoti, nes iš-
gąsdinti paukščiai gali palikti jauni-
klius pražūčiai“.

Spalvingą ir įdomią paukščių gyve-
nimo knygą skaitantiems - atradimų 
potyriai, tačiau ir visiems kitiems pa-
vasarį tą džiaugsmą galima patirti miš-
kuose, paežerėse, sodybose...Paukščių 
trelės aidi net miesto medžiuose.  

Šventosios upėje turškiasi antys klykuolės.           Autoriaus nuotr. 

Baltieji gandrai nevengia žmonių kaimynystės, Lietuvoje peri 
apie 14 000 porų. Lietuvos nacionaliniai paukščiai užsitraukė 
medžiotojų nemalonę dėl to, kad gaudo ir mažus kiškučius. Vie-
nas medžiotojas negalėjo atsistebėti, kaip turint tokį ploną kaklą 
galima praryti kiškutį.

Ką tik iš šiltų kraštų grįžusį retą paukštį kukutį pavyko nufo-
tografuoti „Elmos“ kolektyviniuose soduose. Lietuvoje peri vos 
keli šimtai šių paukščių porų. 

Sugrįžę varnėnai jau įsikū-
rė inkiluose. Šalyje priskai-
čiuojama apie 300 000 pe-
rinčių varnėnų porų. 

Šiltą balandžio popietę tuok-
tuves Rubikių ežero nendry-
nuose kelia ausuotiejį kra-
gai. 

Man vienodai
4.4%  

Naudos neneša kultūra,
Man dažnai sapnuojas fūra -
Dar jauna, jėgų turiu,
Eismo sąlygas kalu.

Išlaikau ir jau važiuoju
Ir belenkdama tūtuoju –
Pagalvok, per dienų porą
Pensija užkalsiu storą.
 

Ir papuošiu aš kabiną –
Štai užuolaidas kabina.
Su širdutėm kubatūra -
Bus gražuolė mano fūra.

Ir pavasario nelauks -
Ant palangių gėlės augs,
Ir gerai, nors koją sopa
Paklajosiu po Europą

Manau, kad 
pabandyti galima

25.4%

Ne, nes tapti 
Europos kul-
tūros sostine 

Anykščiams yra 
nerealu
19.3%  

Pirmiausia būtina 
sutvarkyti miesto 

infrastruktūrą, o tik 
tada užsiimti sva-

jonėmis
25.4%

O gal organi-
zuokime olimpi-
nes žaidynes?

25.4% 


